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Începând din ianuarie 2012, echipa de cercetare a fost alcătuită, pe lângă directorul de proiect Conf. 

Univ. Habil.  Dr. Vlad  Alexandrescu,  din  cercetătorii:  Dr.  Călin  Cristian  Pop,  Dr. Robert  Lazu 

(ianuarie-iunie  2012),  Dr.  Robert  Arnăutu,  Dr.  Grigore  Vida,  Dr.  Cristian  Moisuc  (noiembrie-

decembrie 2014) i Drago  Vadana (iulie 2012-octombrie 2014).ș ș

Echipa  organizează  în  mod regulat  seminarii  de cercetare,  de obicei  la  sediul  Colegiului  Noua 

Europă, Bucure ti,  în cadrul cărora se prezintă i se dezbat rezultatele activită ilor de cercetare,ș ș ț  

traducere i editare. La întâlnirile echipei, participă nu numai membrii proiectului, ci i membriiș ș  

unor echipe de cercetare din proiecte cu un interes apropiat, tineri cercetători, studen i doctorali iț ș  

masteranzi interesa i de temă precum i invita i de prestigiu din domeniul studiilor carteziene dinț ș ț  

ară i străinătate. ț ș

Situl  web  al  proiectului  (https://descartesfme.wordpress.com/)  este  updatat  regulat  având  la 

momentul actual 64 de postări de diseminare a rezultatelor cercetării care au adunat un total de 

aproximativ  7000 de vizualizări  (aproximativ  3500 vizualizări  în  2014).  Pagina de  Facebook a 

proiectului  (https://www.facebook.com/CorespondentaDescartes)  are  un  număr  de  566 followers 

care recep ionează postările regulate ale membrilor echipei legate de activitatea de cercetareț

În perioada 8 – 13 iulie 2014, echipa a sprijinit i a contribuit la organizarea Seminarului Bucure ti-ș ș

Princeton  de  Filosofie  modernă,  edi ia  2014,  „De  rerum  natura:  Naturalism,  Supernaturalism,ț  

https://www.facebook.com/CorespondentaDescartes
https://descartesfme.wordpress.com/


Unnaturalism”  (https://descartesfme.wordpress.com/2014/07/06/618/).  De  asemenea,  proiectul 

Modele de producere şi diseminare a cunoaşterii în modernitatea europeană: cadrul conceptual  

cartezian a fondat i sprijină editarea revistei BDI ș Journal of Early Modern Studies. În anul 2014 

proiectul  a  sprijinit  editarea  a  două  numere:  JEMS  Volume  III,  Issue  2,  (Fall  2014: 

http://www.zetabooks.com/journal-of-early-modern-studies-volume-3-issue-2-fall-2014.html)  iș  

JEMS  Volume  III,  Issue  1,  (Spring  2014:  http://www.zetabooks.com/journals/journal-of-early-

modern-studies/journal-of-early-modern-studies-volume-3-issue-1-spring-2014.html). 

Principalul  rezultat  al  cercetării  pe  anul  2014  a  fost  editarea  primului  volum  (din  3)  al 

coresponden ei complete a lui René Descartes (209 scrisori, 866 pagini): ț Corespondenţa completă a 

lui René Descartes, Volumul I, 1607-1638, edi ie îngrijită de  Vlad Alexandrescu, introducere deț  

Vlad Alexandrescu; traducere de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Robert Lazu, Călin Cristian 

Pop, Mihai-Dragoş Vadana şi Grigore Vida; note, cronologie, note complementare, bibliografie şi 

indici de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoş Vadana, Grigore 

Vida, Iaşi, Polirom, 2014. De asemenea, echipa a terminat de tradus, revizuit i adnotat 305 scrisoriș  

ce vor face parte din cel de-al doilea volum al Coresponden ei completeț  i s-a început lucrul la celș  

de al treilea volum. 

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

avut următoarele rezultate:

I. Vlad Alexandrescu 

A încadrat tiin ific întreg proiectul,  convenind cu membrii  echipei direc iile lor de cercetare. Aș ț ț  

revizuit traducerile tuturor scrisorilor traduse din coresponden a carteziană. ț

Rezultate 2014

Capitol de carte

1.  „Gradation  ou  hiérarchie  ?  Pour  une  lecture  aréopagitique  des  Pensées  de  Pascal”,  în 

L’Humanisme dans tous ses états ou la spiritualité plurielle. Mélanges offerts à Raymond Baustert, 

editori: M. Colas-Blaise, J. Kohnen, F. Stoll et F. Wilhelm, ISBN 9782917403273, Metz, Presses de 

l’Université de Lorraine, 2014

http://www.zetabooks.com/journals/journal-of-early-modern-studies/journal-of-early-modern-studies-volume-3-issue-1-spring-2014.html
http://www.zetabooks.com/journals/journal-of-early-modern-studies/journal-of-early-modern-studies-volume-3-issue-1-spring-2014.html
http://www.zetabooks.com/journal-of-early-modern-studies-volume-3-issue-2-fall-2014.html


2. „Coresponden a lui Descartes, un câmp de bătălie”, introducere la ț Corespondenţa completă a lui  

René Descartes, Volumul I, 1607-1638, Polirom, 2014, pp. 11-46.

3.  Note complementare la  Corespondenţa completă a lui René Descartes, Volumul I, 1607-1638, 

Polirom, 2014: Pierre Petit i obiec iile la  ș ț Discurs i  ș Încercări (pp. 772-781), Asupra scrisorilor 

CDLXXVI ter i ș quater din AT (Clerselier II, scrisorile XXIII i XXIV) (pp. 797-806).ș

Conferin eț

1.  „R.  Descartes  and  J.B.  Morin  about  the  uses  of  the  infinite”  (in  French),  la  conferin aț  

interna ională  ț Mechanicism,  mathematics  and  experiment:  Early  modern  intersections,  16-17 

January 2014, Facultatea de Filosofie a Universită ii din Bucure tiț ș

2. „Controverses dans la correspondance cartésienne”,  la conferin a interna ională  ț ț Controversies  

and Experimentations in the Emergence of Early Modern Philosophy and Science, Ecole Normale 

Superieure, Paris, 28-29 aprilie 2014

3. „Importan a ț Sacro-sanctae scientiae indepingibilis imago pentru studiile cantemiriene”, în cadrul 

Sesiunii ştiinţifice dedicate domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir, Bucure ti, 17 noiembrie 2014,ș  

Academia Română (http://www.academiaromana.ro/com2014/doc/d1117-Cantemir.pdf)

4.  „Manuscrisul  2001  de  la  biblioteca  mazarină.  Un  exerci iu  de  istorie  intelectuală  în  jurulț  

scrisorilor  lui  Descartes  despre  Euharistie”  în  cadrul  conferin ei  „Archives  in  the  Digital  Age:ț  

Shaping the humanities”, Bucure ti, 20 noiembrie 2014, Institul de Cercetări al Universită ii dinș ț  

Bucure ti,  Sec iunea  de  tiin e  Umaniste,  (ș ț Ș ț http://topub.unibuc.ro/al-doilea-seminar-icub-

manuscrisul-2001-de-la-biblioteca-mazarina-un-exercitiu-de-istorie-intelectuala-in-jurul-scrisorilor-

lui-descartes-despre-euharistie/)

5.  „Descartes  et  son  usage  de  Francis  Bacon”,  la  Colocviul  interna ional:  „Descartes  est-ilț  

cartésien?  Descartes  et  son  interprétation”,  Budapesta,  24  ianuarie  2014,  Institut  Français  de 

Budapest (http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20140111/26781f8c/attachment.pdf)

6.  „Examen  de  l’édition  latine  des  Lettres  de  Descartes  (1668-1683)”,  în  cadrul  Seminarului 

interna ional  „Éditer  et  traduire  la  Correspondance  de  Descartes”,  Paris,  10  octombrie  2014,ț  

Université  de  Paris-Sorbonne,  Centre  d’Études  Cartésiennes, 

(http://descartesfme.wordpress.com/2014/10/04/editer-et-traduire-la-correspondance-de-descartes/)

7. „Cantemir et van Helmont: un exercice en histoire des idées”, la Colocviul interna ional: „Lesț  

prémices des Lumières en Europe orientale. Autour du prince roumain Dimitrie Cantemir (1673-

1723)”,  Bruxelles,  17  octombrie  2014,  Académie  Royale  de  Belgique, 

http://descartesfme.wordpress.com/2014/10/04/editer-et-traduire-la-correspondance-de-descartes/
http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20140111/26781f8c/attachment.pdf
http://topub.unibuc.ro/al-doilea-seminar-icub-manuscrisul-2001-de-la-biblioteca-mazarina-un-exercitiu-de-istorie-intelectuala-in-jurul-scrisorilor-lui-descartes-despre-euharistie/
http://topub.unibuc.ro/al-doilea-seminar-icub-manuscrisul-2001-de-la-biblioteca-mazarina-un-exercitiu-de-istorie-intelectuala-in-jurul-scrisorilor-lui-descartes-despre-euharistie/
http://topub.unibuc.ro/al-doilea-seminar-icub-manuscrisul-2001-de-la-biblioteca-mazarina-un-exercitiu-de-istorie-intelectuala-in-jurul-scrisorilor-lui-descartes-despre-euharistie/
http://www.academiaromana.ro/com2014/doc/d1117-Cantemir.pdf


(http://www.academieroyale.be/cgi?

lg=fr&pag=776&tab=111&rec=1538&frm=0&par=secorig1012)

8.  „Descartes  and supernaturalism”,  la  Seminarul  Interna ional  ț Bucure ti-Princeton  de Filosofieș  

modernă, edi ia 2014, „De rerum natura: Naturalism, Supernaturalism, Unnaturalism”, împreună cuț  

Daniel Garber i Grigore Vida.ș

Alte activită iț

1.  Coordonarea  tezei  de  doctorat  a  doctorandei  Popa  Călina-Cristina,  „Imaginea  Parisului  în 

fotografia lui Eugène Atget i în romanul lui Marcel Proust”, sus inută pe 21 noiembrie 2014 laș ț  

Universitatea din Bucure ti.ș

2. Citare în Dana Jalobeanu, „Natural History and the Medicine of the Mind: the Roots of Francis  

Bacon’s Great Instauration”, Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, 2012, 1, p. 

3-23, Bucure ti, la pagina 4.ș

3. Citare în Drago  Popescu, „Timp şi eternitate în Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago deș  

Dimitrie Cantemir”, Studii de istorie a filosofiei româneşti, 9, 2013, p. 41-56, Bucure ti, la paginaș  

42. 

4. Citare în tefan Colbu, „Premises for the analysis of relations between the State and religiousȘ  

denominations in Romania”, Altarul Reîntregirii, Supplement, 2013, p. 527-542, Alba Iulia.

5. Citare în Titus Late , „Timp şi spaţiu în gândirea românească: câteva repere”, Studii de istorie aș  

filosofiei româneşti, 9, 2013, p. 283-308, Bucure ti, la pagina 283.ș

5. Citare  în Andrea Sangiacomo,  L’essenza del corpo. Spinoza e la scienza delle  composizioni, 

Georg Olms, coll. „Europaea Memoria”, 2013, Hildesheim, la paginile 10, 191, 411.

6. Premiul Nicolae Balcescu al Academiei Române, decernat de Academia Română, Bucure ti, laș  

19 decembrie 2014.

II.  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 a incomprehensibilită ii.ș ț

Rezultate 2014

Capitol de carte

http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=776&tab=111&rec=1538&frm=0&par=secorig1012
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=776&tab=111&rec=1538&frm=0&par=secorig1012


1. Note complementare la  Corespondenţa completă a lui René Descartes, Volumul I, 1607-1638, 

Polirom, 2014: Doctrina crea iei adevărurilor eterne (pp. 737-754), Problema lui Pappus (pp. 758-ț

761), Disputa dintre Plempius i Descartes (pp. 765-771), Disputa dintre Fermat i Descartes asupraș ș  

metodei  de maximis et minimis (pp. 786-792), Disputa asupra Dioptricii din perioada 1658-1662 

(pp. 793-796).

Conferin eț

1. „Semnifica iile incomprehensibilită ii în articularea argumentelor metafizice pentru existenta luiț ț  

Dumnezeu din Discurs i ș Medita iiț ” în cadrul Zilelor Academice Clujene, 5 iunie 2014.

2. „Cearta asupra infinitului: Descartes, Gassendi, Hyperaspistes”, la Sesiunea stintifica anuala a 
Departamentului de cercetari socio-umane a Academiei Române, Filiala Cluj,  la 14-15 noiembrie 
2014.

Alte activită iț

1. „Întâmpinările lui Hyperaspistes i răspunsurile lui Descartes”, prezentare în cadrul seminaruluiș  

de cercetare a proiectului Descartes, 28 octombrie 2014.

III.  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  i  asupraș  

influen ei/recep iei sale în spa iul englez din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. A înaintat deț ț ț  

aici către un nivel mai conceptual, abordând o direc ie nouă prin aducerea în discu ie a lui Thomasț ț  

Hobbes. 

Rezultate 2014

Capitol de carte

1. Note complementare la  Corespondenţa completă a lui René Descartes, Volumul I, 1607-1638, 

Polirom, 2014: Colegiul din La Fleche i formarea lui Descartes (pp. 719-733), Asupra scrisorilorș  

CDLXXVI ter i ș quater din AT (Clerselier II, scrisorile XXIII i XXIV) (pp. 797-806).ș

Conferin eț



1.  „Descartes  and supernaturalism”,  la  Seminarul  Interna ional  ț Bucure ti-Princeton  de Filosofieș  

modernă, edi ia 2014, „De rerum natura: Naturalism, Supernaturalism, Unnaturalism”, împreună cuț  

Daniel Garber i Vlad Alevandrescu.ș

IV. Robert Arnăutu s-a concentrat, în activitatea de cercetare a coresponden ei carteziene, asupraț  

unor coresponden i importan i ai lui  Descartes, precum Isaac Beeckman, Libertus Fromondus iț ț ș  

Constantijn  Huygens,  i  a  mizelor  teoretice  ale  scrisorilor, precum matematizarea  fizicii,  teoriaș  

materiei i meteorologia. De asemenea a studiat pătrunderea cartezianismului în Transilvania prinș  

opera lui Janos Csere Apaczai, contemporan al lui Descartes, profesor la Alba-Iulia i Cluj. ș

Rezultate 2014

Capitol de carte

1. Note complementare la  Corespondenţa completă a lui René Descartes, Volumul I, 1607-1638, 

Polirom, 2014: Unită i monetare i de lungime în vremea lui Descartes (p. 709), Europa între 1596ț ș  

i  1650  (pp.  710-713),  Raporturile  lui  Descartes  cu  Isaac  Beeckman  (pp.  734-736),  Libertusș  

Fromondus:  înfruntarea  ontologiilor  (pp.  762-764),  Observarea  parhelei  i  Meteorii  (p.  782),ș  

Polemica Waessenaer-Stampioen (pp. 783-785).

Alte activită iț

1. „Explica ia carteziană a căderii libere a corpurilor”ț , prezentare în cadrul seminarului de cercetare 

a proiectului Descartes, 28 octombrie 2014.

2. „The importance of «machine» for Cartesian philosophy”, prezentare în cadrul seminarului de 

cercetare a proiectului Descartes, 15 ianuarie 2014.

3. „Tehnologia i precursorii săi”, în ș Tribuna, nr. 289, 16-30 septembrie2014, p. 22.

4. „Despre oameni, zombi i robo i”, în ș ț Tribuna, nr. 292, 1-15 noiembrie 2014, p. 29.

V. Cristian Moisuc 

Rezultate 2014

Articole



1. „Nicolas Malebranche: from the Theory of «General Will» to the Concept of «Inclination»”,  în 

Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, vol 5, nr. 2/2014, ISSN 

2069–1025, e-ISSN 2248–3446, pp. 31-39.

Conferin eț

1. „Argumente (anti)dionisiene în cadrul controversei quietiste privind “iubirea pură” dintre Bossuet 

şi  Fénelon”,  în  cadrul  conferin ei  ț Sf.  Dionisie  Areopagitul:  Izvoare,  Context,  Receptare,  16-17 

octombrie 2014, Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca.ș

VI.  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 forma ca tânărș ș  

cercetător în domeniu.

Rezultate 2014

Capitol de carte

1. Note complementare la  Corespondenţa completă a lui René Descartes, Volumul I, 1607-1638, 

Polirom,  2014:  Familia  lui  Descartes  (pp.  714-718),  Ob inerea  privilegiilor  ț Discursului iș  

Încercărilor (pp. 755-757).

Alte activită iț

1. „Disputa de la Utrecht”, prezentare în cadrul seminarului de cercetare a proiectului Descartes, 15 

ianuarie 2014.

2. „Cronologia i semnifica ia disputei de la Utrecht”ș ț , prezentare în cadrul seminarului de cercetare 

a proiectului Descartes, 28 octombrie 2014.

Director proiect,

Vlad Alexandrescu


