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La inaugurarea Centrului de Studii Biblice se pot spune multe lucruri, având în 

vedere importanţa religioasă, larg culturală şi istorică a Bibliei - cu adevărat cartea 

fondatoare a civilizaţiei în care trăim – şi efectele străvechii cărţi a poporului evreu în 

istoria multimilenară a lumii. Las însă în seama distinşilor mei colegi teologi şi istorici 

răspunsurile la întrebările ce survin. Subliniind faptul că Centrul de Studii Biblice, se 

înscrie ca o premieră în istoria academică clujeană şi în România, mă concentrez asupra 

întrebării simple: de ce înfiinţăm Centrul de Studii Biblice? Răspunsul nostru este că 

sunt cel puţin cinci raţiuni la baza iniţiativei Universităţii Babeş-Bolyai de a înfiinţa 

Centrul de Studii Biblice. 

Prima raţiune se referă la noua pondere a Bibliei.  Şi astăzi Biblia se poate citi 

ca magnifică naraţiune istorică; ca tezaur lingvistic; ca operă literară; ca viziune 

cuprinzătoare asupra lumii; ca legitimare a unui sens. Chiar Istoria contemporană a 

deschis însă o nouă posibilitate de lectură a Bibliei – lectura din perspectiva interogaţiilor 

de astăzi privind relaţia culturilor. 

Nici Samuel Huntington, cunoscutul autor al Conflictului civilizaţiilor (1993), 

nu a putut stabili corelaţii univoce între religii şi politici, dar nu putem să nu îi dăm 

dreptate când observă noua pondere a religiilor în istorie. Din Biblie  şi-au luat bazele 

religiile monoteiste ale lumii, astfel încât, în privinţa dreptului preluării decalogului şi al 

interpretării lui Abraham, Moise, Iisus aceste religii au vederi convergente şi, în acelaşi 



timp, se despart. Astăzi trebuie să găsim soluţii în trialogul iudeo-creştino-islamic, iar 

studiul Bibliei este indispensabil. 

 A doua raţiune se referă la noua pondere culturală a religiei. Suntem după 

multe indicii “dincoace”de epoca în care se mai putea gândi, urmărindu-i pe Hegel, 

Feuerbach, Comte, Marx, Nietzsche, Freud, la depăşirea religiei prin filosofie, ştiinţă, 

emancipare socială, reorganizare culturală sau terapeutică personală. Am intrat în ceea ce 

Franz Rosenzweig anticipa – cu Steaua mântuirii (1923) – am intrat în epoca în care 

religia, filosofia, ştiinţa, arta conlucrează, in loc să îşi propună una depăşirea celeilalte. 

Studiile specializate de istoria ştiinţei arată astăzi foarte clar că fără monoteism nu 

ar fi fost posibilă identificarea uniformităţilor cu caracter de lege în cercetarea naturii; că 

fără morala susţinută de Biblie nu am avea conştiinţa datoriei dezinteresate; că fără etica 

iudaică a dreptăţii şi etica creştină a iubirii aproapelui nu erau posibile ideile de libertate 

individuală, responsabilitate, devoţiune pentru celălalt, solidaritate umană cu care 

operăm; că instituţiile democraţiei moderne – Parlamentul, în primul rând – au cele mai 

vechi prefigurări în Biblie. Nu numai istoria ştiinţei, dar şi realitatea ştiinţei şi filosofiei 

de astăzi atestă un fapt: suntem dincoace de epoca „slujitoarei” şi am păşit efectiv într-o 

nouă epocă - după cum Jürgen Habermas a arătat recent, în Credinţă şi cunoştinţă 

(2002) – în epoca „paralelismului dintre filosofie şi teologie”.  

A treia raţiune se referă la noua joncţiune dintre iudaism şi creştinism. Istoria 

contemporană a obligat ea însăşi, prin noi cunoştinţe şi noi orientări, la înfrângerea unor 

prejudecăţi de milenii şi la recunoaşteri de anvergură istorică. Evreii l-au preluat pe Isus 

ca pe cel ieşit din sânul poporului evreu, cu un mesaj pentru evrei, iar scrierile lui Ben 

Chorin sau Pinhas Lapide ne edifică astăzi. Bisericile – şi Ortodoxă şi Catolică şi 

Protestantă – îşi asumă pe Isus evreul, expresie a grandioasei culturi a Israelului, iar 

scrierile lui Pavel Florenski, Hans Kűng, Jurgen Moltmann, la rândul lor ne edifică acum. 

Abordarea, susţinută de investigaţii istorice, a Bibliei este acum esenţială. Suntem, în 

orice caz, în mediul unor adânci schimbări, ce îşi au originea în Biblie sau au drept 

urmare o altă şi mai profundă înţelegere a Bibliei. 

A patra raţiune se referă la noul nivel de cunoaştere a Bibliei. Îmi amintesc că 

student fiind, în 1966, la această Universitate, D.D. Roşca ne vorbea de Hegel şi de una 

dintre primele scrieri ale acestuia, intitulată Viaţa lui Isus. Ca studenţi, ne-am grăbit  să 



citim această carte, pe atunci în franceză, şi, fireşte, am rămas entuziasmaţi. Între timp, 

am urmărit – desigur ca nespecialişti – cercetările arheologice, investigaţiile lingvistice şi 

istorice, publicaţiile rabinice despre perioada Noului Testament. 

Astăzi, când citim Viaţa lui Isus, rămânem uimiţi de forţa intuiţiei geniale a lui 

Hegel, dar şi de sărăcia izbitoare a informaţiei istorice de care acesta dispunea. Datele 

istorice ce ne stau la dispoziţie privind Biblia sunt acum incomparabil mai multe, 

instrumentele de analiză sunt mai sigure ca oricând înainte. Iar cine vrea să cunoască 

Biblia, trebuie să le dea întreaga atenţie. 

A cincea raţiune se referă la potenţialul unic pe care îl oferă astăzi 

Universitatea Babeş-Bolyai pentru studiile biblice. Cu cele patru facultăţi de teologie – 

Ortodoxă (1991), Greco-Catolică (1992), Reformată (1993), Romano-Catolică  

(1994) – şi cu performantul Institut de Studii Iudaice şi Istorie a Poporului Evreu 

„Moshe Carmilly”, Universitatea Babeş-Bolyai dispune de cea mai complexă structură 

teologică printre universităţile de pe continent şi de un potenţial unic de abordare 

calificată a fundamentului tradiţiei iudeo-creştine, pe care s-a clădit lumea civilizată. 

Suntem, ca universitate, favorizaţi să avem alături înalţi ierarhi cu contribuţii 

istorice în traducerea Bibliei. În această privinţă, monumentalele prelegeri inaugurale 

prezentate în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai de către arhiepiscopul 

Bartolomeu, privind problemele cu care se confruntă traducătorul Bibliei şi de 

arhiepiscopul Jakubinyi, privind erori majore în traduceri de referinţă ale Bibliei, au 

rămas pietre de hotar şi au stimulat reflecţii noi asupra Bibliei. Este de datoria noastră să 

fructificăm acest potenţial şi aceste avantaje. Vrem să o facem în forma Centrului de 

Studii Biblice al Universităţii Babeş-Bolyai. 

Centrul de Studii Biblice este unul de cercetări, în care investigaţia, probele, 

dialogul argumentativ contează. Nu este un Centru obişnuit şi este limpede că o seamă 

de mutaţii – cel puţin în receptarea publică a religiei – vor trebui să intervină. Am în 

vedere trei astfel de mutaţii: 

a) cei care spun că stau departe de religie vor trebui să accepte că pe terenul 

religiei şi, mai exact, pe terenul cărţii străvechi care este Biblia se joacă în multe privinţe 

soarta umanităţii şi că, în consecinţă, cercetarea Bibliei are relevanţă nu doar pentru 

teologi; 



b) teologii nu mai au nevoie să reducă religia la o lirică pur subiectivă sau la un 

ritual în sine din moment ce a devenit limpede faptul că formele spiritului – religia, arta, 

filosofia - nu se dispun în succesiune, ci coabitează şi conlucrează; 

c) toţi cei ce participăm la argumentare în ştiinţe, în filosofie, în teologie, în viaţa 

publică trebuie să conştientizăm faptul că frontierele acestora nu au în fapt deloc 

rigiditatea cu care lumea s-a obişnuit citind doar dicţionare sau simple introduceri. Nu 

facem un serviciu nici ştiinţei, nici filosofiei, nici teologiei dacă ignorăm specificul 

vreuneia dintre ele, dar nu suntem realişti dacă nu observăm dependenţa de argumente a 

fiecăreia. 

Astăzi punem în mişcare efectiv Centrul de Studii Biblice al Universităţii Babeş-

Bolyai. Centrul este dotat cu sediu, în această clădire (str. I.C. Brătianu nr.22), cu 

documentarist, iar Biblioteca se va constitui treptat, pe baza resurselor financiare deja 

alocate şi a altora ce se vor aloca. Hotărâtoare va fi, însă, fireşte, acţiunea competenţilor 

biblişti clujeni şi iniţiativa lor de cooperare pe un teren esenţial şi fascinant, pe care 

surprizele şi înnoirile nu s-au încheiat. 


