Abraham Cowley şi planul unui colegiu pentru
ﬁlosoﬁa experimentală după modelul Casei lui
Solomon
Studiu introductiv

1. Textul şi contextul în care apare
O propunere pentru progresul ﬁlosoﬁei experimentale apare
la Londra în 1661, în contextul unei serii întregi de proiecte, programe sau manifeste asociate cu formarea primei societăţi ştiinţiﬁce propriu-zise, „Societatea Regală pentru progresul cunoaşterii“ („Royal Society“). Modelul propus de Abraham Cowley
este citat adesea ca posibilă sursă de inspiraţie pentru organizarea
Societăţii Regale sau pentru proiectele ulterioare de a reforma
societatea după modelul unui colegiu care să încorporeze cât mai
multe elemente baconiene.657 Avem de-a face, la prima vedere,
cu un manifest-program pentru Societatea Regală, o apologie
Hunter, M. Science and the Shape of Orthodoxy, 123 ; Hunter, M.
Science and Society in Restoration England, 35 ; Hunter, M. Establishing the New Science. The Experience of the Early Royal Society,
Boydell Press, Woodbridge, 1989 ; Hunter M., Wood, P. B. „Towards
Solomon’s House : Rival Strategies for Reforming the Early Royal Society“, History of Science, 1986 reprodus în Hunter, M. Establishing
the New Science.
657
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a societăţii nou înﬁinţate. Textul lui Cowley este însă ceva mai
mult : în el se propune înﬁinţarea unui colegiu care să promoveze tipul de cunoaştere propus de Francis Bacon : o cunoaştere
întemeiată pe catalogarea minuţioasă a fenomenelor naturii, pe
observaţie şi experiment, pe scurt, o cunoaştere întemeiată pe
istorii naturale.658 Dedicat Societăţii Regale, proiectul colegiului
propus de Cowley vizează un alt tip de instituţionalizare a ştiinţei
decât cea de tip club de virtuosi antrenaţi în activităţile lor comune de curiozitatea în faţa fenomenelor naturale. În multe privinţe,
Cowley oferă o citire actualizată a utopiei baconiene : colegiul
imită şi duce mai departe modelul Casei lui Solomon : o instituţie
ierarhică, organizată pentru producerea, administrarea, păstrarea
şi perpetuarea cunoaşterii experimentale. Colegiul lui Cowley nu
este Societatea Regală ci, mai curând, un model a ceea ce Societatea Regală visa să devină, ştiind că nu va reuşi : un sistem alternativ de producere şi transmitere a cunoaşterii care poate înlocui
sistemul universitar şi este direct angajat în formarea elitelor. În
acest sens, proiectul propus de Cowley seamănă mai curând cu
proiectele de reformă ale Societăţii Regale propuse după 1670, şi
despre care va ﬁ vorba în capitolul următor.

2. Un manifest non-standard
Ce e interesant, dar şi incitant pentru cititorul textului O propunere pentru progresul ﬁlosoﬁei experimentale este că, deşi textul
pare un manifest standard pentru „noua“ cunoaştere experimentală de tip baconian, nu este scris de cine trebuie. Abraham Cowley
nu se potriveşte proﬁlului standard al apologeţilor Societăţii
Regale. Este poet, ba chiar un poet cu o anumită faimă, curtean
şi om de încredere al regelui şi apoi al reginei în exil (codează şi
decodează scrisorile schimbate de Charles I şi Henrietta-Maria în
Despre conceptul baconian de istorie naturală vezi Jalobeanu, D.,
„The Philosophy of Francis Bacon’s Natural History.
658
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anii 1645-1648). Scrierile sale sunt poezii, piese de teatru (inclusiv în latină), poeme epice cu caracter istoric, eseuri sau chiar o
istorie a războiului civil (rămasă în manuscris şi publicată abia
în sec. XX). Nu există nimic printre scrierile sale publicate în
timpul vieţii care să ateste un interes pentru ştiinţă. Pe de altă
parte, Cowley este educat la Cambridge şi devine membru al Trinity College (din 1637 până la expulzarea lui de către partidul
lui Cromwell, în 1643). După întoarcerea din exil, alege o viaţă
retrasă, pe proprietatea lui de la ţară, şi se ocupă cu studiul şi clasiﬁcarea plantelor, adică cu istoria naturală. O propunere pentru
progresul ﬁlosoﬁei experimentale îi aduce alegerea în Societatea
Regală – printre primii membri, în 6 martie 1661 – însă nu ajunge
niciodată să ﬁe un membru activ al noii societăţi ştiinţiﬁce şi
nu-şi plăteşte niciodată cotizaţia.659 În fapt, deşi un poet celebrat
în epocă şi cu un renume bine stabilit în istoria literaturii engleze,
opera şi viaţa lui Abraham Cowley au încă o serie de trăsături
care îşi aşteaptă elucidarea. Este vorba despre un personaj care
a trecut în viaţă prin mai multe etape : atât în cariera lui politică
(din susţinător fervent al partidului regalist şi apropiat al regelui, devine, după restauraţie, persona non grata la curte în urma
unor poeme, pamﬂete şi eseuri în care critică regimul instaurat
de Charles al II-lea), cât şi în cea literară (marcată de o dramatică
schimbare de stil). Constantă pare să ﬁ rămas doar atitudinea lui
Cowley faţă de cunoaştere şi baconianismul lui declarat (despre
formarea căruia ştim însă destul de puţine lucruri).

3. Un text foarte puţin studiat
Un alt aspect remarcabil al textului care urmează este că,
spre deosebire de alte manifeste care gloriﬁcă Societatea Regală,
manifestul-program al lui Cowley este foarte puţin studiat. Nu
659

Hunter, M. The Royal Society and its Fellows 1660-1700, British Society for
the History of Science, London, 1982, 146-7.
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există în momentul de faţă, după cunoştinţele mele, nici un studiu serios al acestui text. O propunere… face parte mai curând
din acele câteva texte pe care multă lume le citează şi foarte puţină lume le citeşte. Lucru uşor de înţeles dacă ne gândim că textul
lui Cowley nu cunoaşte, de fapt, nici o ediţie critică modernă în
limba engleză (ca să nu mai vorbim de limba română). Apoi, cum
multe dintre criticile pe care textul de mai jos le aduce sistemului universitar şi cunoaşterii tradiţionale sunt, la prima vedere,
asemănătoare cu alte texte provenite din cercul membrilor fondatori ai Societăţii Regale, toate aceste scrieri ajung să ﬁe grupate
împreună, ca manifeste pentru reforma cunoaşterii moştenite, cu
un vag aer baconian (pentru că presupun o bază experimentală
de tip istorie naturală şi o comunitate de cercetători angajaţi în
această reformă a cunoaşterii). Nu se mai ţine seama de importantele diferenţe care există între aceste texte sau între orientările
diferite ale autorilor lor, respectiv a contextului în care aceste
critici sunt formulate. Abia un studiu aprofundat al acestor texte,
ﬁecare în parte, ne-ar permite să creionăm cu o mână ceva mai
sigură mediul din care se naşte ştiinţa modernă.

4. Casa lui Solomon şi colegiul ﬁlosoﬁc
Ceea ce este evident cititorului avizat chiar de la primele paragrafe ale textului, este că avem de-a face cu un autor care l-a citit
cu mare atenţie pe Francis Bacon. Prefaţa textului reia o serie
de cunoscute teme baconiene din Advancement of Learning sau
din prefaţa la Instauratio Magna, construind un argument complex în favoarea caracterului colectiv şi cumulativ al cunoaşterii.
Mintea umană nu poate ajunge să contemple secretele naturii ;
lăsată singură, raţiunea funcţionează „în gol“, căzând pradă pasiunilor şi „idolilor“ minţii umane. Experimentul şi comunitatea
experimentatorilor funcţionează atunci cu un scop epistemologic şi terapeutic : experimentele făcute în comun şi colaborarea
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experimentatorilor pot ţine raţiunea în frâu şi mintea umană sub
control. În acelaşi timp, comunitatea organizează câmpul cunoaşterii, stabilind ceea ce se poate experimenta sau demonstra şi ce
va ﬁ lăsat pentru mai departe, generaţiilor viitoare. Explorarea
naturii are un caracter deschis, cumulativ şi progresiv : cunoaşterea nu se poate „închide“ într-o singură teorie.
Pe de altă parte, instituţiile tradiţionale de produs şi administrat cunoaştere, universităţile, sunt nu doar prost construite, ci
şi prost direcţionate. Ele caută încă cunoaştere în scrierile altor
generaţii, în loc să exploreze câmpul deschis şi „izvoarele naturale“ ale naturii. Singura soluţie, încheie prefaţa, este constituirea
unei instituţii alternative, un colegiu ﬁlosoﬁc pentru promovarea
ﬁlosoﬁei experimentale.
În multe privinţe, colegiul lui Cowley este foarte tradiţional :
el are structura, arhitectura şi poziţia unui colegiu tradiţional de
la Oxford sau Cambridge. Este constituit din profesori, studenţi
şi personal auxiliar, având chiliile, apartamentele, curţile interioare, grădinile, biblioteca şi laboratoarele pe care le găsim în universităţile vremii. Este similar situat „în afara Londrei“, izolat de
oraş sau de alte instituţii, bine închis între ziduri înalte. Pe de altă
parte, el este Casa lui Solomon reconstruită în Anglia celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVII-lea. Este închis şi autonom la
orice inﬂuenţe din afară, însă explorează şi supraveghează lumea
cu ajutorul unor profesori trimişi periodic în explorare cam ca
„negustorii de lumină“ din utopia baconiană. Profesorii sunt
organizaţi într-o frăţie şi raporturile dintre ei sunt direcţionate de
aceleaşi reguli ale moralei stoice (caritate, generozitate, prietenia
între egali, înfrânarea pasiunilor) ca şi Frăţia Casei lui Solomon.
Organizarea cercetării este explicit baconiană : profesorii au de
făcut experimente, domeniul sau problema de cercetare le este
repartizată prin hotărârea Adunării, în timp ce certiﬁcarea experimentelor şi replicarea lor se face de către toată frăţia. Scopul
declarat al colegiului este să performeze şi să înregistreze toate
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cele 140 de istorii naturale plănuite de Bacon şi puse la sfârşitul
primei ediţii din Noul Organon (1620).
Ce are în plus colegiul ﬁlosoﬁc faţă de Casa lui Solomon
este un important aspect educaţional. Ceea ce la Bacon era abia
creionat (în Noua Atlantidă, în Casa lui Solomon sunt amintiţi
şi ucenici care vor duce mai departe cunoaşterea ; relaţia lor cu
părinţii Casei lui Solomon este însă neclară) la Cowley devine
unul dintre punctele importante ale lucrării. Colegiul ﬁlosoﬁc nu
este doar o instituţie de producere şi păstrare a cunoaşterii, ci
mai ales una de transmitere a cunoaşterii. Fiecare profesor are,
în viziunea lui Cowley, în grijă un singur student de a cărui învăţătură şi bunăstare este direct responsabil. Studentul, pe de altă
parte, funcţionează ca servitor şi om la toate pe lângă acest maestru, într-un mod care subliniază importanţa traiului în comun
pentru perpetuarea modelului Casei lui Solomon. Proiectul lui
Cowley propune o instituţie care mai are prea puţine în comun
cu sistemul universitar al vremii. De fapt, proiectul din textul
care urmează este în multe privinţe o critică acerbă a sistemului
universitar englez de la 1660. Colegiul ﬁlosoﬁc propune un alt
tip de educaţie, în care citirea clasicilor este subordonată citirii naturii, teologia joacă doar un rol auxiliar, iar studenţii sunt
permanent în laborator, asistând profesorii de la care învaţă. Şi
mai radical, învăţătura este gratuită pentru studenţi, iar profesorii
sunt remuneraţi de fondatorii colegiului (destul de modest) pentru activitatea lor de cercetare şi nu primesc nici un fel de plată
suplimentară pentru activitatea lor de predare.
În prelungirea acestei scheme, colegiul ﬁlosoﬁc poate genera
şi o şcoală (după modelul în care o mare parte dintre colegiile
de la Cambridge sau Oxford patronau câte o şcoală), propunând
extinderea acestui model educativ pe scară largă, chiar din copilărie.
Ca proiect educativ, modelul propus de Cowley este interesant şi incitant chiar şi astăzi. Este de remarcat interesul autorului
pentru politicile concrete, pentru măsurile care ar putea duce la
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formarea comportamentelor dezirabile sau a abilităţilor de cercetare pe care doreşte să le dezvolte. Ca citire şi interpretare a
Noii Atlantide, propunerea lui Cowley este chiar mai incitantă.
Cowley propune un baconiansm politic, în care explorarea naturii
şi istoria naturală sunt puse în slujba unui program de formare a
elitelor : la baza acestui program stă educaţia. Casa lui Solomon,
în viziunea lui Cowley, nu se mulţumeşte să ﬁe „ochiul unui
regat“ : ea va ﬁ şcoala remarcabilă şi asiduă la care se formează
„regii-ﬁlosoﬁ“ care vor conduce apoi cetatea.

O PROPUNERE PENTRU PROGRESUL FILOSOFIEI
EXPERIMENTALE
de A. COWLEY

Onorabilei societăţi pentru progresul ﬁlosoﬁei experimentale,
Având permisiunea autorului, între timp plecat în Franţa,
de a face publică această naraţiune, am considerat potrivit să o
înfăţişez aprecierilor dumneavoastră, cu scopul de a ﬁ pe deplin
examinată şi de a primi acele adăugiri sau modiﬁcări pe care le
consideraţi potrivite. Proiectul propus aici ar putea ﬁ sprijinit în
mod adecvat de recomandarea dumneavoastră publică.
Al dumneavoastră prea-umil servitor,
P. P.
Vergiliu : O fortunati quorum iam Moenia surgunt !660

Prefaţă
Întreaga cunoaştere este ori cunoaşterea lui Dumnezeu, ori a
creaţiei Sale, adică a naturii ; prima este numită, datorită obiectului său, teologie ; pe cea de-a doua o numim ﬁlosoﬁe naturală
660

Vergiliu, Eneida, I, 437„O, fericitule neam că poţi să ridici o cetate !“ (Vergiliu, Eneida, trad. de Coşbuc, G., ed. de Petecel, S., editura Univers, Bucureşti,
1980, 47)
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şi o împărţim în contemplarea creaţiei imediate a lui Dumnezeu
sau a creaturilor creaturii sale, Omul. Din acest ultim tip fac parte
toate artele inventate pentru folosul vieţii umane. Acestea se pot
împărţi, la rândul lor, în cele pur umane, sau făcute de om singur,
ca şi când ar ﬁ născocite de el însuşi, fără legătură cu alte creaturi, pentru a îmbunătăţi calităţile sale naturale ale vorbirii interioare sau exterioare, iar acestea sunt gramatica şi logica, respectiv
retorica şi politica (sau dreptul), care împlinesc şi perfecţionează
înclinaţiile sale naturale de a trăi în societate. Altele sunt mixte
şi sunt creaţia omului doar ca rezultat al conjuncţiei şi aplicării
la creaturile lui Dumnezeu. Atât acea parte a ﬁlosoﬁei care tratează despre Dumnezeu cel Atotputernic (numită în mod propriu
teologie), aproape singura care decurge din studiul voinţei Sale
revelate, pretinzând, prin urmare, doar un studiu diligent şi pios
al acesteia şi al celor mai buni interpreţi ai ei, cât şi acea parte
pe care o numesc pur umană, şi care depinde doar de memorie şi
înţelepciune, adică de citire şi invenţie, sunt în egală măsură studiate în universităţile noastre. Însă celelalte două părţi, cercetarea naturii creaturilor lui Dumnezeu şi folosirea lor în beneﬁciul
umanităţii sunt, îndeosebi cea de-a doua, prea puţin studiate,661
sau chiar complet neglijate, cu excepţia unor mici contribuţii în
medicină, sau matematici.662 Întemeietorii colegiilor noastre au
avut mare grijă să le ofere studenţilor o multitudine de cărţi, să
angajeze profesori şi să stabilească exerciţii frecvente, pentru a
interpreta, iar apoi pentru a conﬁrma lecturile ; de asemenea au
avut grijă să le ofere răgazul necesar studiului, astfel încât iluminarea pe care o primesc prin lectură să ﬁe dublată prin reﬂecţia
661
Acestea sunt cele două părţi ale ﬁlosoﬁei naturale a lui Francis Bacon, partea contemplativă, sau teoretică, de descoperire a cauzelor şi partea operativă,
sau practică, în folosul vieţii umane. Critica se adresează universităţilor care
studiau mai mult teologie, logică, retorică şi drept, dar nu se interesau de studiul naturii, considerată Cartea scrisă de degetul lui Dumnezeu, a doua după
Scriptură.
662
Este vorba despre matematicile mixte : astronomie, optică, muzică, cele care
sunt studiate şi au şi aplicaţii practice.
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propriului lor intelect. Dar, aşa cum am spus, în privinţa observaţiilor şi a aplicaţiilor, ei nu au prevăzut instrumente, materiale sau
facilităţi. În parte, deoarece costurile necesare sunt mult mai mari
decât pentru lectură şi, în parte, din cauza opiniei nefondate şi
dăunătoare care a dominat lumea pentru multă vreme, după care
toate lucrurile care sunt de cercetat în natură au fost deja descoperite de antici, astfel încât ar ﬁ o nebunie să porneşti în căutarea
a ceea ce alţii ţi-au adus deja acasă. Aristotel a fost considerat
importatorul tuturor adevărurilor, de parcă (aşa cum Macrobius663
vorbeşte în mod absurd de Hippocrates) acesta nu ar ﬁ putut să
inducă, sau să ﬁe indus în eroare, de parcă n-am putea găsi nici o
minciună în operele sale, ci am găsi chiar toate adevărurile.664 Of,
adevăraţilor ﬁlosoﬁ – după cum vă intitulaţi – cu cât de puţin vă
mulţumiţi ! Nu vreau să discreditez admirabilul spirit sau străduinţa folositoare a multor antici, şi cu atât mai puţin pe Aristotel,
cel mai eminent dintre ei, dar ar ﬁ o nebunie să consideri că o
cisternă de oameni ne pot oferi tot atât de multă apă, şi tot atât de
binefăcătoare, cât toate fântânile naturii. Aşa cum înţelegem felul
de a ﬁ al oamenilor cu ajutorul conversaţiilor cu ei, şi nu citind
romane, tot aşa este şi cu înţelegerea şi judecarea lucrurilor. Nici
un om nu poate spera că se va îmbogăţi la fel de mult furând cărbune de la altul, ca atunci când descoperă şi sapă singur o nouă
mină. Şi dacă el consideră că toate minele sunt deja secătuite, să
nu piardă din vedere că mulţi leneşi au gândit la fel acum o mie
663

Ambrosius Theodosius Macrobius (395-424 a.Chrs), ﬁlosof neoplatonic
de origine africană, autor al lucrării Saturnalia, în opt cărţi, în care sunt citaţi
Platon, Aulus Gellius, Seneca, Plutarh, Atheneus, Vergiliu. Cartea a doua este
fragmentară şi plină de glume în latină şi greacă, iar discuţia se construieşte în
jurul temei plăcerii şi vinului, la Platon, Aristotel şi Hippocrates.
664
Critica aristotelismului este un loc comun în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea englez printre ﬁlosoﬁi experimentali. Cowley reia aici toate locurile
comune ale acesteia : ﬁlosoﬁa lui Aristotel este speculativă şi nu experimentală,
observaţiile sale nu se bazează pe o cercetare atentă a naturii, faima lui Aristotel
în universităţile medievale şi acceptarea necritică a învăţăturilor sale sunt de
natură să înnăbuşe în faşă raţiunea umană şi să împiedice progresul cunoaşterii
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de ani, iar între timp s-au descoperit întregi domenii ale cunoaşterii, la care anticii nici nu visau, aşa cum nu-şi puteau imagina
nici existenţa Americii. În faţa noastră se întind încă multe ţinuturi necunoscute pentru a ne pune la încercare, şi oricât ne-am
strădui, vom mai lăsa încă destul de lucru şi posterităţii.665
Fiind, prin urmare, stabilit cu certitudine şi aşezat drept fundament că nu trebuie să ne mulţumim doar cu cunoaşterea moştenită, de care beneﬁciem prin munca şi generozitatea înaintaşilor,
ci să dorim să construim mai departe pe aceste temelii, adăugând
noi şi noi achiziţii, ne mai rămâne să lămurim care sunt cele mai
potrivite mijloace pentru a atinge ţelul acestei virtuoase porniri.
Fără îndoială că simpla contemplare solitară şi inactivă a naturii, chiar de ar ﬁ realizată de către cele mai ingenioase persoane
în viaţă, în cabinetele lor de studiu, nu va duce niciodată la atingerea acestor scopuri. Facultatea noastră raţională, la fel ca fantezia, nu creează decât vise atunci când nu este ghidată de obiecte
sensibile.666 În acest mod, vom compune acolo unde natura este
divizată, şi vom diviza acolo unde natura este compusă, şi nu
vom crea altceva decât monştri diformi, sau cel mult fermecătoare dar imposibile sirene.667 Este ca şi cum am picta folosindu-ne
exclusiv de memorie şi de imaginaţie : nu vom putea niciodată
produce o imagine a vieţii. Multe persoane cu abilităţi admirabile
(dacă ar ﬁ fost îndrumate cu înţelepciune şi utilizate în folosul
cunoaşterii) şi-au petrecut întreaga viaţă comentând ﬁlosoﬁa lui
Aristotel, fără să poată vreodată să i-o ia înainte, pentru că scopul
lor era doar să urmeze, nu să înţeleagă, nu să cuprindă sau măcar
665
Încă o idee baconiană, aceea că o singură generaţie nu poate atinge cunoaşterea absolută, din cauza capacităţilor limitate ale omului, ci progresul trebuie
să se facă treptat, ﬁecare generaţie contribuind la cauza generală a cunoaşterii.
666
Cowley introduce aici o temă dragă ﬁlosoﬁlor din Societatea Regală : nu putem ajunge la cunoaştere de unii singuri, prin contemplare raţională. Raţiunea
umană, neghidată de experiment, funcţionează foarte asemenea fanteziei. Putem citi aceste paragrafe ca o continuare directă a „teoriei idolilor“ dezvoltată
de Bacon în Noul Organon.
667
Imaginaţia nu este cu adevărat creatoare ci doar combinatorică.
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să atingă natura, şi astfel n-au văzut altceva decât umbrele ei,
reﬂectate în propriul lor creier. Vedem astfel că de peste o mie de
ani aproape nimic nu a fost adăugat, ca ornament sau beneﬁciu,
în folosul societăţii umane, cu excepţia armelor de foc şi a tiparului, în timp ce imediat ce omul s-a aventurat să iasă la lumină,
afară din cărţi şi din propria sa minte, lucrând printre creaturile
lui Dumnezeu în loc să se joace printre cele inventate de el însuşi,
ﬁecare generaţie a produs admirabile şi abundente invenţii, şi ﬁecare an, probabil, va aduce altele noi, dacă un număr destul de
mare de minţi luminate vor ﬁ puse împreună, bine direcţionate şi
înzestrate din belşug pentru a urmări această cercetare.
Nu este de mirare că universităţile noastre, ﬁind fondate în
acele timpuri de care m-am plâns, nu se pricep să formeze acest
tip de cunoaştere, la care atunci nimeni nu se gândea.
Pentru îndreptarea acestui defect, propunem cu umilinţă
Majestăţii Sale, onorabilului său parlament şi consiliului privat, dar şi tuturor supuşilor Săi care sunt doritori şi capabili să
contribuie cu cât de puţin la progresul adevăratei şi folositoarei
cunoaşteri, ca, prin autoritatea lor, prin încurajări, prin patronaj
şi generozitate, să contribuie la fondarea unui colegiu ﬁlosoﬁc,
după modelul care urmează, sau un altul asemenea lui.

Colegiul
Colegiul ﬁlosoﬁc va trebui să ﬁe situat la una, două sau (cel
mult) trei mile depărtare de Londra şi, dacă este posibil, să ﬁe
plasat pe malul râului, sau foarte aproape de acesta.668
Venitul colegiului să ﬁe de patru mii de lire pe an.
668
Plasarea pe malurile Tamisei este necesară pentru că cel mai sigur şi mai
rapid mod de transport în epoca respectivă era pe apă (în special în Londra, un
oraş constituit dintr-o serie de aglomerări urbane, sau mici „orăşele“ unul după
altul).
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Persoanele primite ca membrii ai acestui colegiu să ﬁe în felul
în care urmează :
1. Douăzeci de ﬁlosoﬁ sau profesori. 2. Şaisprezece tineri studenţi, care vor funcţiona ca asistenţi şi servitori ai profesorilor.
3. Un preot. 4. Un administrator pentru venituri. 5. Un intendent
sau furnizor pentru proviziile casei. 6. Doi grădinari. 7. Un bucătar-şef. 8. Un ajutor de bucătar. 9. Un majordom. 10. Un ajutor de
majordom. 11. Un doctor. 12. Două foale, sau servitori în laboratorul alchimic.669 13. Un bibliotecar care va ﬁ, de asemenea, şi
farmacist, păstrând şi fabricând medicamente, păstrător şi îngrijitor al instrumentelor, maşinilor etc. 14. Un servitor care se va
ocupa de îngrijirea şi hrănirea tuturor animalelor, păsărilor etc.,
pe care le are colegiul. 15. Un rândaş la grajduri. 16. Un mesager
care să ﬁe trimis încoace şi încolo în folosul colegiului. 17. Patru
femei în vârstă care să se ocupe de camere, să facă curăţenie în
colegiu şi alte asemenea munci.
Alocaţia anuală a membrilor să ﬁe făcută după cum urmează.
1. Fiecărui profesor şi preotului să li se dea o sută douăzeci de
lire. 2. Celor şaisprezece de studenţi – douăzeci de lire, din care
zece pentru hrană şi zece pentru alte cheltuieli. 3. Administratorului – treizeci de lire, în afară de alocaţia pentru călătorii. 4.
Intendentului sau furnizorului de provizii – treizeci de lire. 5.
Fiecăruia dintre cei doi grădinari – douăzeci de lire. 6. Bucătarului-şef – douăzeci de lire. 7. Ajutorului de bucătar – patru lire. 8.
Majordomului – zece lire. 9. Ajutorului de majordom – patru lire.
10. Doctorului – treizeci de lire. 11. Bibliotecarului – treizeci
de lire. 12. Fiecăruia dintre foale – douăsprezece lire. 13. Îngrijitorului de animale – şase lire. 14. Rândaşului – cinci lire. 15.
Mesagerului – douăsprezece lire. 16. Celor patru femei – zece
lire. Pentru mesele pe care trebuie să le mănânce angajaţii casei,
cu excepţia studenţilor, o sută şaizeci de lire. Pentru trei cai în
slujba colegiului – treizeci de lire.
669

Cei care vor face şi întreţine focul necesar proceselor alchimice (de aici
denumirea de foale sau „plămâni“).
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Toate aceste cheltuieli ajung la trei mii două sute optzeci şi
cinci de lire. Deci ceea ce rămâne pentru îngrijirea casei şi grădinii, laboratoarelor, instrumentelor, animalelor, experimentelor de
toate soiurile, şi orice alte cheltuieli reprezintă şapte sute cincizeci de lire.
Aceasta este o sumă neînsemnată în comparaţie cu toate
foloasele pentru care este creat colegiul. Mai mult, cred că prin
activitatea sa, colegiul se va îmbogăţi în scurt timp ﬁind capabil
să-şi mărească capitalul, pentru progresul lucrărilor sale. De asemenea, ne bazăm pe generozitatea oamenilor, mai ales dacă ei
vor ﬁ încurajaţi de vederea modului în care funcţionează această
fundaţie, în beneﬁciul public al întregii omeniri, dar mai cu seamă în beneﬁciul naţiunii noastre. Un câştig suplimentar se poate
obţine şi din închirieri sau arende, şi alte contracte de acest tip,
din care nimic nu va ﬁ îndreptat înspre beneﬁciul privat al profesorilor, nici către vreun alt uz decât cercetarea naturii şi binele
general al întregii lumi. Se propune, de asemenea, supravegherea
modului în care colegiul funcţionează după regulile astfel stabilite, precum şi protejarea şi încurajarea membrilor săi.
Se propune ca o persoană cu eminente calităţi, un iubitor al
cunoaşterii, şi nu un străin de aceasta, să ﬁe ales cancelar sau preşedinte al olegiului. Totodată, se vor alege încă opt guvernatori,
oameni cu calităţi asemănătoare, care să i se alăture. Dintre aceştia, doi vor ﬁ numiţi anual inspectori ai colegiului, şi vor primi
un raport exact pentru toate cheltuielile, chiar şi pentru cele mai
mici, ca şi pentru adevărata situaţie a banilor comuni, în secret şi
sub jurământul profesorilor rezidenţi.
Alegerea profesorilor pentru locurile vacante trebuie să ﬁe
făcută de cancelar şi guvernatori, dar profesorii (care sunt cei mai
în măsură să ştie care dintre oamenii naţiunii noastre sunt cei mai
potriviţi pentru a face parte dintr-o astfel de societate) trebuie
să recomande două sau trei persoane la ﬁecare astfel de alegere. Şi dacă orice învăţat din dominioanele Majestăţii Sale face
vreo descoperire însemnată, sau aduce îmbunătăţiri importante
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vreunei cunoaşteri folositoare, el poate, pe acest temei, ca răsplată şi încurajare, să ﬁe preferat pentru acest post înaintea oricui
altcuiva, dacă şi el doreşte acest să se alăture colegiului.
Guvernatorii trebuie să aibă puterea de a da afara un profesor,
dacă acesta se dovedeşte a avea o comportare scandaloasă sau
dacă este neproﬁtabil pentru instituţie.
Colegiul să ﬁe construit astfel, sau într-un mod asemănător cu
acesta : trei corpuri de clădire de formă pătrată, având ﬁecare câte
o curte interioară şi trei spaţii mari deschise, înconjurate cu ziduri
solide. Prima clădire de acest fel să aibă înspre curtea interioară
un claustru670 mare, iar apartamentele profesorilor, mai degrabă
ca nişte mici case, să se găsească câte patru pe ﬁecare latură a
construcţiei, la o anumită distanţă una de cealaltă, şi cu mici grădini în spate, exact în stilul Chartreux671 de peste mare. Înăuntrul
claustrului să ﬁe o alee cu pietriş, lângă care să ﬁe un rând de
copaci, cu un strat de ﬂori şi o fântână în mijloc.
Al doilea pătrat să ﬁe chiar lângă primul şi să ﬁe construit din
următoarele părţi : 1. O capelă. 2. O cameră lungă cu două mese
pe ﬁecare parte, la care să mănânce personalul colegiului şi studenţii, şi cu un pupitru şi bănci în capăt, pentru lecturile publice.
3. O mare şi plăcută sufragerie, în care să mănânce profesorii şi
unde să se ţină reuniunile şi conferinţele. 4. Un bar. 5. O bibliotecă. 6. O galerie unde să se poată face plimbări, împodobită
cu picturi şi statui ale tuturor inventatorilor acelor lucruri utile
pentru viaţa oamenilor, ca tiparul, armele de foc, America, etc., şi
cu ultimele descoperiri din anatomie, circulaţia sângelui, venele
mamare, şi alte asemenea descoperiri în orice artă, cu mici elogii
sub portrete.672 Tot aici trebuie să ﬁe atârnate şi imagini ale tutu670

Coridoarele deschise spre curtea interioară a unei mănăstiri, uneori de forma
unei colonade, se regăsesc şi în construcţiile colegiilor de la universităţile engleze.
671
Ordin religios întemeiat de Sfântul Bruno, în anul 1084. În Evul Mediu cele
mai multe dintre mănăstiri se aﬂau în Franţa.
672
O astfel de galerie muzeu este propusă de Bacon în Casa lui Solomon, din
Noua Atlantidă.
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ror tipurilor de creaturi şi pieile cât mai multor animale străine
ce pot ﬁ aduse. 7. O cameră de anatomie împodobită cu schelete
şi picturi anatomice, şi preparată cu toate instrumentele necesare
pentru disecţie. 8. O cameră pentru toate tipurile de medicamente
şi materiale ale farmaciştilor. 9. O cameră pentru matematică, în
care să se găsească toate tipurile de instrumente matematice,673 şi
care să ﬁe un apendice al bibliotecii. 10. Locuinţe pentru preot,
doctor, bibliotecar, administrator, aproape de capelă, camera de
anatomie, bibliotecă şi respectiv camera de mese.
A treia clădire trebuie să ﬁe alături de aceasta, foarte mare, dar
construită sărăcăcios, doar pentru uzul curent, nu şi pentru frumuseţe, ca celelalte. Aceasta să conţină bucătăria, cămara, casa
pentru ﬁert mâncarea, brutăria, lăptăria, camera cu provizii, grajdurile etc., şi mai ales mari laboratoare pentru operaţii chimice,
şi locuinţe pentru slujitori.
În spatele celei de-a doua clădiri să ﬁe situată grădina, conţinând toate tipurile de plante care cresc în solul nostru , iar la
capătul ei să existe o casă mică de odihnă, o locuinţă pentru grădinar şi o pădurice întretăiată de alei.
Al doilea teren împrejmuit să ﬁe o grădină, creată numai pentru încercările tuturor tipurilor de experimente cu plante, cum ar
ﬁ îmbunătăţirea lor, accelerarea, întârzierea, conservarea, compunerea, transmutarea, colorarea şi orice altceva poate ﬁ produs
de artă, ﬁe pentru uz, ﬁe pentru curiozitate, cu o locuinţă înăuntrul ei pentru grădinar.674
673

Instrumente geometrice, dar şi instrumente astronomice, matematicile mixte
cuprinzând şi astronomia sau optica. Referinţa este din nou directă la Noua
Atlantidă : “Avem şi o casă a matematicii, unde sunt reprezentate toate instrumentele, geometrice ca şi astronomice, realizate cu o mare măiestrie“. Bacon,
F Noua Atlantidă, 155
674
Avem şi o largă varietate de livezi şi grădini la care ne preocupă mai puţin forma frumoasă, cât variaţiile solului, corespunzătoare diferitelor tipuri de
plante şi pomi. În alte grădini, şi mai spaţioase, unde cultivăm fructe din care
facem diferite genuri de băuturi, pe lângă cele ale viei, practicăm de asemenea
toate rezultatele încrucişării şi altoirii, atât a copacilor sălbatici cât şi a pomilor
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Al treilea teren împrejmuit să găzduiască cele mai potrivite
cuşti pentru toate tipurile de creaturi pe care profesorii le consideră necesare pentru cercetarea lor cât mai exactă a naturii animalelor, şi îmbunătăţirea folosirii lor pentru oameni.675
În locul cel mai armonios pentru arhitectura întregului, să ﬁe
construit un turn înalt pentru observarea corpurilor cereşti, împodobit cu tot tipul de busole şi alte curiozităţi676 şi să ﬁe făcută o
peşteră adâncă sub pământ, pentru experimentele cele mai potrivite în aceste locuri, care fără îndoială că vor ﬁ foarte multe.677
Ar mai ﬁ multe de adăugat, dar mă tem că acestea sunt deja
prea multe pentru caritatea şi generozitatea acestei epoci. În plus,
noi nu construim toate acestea după modelul Casei lui Solomon a
Lordului Bacon678 (care reprezintă un proiect pentru experimente
ce nu poate ﬁ niciodată experimentat), ci este propus în limitele
fructiferi şi producem multe efecte minunate.Vezi Bacon F., NouaAtlantidă,
146.
675
Avem parcuri şi ţarcuri în care sunt ţinute tot felul de animale şi păsări, pe
care le creştem nu numai pentru raritatea lor, ci şi pentru disecţii şi experimente, astfel încât să putem înţelege ce poate funcţiona prost în corpul oamenilor.
Găsim astfel multe efecte stranii ca, de pildă, felul în care poate continua viaţa
chiar atunci când sunt îndepărtate părţi din corp despre care credem să sunt
vitale… Încercăm medicamentele sau otrăvurile pe ele, sau ne punem la încercare chirurgia sau medicina. Tot prin artă le facem să devină mai mari sau mai
înalte decât altele din aceeaşi specie, sau, dimpotrivă, producem varietăţi pitice,
cărora le oprim creşterea. Bacon, F. Noua Atlantida, 147-8
676
„Avem şi turnuri înalte : cel mai înalt de peste o jumătate de milă… numim
aceste locuri regiunile de sus… Folosim aceste turnuri… pentru observarea
diferitelor fenomene meteorologice, ca vânturile, ploaia, zăpada şi grindina,
precum şi a meteorilor de foc. Bacon, F. Noua Atlantidă, 143
677
Avem peşteri mari şi adânci, aﬂate la diferite adâncimi sub pământ cele mai
adânci, afundate la peste 600 de prăjini… Numim aceste peşteri „regliunile de
jos“ şi le folosim pentru coagulări, solidiﬁcări, refrigerări şi pentru conservarea
corpurilor“, Bacon, F. Noua Atlantidă, 142
678
După cum se vede din cele de mai sus, Cowley urmează destul de ﬁdel
modelul lui Bacon, reducând însă totul la scară şi eliminând experimentele prea
spectaculoase din textul baconian. Referinţa este însă presupusă cunoscută, şi
cititorul poate face singur consexiunile.
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cheltuielilor ce pot ﬁ folosite pentru construcţie de către cetăţeni
privaţi.

Despre profesori, studenţi, preot şi alţi angajaţi
Dintre cei douăzeci de profesori, patru să călătorească tot
timpul pe mări, iar şaisprezece să ﬁe rezidenţi, mai puţin dacă
au permisiunea în anumite ocazii să plece, iar dacă cineva este
absent, să lase datoriile sale unui delegat care să îl suplinească.
Cei patru profesori care călătoresc să ﬁe trimişi în cele patru
părţii ale lumii, Europa, Asia, Africa şi America, iar acolo să locuiască cel puţin trei ani şi să ofere o evaluare continuă a tuturor
lucrurilor care aparţin cunoaşterii, în special ﬁlosoﬁei naturale
experimentale din acele locuri.679
Cheltuiala pentru trimiterea evaluărilor, cărţilor, plantelor,
animalelor, pietrelor, metalelor, mineralelor etc. şi a tuturor curiozităţilor de toate felurile trimise colegiului, trebuie suportată de
trezorerie, iar alocările adiţionale (peste 120 de lire) să ﬁe făcute
imediat ce veniturile colegiului cresc.
Înainte de plecare, ei trebuie să facă un jurământ solemn de a
nu scrie nimic colegiului, decât după cea mai perseverentă examinare, atunci când cred cu toată convingerea că este adevărat,
iar dacă descoperă că s-au înşelat, să mărturisească aceasta şi să
îşi retragă cuvintele imediat.680
679

În structura Casei lui Solomon, din cei treizeci şi şase de membrii, doisprezece călătoreau în ţări străine, aducând în Bensalem cărţi şi modele de experimente. Bacon îi numeşte „Negustori de lumină“.
680
Ce au de făcut profesorii care călătoresc este să trimită rapoarte ale descoperirilor făcute de ei sau de alţii. Pasajul se referă la modalitatea în care trebuie
scrise aceste rapoarte, care trebuie să ﬁe întemeiate pe surse credibile şi trebuie
corectate ori de câte ori se descoperă vreo eroare. Activitatea de strângere de
date şi raportare a detaliilor geograﬁce, istorice, antropologice etc. din teritoriile vizitate este o parte importantă a activităţii pe care Bacon o numeşte colectarea istoriei naturale.
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Cei şaisprezece profesori rezidenţi trebuie să se dedice studiului şi să îi înveţe pe studenţi toate tipurile de ﬁlosoﬁe naturală experimentală, şi anume matematică, mecanică, medicină,
anatomie, chimie, istoria animalelor, plantelor, mineralelor,
elementelor etc., agricultură, arhitectură, navigaţie, grădinărie,
misterele comerţului şi felul în care negoţul se poate îmbunătăţi, toata magia naturală681 şi divinaţia682, pe scurt toate lucrurile
conţinute în catalogul de istorii naturale anexat Noului Organon
al Lordului Bacon.683
O dată pe zi între Paşte şi ziua Sfântului Mihail şi de două ori
pe săptămână de la ziua Sfântului Mihail până la Paşte, pe parcursul după-amiezii, la ora cea mai convenabilă pentru auditoriul
din Londra, în funcţie de perioada anului, trebuie să aibă loc în
sala de mese o conferinţă despre acele părţi ale ﬁlosoﬁei naturale
pe care profesorii le-au stabilit prin consens şi pe care ﬁecare este
apt să le prezinte în mod util şi onorabil.
Doi dintre profesori, prin schimb zilnic, săptămânal sau anual,
trebuie să predea la şcolile publice în acord cu regulile prescrise
aici.
Toţi profesorii trebuie să ﬁe egali în toate privinţele (cu excepţia precedenţei, alegerii locuinţei, şi alte privilegii naturale care
681

Magia naturală se referă la capacitatea de a opera asupra lucrurilor lumii naturale folosind conexiunile ascunse dintre ele sau corespondenţele micro-cosmos/ macro-cosmos. În Renaştere, magia naturală este o prelungire ﬁrească a ﬁlosoﬁei naturale. Este cel mai adesea prezentată ca o ştiinţă cu caracter operativ
sau o „artă“ a combinatoricii. Magia naturală joacă un rol important în scrierile
lui Bacon, pentru care magia este corespondentul operativ al metaﬁzicii. Sylva
Sylvarum este prezentată în introducere şi numită cel puţin o dată în text „o carte de magie naturală“, în timp ce activitatea Casei lui Solomon conţine câteva
dintre activităţile tradiţionale ale magicianului.
682
Divinaţia era arta de a interpreta semnele naturale sau artiﬁciale care prevestesc viitorul.
683
Catalogul istoriilor naturale încheie Noul Organon, împreună cu un text introductiv, Preparative pentru construirea unei istorii naturale şi experimentale,
WFB IV, 265-70. Este vorba despre 140 de istorii naturale pe care Bacon le proiectează şi le propune contemporanilor ca soluţie pentru progresul cunoaşterii.
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vin cu vârsta şi aparţin seniorilor din colegiu), şi toţi vor ocupa, prin rotaţie, funcţia de conducători ai colegiului şi trezorieri,
funcţii care vor avea şi atribuţia de arbitraj şi judecată în interiorul colegiului, precum şi cea de arbitri ai minţilor celorlalţi.
Conducătorul colegiului va avea în subordine toţi angajaţii,
va stabili data reuniunilor sau conferinţelor, după cum e necesar,
şi va prezida toate reuniunile colegiului. În absenţa sa, sarcina
revine trezorierului, a cărui sarcină este să primească şi să utilizeze banii colegiului, sub semnătura conducătorului şi cu consimţământul profesorilor.
Profesorii vor lua mese comune în sufrageria colegiului şi vor
cina de două ori pe săptămână la mesele comune (adică duminica şi joia), la două mese rotunde, pentru facilitarea conversaţiei.
Aceasta trebuie să se poarte asupra acelor subiecte în stare să
ducă la îmbunătăţirea studiului lor sau la progresul profesiei.
Discuţia trebuie menţinută la aceste subiecte cu ajutorul celor
doi arbitri ai minţilor, care trebuie să ia seama ca profesorii să nu
se piardă în discuţii neproﬁtabile. Tot arbitrii minţilor trebuie să
stabilească ce ar trebui să se citească în timpul cinei, precum şi
care dintre studenţi să ﬁe responsabili cu lectura în ziua respectivă. De asemenea, doar ei ar trebui să ﬁe în măsură să invite
străini la reuniunile colegiului, lucru de care nu trebuie abuzat,
cu excepţia situaţiilor în care este vorba despre savanţi instruiţi,
venind din locuri bine cunoscute pentru învăţătura lor. Nu trebuie
însă niciodată invitaţi mai mulţi de doi odată la o masă ; nimic nu
este mai fără rost şi mai neproﬁtabil decât întâlnirile numeroase
între necunoscuţi.
Profesorii rezidenţi ar trebui plătească colegiului douăzeci de
lire pe an pentru mâncare, ﬁe că locuiesc acolo tot timpul, ﬁe că
nu.
Trebuie instituită o reuniune săptămânală în care profesorii
să discute problemele colegiului şi progresele ﬁlosoﬁei experimentale.
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Dacă cineva descoperă orice lucru pe care îl consideră important, el trebuie comunicat Adunării pentru a ﬁ examinat, experimentat, acceptat sau respins.684
Dacă cineva este autorul unei invenţii care poate aduce proﬁt,
a treia parte din acest proﬁt îi va reveni inventatorului, în timp ce
celelalte două părţi vor reveni instituţiei. Pe lângă aceasta, dacă
se dovedeşte a ﬁ o descoperire importantă, statuia sau portretul
inventatorului, cu un mic poem dedesubt, vor ﬁ plasate în galeria
colegiului pentru a marca intrarea lui în rândul breslei descoperitorilor.
Pe lângă îndatoririle sau studiile lor individuale, ﬁecărui profesor trebuie să-i ﬁe repartizată o anumită problemă spre cercetare, despre care trebuie dea seama la adunări. În acest fel, în
ﬁecare zi în colegiu vor avea loc experimente sau cercetări, din
toate artele, cum sunt chimia, anatomia, mecanica şi altele asemenea. Colegiul trebuie să ofere materiale pentru a se efectua
aceste experimente.
Toate aceste experimente şi operaţii trebuie înregistrate, iar
registrul trebuie păstrat încuiat şi nu trebuie să poată ﬁ văzut de
nimeni cu excepţia profesorilor. Registrul trebuie să conţină toate
experimentele reuşite, sub semnătura persoanelor răspunzătoare
cu proiectarea şi realizarea lor.
Erorile tradiţionale foarte populare în ﬁlosoﬁa experimentală
(de care ﬁlosoﬁa este plină, aşa cum o grădină neîngrijită este
plină de buruieni) trebuie eliminate prin demonstraţii experimentale şi prezentate în lecţiile publice, astfel încât ele să-şi piardă
puterea asupra credulilor şi să nu nască altele, prin similitudine.
684

Colegiul este cel care certiﬁcă descoperirile şi înregistrează sau validează
rezultatul unor experimente. Cu alte cuvinte, activitatea de cercetare a naturii
are loc „în comun“. Aici Cowley se îndepărtează de Bacon şi expune principiile
de bază ale organizării Societăţii Regale.
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La ﬁecare trei ani (după stabilirea lui oﬁcială), colegiul trebuie să facă publice, într-o latină elegantă,685 toate roadele obţinute
în aceşti trei ani.
Fiecare profesor rezident trebuie să aibă un student care să îl
servească, în cameră şi la masă686 şi pe care este obligat să îl educe în
ﬁlosoﬁe naturală. Profesorul va da socoteală de progresele studentului său în adunările colegiului, şi tot în adunări studenţii sunt distribuiţi ﬁecărui profesor. Profesorul este responsabil atât de educaţia
studentului, cât şi de modul în care acesta este tratat în colegiu.687
Înainte de a ﬁ admişi, studenţii trebuie să înţeleagă foarte bine
limba latină şi să ﬁe iniţiaţi într-o anumită măsură şi în greacă.
Studenţii nu pot rămâne în colegiu mai mult de şapte ani.
Camera studentului trebuie să ﬁe lângă cea a profesorului
căruia îi serveşte.
Nici un profesor nu trebuie să ﬁe căsătorit, nici preot, sau
avocat practicant.688 El poate doar să prescrie medicamente şi să
vindece, pentru că studiul artei medicului este o parte importantă
a îndatoririlor sale. Datoria unui profesor faţă de colegiu este atât
de importantă, încât nu i se va permite să piardă timpul cu îndeplinirea unor sarcini remunerate suplimentar.689
685

De remarcat cerinţa ca publicaţiile să ﬁe în latină, pentru ca rezultatele cercetării să ﬁe internaţional accesibile, întregii comunităţi europene cultivate
686
Practica comună în universităţile engleze ale vremii : o parte din studii se
plăteau prin această activitate de servire a profesorilor.
687
Propunerea lui Cowley poate ﬁ şi aici văzută ca o critică implicită a sistemului universitar englez al vremii sale : ea elimină studenţii cu privilegii şi
introduce o egalitate între studenţi, aşa cum introdusese şi o egalitate între profesori. Introduce apoi şi responsabilitatea directă a profesorului faţă de educaţia
şi bunăstarea studentului, un fapt fără precendent în epocă (aşa cum tot fără
precedent era şi cerinţa ca ﬁecare profesor să aibă în grijă un singur student).
688
Ceea ce înseamnă că trebuie să ﬁe cu totul dedicat activităţii din colegiu.
Cerinţa ca profesorii să ﬁe necăsătoriţi este generală în colegiile şi universităţile
engleze ale vremii. Cerinţele suplimentare, ca ei să nu ﬁe şi preoţi sau să nu aibă
şi o a doua profesie, cum e cea de avocat, sunt originale.
689
Inclusiv practica medicală, deşi importantă, trebuie limitată în faţa îndatoririlor principale, care sunt cercetarea secretelor naturii şi educarea studenţilor.
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Veşmântul profesorilor trebuie să ﬁe roba obişnuită a maestrului în arte din universităţi, sau a doctorilor, dacă vreunul dintre
ei are titlul de doctor.
Profesorii trebuie să cultive unii faţă de ceilalţi o exemplară
şi prietenie. Adunarea trebuie să stabilească penalităţi şi amenzi
usturătoare pentru oricine intră în dispute şi ajunge să trateze
necorespunzător un frate-profesor, iar perseverenţa în duşmănie
trebuie pedepsită cu expulzarea.690
Preotul trebuie să mănânce la masa conducătorului colegiului (plătind cele douăzeci de lire pe an aşa cum fac şi ceilalţi)
şi trebuie să citească rugăciuni cel puţin o dată pe zi, cu puţin
înainte de cină, trebuie să predice în capelă în ﬁecare duminică
dimineaţă şi să catehizeze după amiaza studenţii şi băieţii din
şcoală, trebuie să administreze în ﬁecare lună sfânta împărtăşanie
şi nu trebuie să se preocupe cu controverse teologice, sau să agite
auditoriul cu aceste probleme, ci doar să difuzeze învăţătura lui
Dumnezeu şi a dreptelor Sale porunci, şi să transmită îndatorirea
de a-i admira măreţele opere.691

Şcoala
Şcoala trebuie construită în aşa fel încât să poată cuprinde
aproximativ două sute de băieţi. Ea trebuie divizată în patru clase,
690

Idealul este cel al frăţiei : căutătorii pe drumul cunoaşterii fac parte din
aceeaşi familie. La Bacon, aceasta este „frăţia luminii“, prezentă atât în Noua
Atlantidă cât şi în scrierile timpurii, ca The Advancement of Learning. Despre
idealul frăţiei baconiene vezi Jalobeanu, D. „Bacon’s Brotherhood and its Classical Sources“, Intersections, 2008 : Zittel, C., Engel, G., Nanni, R., Karafyllis,
N. C., eds. Philosophies of Technology. Francis Bacon and his Contemporaries, 197-230.
691
Trimitere din nou la cele două cărţi scrise de degetul lui Dumnezeu. Este însă
interesant că inclusiv preotului îi revine sarcina de a vorbi despre operele lui
Dumnezeu, de unde se poate observa importanţa ﬁlosoﬁei naturale. E importantă şi sublinierea faptului că preotul nu trebuie să se amestece în controversele teologice (pe seama cărora erau puse multe dintre disensiunile care duseseră
la războiul civil), ci să predea un creştinism simpliﬁcat şi centrat pe gloriﬁcarea
operelor divine.
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şi nu aşa cum sunt şcolile obişnuite, în şase sau şapte, ﬁindcă noi
presupunem că acei copii care sunt trimişi aici pentru a ﬁ iniţiaţi
în lucruri, ca şi în cuvinte,692 trebuie să ﬁ studiat deja două sau
trei clase şi să ﬁ ajuns la vârsta de treisprezece ani, ﬁind deja
avansaţi în gramatica limbii latine şi în anumiţi autori.
Nimeni, bogat sau sărac, nu trebuie să plătească pentru învăţătură, iar dacă vreun profesor a fost convins să ia bani ca mulţumire pentru străduinţele arătate, trebuie expulzat imediat.693
Dar dacă persoane cu situaţii şi calităţi deosebite consideră că ﬁii
lor învaţă mai bine aici decât băieţii de aceeaşi vârstă de la alte
şcoli, nu trebuie să privească această grijă a profesorilor ca pe o
obligaţie, fără a returna unele dovezi de mulţumire. În această
situaţie, ei trebuie, dacă doresc (ﬁindcă nimic nu este cerut), să
ofere instituţiei o mică raritate sau curiozitate, ca recompensă
pentru efortul depus.
Şi pentru că e deplorabil să ne gândim cât timp pierd copiii
la cele mai multe dintre şcoli, folosind, sau mai degrabă risipind,
şase sau şapte ani din viaţă doar pentru a învăţa cuvinte, şi pe
acelea imperfect, iată ce propunem :
Stabilirea unei metode pentru a infuza, în acelaşi timp,
cunoaşterea şi limbajul : iar aceasta ar ﬁ ucenicia lor în ale ﬁlosoﬁei naturale. Considerăm că s-ar putea face acest lucru crescându-i cu autori, sau fragmente din autori, care tratează despre anumite părţi ale naturii şi pot ﬁ astfel înţeleşi mai uşor şi
cu mai multă plăcere decât cei canonici. Astfel sunt Varro,694
692

Ar putea ﬁ vorba despre o trimitere Societăţii Regale, care propune „lucrurile“ înaintea „cuvintelor“ şi la discuţiile din epoca de formare a Societăţii Regale
privind ponderea teoriilor în raport cu experimentele. Vezi şi capitolul următor.
693
Mita este, în Noua Atlantidă, unul dintre cele mai grave păcate. Nici unul
dintre oﬁcialii sau locuitorii insulei nu acceptă să ﬁe „de două ori plătit“. Vezi
de exemplu Bacon, Noua Atlantidă, 96.
694
Marcus Terentius Varro (116 a. Chr.-27 p. Chr.), scriitor roman. Cele mai
multe dintre cărţile sale s-au pierdut, însă titlurile sunt cunoscute. S-au păstrat
doar două cărţi : De lingua latina libri XXV şi De ? Rerum rusticarum libri III
(Despre Agricultură în trei cărţi).
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Cato,695 Columella,696 Pliniu,697 părţi din Celsus,698 din Seneca,699
din lucrările lui Cicero, De divinatione,700 De natura deorum, şi
câteva mici părţi din Georgicele lui Vergiliu,701 din Grotius,702
Nemesianus,703 Manilius.704 Şi pentru că adevărul este că dorim
poeţi buni (şi avem prea puţini) care să se ﬁ ocupat cu atenţie de
chestiunile naturale, în mod temeinic şi aplicat (cea mai mare
695
Marcius Porcius Cato, zis „Cel Bătrân“, (234-149 a.Chr.) om de stat, scriitor
şi istoric. Dintre operele sale, cele la care Cowley face probabil referire sunt
De agri cultura (Despre agricultură), Origines, Orationes, Carmen de moribus
(Poem despre moralitate).
696
Lucius Junius Moderatus Columella (4-70), om politic şi scriitor roman, care
după ce a renunţat la cariera militară s-a dedicat agriculturii, scriind totodată şi două
cărţi foarte importante despre plante şi animale : De arboribus şi De re rustica
697
Gaius Plinius Secundus (23-79) cunoscut ca Plinius cel Bătrân, scriitor, naturalist şi ﬁlosof natural, autor al celebrei enciclopedii Naturalis historia în treizeci şi şapte de cărţi, una dintre cele mai importante surse de cunoaştere despre
lumea antică şi un posibil model pentru istoriile naturale baconiene.
698
Filosof grec din secolul a II-lea, oponent al doctrinei creştine, opera sa cea
mai importantă a fost Alethes Logos (Adevărata/-ul doctrină/discurs), criticată
de Origen în lucrarea Contra Celsum.
699
Lucius Annaeus Seneca (cca. 4a. Chr.-65 p. Chr.), ﬁlosof stoic roman, dramaturg şi umorist, a ocupat şi funcţii importante în administraţia imperiului.
Lucrarea sa cea mai importantă în ﬁlosoﬁa natuală este Naturales quaestiones,
în şapte cărţi, tratând, în principal, despre cosmologie şi meteorologie.
700
Cicero, Despre divinaţie, Cicero, Despre natura zeilor, sunt două dintre lucrările cele mai studiate în şcolile şi univeristăţile engleze în Renaştere.
701
Publius Vergilius Maro (70-19a. Chr.), poet clasic roman, autor al lucrărilor Bucolicele, Georgicele şi Eneida. Probabil Cowley consideră că cele mai
potrivite sunt Bucolicele, ﬁindcă tratează despre viaţa la ţară, mituri, cântecul
cosmologic şi mitologic al lui Silenus. În acelaşi timp, unele fragmente sunt
profund erotice, motiv pentru care nu poate ﬁ studiat tot în cadrul colegiului.
702
Probabil autorul face trimitere la Grattius, poet roman, autor al lucrării Cynegetica, poem despre vânătoare. Opera a fost tradusă în engleză în anul 1654,
la Londra, sub numele de A Poem of Hunting by Gratius the Faliscian.
703
Marcus Aurelius Olympius Nemesianus, poet roman din secolul al II-lea, a
scris poeme despre arta pescuitului (Halieutica), despre ape (Nautica) şi despre
vânătoare (Cynegetica).
704
Marcus Manilius, poet şi astrolog roman din secolul I, lucrarea cea mai importantă ﬁind un poem în cinci cărţi intitulat Astronomica.
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parte tratând debilitatea lumii şi semănând în ea ﬁe nebunia
iubirii, ﬁe fabule despre zei şi eroi), noi considerăm că ar trebui
compilat un singur volum din aceste mici fragmente ale poeţilor antici, care ar putea ﬁ de folos progresului ştiinţelor naturale
şi care ar constitui un volum deloc neînsemnat, nici nefolositor
şi nici neplăcut. Acestuia i-am adăuga Morala şi Retorica lui
Cicero şi Instituţiile lui Quinitlian.705 Cât despre comedianţi, din
care sunt extrase partea necesară a discursului comun şi proprietăţile cele mai intime ale limbajului, noi considerăm că băieţii
pot ﬁ instruiţi în opera lor în timpul lor liber, ca recreaţie, şi nu
ca muncă, dacă o dată pe lună sau măcar o dată la două luni,
ei reprezintă comediile lui Terentius706 şi apoi (pentru cei mai
avansaţi) câteva din Plaut.707 Acesta este din mai multe motive
cel mai bun exerciţiu de care se pot bucura şi plăcerea cea mai
inocentă care le poate ﬁ permisă. Cât despre autorii greci, ei pot
studia Nicandros,708 Oppianus709 (pe care Scaliger710 fără îndoială
că îl preferă înaintea lui Homer însuşi şi îl aşează alături de adoratul său Vergiliu), Istoria Animalelor şi alte părţi din Aristotel,
705

Marcus Fabius Quintilianus (cca. 35-100), retor roman, foarte citat în scrierile medievale şi renascentiste. Institutio Oratoria, publicată în anul 95 este o
lucrare în douăsprezece volume, despre teoria şi practica retoricii, dar şi despre
educaţia şi dezvoltarea retorului.
706
Publius Terentius Afer (195/185-159a. Chr.), comediograf roman, cele mai
multe dintre opere sunt inspirate după comedii greceşti din perioada atică
707
Titus Maccius Plautus (254-184 a. Chr.), dramaturg roman din perioada veche,
operele sale sunt cele mai vechi din literatura latină care au supravieţuit intacte.
708
Nicandros din Colofon (secolul al II-lea a. Chr.), a scris numeroase lucrări
în versuri şi în proză, din care s-au păstrat numai două, Theriaca (poem despre
animalele veninoase) şi Alexipharmaca (poem despre otrăvuri şi antidoturi).
709
Oppianus, numele a doi autori greci (Oppianus din Corycus şi Oppianus din
Apamea), care pentru o lungă perioadă de timp s-a considerat a ﬁ unul singur.
Primul a scris un poem despre pescuit, Halieutica, iar cel de-al doilea unul despre vânătoare, Cynegetica. Mai există o lucrarea despre capturarea păsărilor,
Ixeutika, al cărui autor a fost considerat pentru mult timp Oppianus.
710
Iulius Caesar Scaliger (1484-1558), umanist italian. În lucrarea Poetices, un
tratat despre istoria criticii literare, îl situează pe Vergiliu deasupra lui Homer.

358

Dana Jalobeanu

Theofrast,711 Dioscoride712 Despre plante, precum şi o colecţie
făcută din poeţi şi alţi scriitori greci. Pentru morală şi retorică,
Aristotel poate ﬁ suﬁcient, sau pentru cea din urmă se pot adăuga
Hermoneges713 şi Longinus.714 Cu Istoria animalelor, li se poate
preda anatomia ca divertisment şi pot ﬁ învăţaţi despre ﬁgurile
şi naturile tuturor creaturilor care nu sunt obişnuite pe la noi,
eliminând în acelaşi timp erorile tradiţionale, dintre care multe
sunt universal admise. Aceeaşi metodă trebuie folosită pentru a-i
face cunoscători ai plantelor, şi la aceasta trebuie adăugat un pic
din geograﬁa antică şi modernă, înţelegerea celor două sfere715 şi
a principiilor geometriei şi astronomiei. De asemenea, ei trebuie
obişnuiţi să recite în latină şi greacă, aşa cum romanii recitau în
greacă şi latină. Pe acest parcurs, ei trebuie mai degrabă îndrumaţi cu familiaritate, încurajare şi emulaţie, decât cu severitate,
pedepse sau teroare. În timpul sărbătorilor sau în timpul de joacă,
ei trebuie să facă exerciţii ﬁzice în aer liber, cum sunt călăria,
săriturile, scrima, şi trebuie să ﬁe controlaţi şi antrenaţi la fel ca
soldaţii etc., iar pentru a preveni pericolele şi orice dezordine,
ar trebuie să ﬁe tot timpul cu ei doi dintre studenţi, în calitate de
martori şi conducători ai tuturor activităţilor. Pe vreme urâtă, ar
putea ﬁ învăţaţi să danseze, mai precis, să înveţe doar atât cât
este necesar pentru a deprinde o purtare graţioasă (orice insistenţă asupra învăţării mai departe a acestui subiect este superﬂuă,
dacă nu mai rău).
Duminicile şi în toate zilele cu sărbători religioase, trebuie să
ﬁe o parte din alaiul preotului.
Pentru a ﬁ îndeplinite toate aceste obiective, colegiul trebuie
să ﬁe structurat în aşa fel încât să existe câteva în împrejurimi
câteva locuinţe agreabile şi plăcute, aparţinând unor persoane
711

Vezi nota 8 din studiul introductiv la volum.
Vezi nota 9 din studiul introductiv la volum.
713
Hermoneges din Tarsus (secolul al II-lea), retor grec.
714
Cassius Longinus (cca. 213-273), retor şi critic literar grec.
715
Sfera celestă şi sfera pământului.
712

Casa lui Solomon sau fascinaţia utopiei

359

religioase, discrete şi grijulii, pentru găzduirea şi întreţinerea
elevilor, care să ﬁe astfel supravegheaţi să ducă o viaţă pioasă,
curată şi îndestulată, în acord cu cheltuielile părinţilor.
Iar dacă colegiul va ajunge să se îmbogăţească, prin voinţa lui
Dumnezeu şi prin străduinţele membrilor săi, sau prin bunăvoinţa unor patroni, în asemenea măsură încât devine de datoria lui
să-i ajute pe alţii, trebuie să se angajeze să ridice şi să întreţină
o casă, sau mai multe case, pentru găzduirea şi educarea copiilor săraci cu calităţi promiţătoare pe care să-i întreţină pe toată
perioada studiilor, având grijă ca aceştia să se bucure de aceleaşi
condiţii ca toţi ceilalţi copii, pentru că nu vom putea niciodată obţine ceva eminent, ilustru sau remarcabil dintr-o educaţie
proastă, limitată şi sordidă.

Concluzie
Dacă nu cumva mă las prea mult purtat de simpatia naturală
pentru propria mea creaţie, cred că n-a existat niciodată vreun
proiect care să merite mai puţini adversari. Cine, dintre cei cu
mintea întreagă s-ar putea opune stabilirii a douăzeci şi ceva de
persoane într-un astfel de mod de viaţă, încât întreaga lor activitate şi întreaga lor hărnicie să ﬁe îndreptată înspre studiul modului
în care s-ar putea îmbunătăţi toate celelalte profesii, de la general la artizan ? Care să ﬁe obligaţi să îşi folosească tot timpul,
spiritul, învăţătura şi energia exclusiv pentru următoarele patru
scopuri, cele mai folositoare din câte pot ﬁ imaginate. Primul
scop ar ﬁ evaluarea, examinarea şi experimentarea tuturor acelor
lucruri din natură pe care epocile trecute ni le-au trimis nouă,
pentru a detecta, distruge şi elimina toţi banii falşi cu care lumea
a fost plătită şi înşelată atât de mult timp şi (pot spune) pentru a
lăsa marca colegiului pe toate monedele adevărate, pe care ei le
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vor lăsa apoi să circule fără încercări suplimentare.716 Al doilea,
să redescopere invenţiile pierdute şi, dacă există, pământurile
cufundate ale anticilor.717 Al treilea, să îmbunătăţească toate artele pe care noi le avem acum, şi în cele din urmă (al patrulea),
să le descopere pe toate acelea pe care noi nu le avem încă. În
plus, membrii colegiului vor oferi, ca un beneﬁciu suplimentar, şi
complet gratuit, cea mai bună educaţie din lume, tuturor copiilor
ar căror părinţi ar dori acest lucru. Colegiul nu va ﬁ aﬁliat şi
nu va interfera cu nici o grupare politică sau religioasă, ci poate
găzdui toate diferenţele de opinii. Şi cu greu se poate imagina că
o astfel de instituţie ar ﬁ capabilă (aşa cum s-a întâmplat cu multe
altele) să degenereze într-un lucru dăunător. Prin urmare, toate
acestea ﬁind luate în considerare, voi presupune că propunerea
mea nu va întâlni nici un adversar. Singura întrebare rămâne dacă
va găsi destui prieteni care să o ducă mai departe, transformând-o
dintr-un discurs într-o realitate şi dintr-o schiţă într-o construcţie
efectivă, câtă vreme costurile necesare începutului (după o vreme ea menţinându-se singură) ﬁind atât de mari (deşi am încercat
să le reduc cât de mult am fost în stare fără să pun în primejdie
însăşi schema), încât obţinerea lor, în aceste timpuri sărăcite de
generozitate şi văduvite de caritate, ar putea părea, la prima vedere, lipsită de speranţă.

716

Primul scop este, deci, eliminarea erorilor moştenite, epurarea cunoaşterii de
lucrurile acceptate necritic până în prezent
717
Se referă la tema, clasică pentru începuturile modernităţii, a „înţelepciunii
pierdute“, o cunoaştere primordială, o prisca sapientia iniţial revelată şi apoi
gradual pierdută în antichitate, datorită diferitelor tipuri de erori şi întreruperi
de parcurs (sau vicii morale). În modernitatea timpurie era o convenţie literară
respectată să se atribuie o bună parte dintre descoperiri cestui fond de cunoaştere odată ştiut însă pierdut sau „ascuns“ de evoluţia ulterioară a ﬁlosoﬁei. Bacon
elaborează pe această temă unele dintre criticile standard la adresa lui Aristotel.
Vezi, de exemplu, Bacon, F. Despre înţelepciunea anticilor.

