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Baza documentară a disertaţiei lui Zenovie Pâclişanu este întregită, pe 
lângă suita notelor „in calceo” de o interesantă şi utilă Adnexa158. În această 
secţiune istoricul publică lista mitropoliţilor români din Transilvania, 
având în vedere că Augustin Bunea în Ierarhia bisericească a românilor din 
Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904, respectiv Nicolae Iorga în Istoria bisericii 
românilor, Bucureşti, 1908 ne oferă înformaţii destul de incomplete. Anexa 
este structurată pe: Episcopi Rewienses, Episcopatus Felgyogyiensis, 
Episcopatus Szilvasiensis respective Alba Iuliensis, Episcopatus rumeno-
calviniames159. Stadiul problemei, dar şi ataşamentul istoricului faţă de 
document sunt dovedite, în cazul de faţă, şi de copierea mai multor 
piese160, precum Diploma de die 10 Octobris 1643 Georgii Rákoczy I şi 
Diploma principis Michaelis Apafi de die 20 Februarii 1669, preluate după 
Timotei Cipariu, Archiv pentru filologie şi istorie, XXXI – XXXII, Blaj, 
1870161. 

O evaluare a formei de redactare şi a problematicii principale, propuse 
de disertaţia Relatio Rumenorum e terris coronae S[ancti] Stephani ad 
reformationem saec[ulis] XVI et XVII, chiar cu prilejul acestei ediţii, nu 
poate să ocolească nici istoriografia asupra Reformei  în ultimele două 
decenii162. Căci, recuperarea ştiinţifică a disertaţiei de doctorat a lui 
Zenovie Pâclişanu, Legătura românilor de pe pământurile coroanei 
Sf[ântului] Ştefan cu Reforma în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, aşa cum 
a fost concepută, ţine seama de faptul că textul reprezintă – indiscutabil - 
un anumit  stadiu al cunoaşterii subiectului, în deceniul 2 al secolului al 
XX-lea, din perspectiva frontierei istoriografice, mărturisită de 
doctorandul de la „Alma Mater Viennensis”. În părţile ei esenţiale, 
disertaţia ilustrează, într-o manieră particulară, trinomul context, text şi 

                                                 
158 Ibidem, f. 122 r – 140 r. 
159 Ibidem, f. 122 r – 125 r. Cf, mai nou, Istoria Românilor Vol. V, pp. 1039-1040 (Liste 

cronologice ale ierarhilor Bisericii - Mitropolia Ardealului. Episcopia Vadului -). 
160 Ibidem, f. 125 r – 140. 
161 Diplome editate în condiţii moderne de Ana Dumitran, în Mediaevalia Transilvanica, 

V-VI, 1-2, 2001-2002, pp. 151-155, 174-177. 
162 Cf., de pildă consideraţiile Mariei Crăciun, Reformation Historiography in Post-Comunist 

Romania (1989-2009), comunicare la 1 Colloquio italo-romeno degli storici modernisti - 
Bilancio e prospettive di ricerca nella recente storiografia italiana e romena dell’eta 
moderna - , Bucureşti, Istituto Italiano di Cultura „Vito Grasso”, 20 martie 2009. 


