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    Vineri 17 şi sâmbătă 18 februarie 2012, la Paris, se va desfăşura prima manifestare « Zilele cărţii ortodoxe 

în Franţa ». Acest eveniment este organizat de către Orthodoxie.com în parteneriat cu Editions du Cerf, 

compania de asigurări Mutuelle Saint-Christophe şi săptămânalul La Vie. Evenimentul va avea loc în sediul 

Mutuelle Saint-Christophe din Paris, lângă  Val-de-Grâce (277, rue Saint-Jacques, Paris 5
e
).  

    Standuri de cărţi şi de reviste, şedinţe de autografe, mese rotunde, conferinţe, concerte, proiecţii, diverse 

manifestări vor marca prezenţa activă a ortodoxiei în Franţa în întreaga ei bogăţie şi diversitate. Edituri din 

Franţa şi alte edituri europene vor participa sau vor fi reprezentate. Personalităţi de renume, autori şi câteva 

sute de persoane sunt aşteptate şi ne vor onora cu prezenţa lor. 

    Biserica Ortodoxă  se instalează în Franţa începând cu secolul al XIX-lea. Această prezenţă s-a 

intensificat  şi s-a înrădăcinat in secolul XX. Ne asteptam ca ea să se dezvolte considerabil pe parcursul 

secolului XXI. Diversitatea comunităţilor a creat legături privilegiate cu ţările de origine, în special cele din 

Europa de Est şi din Orientul Mijlociu. 

    Ortodoxia în Franţa în secolul XX a fost creuzetul unor lucrări care au avut repercursiuni la nivel mondial. 

Incă până azi, ele rămân referinţe pentru ensamblul  ortodoxiei contemporane. Printre numele care pot fi 

citate se numără: Vladimir Lossky, Paul Evdokimov, Georges Florovsky, Alexandre Schmemann, Jean 

Meyendorff, Olivier Clément. Institutul de teologie ortodoxă Saint Serge, fondat în 1925 a fost leagănul 

« Şcolii de la Paris », ale cărei renume a depăşit graniţele Franţei şi ale ortodoxiei. « Şcoala de la Paris » este 

de asemenea, cu Leonid Ouspensky şi Grégoire Krug, la originea unei vaste mişcări de redescoperire a 

icoanei. Ortodoxia în Franţa a contribuit, în mare măsură la un fructuos dialog religios şi cultural între estul 

si vestul Europei. Acest lucru s-a materializat într-o activitate editorială productivă, dacă ne referim la 

regretatul Vladimir Dimitrijevic, aflat în fruntea edituri  « L’Age d’Homme »  sau la Nikita Struve, care a 

activat în cadrul YMCA-Press. Această activitate, care plasează Franţa la intersecţia relaţiilor internaţionale 

de acest tip, nu se dezmite nici în acest moment, cum dovedeşte colecţia « Orthodoxie » a editurii Editions 

du Cerf. Pe langa acestea, ortodoxia în Franţa a contribuit şi la dezvoltarea relaţiilor ecumenice.  

    In momentul de faţă, Biserica Ortodoxă este puternic implantată în Franţa. Mai mult de o jumătate de 

milion de persoane îi sunt afiliate. Există în jur de 250 de locaşe de cult, dintre care în jur de 20 de mănăstiri 

şi schituri. Episcopii din toate jurisdicţiile canonice cooperează în cadrul Adunării episcopilor ortodocşi, 

instanţa reprezentativă pentru ortodoxia din Franţa pe lângă autorităţile politice. 

    Alte informaţii, în special în privinţa programului manifestării vor fi furnizate ulterior. 

In numele comitetului de organizare, P.Jivko Panev (Orthodoxie.com),   P.Christophe Levalois 

(Orthodoxie.com)  

Contacte, pentru orice informaţie sau solicitare:  

 jpanev@gmail.com (06 17 86 32 96),  chr.levalois@gmail.com 
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