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Judit Szalai: Domeniul psihofizic 
în gândirea lui Descartes

Aceastã lucrare are ca scop explorarea concepþiei lui Descartes asupra
relaþiei dintre structurile mentale ºi fizice în cazul pasiunilor ºi a miºcãrii fizice
voluntare. Se disting trei moduri principale de abordare a problemei minte–
corp la Descartes: ontologicã, epistemologicã ºi operaþionalã. Se argumenteazã
cã a treia este cea mai informativã ºi cã o cunoaºtere mai aprofundatã a acesteia
dezvãluie caracterul sui generis al domeniului psihofizic la Descartes. Acesta este
confirmat de medicina cartezianã psihosomaticã prezentatã pe scurt în lucrare.

Péter Hartl: Ego cogito, ergo sum

Interpretarea faimosului dicton aparþinând lui Descartes are o lungã
istorie. Cu toate acestea, rãmân nerezolvate o serie de probleme esenþiale. Este
dificil de gãsit o explicaþie corectã atât din punct de vedere istoric cât ºi filosofic.
În articolul de faþã vom examina interpretarea performativã a lui Hintikka ºi
vom demonstra cã este greºitã, iar descrierea fenomenului autoverificãrii incon-
sistentã. În partea a doua, argumentãm cã scopul lui Descartes în realitate nu a
fost sã analizeze probleme lingvistice ºi logice ridicate de aºa-zisele „propoziþii
autodistrugãtoare” ci sã-ºi promoveze teoria conºtiinþei. În opinia noastrã, fiecare
tãlmãcire coerentã ºi originalã a cogitoului trebuie sã ia în considerare rolul
argumentaþiei în contextul întregului sistem al lui Descartes ºi sã realizeze cã
Meditaþiile nu reprezintã doar o multitudine de gânduri disparate ci un întreg
coerent în care totul se coreleazã.

Tad M. Schmaltz: Libertatea cartezianã 
din perspectivã istoricã

Intenþia acestei lucrãri este de a oferi o analizã istoricã a dezbaterii asupra
liberului-arbitru în contextul polemicilor referitoare la cartezianism în Olanda ºi
Franþa secolului al 17-lea, amândouã asociate cu probleme teologice. Lucrarea se
concentreazã pe Condamnarea de la Leiden (1676) ºi pe Formula de la Paris (1691).
Primul document a asociat opiniile lui Descartes asupra liberului-arbitru cu armi-
nianismul; al doilea a legat cartezianismul cu jansenismul „eretic, calvinist”. Stu-
diul se opreºte ºi asupra unei variante laicizate a acestor interpretãri (greºite) din
istoria ideilor din Franþa sfârºitului secolului al 18-lea.
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Theo Verbeek: Atât de mulþi cartezieni...
Diversitate ºi identitate în cartezianismul olandez

Lucrarea analizeazã cartezianismul timpuriu olandez din timpul vieþii lui
Descartes ºi al generaþiei urmãtoare. Cea mai mare parte a articolului este scrisã
din perspectivã istoricã; se concentreazã asupra strategiei personale de publicare
a lui Descartes, a structurii filosofiei sale în evoluþie, a mediului înconjurãtor
instituþional întruchipat de diferitele universitãþi olandeze din secolul al 18-lea
ºi a istoriei crizei timpurii în cartezianismul olandez. Ca o concluzie a analize-
lor istorice, paginile de încheiere oferã consideraþii asupra ideii novatoare a
filosofiei ºi ºtiinþei, în special a fizicii, dupã transfigurarea cartezianã a gândirii
europene.

László Kvasz: Despre (anti)cartezianismul lui Newton

Lucrarea analizeazã mai multe indicii ale influenþei carteziene în munca
ºtiinþificã a lui Isaac Newton. Argumenteazã cã unele dintre principiile funda-
mentale ale fizicii newtoniene au fost de origine cartezianã: Newton îi datoreazã
lui Descartes ideea cã legile naturii trebuie sã fie universale, trebuie sã descrie
interacþiuni între corpuri ºi cã aceste corpuri trebuie sã aibã un oarecare statut
ontologic. Ideile sunt carteziene ºi reprezintã influenþa cartezianã asupra gân-
dirii lui Newton. În continuare lucrarea demonstreazã cã unele dintre problemele
rezolvate de fizica newtonianã au avut rãdãcinile în sistemul cartezian. Princi-
palul neajuns al fizicii lui Descartes a fost cã descrierea pe care a fãcut-o miºcãrii
a fost cauzal deschisã: un proces fizic poate fi cauzat de un eveniment non-fizic.
Newton a umplut aceastã lacunã întroducând o descriere cauzalã închisã a inter-
acþiunii. Astfel el s-a adresat unei probleme a sistemului cartezian.

Béla Mester: Cartezianismul maghiar 
în oglinda tradiþiilor noastre istoriografice

Obiectivul articolului îl constituie conturarea viziunii generale a cartezia-
nismului în Ungaria, reflectat în tradiþiile istoriografice precum cele ale filolo-
giei, ale istoriei filosofiei, ºtiinþei, educaþiei ºi ale istoriei ecleziastice; acestea
constituie diferite variaþii pe aceeaºi temã – cartezianismul în Ungaria. Pentru
înfãþiºarea acestei analize metaistoriografice, este nevoie de conturarea istoriei
reale a cartezianismului maghiar. Vom aborda fundalul ecleziastic, cultural ºi
instituþional, apoi istoria factualã, din perspectiva legãturilor culturale euro-
pene, ºi, de asemenea, caracteristicile dezbaterilor maghiare asupra cartezianis-
mului în timpul secolului cartezian al gândirii maghiare.
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Márton Szentpéteri: Filosofia naturii în Transilvania 
la începutul carierei lui János Apáczai Csere 

Articolul este un rezumat al unui studiu mai amplu care comparã douã
modele ale teoriei cunoaºterii, ºi anume cel al enciclopediºtilor din Herborn ºi
cel elaborat de János Apáczai Csere. În acest studiu susþinem cã diferenþa majorã
dintre argumentele herborneenilor ºi cele ale lui Apáczai Csere constã în sepa-
rarea domeniului raþiunii de cel al credinþei. În timp ce Alsted – urmat de
Bisterfeld, Comenius ºi András Porcsalmi – ºi-a bazat teoria cunoºterii pe cele
trei fundamente corelate ale experienþei, gândirii corecte ºi Sfintei Scripturi dupã
moda tipic trinitarianã, Apáczai a adoptat treptat întrebuinþarea cartezianã a
principiului exegetic al „acomodãrii” care separã cunoºtinþele dobândite din
cartea naturii de cele dobândite din Biblie. În orice caz, este foarte posibil ca
una dintre sursele importante care au îndreptat interesul lui Apáczai Csere în
aceastã direcþie sã fi fost dedicatã copernicanismului. Epistola de Terrae Motu et
Scriptura Sacra de G. J. Rheticus a fost publicatã anonim la Utrecht în 1651 de
cãtre Johann van Waesberge, acelaºi tipograf care a publicat ºi principala contri-
buþie a lui Apáczai, Magyar Encyclopaedia (Utrecht, 1655). Cu toate acestea, carte-
zianismul lui Apáczai nu trebuie supraestimat. De exemplu, în Philosophia natu-
ralis, când descrie raþiunea umanã în termeni împrumutaþi din Fundamenta
Physices de H. Regius, în cazul „judicium”-ului Apáczai (spre deosebire de Regius
ºi în concordanþã cu De conscientia lui William Ames) aplicã teoria referitoare la
legea naturii care este pãstratã de „syntheresis” ºi servitã de conºtiinþã – noþiuni
foarte familiare din teoria cunoaºterii a lui Alsted, care s-a bazat într-o mare
mãsurã pe principiile morale ale scolasticismului protestant.

Gyula Laczházi: Recepþionarea 
teoriei carteziene a pasiunilor în Ungaria

În a doua jumãtate a secolului al 17-lea, se poate observa în Ungaria ºi în
alte þãri un interes crescut pentru teoria pasiunilor. Acest studiu cerceteazã
indici referitori la recepþionarea Pasiunilor sufletului a lui Descartes în Ungaria
modernitãþii timpurii precum ºi documente care atestã cã textul a fost bine
cunoscut printre filosofii cartezieni maghiari. Aceste dovezi pot fi descoperite
în tradiþia culegerilor de texte din opera lui János Apáczai Csere ºi a lui János
Pósaházi ca parte a filosofiei naturii, predatã în ºcolile protestante începând din
anii 1650. Teoria pasiunilor constituie motivul central al principalei lucrãri a lui
Miklós Apáti, Vita triumphans (Amsterdam, 1686), care poate fi cititã ca o inter-
pretare a teoriei carteziene a pasiunilor sufletului. Inspirat de Institutio a lui
Antoine Le Grand, Apáti ºi-a propus sã scrie o carte despre eticã ºi politicã care
s-ar baza pe teoria cartezianã a pasiunilor sufletului. Alãturi de Descartes, Apáti
a fost profund influenþat de Cogitationes rationales de Poiret. Deºi Vita triumphans
poate fi privitã ca o compilaþie din surse diferite, este originalã în multe privinþe
datoritã selecþiei surselor ºi a modului în care Apáti îºi structureazã argumentele
împrumutate de la alþi autori.
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Norbert Zsolt Rácz: Elemente carteziene 
în predicile unitariene transilvãnene din secolul al 17-lea

Lucrarea de faþã oferã analiza unor predici unitariene transilvãnene din
perspectiva diferitelor forme de raþionalism. Deºi doctrina lui Descartes era
cunoscutã, cartezianismul nu era un punct de dezbatere crucial în cercurile
unitariene din Transilvania secolului al 17-lea, aºa cum era în colegiile calviniste
din vecinãtate sau în universitãþile din Olanda. Conform argumentãrii studiu-
lui de faþã, o cauzã a acestei lipse de dezbateri ardente era existenþa unei foarte
timpurii, dar solide forme de raþionalism paduan în gândirea unitarianã. Lucra-
rea se sfârºeºte cu o comparaþie a evenimentelor asemãnãtoare printre socinienii
polonezi ºi o prezentare a problemelor ridicate de coliziuniea argumentelor
gândirii umane cu Scriptura.

Gábor Boros: Leibniz despre iubire

Lecturând scrierile lui Leibniz despre dreptul natural sau despre filosofia prac-
ticã, ne va surprinde frecvenþa cu care vorbeºte despre iubire sau bunãvoinþã.
În lucrarea noastrã încercãm sã legãm aceste fire integrând remarcile despre
iubire ale lui Leibniz într-o teorie a pasiunilor. Vom începe cu cercetarea felului
în care Leibniz a înþeles pasiunea, pasivitatea ºi acþiunea, activitatea în general.
Vom continua cu explorarea sensului metafizic al iubirii ºi vom încheia cu
rolul iubirii în teoria leibnizianã a dreptului natural.

Gottfried Wilhelm Leibniz: De causa Dei

De causa Dei ºi Eseurile de teodicee ale lui Leibniz au fost publicate în acelaºi
an (1710) la aceeaºi editurã din Amsterdam care publicase mai devreme, în
limba francezã, tratatele despre teodicee. Scopul acestui scurt tratat în limba
latinã – parte a Appendix-ului Teodiceei începând cu a doua ediþie din 1712 – a
fost sã ofere un cuprins clasificat metodologic al argumentaþiei scrierilor ante-
rioare pentru cãrturari, teologi ºi filosofi. De causa Dei oferã o viziune clarã asupra
argumentaþiei teodiceei lui Leibniz, formulatã contra argumentelor renumitului
filosof hughenot, Pierre Bayle (1647–1706) în privinþa realitãþii rãului. Traduce-
rea în limba maghiarã se bazeazã pe ediþia lui C. I. Gerhardt: Die philosophischen
Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin,
1875–1890, 7 vol., reed. Georg Olms, 1965, vol. VI, 439–460; cu o comparaþie a
ediþiei franceze a lui J. Brunschwig: Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté
de l’ homme et l’ origine du mal. Garnier–Flammarion, Paris, 1969; respectiv ediþia
în limbile latinã ºi francezã a lui P. Schrecker: Opuscules philosophiques choisis. J.
Vrin, Paris, 2001. Notele ultimelor douã ne-au folosit atât pentru traducere, cât
ºi pentru explicaþii.
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