LAUDATIO ERNST CHRISTOPH SUTTNER
Date bibliografice
S-a născut la 4.10. 1933 la Regensburg. A studiat Teologia la Regensburg, Roma,
Wurzburg şi Bucureşti. A fost hirotonit în Colegiul pontifical Russicum din Roma în anul
1960.
După o perioadă în care a activat ca preot în episcopia de Regensburg şi ca
conferenţiar universitar în Wurzburg, a fost numit în anul 1975 profesor pentru Patrologie,
Doctrina şi Istoria Bisericilor Răsăritene la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din
Viena, unde şi-a desfăşurat această activitate până în anul 2002.
Este membru al Comisiei Internaţionale Mixte de Dialog Teologic dintre Bisericile
Ortodoxă şi Catolică (din anul 1979), membru corespondent al Academiei Austriece de
Ştiinţe (din anul 1989) şi membru al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Artă (din anul
1991).
Paralel cu activitatea didactică şi ştiinţifică universitară, a activat ca preot pentru comunitatea
catolică de limbă germană din Moscova şi ca profesor la noile instituţii de învăţământ
teologic catolice şi ortodoxe înfiinţate în Moscova şi StPetersburg.
A predat în ultimii ani cursuri şi seminarii în România la Universităţile din Cluj,
Oradea şi Arad. Este Doctor honoris Causa al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
(1999) şi senator de onoare al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad (2001)
Opera:
15 cărţi de autor, 5 cărţi de editor, 150 de studii dintre care 30 de traduse în limbi
străine şi 115 recenzii.
Dintre acestea, 3 cărţi, 12 studii şi peste 25 de recenzii oglindesc aspecte ale istoriei şi
spiritualităţii Bisericii Ortodoxe Române. Aceste contribuţii istoriografice îl aşează pe
profesorul Suttner în galeria istoricilor străini care s-au aplecat în ultimul timp mai temeinic
asupra istoriei noastre: Mathias Bernath, Keith Hitchins şi Cesare Alzati.
Cardinalul Franz Konig (Viena) despre Suttner:
"În toate studiile sale, Ernst Christoph Suttner, încearcă să pună rezultatele ştiinţifice
în slujba concilierii dintre Biserici, reuşind să transmită mesajul său într-o manieră foarte
clară şi atrăgătoare. în nenumăratele călătorii întreprinse în Europa Centrală şi de Est şi până
în Orientul Apropiat, chiar până în Etiopia, în întâlnirile personale pe care le-a avut, nu şi-a
extins doar orizontul academic, ci a înţeles mai bine problemele şi dificultăţile existente între
Biserici.
Prin preocupările sale, Ernst Chr. Suttner a reuşit cu mult succes să facă cunoscut mai
bine lumii apusene, Răsăritul creştin cu bogata sa tradiţie teologică şi cu spiritualitatea sa
adâncă. Prin aceasta el aduce concomitent, un aport considerabil la concilierea dintre Biserici,
care este posibilă doar pe calea unei mai bune cunoaşteri reciproce şi care este cerută în mod
expres de timpurile pe care le trăim azi. Deoarece,
într-o lume care se îndreaptă tot mal mult spre sine, noi creştinii suntem provocaţi la
depăşirea separaţiilor dintre Biserici pentru a face evidentă unitatea dorită de Iisus Hristos".
(Extras din Cuvântul înainte la ultima carte a lui Suttner apărută la Wurzburg în anul
2003, care însumează 870 p.
În perioada 1-5 noiembrie 2003 profesorul Suttner va modera la Facultatea de
Teologie a Universităţii noastre un Seminar având ca subiect: Teme fundamentale în
monahismul creştin timpuriu şi la părinţii isihaşti athoniţi.

