Mircea Păcurariu

Mircea Păcurariu s-a nascut la 30 iulie 1932 în satul Ruși, județul
Hunedoara, a urmat studii la Liceul “Decebal" din Deva (1943-1951), la Facultatea
de Istorie a Universității din Cluj (neterminate, 1951-1952), apoi la Institutul
Teologic Universitar din Sibiu (1952-1956), unde a obținut licența în teologie.
Ulterior a urmat și cusuri de doctorat în specialitatea "Istoria Bisericii Române" la
Institutul Teologic din București (1956-1959), susținându-și teza de doctorat în
anul 1968, cu titlul Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Țara
Românească și Moldova în secolele XVI-XVIII.
După absolvirea facultății, a lucrat ca profesor la Seminarul Teologic de la
Mănăstirea Neamț (1959-1961), apoi este cooptat în învățământul superior la
Catedra de Istoria Bisericii Române de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu.
A deținut gradele didactice de asistent pentru limbile latină și greacă (1961-1970),
conferențiar (1970-1971) și apoi pe cel de profesor titular (din anul 1971).
În perioada 1990-1992 a fost profesor suplinitor al aceleiași catedre și la
Facultatea de Teologie a Universității din Iași. Din anul 1992, îndeplinește funcția
de decan al Facultății de Teologie "Andrei Șaguna" din Sibiu.

Părintele profesor Mircea Păcurariu este cunoscut prin activitatea sa
publicistică deosebită, între care 35 de cărţi (unele în mai multe ediţii), peste 180
de studii şi peste 600 de articole apărute în periodice bisericeşti sau "laice", din ţară
şi de peste hotare; articole de popularizare, note şi recenzii, sute de conferinţe şi
predici, expuneri şi interviuri în presă. Bibliografia activităţii sale ştiinţifice
însumează peste 830 de titluri cu peste 15.000 de pagini tipărite.
Ca o încununare a activităţii sale de cercetare, la 24 octombrie 1997 a fost
ales membru corespondent al Academiei Române. În ceea ce priveşte unele dintre
lucrările sale, este de notat faptul că Sinteza de "Istoria Bisericii Române" este a
treia, în România, după cele ale lui N. Iorga şi Gh. Moisescu şi colaboratorii, fiind
cea mai completă, adusă la zi cu informaţia bibliografică; a ajuns la ediţia a treia.
Compendiul de Istoria Bisericii Române în limba germană este singurul de acest
fel care a apărut în străinătate. Manualul de Istoria Bisericii Române pentru
seminariile teologice a ajuns la ediţia a şasea. Volumul despre istoria Bisericii din
Basarabia a fost primul de acest fel, după cel apărut în 1930. Celelalte lucrări
abordează, în majoritate, teme noi, necercetate până acum, dintre care cultura
bisericească sau învăţământul teologic.
A participat la zeci de conferinţe şi comunicări peste hotare, la sute de
conferinţe publice în ţară. A organizat expoziţii cu caracter istoric în cadrul
Facultăţii de Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu, precum şi un muzeu al facultăţii,
în 1986, la 200 de ani de învăţământ teologic la Sibiu.
Numeroase generaţii de teologi îl au ca mentor pe părintele Mircea
Păcurariu. A format mai mulţi tineri teologi în cadrul cursurilor de doctorat,
masterat şi licenţă. Dintre foştii studenţi de la Sibiu, o parte sunt membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alţii sunt cadre didactice în
învăţământul teologic universitar sau seminarial.

Activitatea laborioasă a părintelui Mircea Păcurariu a fost încununată cu
numeroase distincţii şi premii, la 24 octombrie 1997 fiind ales membru
corespondent al Academiei Române. Este Doctor Honoris Causa al universităţilor
din Alba Iulia, Arad şi Oradea. A fost decorat cu Ordinul "Steaua României" în
grad de ofiţer de preşedintele României, Emil Constantinescu; a primit Medalia de
Merit din aur din partea Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu; este membru activ
în "Asociaţia culturală pentru literatura şi cultura poporului român din
Transilvania" (Astra) din 1990 şi membru de onoare în diferite asociaţii culturale
româneşti, cu diplome de apreciere din partea lor.
În cadrul Bisericii, părintele Mircea Păcurariu a fost hirotesit iconom
stravrofor în 1976 de către mitropolitul Nicolae Mladin; distins cu "Crucea
patriarhală" de către partriarhii Iustin Moisescu (1977), Teoctist Arăpaşu (2001) şi
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în 2009. Din partea Înalt Preasfinţitului
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a primt "Crucea şaguniană" în 2007. De
asemenea, a primit zeci de medalii comemorative şi aniversare din partea
Patriarhiei Române şi a unor Patriarhii din străinătate.
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