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James Bernauer, SJ (center) with 

 endowed professors Michael Naughton and Mary Crane 
 
 

IInn  SSeepptteemmbbeerr  22000099  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  nnaammeedd  CCeenntteerr  DDiirreeccttoorr  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  tthhee  KKrraafftt  
PPrrooffeessssoorr..  TThhiiss  eennddoowweedd  pprrooffeessssoorrsshhiipp  iiss  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  FFrr..  BBeerrnnaauueerr’’ss  iinntteelllleeccttuuaall  
lleeaaddeerrsshhiipp,,  sscchhoollaarrllyy  eexxcceelllleennccee,,  aanndd  hhiiss  mmaannyy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  bbeeyyoonndd  tthhee  ccaammppuuss..  
TThhrroouugghh  hhiiss  ddiissttiinngguuiisshheedd  tteeaacchhiinngg  aanndd  rreesseeaarrcchh,,  BBeerrnnaauueerr,,  aa  hhiigghhllyy--rreessppeecctteedd  pprreesseennccee  
oonn  tthhee  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  ccaammppuuss,,  hhaass  hhaadd  aann  iimmppaacctt  oonn  nnuummeerroouuss  uunnddeerrggrraadduuaattee  aanndd  
ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss..    
  
IInn  nnaammiinngg  BBeerrnnaauueerr  tthhee  KKrraafftt  PPrrooffeessssoorr,,  PPrroovvoosstt  aanndd  DDeeaann  ooff  FFaaccuullttiieess  CCuuttbbeerrttoo  GGaarrzzaa  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeggaarrddss  eennddoowweedd  pprrooffeessssoorrsshhiippss  aass  
ccrriittiiccaall  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy’’ss  aaccaaddeemmiicc  mmiissssiioonn..  TThheeyy  pprroommoottee  eexxcceelllleennccee  iinn  tteeaacchhiinngg  bbyy  
hheellppiinngg  ttoo  rreettaaiinn  tthhee  ffiinneesstt  aammoonngg  BBoossttoonn  CCoolllleeggee’’ss  ffaaccuullttyy..    
  
FFrr..  BBeerrnnaauueerr  hhaass  bbeeeenn  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  PPhhiilloossoopphhyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ssiinnccee  11998800  aanndd  iinn  22000088  
wwaass  nnaammeedd  ddiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  CCeenntteerr..  AA  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  
nnaattiivvee,,  hhee  wwaass  oorrddaaiinneedd  ttoo  tthhee  pprriieesstthhoooodd  bbyy  CCaarrddiinnaall  TTeerreennccee  CCooookkee  iinn  11997755..  
  
HHiiss  ppuubblliisshheedd  wwoorrkkss  iinncclluuddee  ssttuuddiieess  oonn  FFrreenncchh  pphhiilloossoopphheerr  MMiicchheell  FFoouuccaauulltt,,  tthhee  tthhoouugghhtt  
ooff  HHaannnnaahh  AArreennddtt,,  aanndd  vvaarriioouuss  ttooppiiccss  iinn  HHoollooccaauusstt  ssttuuddiieess..  HHiiss  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  iiss  
ddeevvootteedd  ttoo  tthhrreeee  mmaajjoorr  ccoonncceerrnnss::  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss;;  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  aanndd  
mmoorraall  ffoorrmmaattiioonn  ooff  GGeerrmmaann  CCaatthhoolliiccss  pprriioorr  ttoo  tthhee  rriissee  ooff  NNaattiioonnaall  SSoocciiaalliissmm;;  aanndd  tthhee  
iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  hhiissttoorriiccaall  eennccoouunntteerrss  bbeettwweeeenn  JJeewwss  aanndd  JJeessuuiittss..  HHee  wwaass  aann  oorriiggiinnaall  
mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ““JJeessuuiittss  iinn  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  DDiiaalloogguuee,,””  aann  aassssoocciiaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  
JJeessuuiitt  oorrddeerr  iinn  11999988..  
  
IInn  aacccceeppttiinngg  tthhiiss  eennddoowweedd  pprrooffeessssoorrsshhiipp  BBeerrnnaauueerr  ssttaatteedd::  ““IItt  iiss  aann  hhoonnoorr  ttoo  bbee  
aassssoocciiaatteedd  tthhrroouugghh  tthhiiss  CChhaaiirr  wwiitthh  tthhee  KKrraafftt  ffaammiillyy..  II  aamm  ggrraatteeffuull  ffoorr  tthheeiirr  ggeenneerroouuss  
ccoonncceerrnn  wwiitthh  tthhee  ccoonnttiinnuuiinngg  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  rreellaattiioonnss  aanndd  tthhee  wwoorrkk  ooff  
tthhee  CCeenntteerr  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee..””  HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooffeessssoorrsshhiipp  
wwiillll  aaiidd  tthhee  CCeenntteerr’’ss  ccrroossss--ddiisscciipplliinnaarryy  wwoorrkk,,  wwhhiicchh  wwiillll  iinncclluuddee  aa  mmaajjoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoonnffeerreennccee  oonn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  JJeessuuiitt  aanndd  JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss..  “TThhee  KKrraaffttss’’  ggiifftt  iiss  aa  rreeccooggnniittiioonn  
ooff  hhooww  iimmppoorrttaanntt  tthhiiss  ccoonnvveerrssaattiioonn  iiss,,  aanndd  tthhee  CCeenntteerr  llooookkss  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hheellppiinngg  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  pprroommoottiinngg  iitt..””  
  


