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Proiectul a început prin recrutarea a patru cercetatori, după ce pozi iilede cercetare au fostț  

anun ate în termen pe site-urile: ț www.ancs.ro/jobs i ș www.euraxess.ro. , pe site-ul unită iiț  

care implementează proiectul http://www.nec.ro/ precum i pe liste de distribu ie din ară iș ț ț ș  

din străinătate.

În urma concursului, care a constat din prezentarea unui dosar i sus inerea unui interviuș ț  

în fa a comisiei, au fost selec iona i cercetătorii : Dr. Călin Cristian Pop, Dr. Robert Lazuț ț ț  

(pentru primele ase luni ale proiectului), Robert Arnăutu, Grigore Vida, Drago  Vadanaș ș  

(începând din luna a aptea a proiectului, după sus inerea diserta iei sale de master).ș ț ț

Constituită în ianuarie 2012, echipa a început imediat să aibă întâlniri regulate, de obicei la 

Bucure ti,  în  sediul  unită ii  care  implementează  proiectul,  Colegiul  Noua  Europă.  Laș ț  

întâlnirile echipei, participă în general nu numai membrii  proiectului,  ci i  membrii  unorș  

echipe  de  cercetare  din  proiecte  cu  un  interes  apropiat,  precum  i  tineri  cercetători,ș  

studen i doctorali i masteranîi interesa i de temă. Încă din primele întâlniri, directorul deț ș ț  

proiect i-a introdus pe cercetători în în studiul temei de cercetare, a situat problemele pe 

care le vizează proiectul şi a delimitat traseului teoretic şi metodologic pe care îl va urma 

cercetarea. Apoi, s-a trecut la studiul comparativ al edi iilor coresponden ei lui Descartes,ț ț  

pentru a identifica bazele cercetări precum i ale traducerii corpus-ului în limba română.ș

http://www.nec.ro/
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Conform planului, directorul de proiect a stabilit legături cu principalele centre tiin ificeș ț  

interna ionale care derulează activită i  pe teme conexe. Acestea sunt:  ț ț Centre d’études 

cartésiennes al  Universită ii  Pqris  IV  Sorbona  (ț http://www.paris-sorbonne.fr/la-

recherche/les-unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/metaphysique-

histoires/presentation-4664/centre-d-etudes-cartesiennes-4918/presentation-4919/) 

Centro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento (http://www.cartesius.net/) 

de la Universitatea din Salento i ș Descartes Centre for the History and Philosophy of the  

Sciences  and  the  Humanities al  Universită ii  din  Utrechtț  

(http://www.uu.nl/faculty/humanities/en/descartescentre/Pages/default.aspx).

În primul trimestru al anului 2012, echipa a organizat un One Day Workhsop, la data de 21 

martie 2012, cu participarea Profesorului Daniel Garber de la Universitatea din Princeton 

i  a  Profesorului  Tamás  Pavlovits  de  la  Universitatea  din  Szeged.  Cu  prilejul  acestuiș  

workshop  i  pornind  de  la  ș studiul  bibliografiei  carteziene,  echipa  a  găsit  puncte  de 

convergen ă între coresponden ii i  textele lui Descartes citite in context,ț ț ș  degajându-se 

mai clar unele direc ii de cercetare.ț

În al doilea trimestru al anului, echipa a întreprins selec ia coresponden ei carteziene peț ț  

care  î i  propune să o traducă în  române te  i  a  început  traducerea textelor. Până laș ș ș  

sfăr itul anului 2012, echipa a tradus i a revizuit ș ș aproximativ 48,21% din coresponden aț  

cartezianâ, după cum urmează (procent din totalul coresponden ei de tradus în decursulț  

întregului proiect): Vlad Alexandrescu - 9,64% 282 pag, Robert Arnautu - 9,31% 273 pag, 

Robert Lazu -2,04% 60 pag, Călin Cristian Pop  - 9,72% 285 pag, Drago  Vadanaș  - 6,89% 

202 pag, Grigore Vida - 10,23% 300 pag. De asemenea, exhipoa a znceput să adnoteze 

textele traduse în vederea pregătirii unei edi ii de referin e, cu aparat critic.ț ț

În  perioada  29  iunie  –  4  iulie  2012,  echipa  a  contribuit  la  organizarea  Seminarului 

Bucure ti-Princeton de Filosofie modernă, care a avut anul acesta ca temă unul dintreș  

obiectivele  de  cercetare  ale  proiectului:  „The  Battle  for  Scientia in  the  Seventeenth 

Century”. La seminar au participat: Prof. Daniel Garber (Princeton University), Prof. Roger 

Ariew (University of South Florida), Prof. Igor Agostini (Università del Salento), Dr. Daniel 

Andersson (University of Oxford, Wolfson College), Prof. Vlad Alexandrescu (Universitatea 

din Bucure ti), Prof. Dana Jalobeanu (Universitatea din Bucure ti), Prof. Sorana Corneanuș ș  

(Universitatea din Bucure ti), Dr. Ohad Nachtomy (Bar-Ilan University), Dr. Tammy Nydenș  

(Grinnell College), Dr. Călin Cristian Pop (New Europe College, Bucure ti), Dr. Alexanderș  

Douglas (School of Advanced Studies, Londra), Robin Buning (Utrecht University), Robert 
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Arnăutu (New Europe College, Bucure ti), Steven Burgess (University of South Florida),ș  

Andrea Sangiacomo (University of Macerata + ENS Lyon), Marcus Adams (University of 

Pittsburgh), Fabrizio Baldassarri (Università degli Studi di Parma), Lucian Petrescu (Ghent 

University),  Lucio  Mare  (University  of  South  Florida),  Raphael  Krut-Landau  (Princeton 

University),  Mădălina  Giurgea  (Universitatea  din  Bucure ti),  Laura  Georgescuș  

(Universitatea din Bucure ti), Doina Rusu (University of Nijmegen), Drago  Vadana (Newș ș  

Europe  College,  Bucharest),  Sandra  Dragomir  (Universitatea  din  Bucure ti),  Maxș  

Gavrilciuc (Universitatea din Bucure ti).ș

Pornind  de  la  munca  în  echipă,  dar  urmându- i  direc iile  individuale  de  cercetare,ș ț  

cercetătorii au avut următoarele rezultate în cursul anului 2012:

Vlad Alexandrescu 

A încadrat tiin ific întreg proiectul, convenind cu me;brii echipei direc iile lor de cercetare.ș ț ț  

A revizuit traducerile tuturor scrisorilor traduse din coresponden a carteziană. ț

A inut comunicări la două Colocvii interna ionale:ț ț

1.  Some Sources of Princess Elisabeth's Letters to Descartes,  International conference 

“Philosophizing Women in the Affect Theories of the Late 17 th and Early 18th Centuries”, 

Lorand Eötvös University  Budapest,  Faculty  of  Arts,  Department  of  Early  Modern  and 

Contemporary Philosophy, 1-2 March, 2012

2. De l’usage de l’infini chez R. Descartes et J.B. Morin, 3rd Bucharest Colloquium in Early 

Modern Science, “Creative Experiments: Heuristic & Exploratory Experimentation in Early 

Modern Science”, organized by the Research Center for Logic, History and Philosophy of 

Science and the Research Center for the Foundations of Early Modern Thought, University 

of Bucharest, 24-25 March 2012.

A inut două comunicări în cadrul Seminarului Departamentului de Filosofie teoretică de laț  

Facultatea de Filosofie a Universită ii din Bucure ti:ț ș

1. “Coresponden a lui Descartes, un laborator de cercetare”, 26 octombrie 2011 (unde aț  

prezentat antierul proiectului de fa ă)ș ț

2.  “Obiec iile  Republicii  Literelor  la  argumentul  cartezian  ț a  posteriori al  existen ei  luiț  

Dumnezeu. Un studiu de caz în istoria intelectuală: Pierre Petit”, 12 decembrie 2012.
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A publicat un capitol într-un volum colectiv:

“What Someone May Have Whispered in Elisabeth’s Ear”, in Daniel Garber, Steven Nadler 

(eds.),  Oxford Studies in Early Modern Philosophy, volume 6, Oxford, Oxford University 

Press, 2012 (http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199659593.do#.ULyIUpNetMU).

Călin Cristian Pop i-a stabilit  o direc ie proprie de cercetare, în cadrul  metafizicii  luiș ț  

Descartes,  urmărind mai  ales  problematica  infinitului,  a  indefinitului  i  aș  

incomprehensibilită ii.ț  A participat  la  3  colocvii,  unde  a  prezentat  rezultatul  acestor 

cercetărim după cum urmează:

1. Un colocviu interna ional:  ț Bucharest-Princeton Seminar in Early  Modern Philosophy, 

Bran,  29 June – 4 July 2012,  THE BATTLE FOR  SCIENTIA IN THE SEVENTEENTH 

CENTURY, cu  prezentarea  cercetării  „Ontologie  inachevée  de  l’infini  chez  Descartes 

comme propédeutique de la scientia”, în data de 1 iulie 2012. 

2. Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, organizat de Institutul  

de Istorie „George Bari iu”, Departamentul de Cercetări socio-umane, Academia Română,ț  

Filiala Cluj, în data de 25 mai 2012, cu comunicarea „Descartes et l’infini”;

3. A XXI-a Sesiune tiin ifică a Departamentului de Cercetări socio-umane, Institutul deȘ ț  

Istorie „George Bari iu”, Academia Română, Filiala Cluj, 16-17 noiembrie, cu comunicareaț  

„Metafizica i incomprehensibilitatea infinitului la Descartes”.ș

Grigore Vida i-a stabilit ca temă generală de cercetare în cadrul proiectului rela ia luiș ț  

Descartes cu contemporanii  săi  din  Anglia,  având în  plan extinderea acestui  studiu iș  

asupra influen ei/recep iei sale în spa iul englez din a doua jumătate a secolului al XVII-ț ț ț

lea.  A înaintat  de  aici  către  un  nivel  mai  conceptual,  abordând  o  direc ie  nouă  prinț  

aducerea în discu ie a lui Thomas Hobbes. ț

A prezentat  aceste  idei  în  cadrul  seminariilor  desfă urate  la  Colegiul  Noua  Europă,ș  

comunicările  intitulându-se:  Origenism  versus  Augustinism  in  the  Descartes-More  

Correspondence  i  ș Descartes’ Exchanges with Hobbes and Henry More: (Im)materiality,  

Extension, and Imagination. Alte câteva subiecte a dezvoltat în comunicarea Motion, life  

and  immateriality  in  Descartes-More  correspondence.  De  asemenea,  s-a  ocupat  de 
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schimbul  epistolar  între  Descartes  i  Jean-Baptise  Morin,  în  special  în  ce  prive teș ș  

problema explica iei  tiin ifice de tip  modern versus demonstra ia  aristotelico-scolasticăț ș ț ț  

proprie unei  scientia; câteva prime rezultate le-a prezentat în comunicarea  Obiec iile luiț  

Jean-Baptiste Morin.

A sus inut o comunicare la conferin a interna ională „ț ț ț Newton and his Reception” (15-18 

mai,  Ghent  University):  Newton’s  Omnipresent  God  and  the  Problem  of  Secondary  

Causation, în care a abordat i problema influen ei lui Descartes asupra lui Newton. ș ț

A editat, împreună cu Laura Georgescu, un număr special al revistei Society and Politics, 

cu titlul “God and the Order of Nature in Early Modern Thought: Topics in Metaphysics,  

Epistemology,  and  Natural  Science”  (accesibil  la  adresa: 

http://www.uvvg.ro/socpol/index.php?

option=com_content&view=article&id=111&Itemid=118).

A efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Salento, în perioada 10 noiembrie –  

13 decembrie.

Robert Arnăutu s-a concentrat, în activitatea de cercetare a coresponden ei carteziene,ț  

asupra unor coresponden i importan i ai lui Descartes, precum Isaac Beeckman, Libertusț ț  

Fromondus  i  Constantijn  Huygens,  i  a  mizelor  teoretice  ale  scrisorilor,  precumș ș  

matematizarea fizicii, teoria materiei i meteorologia. De asemenea a studiat pătrundereaș  

cartezianismului în Transilvania prin opera lui Janos Csere Apaczai, contemporan al lui 

Descartes, profesor la Alba-Iulia i Cluj. ș

A  prezentat  rezultatele  cercetării  în  cadrul  seminariilor  proiectului  după  cum 

urmează: 13 februarie 2012 - Descartes’ Axiology: Utility; 21 martie 2012 - Coresponden aț  

lui Descartes cu Beeckman; 25 aprilie 2012 -  Centralitatea vie ii umane i indiferen a luiț ș ț  

Dumnezeu;  26  septembrie  2012  -  Obiec iile  lui  Fromondusț ;  26  septembrie  2012  - 

Descartes' Complete Moral Code.

A  publicat  o  recenzie  la  volumului  lui  Roger  Ariew,  Descartes  among  the 

Scholastics  (Leiden: Brill,  2011) în  Journal for Early Modern Studies,  vol.  1, November 

2012, pp. 201-204.
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A prezentat lucrarea "Scientia şi banauson. Concepţiile modernităţii timpurii asupra 

tehnologiei" la conferin a na ională ț ț Zilele Academice Clujene, 21-26 mai 2012, organizată 

de Academia Română.

A  prezentat  lucrarea  "Scientia and  banauson  technai:  The  joint  foundation  for 

modern experimental science and technology" la  Bucharest-Princeton Seminar in Early  

Modern  Philosophy,  Bran,  29  June  –  4  July  2012,  The  Battle  for  Scientia  in  the  

Seventeenth Century.

A efectuat un stagiu de cercetare de o lună, în noiembrie 2012, la Sarton Centre for  

History  of  Science,  Ghent  University,  Belgia,  unde  a  aprofundat  teoriile  materiei  iș  

meteorologia secolului al XVII-lea.

A participat ca audient la conferin ele interna ionale: 3rd Bucharest Colloquium inț ț  

Early Modern Science:  Creative Experiments: Heuristic and Exploratory Experimentation  

in  Early  Modern  Science,  24-25 martie  2012;  The 3rd  Edition  of  Bucharest  Graduate 

Conference  in  Early  Modern  Philosophy,   22-23  martie  2012;  La  science  et  son 

fondement. Les dix premieres annees de la philosophie cartesienne 1619-1628, colocviu 

interna ional organizat de Centre d’Etudes Cartésiennes de l’Université Paris-Sorbonne,ț  

23-24 noiembrie 2012.

Robert Lazu i-a stabilit ca obiectiv al cercetăriiș  de a preciza în detaliu motivele pentu 

care Descartes a respins metafizica aristotelico-thomistă. În acest sens, o primă direcţie 

de  studiu  şi  reflecţie  a  reprezentat-o  dualismul  cartezian  decelabil  la  nivelul  doctrinei  

despre raportul dintre trup şi suflet, doctrină care elimină referinţa – aproape obligatorie în 

secolele  XIV-XVII  –  la  conceptele  thomiste  de  „formă”  şi  „  materie”  specifice 

hilemorfismului. Astfel, după ce a identificat cele mai importante „momente” ale elaborării 

acestei doctrine carteziene ce reprezintă unul din subiectele favorite ale „filosofiei minţii” 

contemporane, a descris atât contextul elaborării ei de către Descartes, cât şi articulaţiile 

sale  fundamentale.  Parcugând  corespondenţa  carteziană,  a  identificat  –  în  special  în 

schimbul epistolar cu prinţesa Elisabeta a Bohemiei – existenţa unei „rupturi” cauzate de 

postulatul  cartezian  al  naturii  substanţial  diferite  a  trupului  şi  a  sufletului.  Rezultatele 

acestei investigaţii au fost expuse în studiul „Dualismul cartezian: o ecuaţie fără soluţie?” 

(„Cartesian  Dualism:  An  Unresolved  Equation?”)  publicat  în  numărul  1-2  din  2012  al 

revistei Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica (Referinţa în baza de date 
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academică EBSCO Host: Vol. 57 Issue1-2, pp. 89-98). Un al doilea studiu finalizat, în curs 

de  publicare,  dedicat  aceluiaşi  subiect  -  din  perspectiva  criticii  unei  influent  gânditor 

american aduse dualismului cartezian - este „Interacţionismul cartezian şi critica lui Gilbert 

Ryle”.

Urmând acelaşi  fir  al  cercetării,  a  aprofundat  chestiunea  mecanismelor  carteziene ale 

cunoaşterii, cu un accent special pus pe noţiunile de „spirite animale” (fr. esprits animaux) 

şi „glanda pineală”. Astfel, a evidenţiat modul în care Descartes reifică asemenea noţiuni 

incluzându-le  în  propria  viziune  antropologică  subsumată  modelului  său  mecanicist.  

Pentru a evidenţia, mai întâi, această pregnanţă a mecanicismului dezvoltat de Descartes, 

a abordat unul dintre subiectele care ar putea elucida o eventuală contribuţie carteziană la 

constituirea „teoriilor computaţionale ale minţii”: ipoteza automatonului perfect. Rezultatele 

preliminare au fost prezentate în cadrul  conferinţei  „Descartes, the Turing test and the 

change of  attitude towards automatons”  susţinută în  contextul  colocviului  internaţional: 

„3rd Bucharest Colloquium in Early Modern Science: Creative Experiments: Heuristic and  

Exploratory  Experimentation  in  Early  Modern  Science”  (Bucure ti,  25  martie  2012).  Oș  

versiune îmbunătăţită a textului conferinţei este în curs de publicare.

Drago  Vadanaș , absolvent de master (iunie 2012), a intrat în proiect cu obiectivul de a 

aprofunda problematica metafizică i epistemologică a operei carteziene i de a se formaș ș  

ca tânăr cercetător în domeniu.

În  cadrul  seminariilor  proiectului,  a  prezentat  două  interven ii:  la  13  februarie  2012,ț  

Semnificaţia epistemologică a meditaţiilor, respectiv la 26 septembrie 2012,  Obiecţiile lui  

Pierre Petit.

A publicat recenzia, „Pathways in Cartesian Philosophy”, în Society and Politics, 2012, vol. 

6, nr. 2 (12), pp. 116-119.

A  susţinut  lucrările  „Meditative  thinking”  la  Bucharest  Graduate  Conference  în  Early  

Modern  Philosophy,  22-23  martie  2012,  Facultatea  de  Filosofie  Bucureşti,  respectiv 

„Meditaţiile  şi  semnificaţia  concretă  a  cogito-ului  cartezian”,  la  Conferinţa  Naţională 

Studenţească Filosofie şi Modernitate: De ce (nu) (mai) suntem moderni?, 29 martie 2012, 

Facultatea de Filosofie, Bucureşti, unde lucrarea a fost distinsă cu premiul I. 
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În luna noiembrie 2012 a efectuat un stagiu de cercetare la Centre d’Études Cartésiennes 

al Universităţii Paris IV-Sorbonne, unde a avut prilejul să aprofundeze recepţia calvinistă a 

filosofiei lui Descartes. 

A participat ca audient la seminarul interna ional, Bucharest-Princeton Seminar în Earlyț  

Modern Philosophy, The battle for scientia in seventeenth century, Bran, 29 iunie – 4 iulie 

2012, precum şi la colocviu interna ional, ț La science et son fondement. Les dix premieres  

annees  de  la  philosophie  cartesienne  1619-1628,  organizat  de  Centre  d’Etudes 

Cartésiennes de l’Université Paris-Sorbonne IV, 23-24 noiembrie 2012. 

Director proiect,

  Vlad Alexandrescu
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