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Date bio-bibliografice
Părintele Mircea Păcurariu s-a născut la 30 iulie 1932 într-o aleasă familie preoţească din
ţinutul Hunedoarei (tatăl său, preotul Ştefan Păcurariu, a păstorit 37 de ani în parohia Ruşi cu
filiala Strei), ceea ce va marca în mod deosebit sensibilitatea sa liturgică. Pasiunea sa necontenită
pentru cercetarea istorică, deprinsă încă din timpul studenţiei la Facultatea de Istorie din ClujNapoca pe care a trebuit s-o părăsească însă după un an pentru că, fiind fiu de preot, nu avea
„origine sănătoasă”, se va amplifica la Institutele Teologice din Sibiu şi Bucureşti şi se va desăvârşi
prin activitatea de profesor la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ şi la Institutul Teologic
din Sibiu, unde a ridicat la mare prestigiu catedra de Istoria Bisericii Române. Aceasta cu atât mai
mult cu cât sursa de bază a studiului istoriei bisericeşti a românilor în Facultăţile noastre teologice,
cât şi pentru informarea specialiştilor în domeniu şi a tuturor iubitorilor de istorie şi cultură din
ţară şi străinătate o constituie monumentala sinteză în trei volume a Istoriei Bisericii Ortodoxe
Române care, după o nouă revizuire şi completare, a văzut lumina tiparului la a treia ediţie, de
această dată la Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2004-2007 (primele
două ediţii, 1980-1981 şi 1991-1997 fiind tipărite la Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române din Bucureşti). La aceasta adăugăm varianta sintetică
într-un singur volum pentru seminarile teologice ajunsă la a şasea ediţie, la care se adaugă un
compendiu publicat într-o a doua ediţie revizuită şi întregită la Editura „Andreiana” a Mitropoliei
Ardealului, Sibiu, în 2007, precum şi compendiul publicat în limba germană la Editura Oikonomia,
Erlangen, în 1994. Mulţimea şi mărimea celorlalte lucrări, studii şi consemnări istorice şi teologice
dezvăluie dragostea covârşitoare a cercetătorului, a profesorului şi a slujitorului altarului străbun
faţă de trecutul Bisericii şi al neamului românesc, pe care vrea să-l facă cunoscut generaţiilor
prezente şi viitoare.
Deşi era caracterizat ca unul dintre cei mai exigenţi profesori de la Sibiu, Părintele Mircea
Păcurariu a devenit pentru noi foarte apropiat şi preţuit, constatând că exigenţa sa nu era
determinată de aleasa pregătire şi competenţă, ci de dragostea sa faţă de Biserica neamului,
căreia voia să-l dăruiască slujitori vrednici şi bine pregătiţi.
Părintele Mircea Păcurariu a preţuit în mod deosebit şi pe oamenii de vază ai Bisericii,
conturând personalitatea lor în Dicţionarul teologilor români, publicat într-o a doua ediţie
revizuită şi întregită, Bucureşti, 2002, precum şi în volumele Două sute de ani de învăţământ
teologic la Sibiu, Sibiu, 1987 şi Cărturari sibieni de altădată, Cluj-Napoca, 2002.

Prin opera sa deosebită, ca rezultat al muncii de o viaţă dedicată cercetării ştiinţifice,
prin vocaţia de dascăl şi prin dăruirea de la catedră, Părintele Profesor Mircea Păcurariu
onorează cu mare cinste, într-un mod unic, disciplina teologică Istoria Bisericii Române.
Evaluarea cercetării sale au făcut-o specialiştii şi cel mai înalt for al competenţei ştiinţifice,
Academia Română, care i-a recunoscut şi răsplătit munca alegându-l la 24 octombrie 1997
Membru Corespondent.
La toate acestea aş dori să adaug o mărturisire de suflet despre profesorul meu apropiat şi
foarte apreciat. Proba de foc a preţuirii şi ajutorării reciproce am parcurs-o în perioada în care am
fost ales colaborator al noului decan (1992-1996), timp în care multe am învăţat, dar am şi pătimit
împreună. Nu numai munca de mare răspundere la care am fost chemat, dar şi prietenia şi sprijinul
Părintelui Decan Mircea Păcurariu m-au ajutat să trec, împreună cu familia mea, peste greaua şi
marea încercare rânduită de Sus. De aceea doresc să-mi exprim şi la acest moment aniversar
recunoştinţa şi preţuirea noastră Părintelui profesor şi doamnei profesoare Mioara pentru că au
dovedit prietenie şi multă apropiere familiei noastre în momentele cele mai grele.
Acum, când prin voia lui Dumnezeu îndeplinesc chemarea sfântă a arhieriei la cârma
Mitropoliei Ardealului, mă simt onorat să am alături şi să pot preţui un asemenea Părinteprofesor împreună cu familia sa. Cu smerită recunoştinţă am hotărât să-i conferim Părintelui
Profesor Mircea Păcurariu cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Ardealului, Crucea
Şguniană.
La împlinirea vârstei de 75 de ani, încununaţi cu deosebite realizări profesionale şi familiale,
aducem cinstire şi recunoştinţă din suflet distinsului Părinte profesor şi ilustrului om de ştiinţă,
Academicianului Mircea Păcurariu, dorindu-i ani mulţi şi binecuvântaţi, spre a lăsa Teologiei şi
Bisericii încă multe valori nepieritoare.
Î.P.S. dr. Laurenţiu Streza,
Mitropolitul Ardealului
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Dr. Emanuel TĂVALĂ

Enciclopedia ortodoxiei româneşti 1 *
Din iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a fost redactată şi tipărită această primă Enciclopedie ortodoxă
românească. A fost elaborată de un grup de profesori de teologie, sub
îndrumarea Părintelui acad. Mircea Păcurariu, azi profesor consultant la
Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, cunoscut pentru cercetările
sale privitoare la trecutul Bisericii româneşti. „Colectivul” de redactare a
Enciclopediei a fost format îndeosebi de teologi şi istorici bisericeşti tineri,
formaţi în cadrul cursurilor de doctorat de la Facultatea de Teologie „Andrei
Şaguna”, sub îndrumarea aceluiaşi profesor. Considerăm că este bine să fie
menţionate aici numele lor: Conf. Dr. Paul Brusanowski, Pr. Conf. Dr.
Constantin Necula şi Pr. Lector Dr. Sorin Dobre, azi toţi la Facultatea de
Teologie din Sibiu; Diacon Conf. Dr. Pavel Cherescu de la Facultatea de
Teologie din Oradea; Pr. Lector Dr. Daniel Niţă Danielescu de la Facultatea de
Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi; Pr. Lector Dr. Sergiu Popescu de la
Facultatea de Teologie din Craiova, Pr. Lector Dr. Radu Tascovici de la
Facultatea de Teologie „Sf. Filofteia” din Piteşti; Pr. lector Dr. Gabriel Basa
de la Facultatea de Teologie din Arad; Lector Dr. Florin Dobrei de la secţia de
Teologie din Caransebeş (Universitatea din Reşiţa); Preoţii Lectori Dr.
Veaceslav Ciorbă şi Eugen Onicov de la Academia Teologică din Chişinău;
Prof. Dr. Sebastian Cârstea de la Liceul „Carol” din Sibiu; Pr. Dr. Bogdan
Racu de la Mitropolia din Iaşi. În afară de aceşti „sibieni”, deci toţi formaţi în
1

*Conferinţă susţinută în ziua de 14 aprilie 2010
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Facultatea „Andrei Şaguna”, au mai colaborat: Dr. Arhitect Mihaela Palade,
profesor la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti; Lector
Dr. Ionuţ Tudorie de la aceeaşi Facultate, Preot Eugen Drăgoi, consilier la
Episcopia Dunării de Jos – Galaţi şi Ion Dragoş Vlădescu de la Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Patriarhiei. Cu alte cuvinte, Enciclopedia de
care ne ocupăm este mai degrabă o operă „sibiană”, aşa cum a fost, în urmă cu
mai bine de un secol, Enciclopedia Română a Astrei, în trei tomuri, tipărită la
Sibiu în anii 1898-1904.
În paginile Enciclopediei apar nume de mari ierarhi ai Bisericii noastre,
sfinţi daco-romani şi români, renumiţi profesori de teologie, dar şi smeriţi
copişti de manuscrise şi meşteri tipografi, mari duhovnici din trecut şi din
zilele noastre, biserici şi mănăstiri monumentale sau de o valoare istorică şi
artistică deosebită, domnitori şi boieri ctitori de biserici, psalţi, compozitori şi
dirijori, zugravi şi pictori de biserici, prestigioşi oameni de cultură ataşaţi de
Biserică, preoţi de mir cu preocupări literare, muzicale, folclorice sau de alt
gen, ziare şi reviste bisericeşti, eparhiile actuale, dar şi unele care au dispărut,
teme privind „diaspora” românească. Apar de asemenea un număr
impresionant de aşezăminte bisericeşti din afara hotarelor ţării, dar care au fost
ajutate în permanenţă de români pentru ca să poată supravieţui sub dominaţie
otomană etc. Deci este o mare varietate de teme care se îmbină însă în mod
armonios, dând cititorului o imagine completă a contribuţiei pe care a adus-o
Biserica românească la promovarea spiritualităţii, a culturii şi a artei
româneşti.
Vom consemna doar puţine titluri care ni se par mai semnificative. Astfel,
dintre ierarhii daco-romani sunt menţionaţi Vetranion, Teotim I, Paternus şi
Valentinian, de la Tomis, sau Niceta din Remesiana, în sudul Dunării. Apar
apoi mitropoliţi ai Ţării Româneşti ca Iachint, Maxim Brancovici, Macarie,
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Teofil şi Ştefan, Teodosie şi Varlaam, Sf. Antim Ivireanul, Neofit Cretanul,
Grigorie II, Sf. Grigorie Dascălul, apoi mitropoliţii primaţi Nifon, Calinic
Miclescu, Iosif Gheorghian, Atanasie Mironescu, Conon Arămescu,
continuând cu cei şase patriarhi: Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian
Marina, Iustin Moisescu, Teoctist Arăpaşu şi Daniel Ciobotea. Dintre
mitropoliţii Moldovei reţinem pe Iosif I, Teoctist I, Teoctist II, Grigorie Roşca,
Teofan I, Teofan II, Gheorghe Movilă, Anastasie Crimca, Sfinţii Varlaam şi
Dosoftei, Iacob Putneanul, Gavriil Callimachi, Leon Gheucă, Iacob Stamati şi
Veniamin Costachi, Sofronie Miclescu, Iosif Naniescu şi Irineu Mihălcescu.
Apar apoi mitropoliţi ai Ardealului, precum Ghelasie de la Râmeţ, Ghenadie I,
Ioan de la Prislop, Ghenadie II, Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici,
toţi cu sediul în Alba Iulia, apoi cei de la Sibiu: Andrei Şaguna, Miron
Romanul, Ioan Meţianu, Nicolae Bălan, Nicolae Colan, Nicolae Mladin,
Antonie Plămădeală şi Laurenţiu Streza. Mai putem consemna pe Sf. Iosif de
la Partoş, Vasile Lazarescu şi Nicolae Corneanu, toţi mitropoliţi ai Banatului;
Gavriil Bănulescu Bodoni la începutul secolului al XIX-lea, Gurie Grosu în
perioada interbelică, iar azi Petru Păduraru, toţi mitropoliţi ai Basarabiei cu
sediul la Chişinău, Silvestru Morariu Andrievici, Vladimir Repta, Nectarie
Cotlarciuc, Visarion Puiu şi Tit Simedrea, mitropoliţi ai Bucovine, cu sediul la
Cernăuţi.
Consemnăm, de asemenea, câteva nume de episcopi cărturari, ca
Damaschin, Climent, Chesarie, Filaret, Sf. Calinic şi Ghenadie Enăceanu de la
Râmnic; Mitrofan, Costandie Filitti, Filotei şi Dionisie Romano de la Buzău,
Iosif, Ilarion Gheorghiadis şi Gherasim Timuş de la Argeş; Macarie
Cronicarul, Sf. Pahomie, Ghedeon şi Ioanichie sau învăţatul istoric
Melchisedec Ştefănescu, toţi la Roman; Isaia, Varlaam şi Dosoftei Herescu la

12....................................................................... Conferinţele Bibliotecii ASTRA
Rădăuţi; Mitrofan, Inochentie şi Silvestru Bălănescu de la Huşi; Iacov
Antonovici al Dunării de Jos – Galaţi, Daniil al Proilaviei (Brăilei) sau
ardelenii Nicolae Ian de la Cluj, Roman Ciorogariu, Nicolae Popovici şi Vasile
Coman de la Oradea.
Au mai fost incluşi în Enciclopedie şi câţiva ierarhi de neam român care
şi-au desfăşurat activitatea în cadrul altor Biserici ortodoxe, cum au fost
Sfântul mitropolit Petru Movilă al Kievului (sec. 17) sau fostul mitropolit al
Moldovei Antonie, ajuns mitropolit la Cernigov şi Bielgorod în Rusia (sec.
18), ca şi basarabeanul Arsenie Stadniţchi, fost mitropolit al Novgorodului, iar
în perioada sovietică exilat la Taşkent şi ieromonahul basarabean Anatolie
Tihai, cunoscut misionar în Japonia.
Alături de aceşti străluciţi ierarhi care au îndrumat viaţa spirituală şi
culturală a neamului lor, în paginile Enciclopediei apar mulţi martiri dacoromani, mari cuvioşi canonizaţi de Biserică din perioada medievală (Nicodim
de Tismana, Daniil Sihastrul), apărătorii ortodoxiei ardelene din secolul al
XVIII-lea (Visarion Serai, Sofronie de la Cioara, Oprea din Sălişte, Moise
Măcinic din Sibiel şi Ioan din Galeş), sfinţi ale căror moaşte se găsesc în
biserici din ţara noastră (Parascheva de la Iaşi, Ioan cel Nou de la Suceava,
Dimitrie cel Nou de la Bucureşti, Grigorie Decapolitul din Bistriţa Olteniei,
Filofteia de la Argeş) şi alţii.
Enciclopedia cuprinde apoi foarte multe nume de teologi cărturari din
diverse sectoare de activitate din toate perioadele istoriei noastre. Pe lângă
teologii daco-romani Ioan Casian şi Dionisie Exiguul sau Niceta de
Remesiana, sunt menţionaţi câţiva călugări copişti de manuscrise, precum
Gavriil Uric de la Neamţ, în prima jumătate a secolului al XV-lea, Nicodim şi
Teodor Mărişescu de la Putna, în timpul lui Ştefan cel Mare, sau preotul
bihorean Pătru din Tinăud, „popa” Fluor de la biserica Sf. Gheorghe Vechi din
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Bucureşti şi alţii. Apoi, meşteri tipografi ca Macarie, Filip Moldoveanul,
diaconul Coresi, ieromonahul Meletie Macedoneanul, preotul Mihail Strilbiţki
şi alţii. N-au fost trecuţi cu vederea nici călugării învăţaţi din secolul al XVIIlea, Mardarie Cozianul, autorul unui Lexicon slavo-român sau Mihail Moxa,
autorul unei Cronici universale şi traducătorul Pravilei de la Govora din 16401641, Silvestru ieromonahul de la Govora, continuând cu monahii din secolul
al XVIII-lea traducători din literatura patristică şi postpatristică: ieromonahul
Macarie de la Bucureşti şi protosinghelul Naum Râmniceanul, amândoi
originari din Ardeal, Dionisie Eclesiarhul din Oltenia, cu preocupări istorice,
cuviosul stareţ Paisie de la Neamţ, cu „şcoala” lui de traducători şi cu o viaţă
duhovnicească aleasă, sau arhimandritul Vartolomei Măzăreanu de la Putna,
autorul unor lucrări istorice şi traducător din slavo-rusă şi alţii.
Marii profesori de la Facultatea de Teologie de asemenea îşi au locul lor
de cinste în paginile Enciclopediei. De pildă profesorii Dimitrie Boroianu,
Ioan Mihălcescu, Niculae Popescu, Nichifor Crainic, Şerban Ionescu,
Haralambie Rovenţa, Petre Vintilescu, Vasile Ispir, toţi de la Facultatea de
Teologie din Bucureşti; fraţii Constantin-Clement şi Eusebiu Popovici, Vasile
Mitrofanovici, Teodor Tarnavschi, Isidor Onciul, Emilian Voiutschi, Vasile
Gheorghiu, Ştefan Saghin, Valerian Şesan, Nicolae Cotos, toţi de la fosta
Facultate de Teologie din Cernăuţi; Vasile Radu şi Grigorie Pişculescu (Gala
Galaction), Ioan Savin, Toma Bulat, Constantin Tomescu, arhim. Iuliu
Scriban, toţi de la fosta Facultate de Teologie din Chişinău; apoi foşti profesori
de la Academiile teologice din Ardeal din perioada interbelică (Liviu
Munteanu de la Cluj, Ilarion Felea de la Arad etc.). Nu sunt omişi câţiva
cunoscuţi profesori de religie, mai ales cei care au scris bune manuale (Simeon

14....................................................................... Conferinţele Bibliotecii ASTRA
Popescu de la Bucureşti, plecat din Sibiu, sau Gheorghe Ghia din Craiova,
Victor Popescu din Bucureşti etc.).
Sunt consemnaţi aproape toţi marii profesori de teologie care au avut
nefericirea de-a activa în perioada comunistă: Teodor M. Popescu, Dumitru
Stăniloae, Ioan Coman, Emilian Vasilescu, Alexandru Elian, Petru Rezuş,
Liviu Stan, Ene Branişte de la Bucureşti, Grigorie Marcu, Milan Şesan,
Nicolae Mladin, Dumitru Belu, Spiridon Cândea, Teodor Bodogae de la Sibiu,
apoi o serie de profesori de la prea multe facultăţi de teologie din vremea
noastră.
Apar apoi numele multor teologi care au fost preocupaţi de istoria
românilor şi a Bisericii lor: Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Romulus Cândea,
Ştefan Meteş, Gheorghe Ciuhandu şi alţii; preoţi cu preocupări literare sau
poetice (Gala Galaction, Mihai Gaşpar din Banat), preoţi folclorişti (Simion
Florea Marian din Bucovina, Teodor Bălăşel şi Gheorghe Dumitrescu-Bistriţa,
ambii din Oltenia etc.); preoţi ziarişti, ca Nicolae Cristea de la Sibiu (redactor
al ziarului „Telegraful Român”), Ioan Moţa de la Orăştie, fondatorul ziarului
„Libertatea”, cu o apariţie îndelungată, sau basarabenii Sergiu Roşca şi Vasile
Ţepordei, alături de care a fost consemnat şi eminentul om de cultură, profesor
de teologie, dar şi gazetar, Nichifor Crainic.
Marii duhovnici din mănăstirile noastre – mai cu seamă cei din secolul al
XX-lea – de asemenea sunt consemnaţi în paginile Enciclopediei: Cleopa Ilie,
Sofian Boghiu, Benedict Ghiuş, Arsenie Boca, Ioanichie Bălan, Teofil
Părăianu şi alţii.
Preoţi cu preocupări de muzică psaltică şi liniară, compozitori şi dirijori
apar şi ei la loc de cinste: ierom. Antonie de la Putna, Filotei „sin Agăi Jipei”
din Bucureşti, Anton Pann, Ghelasie Basarabeanu, Ion Popescu-Pasărea,
Gavriil Musicescu, Dimitrie Cunţan, Gheorghe Dima, Timotei Popovici,
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Gheorghe Şoima, Nicolae Lungu, Sebastian Barbu Bucur sau Dimitrie Kiriac,
Ion D. Chirescu, Gheorghe Cucu, Pr. Ioan D. Petrescu-Visarion şi alţii.
N-au fost uitaţi nici câţiva oameni de cultură mireni, fie din trecut, fie din
timpurile mai apropiate de noi, care au scris lucrări teologice, ca Udrişte
Năsturel, Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, Alexandru Scarlat Sturza, mai
târziu Nae Ionescu, Vasile Voiculescu, Sterie Diamandi, Vasile Băncilă,
Grigorie Oprişan, Petre Ţuţea, poetul Vasile Militar şi alţii. De asemenea,
câţiva oameni politici care au sprijinit Biserica într-o formă sau alta, mai ales
foşti miniştri ai Instrucţiunii şi Cultelor: Spiru Haret, Alexandru Lapedatu,
Nicolae Iorga, Nicolae Stoicescu, sau mari mecenaţi care au ajutat financiar
Biserica: Emanuil Gojdu, Vasile Stroescu etc.
După cum era firesc, în paginile Enciclopediei şi-au găsit loc sute de
monumente de artă bisericească din trecut, ca şi unele catedrale reprezentative
din secolul al XX-lea, dar şi biserici din lemn din mediul rural ridicate prin
jertfele materiale ale credincioşilor. Aşa se face că sunt prezentate o serie de
basilici paleocreştine din Dobrogea (fosta provincie romană Scythia Minor),
biserici rupestre din diferite zone ale ţării, inclusiv din stânga Prutului,
biserica-mausoleu din Densuş, jud. Hunedoara, „încreştinată” în secolul al IVlea, cunoscutele ctitorii voievodale şi boiereşti din perioada medievală din
Ţara Românească şi Moldova, unele din cele mai reprezentative biserici de
lemn din Ardeal, Crişana şi Maramureş. Pentru fiecare din ele sunt prezentate
date cu privire la arhitectură şi pictură, iar în cazul mănăstirilor mari este
subliniat rolul spiritual, cultural şi social pe care l-au avut în viaţa
credincioşilor şi a ţării întregi.
Trebuie reţinut faptul că sunt incluşi în Enciclopedie toţi domnitorii de
altădată ai Ţării Româneşti şi ai Moldovei care au ctitorit acele mănăstiri:

16....................................................................... Conferinţele Bibliotecii ASTRA
Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab,
Alexandru Lăpuşneanu, Petru Şchiopul, Miron Barnovschi, Matei Basarab,
Vasile Lupu, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, regele Carol I,
boierii Craioveşti şi Buzeşti, la care se adaugă şi câţiva mari ctitori din secolul
al XX-lea.
În legătură cu aceste biserici şi mănăstiri, fie medievale, fie moderne sau
contemporane, Enciclopedia include câteva nume de renumiţi zugravi şi
pictori bisericeşti: Pârvu Mutu, Constantinos, fraţii Grecu din Săsăuş-Sibiu,
Mişu Popp şi Constantin Lecca, Nicolae Grigorescu şi Gheorghe Tattarescu,
fraţii Moroşanu etc. De asemenea au fost incluşi câţiva mari arhitecţi care au
proiectat ori au refăcut unele biserici şi mănăstiri: francezul André Lecomte du
Nouy, Petre Antonescu, Grigorie Cerchez, George Matei Cantacuzino etc. Tot
aici pot fi consemnate numele unor istorici de artă care s-au ocupat cu
arhitectura şi pictura bisericilor noastre:Nicolae Iorga, Ion D. Ştefănescu,
Victor Brătulescu, Gheorghe Popescu-Vâlcea, Vasile Drăguţ, Răzvan
Theodorescu, Maria-Ana Musicescu, Marius Porumb, Ioana Cristache Panait,
Mihaela Palade ş.a.
Enciclopedia mai cuprinde o serie de instituţii bisericeşti: centre eparhiale
(episcopii, mitropolii, patriarhii), atât cele din trecut – 25 la număr –, cât şi
cele de azi, în număr de 30, inclusiv cele din „diaspora”, subliniindu-se rolul
lor în lucrarea misionară şi culturală a ţării.
În acelaşi timp sunt prezentate aproximativ o sută de periodice (deşi
numărul lor nu este complet), care au apărut în decursul vremii sub îndrumarea
centrelor eparhiale, a facultăţilor de teologie, a unor asociaţii preoţeşti sau
chiar din iniţiativa unor preoţi parohi. Aşa este cazul cu ziarul „Vestitorul
bisericesc” care a fost editat la Buzău (1839-1840), de către Dionisie Romano,
originar din Săliştea Sibiului, mai târziu episcop la Buzău, „Telegraful
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Român”, ziarul şagunian de la Sibiu, cu apariţie neîntreruptă din 1853 până
azi, prestigioasele reviste teologice „Biserica Ortodoxă Română” la Bucureşti,
„Candela” la Cernăuţi, „Revista Teologică” la Sibiu (din 1907), „Studii
Teologice” şi „Ortodoxia” la Bucureşti, „Renaşterea” la Craiova sau ziarele cu
profil naţional-politic „Libertatea” din Orăştie, sub îndrumarea preotului Ioan
Moţa, „Raza” de la Chişinău şi altele.
Au fost incluse şi aproximativ 20 de „asociaţii” şi „societăţi” ale clerului
care au activat până în 1948, sub îndrumarea unor centre eparhiale sau a unor
preoţi: Asociaţia generală a clerului ortodox din România, Asociaţia „Andrei
Şaguna” a clerului din Mitropolia Ardealului, Frăţia Ortodoxă Română, cu
sediul la Cluj, o asociaţie a intelectualilor ardeleni, Asociaţia preoteselor
ortodoxe, Oastea Domnului, iar azi Asociaţia studenţilor creştini ortodocşi
(ASCOR) şi altele.
Un spaţiu larg a fost rezervat unor instituţii canonico-juridice ale Bisericii
Ortodoxe Române şi unor termeni de specialitate: patriarhie, mitropolie,
eparhie, protopopiat, sinoade (soboare), adunări (eparhiale, protopopeşti,
parohiale etc.), statute, regulamente etc.; articole cu acest profil au fost
redactate de conf. dr. Paul Brusanowski de la Facultatea de Teologie din Sibiu.
De asemenea sunt prezentate cărţile de cult folosite de Biserica Ortodoxă,
stăruindu-se asupra ediţiilor lor româneşti (inclusiv ediţiile Bibliei).
În sfârşit, a fost pusă în lumină contribuţia majoră pe care au adus-o
slujitorii Bisericii în momente istorice de mare importanţă din viaţa poporului
nostru şi care au dus la emanciparea sa naţional-politică sau socială: Răscoala
lui Horea, Cloşca şi Crişan, Răscoala condusă de Tudor Vladimirescu,
Revoluţia din 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independenţă, Războiul
pentru întregirea neamului, Războiul al Doilea Mondial. Din toate rezultă că
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slujitorii Bisericii au ştiut să fie mereu alături de păstoriţii lor, sprijinindu-i în
aspiraţiile lor spre liberate şi propăşire.
N-au fost trecute cu vederea nici anumite centre spirituale din afara
hotarelor României, dar cu care Biserica noastră a întreţinut permanente
legături de natură duhovnicească sau culturală şi care au fost mult ajutate de
români

în

decursul

veacurilor:

cele

patru

Patriarhii

„apostolice”:

Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim, cele 20 de mănăstiri mari şi
câteva schituri din Muntele Athos, mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele
Sinai, mănăstirile de la Meteora în Grecia, cele din insulele Cipru, Patmos sau
Halchi, mănăstirile Cruşedol şi Deceani din Serbia ori anumite centre
bisericeşti din afară: Târnovo, Kiev, Moscova, Petersburg, Ipek, Carloviţ,
Vârşeţ şi altele. În felul acesta s-au pus în lumină legăturile pe care le-au avut
românii cu centre bisericeşti din alte ţări, dar mai ales sprijinul financiar pe
care l-au primit multe dintre ele din partea românilor.
Enciclopedia se încheie cu două „tabele cronologice”, şi anume: Istoria
Bisericii româneşti în date (p. 704-706), întocmită de pr. prof. Mircea
Păcurariu, şi Istoria bisericească universală în date (p. 727-748), întocmită de
pr. Eugen Drăgoi de la Galaţi.
Aşadar, sunt teme de o mare diversitate, mai cu seamă nume de ierarhi şi
teologi, dar şi monumente de artă bisericească din toate ţinuturile locuite de
români: Ţara Românească, Moldova, Transilvania, Banatul, Crişana şi
Maramureşul, Dobrogea, Basarabia şi Bucovina, aromânii din sudul Dunării,
precum şi românii din „diaspora”.
S-a urmărit – pe cât a fost posibil – ca nici un articol (temă) să nu
depăşească un anumit număr de rânduri, pentru ca să existe un „echilibru”
între ele. Apoi, absolut toate articolele au şi o scurtă „bibliografie selectivă”,
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pe care cititorul să o poată folosi în cazul în care doreşte să cerceteze mai în
amănunt o anumită temă.
Privită în ansamblu – cu toate lacunele ei, inerente pentru un început –,
Enciclopedia Ortodoxiei româneşti reprezintă o „premieră” în literatura
teologică românească şi care „va fi utilă nu numai pentru teologi, ci pentru toţi
cei interesaţi să cunoască istoria şi spiritualitatea Bisericii noastre”, după cum
sublinia patriarhul Daniel în „Cuvântul înainte”.
Avem convingerea că Enciclopedia a fost bine primită de cititori,
deoarece în scurt timp această primă ediţie s-a epuizat. Între timp, toţi
colaboratorii şi-au revăzut şi întregit materialele; de asemenea au fost redactate
aproximativ o sută de materiale noi (ierarhi, profesori de teologie, monumente
de artă bisericească etc.), încât sperăm ca până la sfârşitul anului Enciclopedia
să fie reeditată. Mai adăugăm, în încheiere, că Preafericitul Patriarh Daniel
intenţionează ca textul acestei noi ediţii să fie tradus şi tipărit într-o versiune în
limba engleză, pentru ca ea să fie cunoscută şi de teologi din alte Biserici.

