
                                                                                                

Stiin ă i tehnologie în ț ș Noua Atlantidă

Sandra Dragomir

O  poziție  particulară  în  filosofia  tiin ei  i  a  tehnologiei  este  cea  potrivit  căreia  evolu iaș ț ș ț  

tehnologiei moderne se distinge în mod semnificativ de ceea ce numim tehnologie în epocile care 

au precedat revolu ia industrială. În cuvintele lui Hans Jonasț  : 

În trecut, în general , un inventar dat de unelte i proceduri obi nuia să rămână constant,  ș ș

            tinzând spre o îmbunătă ire mutuală, un echilibru stabil dintre mijloace i scopuri,care-odată ț ș

            stabilit-reprezenta cel mai bun repertoriu de competen ă tehnică pentru o lungă perioadă deț  

             vreme1.

În acela i studiu, Jonas î i sus ine afirmș ș ț a ia de mai sus argumantând în favoarea unei anumiteț  

viziuni despre practica tiin ifică modernă. Metoda, asumarea riscurilor în alegerea unor căi maiș ț  

pu in  validate  social  sau  institu ional,  diseminarea  informa iilor  nu  fuseseră  antrenate  înț ț ț  

tehnologia  timpurie.  Între  premodernitate  i  epoca  revolu iei  industriale  până  la  înlocuireaș ț  

manufacturii  cu  ma inismul,  secolul  revolu iilor  tiin ifice  pavează  calea  spre  evolu iileș ț ș ț ț  

ulterioare ale progresului  tehnologic. Reprezentativ pentru discursurile milenariste infuzate cu 

încredere  în  capacitatea  umană  de  a  cunoa te  dincolo  de  sistemele  filosofice  însumate  înș  

canoanele universitare, secolul XVI se dovede te primul pas înspre reformă, atât religioasă cât iș ș  

disciplinară.  Reevaluarea  domeniilor  practice  de  cunoa tere  porne te  de  la  clasificareaș ș  

aristotelică  a unor autori  precum Grefor  Reich (1503) i  ajunge la  scrieri  care  determină  oș  

apreciere  pozitivă  i  o  integrare  a  artelor  mecaniceș 2.  Leonardi  da  Vinci,  ca  sus inător  alț  

cunoa teriii experimentale se caracteriza ca fiind printre cei ș senza lettere, convins însă că 

Toate tiin ele care nu se nasc din experien ă, mama certitudinii, i care nu sunt testate de ex-ș ț ț ș

1 Hans Jonas, “Towards a Philosophy of Technology” in in Philosophy of Technology, An  Anthology ed. R.C.Schaff 
and Val Dusek, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, 192;
2 Heikki Mikkeli ,“The Aristotelian Classification of Knowledge in The Early Sixteenth Century”, in Renaissance  
Reading of The Corpus Aristotelicum, ed. Marianne Pade, Museum Tusculanum 2001, 103;



            perien ă sunt în van i pline de erori…ț ș 3

O argumentare sistematică în favoarea filosofiei experimentale are de a teptat încă jumătate deș  

secol pentru ca Francis Bacon să- i dedice timpul petrecut în exilul de pe mo ia sa în slujbaș ș  

filosofiei  naturale  de  acest  tip4.  De i  scrie  un  număr  semnificativ  de  eseuri  i  opere  careș ș  

inten ionează să prezinte o metodă revolu ionară în cunoa terea lumii naturale, inten ia eseuluiț ț ș ț  

de fa ă este de a discuta un pasaj din altă operă  care a fost considerată de către  filologi, istoriciț  

i filosofi ai tiin ei o utopie tiin ificăș ș ț ș ț 5 :  Noua Atlantidă scrisă de către Bacon în ultimul an al 

vie ii  sale.  A a cum sus ine Paolo Rossi,  întreaga operă a lui  Francis Bacon se preocupă cuț ș ț  

înlocuirea culturii retorice i literale cu o cultură tehnică i tiin ificăș ș ș ț 6. Bacon se opune distinctiei 

pe care cultura tradi ională o face între artele mecanice i filosofie. În ț ș Noul Organon, filosoful 

englez î i exprimă pozi ia cu privire la cunoa terea umană. Aceasta trebuie fundamentată pe oș ț ș  

colaborare dintre tiin ă i technică , Bacon urmărind să unească filosofia cu experimentul pentruș ț ș  

a putea dovedi metoda unei cunoa teri autentice.ș

În  Noua Atlantidă, care pare o altă scriere de călătorie de secol XVII ,ni se descrie o 

societate fericită guvernată de un “invizibil dar totputernic colegiu savant, Casa lui Solomon care 

pare să cumuleze rolurile  de organism juridic,  biserică de stat  i  institut  de cercetareș  ”7.Este 

importantă  această  scriere  alegorică  pentru filosofia  tiin ei  deoarece  ea pare să  întruchipezeș ț  

comunitatea tiin ifică din prezent i ilustrează rela ia tiin ă-tehnologie-societate ca pe un sistemș ț ș ț ș ț  

destul  de  particular  dar  într-un  mod  foarte  profetic.  Dacă  privim  la  ultima  parte  a  scrierii, 

Părintele Casei lui Solomon alege doar un marinar dintre cei ajun i pe insulă pentru a –i permiteș  

să pătrundă în cercul interior al societă ii secrete care este Casa lui Solomon. Din cauza lipsei deț  

spa iu mă voi referi numai la câteva fragmente  care ilustrează un proiect de organizare, activitateț  

i obiective tiin ifice baconian i care fac referire directă la angajarea tehnologiei în domeniileș ș ț ș  

de cercetare diferite. 

3 Jonas , 2007,192;
4Pentru ultima perioadă a vie ii a lui Francis Bacon:  ț Adriana McCrea, Constant Minds, Political Virtue and the  
Lipsian Paradigm in England, 1584-1650 ,Toronto: University of Toronto Press, 1997;
5 M.J. Macauley, Pansophia and Perfection, The Nature of Utopia in the Early Seventeenth Century
Durnham University of Durnham, 2010;
6 Romano Nanni, “Technical Knowledge and the Advancement of Learning, Some questions about “Perfectibility” 
and “Invention” “ in Philosophy of Technology, Francis Bacon and his Contemporaries, ed. Klaus Zittel, Gisela 
Engel,Romano Nanni, Nicole C. Karafyllis, Brill, Leiden , 2008,  52;
7 Dana Jalobeanu, “Studiu Introductiv” în Francis Bacon, Noua Atlantidă, Trad. Dana Jalobeanu, Nemira, Bucure ti,ș  
2007, 5;



Cât despre opera ii i instrumente , iată care sunt acesteaț ș  : (…) Am descoperit că înăl imea unuiț

            deal i adâncimea unei pe teri măsurată de la nivelul solului duc la acela i rezultatș ș ș

            ambele fiind la fel de îndepărtate de razele soarelui sau de aerul de la suprafa ă. Numim aceste ț

             pe teri ș regiunile de jos i le folosim pentru coagulări, solidificări, refrigerări i pentru conservareaș ș  

corpurilor. Le folosim de asemenea pentru imitarea minelor naturale i pentru producerea de ș

            metale noi, artificiale, prin compozitie, pornind de la materialele aflate astăzi în uz care sunt 

            lăsate acolo timp de mul i ani. Folosim (aceste pe teri) de asemenea, i pentru un lucru care vi s-arț ș ș  

            putea părea ciudat : tratare multor boli sau prelungirea vie ii… .ț 8(…) Avem, de asemenea bazine 

            speciale unde facem experimente pe pe ti, tot a a cum procedăm cu păsările sau animalele.ș ș  iȘ

            tot astfel avem locuri speciale pentru generarea acelor viermi care pot fi de folos, cum sunt la voi, 

            viermii de mătase sau albinele. (...) Avem i o serie de arte mecanice care la voi nu existăș  ; iș

             produsele ob inute cu ajutorul lorț  : hârtie, in, mătase i alte esături; lucrături din pene străluci-ș ț

             toare ;vopsele minunate i multe alteleș ; (...)Avem i case ale mecanicii, unde pregătim ma inile iș ș ș  

             instrumentele pentru toate tipurile de mi cări ș …fabricăm de asemenea, instrumente de război i ș

             ma ini de toate felurile, noi amestecuri de praf de pu că, focuri arzând în apă i imposibil de stins.ș ș ș

            Imităm zborul păsărilor i putem zbura în aerș  ; avem corăbii i ambarca iuni pentru mers sub ș ț

             apă, în adâncul mărilor i, de asemenea, costume speciale pentru înotat sub apă…avem i o casă ș ș

             a matematicii unde sunt reprezenate toate instrumentele, geometrice ca i astronomice,ș

             realizate cu mare măiestrie (…) Iar cât despre activită ile i func iile fra ilor no tri, avemț ș ț ț ș

             doisprezece care călătoresc în ări străine luând numele altor na ii (pentru că pe al nostruț ț

              îl ascundem) i ne aduc căr i rezumate ale acestora, modele de experimente făcute în alteș ț

              păr i….avem de asemenea, după cum era de a teptat novici i ucenici pe care to i cei pe ț ș ș ț

              care i-am amintit nu se sfiesc să-i folosească precum i mare număr de asisten i, bărba iș ț ț

              sau femei. i avem de asemenea întruniri în care hotărâm care dintre inven iile i experien-Ș ț ș

              ele pe care le-am descoperit sunt făcute publice i care sunt inute secrete. ț ș ț To i depunem un ju-ț

              rământ de păstrare a secretului, pentru a ine ascunse acele lucruri despre care credem, că  ț

              trebuie să rămână secrete, de i unele dintre acestea le revelăm unoeri Statului, alteori nuș 9.

8 Bacon, 2007, 141-142;
9 Bacon, 2007, 157;



           

Problema interpretării Noii Atlantide rămâne încă nerezolvată printre filologi i filosofi aiș  

tiin ei. Ceea ce mi se pare important de observat este modul în care societatea tiin ifică dinș ț ș ț  

Bensalem, care produce cunoa tere i dezvoltă noi tehnologii este ca institu ie care controleazăș ș ț  

comunitatea civilă a bensalemienilor pusă în centrul acesei comunită i în primul rând în slujba eiț  

i numai apoi pentru a o ghida. tiin a i tehnologia func ionează împreună, după cum am văzut,ș Ș ț ș ț  

pentru a îmbunătă i traiul i a lungi durata de via ă a oamenilor într-un secol în care viziunileț ș ț  

apocaliptice domină discursurile literare i imaginarul colectivș 10. Însă pentru Bacon, a a cum reiaș  

acesta în repetate rânduri, cunoa terea înseamnă putere , ori, această utopie pare să nu fie niciș  

mai mult nici mai pu in decât o imagine reprezentativă-în măsura în care perioada în care esteț  

scrisă permite acest lucru- a comunită ii tiin ifice de astăzi i materializarea cunoa terii de acestț ș ț ș ș  

tip în diverse dizpozitive tehnologice. În aceea i măsură, de i produsele tiin ifice –instrumenteleș ș ș ț  

i  tehnicile  de  care  vorbe te  Bacon-sunt  puse  în  slujba  întregii  comunită i  –armele  de  foc,ș ș ț  

corăbiile, astrolaburile- cunoa terea  ș per se este păstrată ca secret al comunită ii de savan i iarț ț  

statul ajunge să descopere atât cât îi este permis de ace tia. Discu iile privind întrebarea  ș ț este  

tiin a un bun comunș ț  ?sunt departe de a fi epuizate în ceea ce prive te această operă literară. Euș  

consider însă, alături de Sargent că acest caracter secret al Casei lui Solomon este o caracteristică 

definitorie a unei comunită i de cercetători în genereț  în vederea protejării noilor descoperiri de 

către  imixtiunea  publicului  necunoscător  precum  i  de  către  puterea  politicăș 11.  Cunoa tereș  

tiin ifică nu este nici astăzi un bun comun, a a cum Bacon tinde să-l imagineze în alte scrieri deș ț ș  

ale sale. Cel mai probabil însă-după cum observăm în practica Academiilor tiin ifice fondateȘ ț  

ulterior-   Bacon vedea comunicarea  noilor descoperiri  i  experimente ca activitate  ce angajaș  

anumi i savan i i numai apoi achizi ionarea tehnologiei necesare i de către al i neinini ia i, deț ț ș ț ș ț ț ț  

cele mai multe ori nobili cu putere mare de finan are. Nimic din ceea ce nu se întâmplă i astăzi.ț ș

Este tehnologia un domeniu care se dezvoltă i evoluează autonomș  ? Bacon nu dă un 

răspuns la această întrebare,  căci,  sigur, această problemă are sens doar într-un context post-

industrializare. Însă putem deduce din viziunea sa despre natură i capacitatea cunoa terii  în ceș ș  

fel stăpânirea naturii de către om poate duce la o eliberare a acestuia de constrângerile impuse de 

mediul în care trăie te.ș
10 Macauley, 2010;
11 R.M., Sargent, Bacon as an advocate for cooperative, scientific research”, in The Cambridge Companion to 
Bacon ed. M. Peltonen Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 164-168;



Cunoa terea umană i puetrea umană au ajuns să fie acela i lucru, căci acolo unde cauzaș ș ș

             nu este cunoscută, efectul nu poate fi produs. Putem să-i comandăm natura doar prin a ne

             supune ei…12

Pentru Bacon, omul poate deveni stăpân al naturii numai în condi iile în care aceasta îi permite.ț  

Departe de ce i-ar fi putut imagina filosoful englez este realitatea tehnologică de astăzi, în careș  

într-un fel sau altul tehnologia se dezvoltă autonom i se auto-determină. Cu toate acestea, odatăș  

eliberată de prejudecă ile i dispre ul medieval de sorginte aristotelic, ț ș ț techne i-a însu it rolul deș ș  

sine qua non al vie ii  cotodiene omene ti.ț ș
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