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NOUla POLIROM

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010
New Europe College (NEC) anun]` concursul anual pentru bursele de cercetare

NEC 2009-2010 pentru universitari/cercet`tori români din domeniile [tiin]elor umaniste,
sociale [i economice.

CONDI}II DE PARTICIPARE:
1.candidatul trebuie s` fie înscris la doctorat sau s` aib` titlul de doctor;
2.se va acorda prioritate candida]ilor sub 40 ani [i celor care nu au beneficiat înc`

de burse acordate de NEC;
3. o foarte bun` cunoa[tere a cel pu]in dou` din limbile str`ine de circula]ie

interna]ional`.
Prin profilul s`u, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- [i trans-disciplinare.

Se încurajeaz` proiectele care permit aceast` deschidere, f`r` a pierde din rigoarea
disciplinar`.

CONDI}II ALE BURSEI:
Bursa se acord` pentru un an academic (10 luni). Programul bursierilor presupune

prezen]a obligatorie în Bucure[ti cel pu]in o dat` pe s`pt`mân` timp de 9 luni. În intervalul
de 10 luni, bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare într-unul din marile centre
universitare/de cercetare din str`in`tate. Valoarea bursei lunare (acordat` pe durata a
9 luni) este echivalentul în RON a 600 EURO (neimpozabili), la care se adaug`
2.600 EURO pentru stagiul de cercetare.

MODALIT~}I DE ÎNSCRIERE {I TERMENE PRIVIND CONCURSUL:
Formularul de participare la concurs poate fi ob]inut de la adresa www.nec.ro sau

prin e-mail de la imihai@nec.ro
De asemenea, formularul poate fi ridicat de la sediul New Europe College în zilele

de luni-vineri, orele 10-17 sau poate fi primit prin po[t` (în cazul candida]ilor din provincie).
Termenul limit` de depunere a dosarului completat este 15 ianuarie 2009 (inclusiv).
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. (021) 307 99 10 – între orele 10-17 ale

fiec`rei zile lucr`toare – sau prin e-mail: imihai@nec.ro
Adres`: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucure[ti

BURSE "NEW EUROPE COLLEGE"

(I) O fericit` coinciden]` – nu a celor
opuse ci a complementarelor – aduce pe
pia]a noastr` de carte dou` apari]ii aproape
concomitente din grandioasele opere latine
ale ilustrului teolog medieval NicolausNicolausNicolausNicolausNicolaus
CusanusCusanusCusanusCusanusCusanus. Prima, în ordinea ie[irii pe rafturile
libr`riilor, este tratatul De docta ignorantiaDe docta ignorantiaDe docta ignorantiaDe docta ignorantiaDe docta ignorantia,
edi]ie bilingv`, trad., note [i postfa]` Andrei
Bereschi, Editura Polirom, Ia[i, Biblioteca
medieval`, 2008, 640 p. Pornit în urm` cu
trei ani, cum declar` însu[i editorul-

traduc`tor ce func]ioneaz` la Facultatea de
Teologie Greco-Catolic` din Oradea,
proiectul a devenit unul eminamente solitar,
din pricina lipsei unui sistem de "consultan]`"
profesional` în domeniu. Eu cred totu[i c`
masteratul coordonat de Alexander
Baumgarten la Cluj-Napoca [i îns`[i colec]ia
tenace unde apare acest volum valoros
constituie ni[te cadre decente pentru
ecloziunea unei medievistici s`n`toase [i
competente la noi. Versiunea autohton`
dovede[te reale competen]e filozofice [i
latiniste, chiar dac` unele op]iuni sunt, ca
totdeauna, discutabile. De pild`, opifex (p.
351) este riscant de echivalat cu "artist" când
vorbe[ti de opera creatoare a lui Dumnezeu,
partea laborioas`, aproape tehnic`, de
"creator, f`urar" fiind preponderent` în
vocabularul patristic. Vezi, exempli gratia,
titlul lucr`rii lactan]iene De opificio Dei,
pe care nimeni nu s-a gândit s`-l traduc`
apelând la sensurile "artistice" ale termenului,
ci doar la cele de lucrare complex` [i
des`vâr[it`.

(II) O ampl` culegere de scrieri "minore"
– doar sub raportul cantitativ al fiec`reia
în parte îns` – apar]inând aceluia[i eminent
cardinal Krebs, îngropat la Roma în biserica
San Pietro in Vincoli, privind a[adar în
ve[nicie c`tre vestitul Moise al lui
Michelangelo de lâng` altarul opus, este
Nicolaus Cusanus, icolaus Cusanus, icolaus Cusanus, icolaus Cusanus, icolaus Cusanus, CoincidentiaCoincidentiaCoincidentiaCoincidentiaCoincidentia
oppositorumoppositorumoppositorumoppositorumoppositorum, vol. I-II, edi]ie bilingv`, introd.,
trad., note Mihnea Moroianu, Editura
Polirom, Ia[i, col. "Tradi]ia cre[tin`",
445+462 p. Antologia de fa]` "arbitrar` ca
orice selec]ie, s-a orientat spre câteva dintre
scrierile filosofice cele mai reprezentative,
ulterioare marilor sinteze ini]iale". Versiunile
micilor tratate sunt destul de limpezi, având
în vedere dificult`]ile [i profunzimile stilului
cusanian, cu atât mai mult cu cât traduc`torul
este declarat matematician [i universitar
politehnist [i nu se face pomenire în
prezentarea lui despre ceva studii sistematice
de filologie clasic`. Genericul florilegiului
ne poart` cu gândul [i la Mircea Eliade,
singurul român care a transformat într-un
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operator metodologic celebra sintagm` a
coinciden]ei contrariilor [i i-a f`cut loc
definitiv în istoria religiilor.

(III) Am vrut deja de câteva luni s`
remarc o tendin]` nou`, cel pu]in la noi, în
apari]iile de literatur` teologic` [i patristic`:
reducerea pân` la nivelul unei bro[uri a
dimensiunilor c`r]ii de referin]`. Pre]ul redus
(1,50 lei), formatul de buzunar, succesul
voluma[elor similare de tip calendar portabil,
u[urin]a de a finaliza o lucrare alc`tuit`
dintr-o singur` coal` de tipar sunt argumente
pentru propagarea acestei reale tendin]e de
masificare. Un exemplu printre altele este
Sf. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, Cuvânt despreCuvânt despreCuvânt despreCuvânt despreCuvânt despre
adeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnului, pref. Ierom.
Dr. Vasile Bârzu, trad. Monah Gherontie
Nica, Editura Anastasis, Sibiu, 2007, col.
"Glasul P`rin]ilor", 16 p. – din care textul
omiliei chrysostomice reprezint` doar 9
pagini. Singura întrebare fireasc` r`mâne
dac` aceste prezen]e livre[ti pot echivala
în bibliografii [i CV-uri c`r]ile normale sau
ar trebui inventat` o rubric` aparte pentru
atare fascicole ori libelli, apropiate mai mult
ca pondere articolelor sau versiunilor traduse
din revistele de specialitate.

(IV) Cea mai impresionant`
"autobiografie spiritual` în r`sp`r" din
literatura britanic`, comparabil` în vremea
sa ca for]` intelectual` [i umor briliant doar
cu Un uomo finito al lui Giovanni Papini,
ni se pare [i azi Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,
Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`, trad., note
Mirela Ad`sc`li]ei, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2008, 212 p. Stilul s`u paradoxal
[i unic scânteiaz` în fiece fraz` din acest
remarcabil manual practic de teologie:
"Doresc s`-mi  prezint crezul ca fiind unul
ce r`spunde anume acestei duble nevoi
spirituale, nevoia de amestec între familiar

[i nefamiliar pe care lumea cre[tin` l-a numit,
pe drept cuvânt, ™romantic¤, c`ci însu[i
cuvântul ™romantic¤ are în el misterul [i
semnifica]ia antic` a Romei. Oricine vrea
s` conteste ceva se cuvine s` înceap`
întotdeauna prin a spune ceea ce nu contest`".
Nu trebuie s` subliniem, cred, c` ortodoxia
evocat` de insularul eseist catolic are doar
sensul etimologic al "dreptei credin]e" [i
nici nu putem pricepe de ce oare acest
impecabil volum e supralicitat editorial pe
copert` ca "prima traducere integral` în limba
român`", când versiunea ap`rut` cam acum
un deceniu la Editura "Paralela 45" din Pite[ti
este cel pu]in la fel de integral` [i de "prim`"
precum cea de fa]`. Oricum, un text magnific
[i peren ce merit` cât mai multe versiuni
locale!


