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Ioan Chirilă (coord.), Doctores Honoris Causa Testimonia Oecumenica,
Ed. Renaşterea, Cluj Napoca 2011, 379 p.
Actualul decan al Facultăţii de Teologie din Cluj, Ioan Chirilă, este
coordonatorul prezentului volum care ne prezintă personalităţile distinse cu
titlul de doctor honoris causa între anii 1997–2009 de către Universitatea
Babeş-Bolyai, la propunerea Facutăţii de Teologie din Cluj. Coordonatorul
semnează şi introducerea (publicată în română şi engleză) la acest volum,
intitulată Împliniri – Universitatea ca mediu de întâlnire şi realizare ecumenică
(p. 7-24). Aceasta cuprinde un scurt istoric al învăţământului teologic orto
dox clujean care, în opinia autorului, şi-a găsit împlinirea în perioada postdecembristă când a devenit parte a prestigioasei Universităţi Babeş-Bolyai din
Cluj. Aceasta „a reuşit să încorporeze cel mai larg spectru teologic, având
patru facultăţi de teologie (ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică şi refor
mată) şi un institut de studiere a iudaismului (Institutul de Iudaistică şi Istorie
evreiască Dr. Moshe Carmilly)” (p. 99). Sunt amintite principalele realizări
ştiinţifice ale cercetării teologice post-decembriste şi de dinainte de 1952, când
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj a fost închisă pe criterii politice. Ca
„argument” al realizării şcolii teologice ortodoxe clujene, la douăzeci de ani
de învăţământ teologic universitar ortodox clujean, prezentul volum prezintă
corpul de doctor honoris causa – constituit din opt ortodocşi, trei protestanţi
şi un catolic – „menit să evidenţieze aventura şi irenismul ecumenic” al
Universităţii clujene (p. 15).
Cei doisprezece laureaţi sunt prezentaţi după următorul model: mai întâi
este redată bio-bibliografia acestora, apoi cuvântarea laudatio rostită în timpul
ceremoniei de decernare a titlului, urmată de prelegerea ştiinţifică rostită de
proaspătul doctor h. c. Prezentarea lor este realizată cronologic, în funcţie de
data primirii titlului academic, după cum urmează: 1.Tomáš Špidlik (p. 2543) (titlu decernat la data de 29 mai 1997), teolog romano-catolic; laudatio
rostită de Prof. I. Ică; prelegerea intitulată Contribuţia spirituală a României
la Europa (trad. în rom. de Ioan I. Ică jr.); 2. Kallistos Ware (p. 45-73) (titlu
decernat la data de 5 nov. 1998), teolog ortodox; laudatio rostită de Prof. Ioan
Ică; prelegerea intitulată Sfântul Maxim de Kapsokalyvia şi isihasmul atonit al
sec. al XIV-lea (în eng.); 3. Adolf Martin Ritter, (p. 75-100) (titlu decernat la
data de 2 oct. 2000), teolog evanghelic; laudatio rostită de Prof. Ioan Vasile Leb;
prelegerea intitulată Integrarea în Europa din perspectivă istorico-bisericească (în
germ.); 4. Bartolomeu Valeriu Anania (p. 101-144) (titlu decernat la data de
1 iun. 2001), teolog ortodox; laudatio rostită de I. V. Leb; prelegerea intitulată
Cuvântare de răspuns (în rom.); 5. Theodor Nikolaou (p. 145-195) (titlu
decernat la data de 13 mart. 2002), teolog ortodox ; laudatio rostită de I. V.
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