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Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, apărută din iniţiativa şi cu binecuvântarea
Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, coord.
pr. prof. Mircea Păcurariu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,
Bucureşti, 2010, 767 p.
O lucrare monumentală apărută din iniţiativa şi cu binecuvântarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Daniel, cu contribuţia a numeroşi istorici aflaţi sub
coordonarea părintelui profesor Mircea Păcurariu, un tom uriaş unde sunt
cuprinse majoritatea întâmplărilor remarcate în istorie din cadrul Bisericii
Ortodoxe Române şi de pe întreg cuprinsul ţării, cât şi din emigraţie a ajuns la
subsemnatul prin grija Î.P. Cuv. Sale Arhim. Nicodim (Bibarţ) din Hollywood.
Părintele profesor este cunoscut atât în România1, cât şi în America. Să
amintim deci numai câteva din prezentările care i s-au făcut aici. Cu ocazia
împlinirii vârstei de 70 de ani i s-a adus un omagiu în Cuvântul Românesc din
Canada2. Volumul care i s-a dedicat cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani a
fost prezentat în revista Origini din Georgia3. Volumul de Cărturari sibieni de
altădată a fost prezentat în Meridianul Românesc din Anaheim-L.A4. Cunoscutul
Dicţionar al teologilor români, în ediţia a 2-a a fost în multe reviste americane
prezentat (indiferent de confesiune)5. Sub titlul de un veac de rugăciune a fost
1

Lect. Univ. Dr. Paul Brusanovski (Sibiu), Părintele Magistru Mircea Păcurariu, la a 75a aniversare, în Revista Teologică(Sibiu), 2007, XVII, (LXXXIX), Nr. 3, p. 11-35. Prezintă
o boblografie selectivă.O referinţă mai completă la Lucian Giura, Bibliografie. Preot
prof.univ.dr. Mircea Păcurariu la vârsta de 65 de ani, EdituraUniversităţii “Lucian Blaga”
din Sibiu, Sibiu, 1997, 42 p.
2
Părintele Profesor Mircea Păcurariu la 70 de ani. Omagiu din America, în Cuvântul
Românesc(Canada), 2002, XXIX, Nr. 309 – Decembrie, p. 19.
3
Slujitor al Bisericii şi al Neamului, Parintele Prof Univ. Dr. MIRCEA PĂCURARIU,
membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani. Volum tipărit
cu binecuvântarea I. P. S. BARTOLOMEU, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului,
Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2002, 758 p. (+XVI p. ilustraţii).
- A apărut în Origini (Atlanta), 2008, Vol. XIII, Nr. 1-3, Ian.-Martie, p. 57-58.
4
Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, 736
p.
- A apărut in Meridianul Românesc (Anaheim), 2003, XXX, Vol. 7 - Nr. 299, 1 Martie, p.
20;
5
Preot Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a 2-a, revăzută
şi întregită, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002,550 p.
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prezentată Catedrala Mitropolitană din Sibiu pentru care a început să se
nevoiască încă Mitropolitul Andrei Şaguna, în revista Origini din Georgia6.
Apoi în New York Magazin a fost prezentată lucrarea despre Uniaţie şi ce
neajunsuri a adus poporului român7. Tot părintele profesor a fost coordonatorul
volumului închinat Mitropolitului Andrei Şaguna cu prilejul bicentenarului său8.
De o prezentare s-a bucurat şi eleganta lucrare despre Istoria Mănăstirii Prislop9
şi mai recenta şi monumentala Enciclopedia Ortodoxiei româneşti10 care
amândouă vor apărea în Meridianul Românesc şi Lumină Lină din New York
Lucrarea aceasta – ne spune părintele profesor Mircea Păcurariu - este “Iniţiativa
întocmirii şi publicării acestei prime Enciclopedii Ortodoxiei Româneşti aparţine
în exclusivitate Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române” iar coordonarea ei (în aceste excelente condiţii tipografice) aparţine
competenţei şi dăruirii jertfelnice a Părintelui Profesor Mircea Păcurariu.
Scopul acestei vaste lucrări a fost acela de a pune la dispoziţia preoţilor
şi a credincioşilor Bisericii noastre, în special a intelectualilor, o lucrare de
informare, de instruire cu privire la lucrarea Bisericii româneşti, în trecut şi
astăzi. De aceea s-au străduit să elaboreze o Enciclopedie cât mai cuprinzătoare
în care au fost incluşi ierarhi care s-au impus pe mai multe coordonate (cultură,
- Lumea Iiberă (New York), 2003, Nr. 773, 25 lulie, p. 21; Meridianul Românesc (Anaheim),
2003, XXX, Vol. 7 - Nr. 323, 23 August, p.21; Origini (Atlanta), 2003, Vol. VII, Nr. 9-10
(75-76), Sept.-Oct., p. 21; Impact (Chicago), 2003, Decembrie; Credinţa (Chicago), 2003,
Vol. LIV, Nr. 10-12, Oct.-Dec., p. 4.
6
Mitropolitul Andrei Şaguna creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania.
Editura Andreiană, Sibiu, 2008, 422 p + 12 p. ilustraţii, lucrare tipărită cu binecuvântarea
ÎPSSale Dr. Laurenţiu Streza, coordonator Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu. În Meridianul
Românesc (Anaheim), 2009. XXXVI, Vol. 13, Nr. 600, 28 Februarie, p. 13, 16.
7
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Tipărit cu
binecuvantarea P.S. S. Dr. loan Mihălţan, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, Editura
“Episcop Nicolae Popovici”, Oradea, 2006, 80 p.
- A apărut în New York Magazin, (New York), 2008, XI, Nr. 562, 19 Martie, p. 31.
8
Mitropolitul Andrei Şaguna creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania.
Editura Andreiană, Sibiu, 2008, 422 p + 12 p. ilustraţii, lucrare tipărită cu binecuvântarea
ÎPSSale Dr. Laurenţiu Streza, coordonator Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu. în Meridianul
Românesc (Anaheim), 2009. XXXVI, Vol. 13, Nr. 600, 28 Februarie, p. 13, 16.
9
Mircea Păcurariu, Istoria Mănăstirii Prislop, Ediţia a II-a revăzută, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române a Aradului, Arad, 2006, 235 p. – în curs de apariţie
10
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,
coordonator Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Bucureşti, 2010, 767 p. – în curs de apariţie.
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viaţă îmbunătăţită), sfinţi (daco-romani, români sau ale căror moaşte se găsesc
pe pământul românesc), profesori de teologie (al căror nume este înscris în
cultura teologică), copişti de manuscrise teologice, traducători din literatura
pastristică şi postpatristică, mari duhovnici, meşteri tipografi, ctitori de biserici
şi mănăstiri, meşteri zugravi sau pictori de biserici şi de icoane, psalţi de renume
sau compozitori de piese corale româneşti, oameni de cultură. Enciclopedia
mai prezintă multe locaşuri de închinare, biserici din primele veacuri creştine,
biserici rupestre, biserici de lemn, biserici cneziale, mănăstiri şi biserici de mir,
biserici monumantale din centrele urbane, cât şi unele biserici şi mănăstiri de
peste hotare, din Muntele Athos, Ţara Sfântă, Muntele Sinai.
Fericit se poate considera această Enciclopedie doar o “primă ediţie”
care presupune că-i vor urma altele într-un ciclu de cinci sau măcar zece ani
care ar permite viitorimii să îndrepte eventualele greşeli depistate mai ales că o
lucrare de genul acesta este totdeauna perfectibilă, ceea ce şi coordonatorul
acestei impozante lucrări admite, cu modestie. Listei personalităţilor şi a
monumentelor i se pot aduce tot mereu completări. Dicţionarele teologice
catolice sau protestante nu au fost nişte modele pentru autorii acestei lucrări.
Nici chiar cele ortodoxe ale grecilor sau ale ruşilor. Această Enciclopedie are o
notă de “originalitate” ca de fapt întreaga ortodoxie românească.
Astfel, cei mai mulţi colaboratori la acest vast proiect sunt doctori în
teologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, deşi ei provin din
diverse zone ale ţării, inclusiv din Moldova de dincolo de Prut. Autorul este cu
mulţumire şi recunoştinţă faţă de toţi: diac. conf. dr. Pavel Cherescu de la
Facultatea de Teologie din Oradea; conf. dr. Paul Brusanowski, pr. conf. dr.
Constantin Necula şi pr. lect. dr. Sorin Dobre de la Facultatea de Teologie
„Andrei Şaguna“ din Sibiu; profesorul de religie dr. Sebastian Dumitru Cârstea
tot de la Sibiu. Apoi diac. lect. dr. Gabriel Basa de la Facultatea de Teologie din
Arad; lect. dr. Florin Dobrei de la Secţia de teologie din Caransebeş; pr. lect. dr.
Radu Tascovici de la Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia“ din Piteşti, pr.
lect. dr. Sergiu Popescu de la Facultatea de Teologie din Craiova; pr. lect. dr.
Daniel Niţă Danielescu de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“ din
Iaşi; pr. drd. Bogdan Racu, tot din Iaşi, care lucrează în cadrul Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei; de dincolo de Prut, preoţii lectori dr. Eugen Onicov şi
dr. Veaceslav Ciorbă de la Academia Teologică din Chişinău. În continuare
trebuie men’ionat părintele Eugen Drăgoi, consilier la Arhiepiscopia Dunării
de Jos - Galaţi, de la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian“ din Bucureşti

510

este doamna arh. dr. Mihaela Gabriela Palade, profesor de istoria artei româneşti,
arhitect şi doctor în teologie, redactatează articole temeinice despre
monumentele de artă bisericească din cuprinsul Mitropoliei Ţării Româneşti.
Tot de la Bucureşti este lect. dr. Ionuţ Tudorie iar secretar de redacţie a fost din
cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, Ion-Dragoş Vlădescu, redactor al
revistei „Studii Teologice“ alături de ceilalţi redactori şi corectori precum
Gabriela Săndulescu, Preotul Bogdan Scorţea, Anişoara Berbece, Bogdan
Cândea şi Elena Tăbuş, toţi aflându-se sub directa supraveghere a directorilor
Editurii Institutului Biblic, Aurelian Marinescu şi Vasile Bănescu. O listă de
date a Istoriei Bisericii Ortodoxe Române şi una a Istoriei Biserii Universale
încheie această necesară lucrare.
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti deşi este o lucrare de pionerat
pentru Biserica noastră ea se ridică la cele mai înalte standarde ştiinţifice şi
tipografice fiind o pagină deschisă printre personalităţile şi monumentele
bisaericeşti de ultima oră cu abundenţă de informaţii călăuzitoare pentru clerul
şi credincioşii din Ţară şi răspândiţi în lume.
pr. Gheorghe Naghi

