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În şirul istoriografilor
ardeleni se numără nume demne
de toată admiraţia: Vasile
Mangra, Ioan Lupaş, Gheorghe
Ciuhandu, Mircea Păcurariu şi
mulţi alţii. Un reprezentant de
seamă
al
istoriografiei
contemporane
arădene
este
preotul Pavel Vesa, doctor în
istorie. Cu certitudine putem
afirma că Părintele Pavel Vesa se
integrează pe deplin în pleiada
cercetătorilor români, alături de
colaboratorii săi, personalităţi ale istoriografiei contemporane române,
dintre care amintim pe pr. prof. univ. dr. acad. Mircea Păcurariu de la Sibiu
sau pe prof. univ. dr. Nicolae Bocşan de la Cluj-Napoca.
Cultura teologică şi istorică românească beneficiază de rezultatele
activităţii de cercetare a părintelui Pavel Vesa, fructificate în numeroase
studii, articole şi volume ce ne indică afinitatea sa faţă de trecutul istoric şi
dorinţa de a scoate la iveală noi date istorice, culturale şi religioase deosebit
de interesante, selectate cu mare grijă din documente de arhivă, manuscrise,
corespondenţă sau presa vremii. Prin activitatea sa de cercetător pasionat al
trecutului istoric, părintele Pavel Vesa a lăsat posterităţii lucrări de mare
valoare, scrise cu trudă şi jertfă.
Întreaga sa viaţă, preotul dr. Pavel Vesa a desfăşurat o bogată
activitate ştiinţifică, constând în publicarea a 24 de cărţi de autor sau în
colaborare (co-autor sau co-editor), precum şi a sute de studii şi articole în
volume colective şi reviste de specialitate din întreaga ţară (Arad, Bucureşti,
Cluj-Napoca, Deva, Caransebeş, Timişoara etc.). Pe lângă articolele, studiile
şi cărţile publicate, munca sa de cercetare istorică a fost materializată în
peste 100 de comunicări prezentate în cadrul unor simpozioane şi sesiuni de
comunicări naţionale şi internaţionale organizate în ţară (Arad, Bucureşti,
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Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Deva, Caransebeş, Lugoj, Bistriţa, Sibiu,
Reşiţa, Sebiş, Hălmagiu, Nădlac etc.). De asemenea, a fost invitat la
numeroase emisiuni radio şi de televiziune, unde s-au dezbătut tematici
legate de istoriografia ecleziastică.
Trebuie amintită şi o altă latură importantă a personalităţii complexe
a preotului iconom dr. Pavel Vesa, respectiv cea legată de biserica
„Cuvioasa Parascheva”, aflată în incinta Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţe Arad. Cu sprijinul financiar al dr. Cornelia Bodea, membră a
Academiei Române, sub directa coordonare a părintelui dr. Pavel Vesa, s-a
demolat, strămutat, reclădit şi restaurat biserica de lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” din Groşeni, Protopopiatul Ineu.
Autorităţile locale arădene au răsplătit munca asiduă de cercetare a
părintelui dr. Pavel Vesa prin conferirea Premiului de excelenţă în 20 august
2010, în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele oraşului Arad. De
asemenea, a primit numeroase alte premii şi distincţii prin care i s-a
recunoscut aportul adus pentru dezvoltarea culturală a Aradului, în general
şi a istoriografiei ecleziastice, în special. Printre aceste se numără: Premiul
de excelenţă la Gala excelenţei Arădene – 2007; Cetăţean de onoare al
comunei Dieci – 2009; Diplomă de excelenţă din partea „Asociaţiei
profesorilor de istorie din România” – 2012; Premiul de excelenţă din partea
Primăriei Arad – 2013.
Întreaga lume istorică şi ecleziastică arădeană a fost tulburată în data
de 26 decembrie 2013 prin trecerea la cele veşnice a istoricului, omului de
cultură şi preotului dr. Pavel Vesa, care a lăsat în urma sa materiale
neterminate, dar care, ulterior, prin grija unor apropiaţi colaboratori au văzut
şi vor vedea lumina tiparului. Ca unul din ultimii discipoli al părintelui dr.
Pavel Vesa pot să spun că Episcopia Aradului şi nu numai, a pierdut o
adevărată personalitate ecleziastică.
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