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O TEORETYCZNYCH I HISTORYCZNYCH PODSTAWACH 
INDUKCJI FRANCISZKA BACONA

K IL K A  R E FL E K SJI HISTORYCZNYCH

Filozofia Franciszka Bacona jest w iernym  odbiciem epoki. W klasy
cznej niem al form ie zostały w niej utrw alone wszystkie różnokierunko- 
we tendencje XVII w ieku, i postępowe, i wsteczne. K rzyżują się tu taj 
prądy  już wyraźnie nowożytne z k ierunkam i zanikającym i, należącymi 
jeszcze do średniowiecza. Nauka walczy z religią, dynam iczna i pełna 
rozmachu renesansow a m yśl m aterialistyczna zmaga się z skostniałym i 
pojęciami scholastyki, nowe spojrzenie na świat, pełne optym izm u i w ia
ry  w ziemską m isję człowieka, w ypiera ponurą wizję św iata minionej 
epoki ujętą w kategorie teologiczne — choć nad horyzontam i nauki 
i filozofii ciągle jeszcze unosi się duch średniowiecza.

Filozofia Franciszka Bacona jest w iernym  odbiciem epoki również 
w nieco innym sensie. Jej zainteresow ania w uderzająco w ierny sposób 
w yrażają zainteresow ania i potrzeby społeczne, ekonomiczne i technicz
ne owego bujnego i niespokojnego okresu narodzin Anglii kapitalistycz
nej, w którym  wypadło żyć Baconowi. Nie na darm o złoto jest ulubio
nym ciałem, przy pomocy którego autor Novum  Organuvi zwykł często 
ilustrować swe wywody. Nie była to bynajm niej przypadkow a prefe
rencja.

Złoto, pieniądz były  potężnym  orężem nowych czasów, problem  zdo
bycia pieniądza nurtow ał państw a i jednostki. „Na długo przedtem  — 
pisze Engels w rozpraw ie analizującej upadek feudalizm u i rozwój spo
łeczeństwa burżuazyjnego — zanim  zamki rycerskie zostały obrócone 
w gruzy przez nowe działa, były  one już podminowane przez pieniądz; 
proch strzelniczy był tylko egzekutorem  sądowym w służbie pieniądza. 
Pieniądz był potężną dźwignią politycznego zrównania mieszczaństwa. 
Wszędzie tam , gdzie stosunek pieniężny w ypierał stosunek osobisty*
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gdzie świadczenie pieniężne w ypierało świadczenie w  naturze — miejsce 
stosunku feudalnego zajm ował stosunek bu rżuazy jny”1.

Engels nadzw yczaj trafn ie  uchwycił istotę rew olucyjnych przem ian 
jakie objęły św iat w tej przełomowej epoce. Jedno zwłaszcza sform uło
wanie rzuca kap ita lne światło na charak ter filozofii Bacona. „Pragnienie 
złota — czytam y w  rozpraw ie Engelsa — które opanowało w tym  czasie 
całą Europę zachodnią, dowodzi w sposób uderzający, jak  bardzo już 
w końcu XV w ieku feudalizm  był drążony i przeżarty  do głębi przez 
pieniądz. Z ł o t a  szukali Portugalczycy na w ybrzeżu afrykańskim , 
w Indiach i na dalekim  Wschodzie; z ł o t o  było m agicznym  zaklęciem, 
gnającym  Hiszpanów poprzez Ocean A tlantycki do Am eryki; o z ł o t o  
przede w szystkim  py tał biały człowiek, skoro tylko w kraczał na nowo- 
odkry ty  ląd. Lecz ten  pęd do aw anturniczych dalekich w ypraw  w  po
szukiwaniu złota, jakkolw iek urzeczyw istniał się początkowo w  form ach 
feudalnych i półfeudalnych, był przecież już w swoim zarodku całkowi
cie sprzeczny z feudalizm em , którego podstaw ą była upraw a roli i k tó
rego w ypraw y zdobywcze skierowane były  głównie na z d o b y c i e  
z i e m  i ”2.

Zapotrzebow anie na złoto było tak wielkie, że sam rabunek w takiej 
czy innej form ie nie mógł tych olbrzym ich apetytów  zaspokoić. Trzeba 
było za wszelką cenę znaleźć inne źródła zdobywania drogocennego 
kruszcu. Byli wszakże ludzie, k tórzy już od daw na ten  problem  zgłębiali: 
alchemicy. Byli w śród nich ludzie poważni, k tórzy  spraw ę traktow ali 
serio, byli też szarlatani, którzy wyłudzali od naiw nych znaczne sum y 
pieniężne, a następnie znikali. Z alchem ii zrodziła się chemia, niemniej 
jednak m usim y ją  uznać za pseudonaukę, pam iętając wszakże o tym , 
że ta pseudonauka była próbą przyrodniczego spojrzenia na św iat 
w  okresie teologicznej wszechwładzy.

Rosnąca w raz z in tensyw nym  rozwojem  kapitalizm u w  Anglii po
trzeba pieniądza dodała alchem ii bodźca i nowych sił. Alchemia znalazła 
się w  sytuacji uprzyw ilejow anej. W szeregach swych zwolenników 
i sym patyków  no tu je  nazwiska nie byle jakich osobistości: są tam  kró
lowie, papieże, książęta i magnaci, jednym  słowem wszyscy miłośnicy 
złota. Również i królow a angielska Elżbieta in teresu je  się alchem ią i ma 
swego nadw ornego alchem ika. Wiadomo też, że książę N othum berlandu 
zatrudniał u siebie w  charakterze alchem ika zwolennika atomizmu,

1 F. Engels, O upadku feudalizmu i rozwoju burżuazji,  „Książka i W iedza”, 
1949, s. 7.

2 Tamże, s. 7—8.
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filozofa M ikołaja Hilla (1570— 1610)3. Alchemia uwodzi łatw ow iernych, 
a żądnych złota ludzi m irażam i bogactw a4.

Do gorących zwolenników tego sposobu bogacenia się należał rów
nież Franciszek Bacon, k tóry  nie chciał wszakże szukać po omacku 
„kam ienia filozoficznego”, lecz zam ierzał dojść do celu drogą naukową, 
w oparciu o atom istykę.

Jak w ynika z korespondencji, w latach 1606— 1608 Bacon studiuje 
intensyw nie filozofię. Nic w tym  dziwnego, zważywszy, że jest to okres, 
W którym  się krystalizu ją  koncepcje Wielkiej Odnowy Nauk  (Instauratio  
Magna). W toku pracy nad planem  tego dzieła m usiał sobie autor zapew
ne nieraz uświadomić luki w  swym przygotow aniu filozoficznym. K ry
tyczny stosunek Bacona do ówczesnych studiów uniw ersyteckich, oce
nianych jako papierowe i oderwane od rzeczywistości, pozwala przypusz
czać, że pisząc w korespondencji o studiach filozoficznych Bacon miał 
na m yśli studia przyrodnicze, mówiąc ściśle, tę część przyrodoznawstwa, 
k tóra się zajm uje przyrodą m artw ą, tj. geologię, fizykę i chemię. M. Heitz- 
m an dowodzi przekonująco5, że Bacon w latach 1595— 1600 prowadził stu 
dia geologiczno-chemiczne w posiadłości lorda Essex w Twickenham 
Park. Znajdow ała się (tam stara, nieczynna już kopalnia, w  której Bacon 
urządził sobie laboratorium  i prow adził badania alchem iczne nad prze
m ianą m etali zwyczajnych w kruszce szlachetne. Nie osiągnąwszy żad
nych rezultatów  uświadomił sobie wreszcie beznadziejność tych skaza
nych z góry na niepowodzenie prób. Doszedłszy do wniosku, że obrana 
droga była fałszywa, Bacon nie rozczarował się jednak do samej sprawy, 
w ierzył w dalszym ciągu, że cel jest zasadniczo osiągalny; jeśli nie zja
wiły się pożądane w yniki, to przyczyna tego leży nie w  celu, lecz w me
todzie. Jeśli nie osiągam y wyniku, to tylko z w iny wadliwej konstrukcji 
m etody i złego funkcjonow ania techniki docierania do praw dy.

3 M. Hill jest autorem dzieła pt. Philosophia Epicurea, Democritiana, Theo- 
phro,stica, proposita simpliciter non edocta. 1601; drugie wydanie 1619. Zob. roz
prawę M. Heitzmajna, Mikołaj Hill. S tudium z historii  filozofii  atomistycznej  
w Anglii na przełomie  XVI  i XV II w ieku , w Księdze P am iątkowej ku czci W , Hein
richa. Kraków 1927, s. 79—122.

4 W XVI w ieku znajdujemy wśród wyznawców alchem ii takie nazwiska, jak: 
Basilius Valentinus, Bernhard Trevisan, M arsilius Ficinus, Pico de la Mirandola, 
Cornelius Agrippa, Paracelsus, Becher, Glauber. Pierre Janet w  swej dysertacji 
doktorskiej pt. Baco Verulamius alchemicis philosophis quid debuerit,  Angers 
1889, s. 11 podaje, że Papież Jan X X II miał być również autorem alchemicznej 
książki. Zarzucano m u nawet, że zbyt się zagłębiał w  tej nauce, czego dowodem  
miał być założony przezeń warsztat do fabrykacji złota. Zob. Walter Frost, Bacon 
und die Naturphilosophie,  Miinchen 1927, przypis 30 na stronie 456.

5 Marian Heitzman, Geneza i rozwój filozofii Franciszka Bacona, „Kwartalnik 
Filozoficzny” 1928, t. VI, z. 4, s. 464—465.
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BACON I ALCHEMIA

Podstawę alchem ii stanow i w iara w istnienie jak iejś neutralnej pra- 
m aterii, neutralnego pratw orzyw a, na które można przenosić własności 
różnych rzeczy. Historia tego zagadnienia bierze swój początek od Platona, 
k tóry w Timaj osie opisał takie w łaśnie pratw orzyw o nie będące ani zie
mią, ani wodą, ani pow ietrzem , ani ogniem 6.

Rolę owej „nagiej m a te rii” w średniowiecznej alchem ii odgrywała 
rtęć. N iektórzy jednak  alchem icy nie zadowalali się zwyczajną rtęcią, 
lecz w ierzyli w istnienie rtęci w stanie o wiele czystszym, doskonalszym, 
wolnym od wszelkich zanieczyszczeń m aterii, k tó rą  nazywali „rtęcią 
filozoficzną” . W celu uzyskania tego cennego tw orzyw a należało zwyczaj
ną rtęć poddać prażeniu w odpowiednich piecach. Szereg powtórzonych 
zabiegów m iał wreszcie doprowadzić rtęć zwyczajną do stanu pożąda
nego, tj. do pratw orzyw a. Wówczas należałoby owej „m aterii filozoficz
n e j” nadać tylko odpowiednie cechy szlachetnego m etalu. Jeśli miało 
z niej powstać złoto, należało pratw orzyw o zabarw ić na żółto, tzn. na 
kolor złota, co nazyw ano ksanthosis (£avO-óę =  żółty), jeśli srebro — 
trzeba było nadać kolor srebra, czyli dokonać leukozy (A£uxóę^ =  jasny, 
biały, błyszczący).

Bacon był głęboko przekonany o możliwości sztucznego wyproduko
wania złota. Sądził jednak, że do tego celu prowadzi inna droga. Poszu
kiwanie „m aterii filozoficznej” czy „kamienia filozoficznego” uznał za 
zbyt gruby em piryzm  i był zdania, że pożądane rezu lta ty  zapewni nam  
raczej lepsze i dokładniejsze poznanie „form ” różnych własności na 
drodze eksperym entalnej p rzy  pomocy indukcji. Um iejętność w ykryw a
nia form była dla Bacona równoznaczna z um iejętnością ich w ytw arza
nia, stąd silny nacisk na to, co nazyw ał „poznaniem form ”. W koncepcji 
jego, k tóra — jak widzim y — wywodzi się z alchem ii, główny ciężar 
został przesunięty z pram aterii, „nagiej m aterii”, na „form y”. Tę pierw 
szą uznał za quantite negligeable  w  stosunku do fo rm 7. Zasadniczą przeto 
wagę posiadają słowa wypowiedziane w 7 aforyzm ie II księgi Novum  
Organum: „Dlatego nie należy przeprowadzać rozkładu i analizy ciał za 
pomocą ognia, lecz przez rozum owanie i praw dziw ą indukcję wraz z po
mocniczymi eksperym entam i oraz przez porównanie z innym i ciałami 
i przez sprowadzenie do prostych własności i ich form, k tóre w  ciele 
złożonym schodzą się i m ieszają. Trzeba całkowicie przejść od W ulkana 
(tj. ognia — K.L.) do M inerw y (itj. rozumowania — K.L.), jeżeli chcemy

6 Zob. Timajos  w  przekładzie W. W itwickiego, 1951, s. 51.
7 Walter Frost, Bacon und die Naturphilosophie..., cyt. wyd., s. 54— 57.
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wydobyć na światło dzienne praw dziw ą budowę i s tru k tu rę  (teztura et 
schematismus) ciał...” 8.

Przesunięcie głównego akcentu z tworzywa na form ę m usiało pociąg
nąć za sobą pewne zm iany w alchemicznej metodologii. W ulgarny empi- 
ryzm , narzędzie alchemicznej eksperym entacji, k tórem u początkowo hoł
dował i Bacon, zostaje z biegiem  czasu zastąpiony przezeń zw artą teorią 
metodologiczną, w której spekulacja odgrywa znacznie większą rolę. Ujął 
ten  stan rzeczy zwięźle P. J a n e t9 w następujących słowach: „Bacon... 
m etaphysice dixit, quod alchem istae empirico sensu in te lligeban t”. Ba
con — zdaniem Janeta  — z Arystotelesowskiego yćvoę — co pierwotnie 
oznaczało coś istniejącego, chciał utworzyć principium generandi; w ie
dzieć i móc to u Bacona jedno i to samo. ,,Quo res explicari po terat — 
dowodzi Janet — idem res producere posse contendit”. A w De augmen- 
tis  poucza Bacon, że „Kto poznał formę, poznał także najwyższą możli
wość nadaw ania tej własności różnorodnej m aterii” 10.

Główne tendencje epoki dom agały się unowocześnienia starej techniki 
metodologicznej. Pod wpływ em  gwałtownych przeobrażeń gospodarczo- 
-społecznych kształtow ały się podstaw y nowożytnej nauki. W ytyczyli jej 
drogę Kopernik, Leonardo da Vinci, K epler, Galileusz. Jednakże Bacon 
nie poszedł tą drogą. Drogę przez siebie obraną nazwał m agią naturalną, 
przeciw staw iając ją  m agii zabobonnej (superstitiosa), oszukańczej. Miała 
ona prowadzić bezpośrednio do istoty wszelkich zjawisk przyrody, pod
czas gdy droga magii oszukańczej nie prowadziła nigdzie. O pierając się 
na innych niż m echanika zasadach, magia naturalna m iała być jednak 
nauką prawdziwą. Bacon w yobrażał sobie mianowicie, że na gruncie niż
szych nauk fizycznych pow stają niższe w ynalazki, natom iast wyższe, 
czyli magiczne, m ogłyby powstać na gruncie wiedzy m etafizycznej. W y
kryw anie form  własności w łączył Bacon przeto do badań metafizycznych. 
Jeżeli nauka potrafi znaleźć klucz do owych form, to przed ludzkością 
stanie niczym nie ograniczona możliwość przekształcania przyrody na 
olbrzym ią skalę i według własnej woli.

Bezgraniczna w iara w siły ludzkie i śmiałe nadzieje na całkowite 
opanowanie przyrody — to wspólna postawa alchemików i Bacona. Jest 
to również znam ienny rys filozofii Odrodzenia.

8 Cytaty polskie z Novum Organum  pochodzą z przekładu tego dzieła przez 
J. W ikariaka w  opracowaniu K. Ajdukiewicza. PWN 1955 r.

9 P. Janet, Baco Verulamius..., cyt. wyd., s. 57.
10 „At qui formam aliąuam novit, novit etiam ultimam possibilitatem  super- 

inducendi naturam illam  in omnigenem materiam. De augmentis,  III, 4. Works  I, 
568. (Tak będziemy w dalszym ciągu cytować zbiorowe wydanie dzieł Bacona, 
London 1858, w  redakcji J. Speddinga, R. L. Ellisa i D. D. Heatha).
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Ulubiony term in  opus pojaw ia się często na wielu stronach dzieł Ba
cona. Jest to niew ątpliw ie wpływ  alchemii. Nie in teresu ją  wszakże Bacona 
jednorazowe eksperym enty; nie in teresu ją go też eksperym enty  pow ta
rzane w ielokrotnie, ale w tym  tylko celu, aby zdobyć jakąś teoretyczną 
praw dę; in teresu je  go przede wszj^stkim wynik, skutek, tj. opus.

Bacono ceni bardziej experimenta luoifera niż experimenta fructifera. 
Niechaj nikogo to nie dziwi. „Utylizm  Bacona jest w yrafinow any”, jak 
słusznie pisze G. F u rla n i11. Experimenta lucijera są wartościowsze, bo 
przedstaw iają większą wartość dla praktyki; o tw ierają  przed człowie
kiem  nowe drogi, nowe możliwości działania. N atom iast experimenta  
fructifera  posiadają w artość w ograniczonym zakresie działania. Rozróż
nienie to m ogłoby nasunąć myśl, iż Bacon przyznaje eksperym entom  
nazw anym  przezeń lucifera jakąś wyższość teoretyczną. Tymczasem i tu 
taj w ażny i m iarodajny  jest utylistyczny punk t widzenia. „Prawdziwy... 
i w łaściwy cel nauk — to nic innego, jak  wyposażenie życia ludzkiego 
w nowe w ynalazki i środki” 12.

Poznanie jest dla Bacona środkiem , działanie — celem. Pow inniś
m y dążyć do wszechstronnego poznania m echanizm u przyrody, bo to 
poznanie da nam  nad ńią władzę, pozwoli wprząc jej siły i zasoby do 
pracy na rzecz ludzkości.

Utylizm i praktycyzm  to znamiona nowej epoki. Ani starożytność, 
ani średniowiecze nie znały takiego podejścia do filozofii i nauki.

Zależność doktryny  Bacona od alchemii ujaw nia się również dosta
tecznie w yraźnie w term inologii. P. Janet, k tó ry  w  swej dysertacji do
ktorskiej zajął się szczegółowym opracowaniem  zależności Bacona od 
alchemii, zwrócił uwagę na szereg term inów  w ystępujących w jego dzie
łach, a zaczerpniętych ze słownika alchemicznego. Żeby w ym ienić przy
kładowo: magia naturalis, externa euthanasia, f i lum  medicale, panis vena- 
tio, lampadis translatio, consul paludatis, a przede w szystkim  zdanie: 
Natura non nisi parendo vincitur, k tóre głosiło s ta ry  pogląd alchemików. 
Bacon znał zresztą i cytował z nazwiska 'takich alchem ików  jak  Isaak 
H ollandus (Basilius Valentinus), Paracelsus i jego uczeń P e tru s Severinus.

Chcąc obdarzyć króla Jakuba jakim ś najbardziej pochlebnym  epite
tem, porównał go z legendarnym  antenatem  alchem ików H erm esem  Tris- 
megistos, gdyż podobnie jak  H erm es Trism egistos jest król Jakub  obda

11 Giuseppe Furlani, Dle Entstehung und das Wasen der baconischen Methode.  
Archiv fur Geschichte deir Philosophie 1920,. t. 32 i 33; cz. II. s. 43.

Część pierwsza tej rozprawy znajduje się w  tomie 32, s. 189—206, 1920, część 
druga w  tomie 33, s. 23—47. W dalszym ciągu będziemy zaznaczać tylko część 
rozprawy i strony.

12 Nouurn Organum  I, 81.
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rzony potrójną chwałą: potęgą królew ską, oświeceniem kapłańskim  i w y
kształceniem  filozofa13.

Najmocniejszym wszakże argum entem  przem aw iającym  za alchemicz
nym  charakterem  doktryny  Bacona jest jakościowe ujm owanie przezeń 
całej rzeczywistości, mimo iż in tensyw ny rozwój fizyki, a zwłaszcza jej 
podstawowej części: m echaniki, sprzyjał wówczas raczej ilościowemu 
traktow aniu wszelkich zjawisk. Tymczasem Bacon uznał, co z jego alche
micznego punktu widzenia było słuszne, że przykładanie m iary liczbowej 
i figury geometryczniej do przedm iotów  rozum ianych jako zespól n a tu r  
byłoby bezsensowne. K onkretnym  w yrazem  tego stanowiska był nega
tyw ny stosunek Bacona do m atem atyki jako formy, w której by należało 
wyrazić praw a przyrody. Zdając sobie spraw ę z tego, że m atem atyka do 
badania jakości się nie nadaje, przydzielił jej rolę podrzędną, rolę słu
żebnicy fizyki.

A więc nie postępuje Bacon śladam i Leonarda da Vinci i Galileusza. 
Tamci rozumieli znaczenie m atem atyki i je j rolę w naukow ym  opanowy
waniu przyrody; Bacon, zapatrzony w ideał alchemii, schodzi na boczny 
tor. Chce budować filozofię naukową, ale buduje ją  nie na fundam encie 
nauki, lecz alchemii.

Leonardo da Vinci pisał: „Niech nie czyta mych prac zasadniczych, 
kto nie jest m atem atykiem ”; brzm i to niem al tak jak owa dewiza pla
tońska umieszczona nad wejściem  do Akademii. I dalej: „Żadne badanie 
ludzkie nie może zwać się wiedzą praw dziw ą, jeśli nie przeszło próby 
doświadczenia m atem atycznego”. „Nie ma zgoła pewności tam , gdzie nie 
można zastosować jednej z nauk m atem atycznych lub tych, które zwią
zane są z m atem atyką. Kto gani najwyższą pewność m atem atyki, żywi 
się bałam uctwem  i nigdy nie nakaże milczenia sprzecznościom nauk sofi- 
stycznych, które uczą tylko wiecznego w rzasku” 14.

Galileusz dowodził na pierwszych stronach U Saggiatore (1623): „Filo
zofia zapisana jest w tej ogromnej księdze, k tórą m am y stale otw artą 
przed naszymi oczami: m yślę o wszechświecie. Ale nie można jej zrozu
mieć, jeśli się w pierw  nie nauczy rozumieć języka i odróżniać liter, ja 
kimi została zapisana. Zapisana zaś została w języku m atem atyki, a jej 
litery  to tró jkąty , koła i inne figury  geom etryczne, bez pomocy których

13 adeo cum Hermete illo Trismegisto triplici gloria insigniaris, potestate 
Regis, illuminatione sacerdotis, eruditione philosophi”. De augmentis... początek 
ks. I. Works  I, s. 432—433.

11 Cytaty powyższe pochodzą z dwutomowego W yboru pism Leonarda da Vinci 
w przekładzie i opracowaniu Leopolda Staffa, Kraków 1913, T. I, s. 31-2.
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nie podobna pojąć z niej ludzkim umysłem ani słowa; bez nich jest to 
próżne błądzenie po m rocznym  labiryncie” 15.

Droga Bacona jest inna — i dlatego pozostaje on ze swą kw alitatyw ną 
koncepcją rzeczywistości w całkowitym  odosobnieniu. N ikt go nie naśla
duje, nitk  jego doktryny nie rozwija. Z koncepcją tą  wiąże się również 
ściśle jego stoickie, dynam iczne ujmowanie m aterii, a zwłaszcza z taką 
konsekwencją rozw ijana przezeń teoria itchnień16.

Stopień zależności Bacona od alchemii jest często albo niedoceniany, 
albo przeceniany. Ocenianie wpływu alchemii na postawę filozoficzną 
Bacona ,,na oko” m usi prowadzić do błędnych wniosków. W iktor Bro- 
chard w swej rozpraw ie o filozofii Bacona tw ierdzi na przykład, że Bacon 
znał wprawdzie alchem ików, ale sposób w yrażania się o nich i zarzuty 
w ysuwane pod ich adresem  potw ierdzają jego niezależność od ich po
glądów 17. To, co czyni go podobnym  do alchemika, to tylko ta okoliczność, 
że Bacon mówi o sztucznym  w ytw arzaniu złota; a to przecież tylko jeden 
przykład. Gdyby Bacon m ów ił o sztucznym w ytw arzaniu diam entów — 
czyż nie nazw alibyśm y go prekursorem  współczesnej chem ii?18.

Odpowiedzieć B rochardow i można, jak  się zdaje, bardzo prosto. Bacona 
możemy nazywać prekursorem  chemii niezależnie od tego, czy zalecał 
sztuczną produkcję złota czy diamentów, a to właśnie z racji jego powią
zania z alchemią, k tóra jes t uważana za pierw otną postać chemii. W praw 
dzie istotnie nieraz cytował Bacon alchemików w tym  celu, ażeby w ypo
wiedzieć pod ich adresem  jakąś uwagę krytyczną, a naw et żeby ich po 
prostu zganić, ale nie świadczy to bynajm niej o jego niezależności od

13 Cyt. wg przedmowy M. Brahmera do polskiego przekładu Galileusza:
Dialog o dwu najważniejszych układach świata Ptolemeuszowym  i Kopernikowym.
PWN  1953, s. XII n.

16 Zob. np. tak charakterystyczne dla zagadnienia, które omawiamy, pewne  
wypowiedzi w  Historia vitae et mortis,  Works  II, s. 215 n. Canon V: „Actiones 
naturales sunt propriae partium singularum, sed spiritus vitalis eas excitat et 
acuit. Explicatio: Actiones sive functiones quae sunt in singulis membris naturam  
ipsorum membrorum seąuuntur (attractio, retentio, digestio, assim ilatio, separatio, 
excretio, perspiratio, etiam sensus ipse); pro proprietate organorum singulorum  
(stomachi, jecoris, cordis, splenis, fellis, cerebri, oculi, auris, et caeterorum). Neąue 
tamen ulla ex ipsis actionibus unąuam actuata foret, nisi ex  vigcre et praesentia 
spiritus vitalis et caloris ejus; ąuemadmodum nec ferrum aliud ferrum attractu- 
rum foret, nisi excitaretur- a magnete; neąue ovum unąuam foecundum foret, nisi 
substantia foem ellae actuata fu isset ab initu m aris”.

17 „Que Bacon ait connu les alchim istes, cela est certain; mais la maniere dont
il en parle et les reproches qu’il leur adresse attestent son independance a leur 
egard”. Victor Brochard, La philosophie de Bacon, w  zbiorze: Studes de la philo-  
sophie ancienne et de philosophie moderne. Nouvelle Edition, Paris 1926, s. 318.

18 V. Brochard, Etuaes de la philosophie... cyt. wyd., s. 319.
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alchem ii19. Bacon nie zwalczał alchem ii jako takiej ani też nie potępiał 
alchem ików za ich działalność alchemiczną, lecz potępiał i odrzucał jedy 
nie i c h  m e t o d ę ,  k tórą uw ażał za zbyt prym ityw ną, m istyczną, w ul
garną, a więc nienaukową, nie prowadzącą w skutek tego do pożądanych 
wyników. A zresztą nie zawsze przecież oceniał ujem nie ich osiągnięcia. 
W N ovum  Organum  znajdujem y na przykład taką opinię: „Nie można 
jednak  zaprzeczyć, że alchem icy dokonali niejednego odkrycia i obdarzyli 
ludzi pożytecznymi wynalazkam i. Ale całkiem dobrze można do nich 
zastosować ową bajkę o starcu, k tó ry  synom zapisał złoto zakopane w w in
nicy (lecz udawał, że nie zna dokładnie miejsca), wobec czego oni pilnie 
przyłożyli się do skopania w innicy i wprawdzie żadnego złota nie zna
leźli, ale przez tę upraw ę w inobranie stało się obfitsze niż zw ykle” (I, 85).

G. F urlan i zajm uje natom iast pozycję przeciw staw ną, gdy twierdzi, 
że die baconische G rundintuition... n icht auf die W issenschaft etwa 
seiner Zeit oder auf die Philosophie sondern auf die Alchemie w eist”20. 
Takie ujęcie stanowiska Bacona w ydaje się, jako całkowicie ahistoryczne, 
z g run tu  błędne. Sprow adzanie poglądów myśliciela reprezentującego 
wszystkie główne tendencje Renesansu wyłącznie do alchem ii jest niedo
zwolonym, z punktu widzenia popraw nej metodologii, zwężeniem zagad
nienia. Filozofia Bacona była istotnie w pewnych swych partiach ściśle po
w iązana z alchemią — ale związek ten  nie tłum aczy ani nie w yczerpuje 
całokształtu jego poglądów; ani jego metodologii, ani jego walki o świec- 
kość nauki i filozofii, ani jego poglądów społecznych.

BACON A SCHOLASTYKA I RELIGIA

W wieku XVIII był Franciszek Bacon sławiony i w ielbiony przez 
encyklopedystów  i ludzi postępu za to, że zainicjował na wielką skalę 
w epoce nowożytnej filozofię antyrelig ijną. Jeśli do tej słusznej opinii 
dołączym y drugi uzupełniający rys jego filozofii: antyscholastycyzm  — 
otrzym am y w najogólniejszym  ujęciu charak terystykę postawy filozoficz
nej Bacona. Całkowita sekularyzacja filozofii i nauki na gruncie nowej, 
nowożytnej problem atyki staje się naczelnym  hasłem Bacona i jego epoki.

Ale gwałtow ny niemal rozwój nauki i filozofii wywoływał niepokój 
reakcyjnych sfer kościelnych. O dkrycia naukowe, zwłaszcza astronom icz
ne, godziły w podstawę religijnego światopoglądu. Zwolennicy fideizmu 
zagrożeni w swoich pozycjach — w ydawałoby się niewzruszonych —

19 Por. np. następujące ujemne wypowiedzi o alchemikach w  Novum Organum  
I, 54; 64; 85. Por. również Redargutio philosophiarum, Works,  III, s. 575—576.

20 G. Furlani, Die Entstehung..., cyt. wyd., cz. I, s. 197.
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rzucili do walki z nauką wszelkie możliwe środki m aterialne i moralne. 
W tej walce nierów nych sił m usiała nauka i filozofia złożyć w ofierze 
niejedno życie i n iejedną ideę.

W okresie studiów  Bacona uniw ersytety  były praw dziw ym i tw ierdza
mi reakcji. Uzależnione od kościoła propagow ały daw ny ustrój i dawny, 
tj. scholastyczny sposób m yślenia. Nowe idee nie docierały tu ta j. Po daw 
nem u nauka A rystotelesa i średniowiecznych filozofów stanow iła pod
staw ę i skarbnicę wszelkiej w iedzy21. Sylogistyka była jedyną m etodą 
zarówno szkolenia umysłów, jak  i rozpoznawania św ia ta22.

Nauki m atem atyczno-przyrodnicze znalazły się poza obrębem  pro
gram u nauczania. Nie było do nich żadnego dostępu; św iat przyrody był 
zapieczętowaną księgą, a naruszenie tej pieczęci mogło doprowadzić do 
konfliktu z najw iększym i au to ry tetam i kościoła. P rzejąw szy z perypate- 
tycznego system atu n a tu ry  to, co było najm niej naukow e, zadowalali się 
scholastycy tą  niew ielką dozą pseudowiedzy, a odciąwszy się całkowicie 
od św iata zjawisk przechodzili obojętnie obok przem ian św iata m ateria l
nego. Nie przyroda bowiem, lecz w łasny um ysł stanow ił dla nich jedyne 
źródło wiedzy. Zgodność m yśli m iędzy sobą uznana została za jedyne 
a zarazem najw yższe k ry terium  praw dy. Z przyjętych dogmatów w y
prowadza się wnioski, k tóre p rzy jm ują charak te r praw d absolutnych. 
Rozumowanie dedukcyjne staje się rozum owaniem  p ar excellence. „Fan

21 Oczywiście „nauka A rystotelesa” to arystotelizm  średniowieczny, dostoso
w any do potrzeb teologii, zniekształcony i w  w ysokim  stopniu zwulgaryzowany. 
Pisał o nim d’Alem bert we Wstępie do Encyklopedii:  „Od czasów, że tak powiemy, 
niepam iętnych panowało przeświadczenie, że posiadamy w  całej czystości doktrynę 
Arystotelesa, a była ona skom entowana przez Arabów i zniekształcona przez setki 
niedorzecznych lub dziecinnych dodatków, tak zaś w ielkim  szacunkiem otaczano 
starożytnych, że nie pom yślano naw et o tym, by sprawdzić, czy ta barbarzyńska 
filozofia była naprawdę filozofią owego w ielkiego człowieka1’. (Przekł. poi. J. Har- 
twig w  opr. T. Kotarbińskiego. PWN. 1954, s. 74).

22 Warto przypomnieć charakterystykę tego okresu podaną przez Kazimierza 
Raszewskiego w  jego rozprawie pt. Metoda Bacona („Biblioteka W arszawska” 1876, 
T. IV, s. 201—212): „Średnie w ieki uznawszy sylogizm  za jedyną mądrość, jemu się 
tylko oddały nicując go na w szystkie strony i spekulując nim na wszystkim , co 
uważały za prawdę. Jeżeli zaś um ysły zdobyły naw et kilka prawd gotowych, za to 
brały za prawdę wszystko, co w ynikało z pewnych powag czasowych, a co było 
w  gruncie czczym  lub fałszywym ; m ieszały razem te wszystkie pojęcia, z czego 
zrobił się chaos szkolny, rozumowanie na wiatr, bez celu i pożytku. Jeżeli sprowa
dzona w  ten sposób spekulacja nie doprowadziła do niczego na polu filozofii trzy
manej w  ciągłej zależności od religii, której dogmata uważane były za pierwsze 
i niewzruszone podstawy sylogizm u (przywilej rozciągnięty coraz dalej do w szyst
kich postanowień kościelnych i politycznych) to cóż tu mówić, nie już o spekulacji 
w pewnych zasadach oderwanych, ale o badaniu natury?”
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tazje przytaczano na dowód fantazyj — pisze Edgell R ickw ord23 — aż 
słowa nabierały  samodzielnego życia i jak  rakow ate kom órki niweczyły 
właściwy stosunek doświadczeń zmysłowych do dociekań myślowych, 
Ten świat sennych m arzeń mimo całej swej niem aterialności stał jak 
groźna zapora na drodze postępu społecznego, do którego osiągnięcia 
konieczne jest zrozum ienie zjawisk przyrodniczych”.

Bacon, k tóry  swym i dziełami chciał obudzić z drzem ki scholastycznej 
filozofów i uczonych, dał w The Advancement oj Learning  krytyczną 
ocenę ówczesnej sy tuacji filozoficznej: „Ten rodzaj w ynaturzonej nauki — 
pisał o scholastyce — panował głównie w śród scholastyków; m ieli oni by
stre i tęgie umysły, dużo wolnego czasu i mało urozmaiconą lekturę; ich 
um ysły były natom iast zam knięte n iby w celi w dziełach kilku autorów  
(głównie ich m istrza A rystotelesa), podobnie jak  ich osoby zam knięte 
były w celach klasztornych i kolegialnych, niewiele wiedzieli z historii 
ludzkości i o przyrodzie; i oto dysponując tą niew ielką ilością m ateriału  
i nieskończoną ruchliwością myśli, uprzędli pracowite pajęczyny uczo- 
ności, które przekazali nam  w swych książkach...24.

Sytuację walczących obozów ideologicznych w epoce Bacona można 
by zatem w pew nym  uogólnionym skrócie przedstaw ić następująco: 
Siły feudalizm u i wszelka reakcja skupia się wokół Kościoła i jego 
nauki. Oficjalną filozofią tego obozu jest scholastyka w jej schyłkowej, 
zdegenerowanej formie. Poglądy wyznawców i obrońców tych straco
nych pozycji nacechowane są pesymizmem i niew iarą w jakikolw iek 
rozwój i postęp. Jedyną obroną w walce o przetrw anie mogło być bez
względne przeciw staw ianie się wszelkim  naporom ze strony postępu 
technicznego i rozw ijającej się nauki, a przede wszystkim  filozofii, k tóra 
godziła w podstaw y światopoglądu scholastycznego.

Młoda burżuazja zajm ując biegunowo przeciwne pozycje reprezen
tu je klasę postępową i skupia w swym  gronie gorących zwolenników 
przem ian we wszystkich dziedzinach życia. Myśliciele tego obozu od
znaczają się śm iałym  polotem m yśli i w ielkim rozm achem  twórczym.

23 E. Rickword: Milton, w  zbiorku: Rewolucja angielska 1640 r. PIW, 1951 
s. 218.

24 „This kind of degenerate learning did chiefly reign amongst the Schoolmen: 
who having sharp and strong wits, and abundance of leisure, and sm ali variety of 
reading, but their wits being shut up in the cells of a few  authors (chiefly Aristo- 
tle their dictator) as their persons were shut up in the cells of monasteries and 
colleges, and knowing little  history, either of naturę or tim e, did out of on great 
ąuantity of matter and infinite agitation of wit spin out unto those laborious 
webs of learning which are extant in their books”. Of the Advancement cf Learning  
(ed. G. W. Kitchin), s. 26.
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Głoszą i propagują w  swych dziełach optym istyczną ideę ciągłego po
stępu i rozwoju ludzkości, w  im ieniu której w ystępują i przem awiają, 
rozwijając ponętne i szerokie perspektyw y nieograniczonej władzy czło
wieka nad przyrodą.

Siła reakcji jest jeszcze znaczna i dlatego działalność postępowa 
musi przybierać różne pozory ortodoksji i różne form y m istyfikacji. 
Chcąc dotrzeć do isto ty  poglądów ówczesnych m yślicieli trzeba się prze
drzeć przez gąszcz zawiłych pojęć i konstrukcyj scholastycznych, które 
przecież zaw ierają nieraz zam askowaną treść m aterialistyczną, antyko
ścielną i antyfeudalną, które jednak  treść tę zniekształcają oraz czynią 
trudną do zrozum ienia i zawiłą.

Niezależnie od tego napotyka się inną jeszcze komplikację: wiąże się 
ona z brakiem  nowych pojęć, k tóre by adekw atnie oddawały nowe idee. 
Myśliciele tego okresu zm agają się często z trudnościam i, które pow stają 
przy form ułow aniu nowych treści i w tłaczaniu ich w stare pojęcia. N ie
dostrzeganie lub niedocenianie obu tych faktów  staje się przyczyną zna
cznych trudności i nieporozum ień w w ykładni ówczesnych tendencji filo
zoficznych. Tak też jest z oceną poglądów Bacona. Jeśli przejrzym y 
liczne baconiana czy choćby tylko pewną ich część, znajdziem y szereg 
sprzecznych ze sobą in terp re tacji i stanowisk. Na pytanie, kim był 
Bacon, otrzym ujem y niem al tyle różnych odpowiedzi, ile jest prac tem u 
zagadnieniu poświęconych.

Wielu autorów  staw ia pytanie: czy Bacon był wierzącym, czy był 
ateistą; czy był m ateria listą , czy idealistą. Są to istotne pytania, na które 
trzeba znaleźć odpowiedź, bo przecież od niej zależy w dużym stopniu 
ocena dzieła Bacona.

Poszukując rozstrzygnięcia postawionych zagadnień, autorzy przy ta
czają na poparcie swego stanowiska szereg wypowiedzi Bacona na in te
resujący ich tem at. W tej procedurze przyjm uje się jednak zbyt uprosz
czone kry terium , a m ianowicie pewna ilość zdań o treści ateistycznej ma 
jakoby dowodzić, że Bacon był ateistą. Inni znów w ydobyw ają z tekstów  
kilka czy kilkanaście cytatów  o brzm ieniu w yraźnie religijnym , jak  na 
przykład ową m odlitw ę przy końcu Distributio operis czy Confession 
of faith  i na tej podstaw ie chcą przekonać czytelnika o religijności 
Bacona.

Weźmy dla przykładu kilka wypowiedzi różnych autorów  reprezentu
jących różne kierunki filozoficzne. Na przykład E rnest von Hippel a ta 
kując Bacona z pozycji katolicyzm u wygłasza mimo woli szereg trafnych 
uwag. Twierdzi m ianowicie, że Bacon zwalczał „chrześcijański arysto- 
telizm scholastyków ”, a nie starożytnego A rystotelesa; że zwalczał scho- 
lastyczne idole, którym  przeciw staw iał naukę o przyrodzie; że jest zde
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cydowanym  przeciwnikiem  scholastyki23. Dow iadujem y się następnie 
że Bacon był nie tylko przeciw nikiem  chrześcijańskiego średniowiecza 
lecz że w ogóle nie można go nazywać pisarzem chrześcijańskim; 0 w ro
gości Bacona do chrześcijaństw a świadczy chociażby pierwszy progra_ 
mowy aforyzm rozpoczynający N ovum  Organum: „Człowiek sługa i tłu 
macz przyrody tyle może zdziałać i zrozumieć, ile z ładu przyrody spo
strzeganiem  lub umysłem zdoła uchwycić; poza tym  nic nie wie i nic 
więcej nie m oże”; zdanie to znajduje się również w Planie dzieła (Dis- 
tributio operis), ale z pew nym  dodatkiem , k tóry  w yraźnie świadczy
o ateizmie Bacona: „Żadne bowiem siły nie są w stanie rozwiązać albo 
rozerwać łańcucha przyczyn; i nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż 
przez to, że się jej słucha” 26. N auka Bacona przełożona na język teolo
gii — pisze von Hippel — znaczy tyle, że uznaje się tylko istnienie m a
terii, elem entu ziemskiego, czyli tego, co można by nazwać za A ugu
stynem  civitas terrena. Żyje w  tym  świecie człowiek, ciało wśród ciał 
(Leib un ter Korpern) i jako taki podporządkowany jest siłom m aterii. 
Istnieje wpraw dzie obok tych sił m aterii jakaś inna jeszcze siła, jak to 
sugeruje na przykład Esej 16, ale ten „Bóg”, którego istnienie usiłuje 
Bacon obronić, nie jest tw órczym  słowem Chrystusa czy Boga-Ojca ani 
Trójcy św. (zresztą w tym  Eseju  rozpraw ia się autor z negowaniem 
istnienia Boga, a nie Chrystusa), lecz przedstawia się nam  jako „książę 
tego św iata”, jako pan śm ierci i sił p rzyrody27.

A oto inny autor, ks. M arian Nitecki, charakteryzując Bacona jako 
niem al wiernego syna Kościoła, pisze z początku pewnie, bez cienia 
wątpliwości: „Bacon, z a z n a c z m y  t o  s t a n o w c z o ,  (podkreślenie 
moje — K.L.) bynajm niej nie należy do postaci sceptycznych lub nie
wierzących epoki Odrodzenia. Jak  każdy praw dziw y geniusz, Bacon 
uznaje najw yraźniej istnienie Pierwszej nieskończonej w swej istocie 
Przyczyny, żywej, osobowej i wolnej, czyli Boga osobowego. Owszem,
o Bogu odzywa się tak pięknie, po chrześcijańsku, i m iejscam i naw et

25 „Und so ist Aristoteles im Grunde auch viel weniger Bacons Widerbild 
ais vielm ehr der christliche Aristoteiism us der Scholastiker (por. Novum Organum  
I, 121), Zu ihnen und ihren verm einten „Idolen”, denen er die W issenschaft 
von der Natur entgegenstellt, steht Bacon wirklich im Verhaltnis grundsatzlicher 
Gegnerschaft”. E. v. Hippel, Bacon und das Staatsdenken des Materialismus. 
Schriften der Konigsberger Gelehrtengesellschaft, 15/16 Jahr, G eistesw issenschaft- 
liche Klasse. Heft 3, 1936, s. 1/97).

20 Strona 41 przekładu polskiego.
27 Po tych rozważaniach dochodzi autor do następującej konkluzji: „...Bacon 

ais christlicher Denker iiberhaupt nicht bezeichnet werden kann. Ja es ist schwer- 
lich zuviel gesagt, wenn vorgreifend hier behauptet wird, dass bis zum Bolschewis- 
mus niem als ein antichristliches W eltbild energischer w ertreten worden ist”. 
E. v. Hippel, op. cit., s. 3 (99).
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poryw ająco, że robią owe zw roty wrażenie natchnionych. Również 
w człowieku widzi najpiękniejszy tw ór rąk  Bożych, a w jego duszy od
bicie wiecznych prom ieni Rozumu i Woli bóstw a”. W tym  m iejscu po
jaw iły  się zapewne jakieś wątpliwości, bo au tor dalej tak  pisze: „Na 
nieszczęście w yrażenia tego rodzaju stoją u niego przeważnie osobno, 
zwykle się nie m ieszają do ogólnego toku wywodów przyrodniczo-filozo- 
ficznych. W łaśnie tam , gdzieby ich z praw a logicznego oczekiwać n a le 
żało, chowają się, nie w ystępują na jaw  powyższe tw ierdzenia, i gdzie 
widok uderzających pewnych zjawisk zaobserwowanych w naturze, 
w yrw ałby niechybnie z ust takiego K opernika, Galileusza lub K eplera 
okrzyk uwielbienia dla odwiecznej i nieskończonej m ądrości Stw órcy 
natury , usta Bacona zachow ują głębokie milczenie. Jest on pod tym  
względem nader dziwnym, a jego rezerw a w spraw ach tak  ważnych 
i podstaw ow ych wzbudza pewne podejrzenia” 28.

Przytoczyliśm y dwie opinie katolickich autorów , ażeby pokazać przy
kład nienaukowego, naszym  zdaniem, podejścia do zagadnień nie da
jących się rozwiązać przy  pomocy m etody reprezentow anej przez obu 
autorów . Broniąc wspólnych celów dochodzą oni do całkowicie sprzecz
nych rozwiązań. Czy można bowiem stojąc na gruncie idealizmu histo
rycznego, lekceważąc wszelkie historyczne uw arunkow anie, na podsta
wie samej analizy tekstu, przez dobieranie odpowiednich cytatów  
scharakteryzow ać skom plikowaną postawę filozoficzną myśliciela, po
wiązaną licznymi zależnościami z epoką?

W tej spraw ie zabrał głos również znakom ity m yśliciel Oświecenia 
Holbach. W drugim  tom ie System u  natury  znajduje się opinia autora
o stosunku Bacona do religii. Można tam  przeczytać m iędzy innym i na
stępujące słowa: „K anclerz Bacon tw ierdzi, że «płytka filozofia skłania 
do ateizm u, ale głęboka — prowadzi na powrót do religii». Jeżeli zana
lizujem y to tw ierdzenie, zobaczymy, że znaczy ono, iż średniej m iary  
m yśliciele potrafią  bardzo szybko dostrzec oczywiste niedorzeczności 
religii; ponieważ jednak  nie są przyzw yczajeni do rozm yślań, albo też 
b rak  im  pew nych zasad, k tórym i by się mogli kierować, wyobraźnia 
wciąga ich bardzo szybko z pow rotem  w lab iryn t teologiczny, z którego 
zbyt słaby rozum  zdaw ał się ich wyprowadzać. Dusze nieśm iałe lękają 
się naw et pewności. Umysły przyw ykłe zadowalać się rozwiązaniam i 
teologicznymi, widzą w przyrodzie jedynie tylko niew ytłum aczalną za
gadkę, niem ożliwą do zgłębienia otchłań. Tacy ludzie przyw ykli w pa
tryw ać się w  idealny, geom etryczny punkt, z którego uczynili centrum  
wszechrzeczy, i z chwilą gdy go tracą  z oczu, św iat staje się dla nich

28 Marian Nitecki, Bacon Werulamski wobec filozofii  wiecznej.  Warszawa
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niezrozum iałą gm atw aniną; a w niepewności swej wolą raczej powrócić 
do przesądów swego dzieciństwa, które — jak  im się zdawało — w szyst
ko w yjaśniały, niż zawisnąć w próżni lub porzucić niewzruszony — 
w ich m niem aniu — punkt oparcia. Tak więc tw ierdzenie Bacona do
wodzi tylko tyle, że naw et najzdolniejsze um ysły nie mogą obronić się 
przed iluzjam i w yobraźni, której gwałtowność opiera się najm ocniej
szym rozum owaniom ”29.

Tę różnorodność in terp re tacy jną  pom naża jeszcze jedna — niezwykle 
skądinąd ciekawa próba — w yśw ietlenia tego ważnego dla in te rp re ta 
tora doktryny Bacona zagadnienia. Ludw ik Feuerbach w I Wykładzie
o istocie religii30 przedstaw ia Bacona w roli podwójnej: jako człowieka 
pryw atnego w yznającego sobie swoje poglądy religijne i jako fizyka- 
filozofa ateistę. A oto jego własne słowa: „Pierwszym  nazwiskiem, które 
nasuwa się w związku z religią i teologią, jest Bacon z W erulam u, ojciec 
nowożytnej filozofii i nauk przyrodniczych, jak  go w ielu nie bez po
wodu nazywa. Wielu ludzi uważa go naw et za bogobojnego, chrześcijań
skiego badacza przyrody, gdyż w yznaje on uroczyście, że w dziedzinie 
religii i teologii nie chce stosować świeckiej k ry tyki, k tórą uważa za 
obowiązującą w przyrodoznaw stw ie, i człowiekiem niewierzącym  jest 
tylko w spraw ach ludzkich, natom iast w spraw ach boskich jest czło
wiekiem wierzącym  bez zastrzeżeń i z najw iększą pokorą. Od niego 
pochodzi sławne zdanie: «Powierzchowna filozofia odwodzi od Boga, 
głębsza filozofia do Boga prowadzi» — zdanie, k tóre jak  tyle innych, 
wypowiedzianych przez myślicieli, kiedyś niew ątpliw ie było prawdą, 
ale dziś już nią nie jest, chociaż jako praw dę podają je nadal nasi histo
rycy, którzy nie robią różnicy między przeszłością a teraźniejszością. 
„W swoim wykładzie jego filozofii w ykazałem  — kontynuuje Feuer
bach — że Bacon na terenie fizyki przeczy zasadom, k tóre wyznaje na 
terenie religii i teologii. Stw ierdziłem , że daw ny sposób ujmowania 
przyrody, znany jako teleologia [...] jest koniecznym  następstw em  chrze
ścijańskiego idealizm u, k tóry  wywodzi przyrodę od istoty działającej 
świadomie i celowo. Bacon zepchnął zatem  religię chrześcijańską z jej 
wszechogarniającego stanowiska, które w średniowieczu zajmowała 
wśród ludzi praw dziw ie wierzących. Bacon w yznawał swe zasady reli
gijne jako człowiek pryw atny, nie zaś jako fizyk, filozof czy osobistość 
historyczna. Byłoby zatem  rzeczą na wskroś fałszywą twierdzić, że 
Bacon był chrześcijańskim , religijnym  badaczem  przyrody”.

29 Holbach, Systeme de la Naturę, ou des lois du monde physiąue et du monde  
morał. Nouvelle edition avec des notes et des corrections par Diderot, Paris 182), 
Tomme second, s. 440.

30 Ludwik Feuerbach, W ykłady  o istocie religii. PWN 1953, s. 12—13.

2 Airchiirwum Hiisrt. FAloz.
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W ostatnich dwu wypowiedziach zostały uchwycone pewne istotne 
rysy  stanowiska religijnego Bacona. Sama jednakże istota zagadnienia 
nie została w yjaśniona.

Przede w szystkim  należy się zastanowić czy zagadnienie jest dobrze 
postawione. W przekonaniu piszącego szukanie odpowiedzi na podsta
wie samej analizy tekstu  i domysłów nie prowadzi nigdzie. W tekstach 
bowiem są wypowiedzi zarówno religijne, jak  i ateistyczne. A co do 
samego postaw ienia py tan ia sądzimy, że należy raczej pytać o to: czy 
filozofia Bacona była zgodna z religią, czy wym ierzona przeciw niej. 
Tylko na tak  postawione pytanie możemy otrzym ać odpowiedź nauko
wą. Pytać więc trzeba o to, jaką rolę odegrała filozofia Bacona w proce
sie kształtow ania się naukowego światopoglądu; czy służyła fideizmowi, 
czy nauce. Na tle tego zasadniczego problem u pytanie czy i w jakim  
stopniu był Bacon wierzącym , staje się ciekawostką biograficzną nie 
odgryw ającą w badaniach historycznych większej roli.

Nie zam ierzam y zresztą zajmować się obecnie tym  zagadnieniem. 
Stanow i ono osobny tem at i to dość obszerny. D la naszych potrzeb w y
nikających z tem atu  w ystarczy uproszczona do pewnego stopnia analiza 
tego problem u.

Zacznijm y od przypom nienia kilku istotnych, a nie podlegających 
dyskusji faktów. Bacon był filozofem Odrodzenia, a filozofia jego po
siada wszystkie znam iona tego kierunku. Renesans jest antytezą schola
styki, tak  jak  kapitalizm  jest antytezą feudalizm u. Filozofia Renesansu 
nie jest kontynuacją scholastyki; jest bowiem dziełem  ludzi zaintereso
wanych w  zwalczaniu scholastyki, a nie jej kontynuow aniu. Problem a
tyka filozofii renesansow ej jest diam etralnie różna od problem atyki 
scholastycznej. Filozofowie Odrodzenia dążą do zerw ania wszelkiej łącz
ności z teologią walcząc o filozofię świecką, o w olnom yślny pogląd na 
przyrodę i człowieka. K rzew i się ku lt nauk przyrodniczych, a uczeni 
popadają często w  konflik t z Kościołem, k tó ry  staje się teraz ostoją 
reakcyjnej działalności antynaukow ej. Odrzuca się powagę autorytetów . 
K w estionuje się w artość sylogistyki jako narzędzia nieprzydatnego do 
badań przyrodniczych. Pow staje konieczność sform ułow ania teoretycz
nych podstaw  nowej logiki, przy pomocy której można by wnikać głę
boko w tajn ik i przyrody, w  je j istotę.

W szystkie powyższe cechy charakterystyczne filozofii Odrodzenia 
można odnaleźć w dziełach Bacona.

Zapytajm y teraz, do jakich celów służyła Baconowi religia. Z ajrzy j
m y wobec tego do pewnej jego pracy noszącej tajem niczy ty tu ł: Valerius 
Terminus. Znajdziem y w niej kilka ciekawych i jedynych w swoim ro
dzaju wypowiedzi, k tóre rzucą wiele św iatła na in teresujący nas pro
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blem. We wspom nianym  tekście znajdziem y potw ierdzenie tego wszyst
kiego, co o filozofii Bacona da się również powiedzieć na podstawie ma
teriałów  pozatekstowych, m ateriałów  służących do charak terystyk i epoki 
Bacona, tzn. z pozycyj szerokiego kontekstu  historycznego.

W pierwszym  rozdziale Valerius Terminus,  noszącym ty tu ł: Oj the 
limits and end oj knowledge,  a będącym  w prowadzeniem  do całego 
dzieła, można znaleźć m nóstwo cytatów  biblijnych oraz wiele dygresyj
o Bogu; mogłoby się tedy  wydawać, że Bacon zamierza tu ta j wypowie
dzieć się na tem at stosunku filozofii do teologii, zagadnienia tak wów
czas modnego. Twierdzi na przykład, że tylko pseudonaukowe poczyna
nia na gruncie przyrodoznaw stw a i filozofii mogą człowieka oderwać 
od religii i w iary. N apraw dę zaś jes t tak, że głębokie, prawdziwe po
znanie przyrody prowadzi do Boga; a zwłaszcza do jego działania 
w przyrodzie i przez przyrodę; Powierzchowne zajm owanie się filozofią 
przyrody może człowieka zaprowadzić do ateizmu, głębsze natom iast 
studium  przywodzi go z pow rotem  do re lig ii31.

W arto zwrócić uwagę, jak  po tym  deklaratyw nym  oświadczeniu Ba
con przy pomocy cytatów  biblijnych dowodzi, że religia nie tylko ze
zwala, ale naw et zaleca studium  przyrody. Jednak sam sposób ujęcia 
tych spraw  zdradza, iż to nie one stanow ią główny tem at rozdziału. 
Bacon chce przy pomocy cytatów  biblijnych i przy pomocy argum entów  
teologicznych uzasadnić bardzo świecką tezę, uznaną przezeń za zasad
niczą, a mianowicie tezę o wyższości działania nad m yśleniem , praktyki 
nad teorią. G. Furlani, k tó ry  na to zwrócił uw agę32, tw ierdzi, że Bacon 
znając purytańskie nastaw ienie swoich rodaków, posługiwał się Biblią 
przy argum entacji tez, k tóre chciał udowodnić. A zresztą przecież po
dobnie postępował i Spinoza, gdy wprow adzał racjonalizm  d Biblii, 
a króla Salomona uznał za pro to typ  rac jonalisty33.

Ilość cytatów  biblijnych nie może nigdy przesądzać, w wypadkach 
takich jak  tu  omawiany, o pro-teologicznym  charakterze dzieła. Spró- 
bójm y tylko uprzytom nić sobie sytuację Bacona sprzed trzystu lat 
i wczuć się w nią, a przekonam y się o słuszności tego zdania.

Poglądy, k tóre chciał przedstawić, odbiegają daleko od tego, co ów
czesne purytańskie społeczeństwo angielskie zwykło było uważać za

31 Valerius Terminus,  ch. 1. Works  III, s. 221: „And m ost sure it is, and 
a true oonclusion of experience, that a little natural philosophy inclineth the 
mind to atheism, but a further proceeding bringeth the mind back to religion”,

32 G. Furlani, Die Enstehung..., cyt. wyd., cz. II, s. 38.
33 Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, Opera, vol. III, s. 32 (Ed. Tauch- 

nitz) 18,46. „De Salomone enim .constat, eum ąuidem sapientia, sed non dono pro- 
phetico ceteros eixcelluisse”.
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filozofię. Wiadomo przecież z jego biografii ile tru d u  w kładał w zabiegi, 
aby przekonać króla i inne w ybitne osobistości o słuszności i wartości 
tej nowej filozofii przyrody, której był niezm ordow anym  propagatorem . 
To, co głosił z tak  rzadko spotykaną siłą przekonania, odnosiło się do 
m aterii i do m etody, k tóra  m iała uzbroić człowieka w szereg dyrektyw  
pouczających jak  dotrzeć do istoty tej m aterii, podpatrzeć jej struk tu rę  
i uchwycić m echanizm  jej ruchów.

Ten realizm filozoficzny nie mógł liczyć na szybkie zjednanie sobie 
wyznawców wyszkolonych „na oszukańczym żargonie scholastyków ” — 
jak  to zwięźle, a dosadnie u ją ł H obbes34. „K anclerz Bacon nie znał 
wpraw dzie jeszcze przyrody, znał jednak  i w skazyw ał wszystkie drogi, 
które do niej prowadzą. W zgardził zawczasu tym , co uważano za filo
zofię na uniw ersytetach; robił wszystko, co mógł, aby owe instytucje 
stworzone dla doskonalenia um ysłu ludzkiego, nie psuły go w  dalszym 
ciągu swoimi quidditates  lękam i przed próżnią, form am i substancjalny
mi, wszystkim i tym i bezczelnym i słowami, k tóre  ciemnota nie tylko 
szacownymi uczyniła, lecz pomieszawszy je  śmiesznie z religią, jako 
świętość niem al czcić każe” 35.

Przeciw staw ienie się tej urzędowej filozofii, jeśli m iało odnieść 
zam ierzony skutek musiało przybrać jakąś form ę tradycyjnej ortodoksji. 
A więc m nóstwo cytatów  z Biblii, częste powoływanie się na Boga, cza
sem naw et m odlitw a i tym podobne akcesoria pom yślane były jako 
środek łagodzący zbyt m aterialistycznie brzm iącą treść.

Że Bacon m iał słuszne powody do obawy świadczy los młodszego odeń 
Hobbesa, k tóry  mimo podobnej tak tyk i nie ustrzegł się jednak w ciągu 
życia ataków  za swój ateizm, a po śm ierci potępienia przez uniw ersytet 
oksfordzki (w r. 1682) i spalenia swych dzieł. Ale wróćm y do tem atu 
zasadniczego.

W toku dalszych wywodów w obrębie pierwszego rozdziału Valerius 
Terminus  p rzystępuje Bacon do omówienia tezy o w yraźnym  akcencie 
etyczno-społecznym. Dowodzi mianowicie, że poznanie jest rzeczą n ie
bezpieczną; może bowiem przywieść człowieka do pychy i sprowadzić 
nań nieszczęście. A zresztą i tak  nie może człowiek w dziedzinie pozna
nia współzawodniczyć z Bogiem; nie może też człowiek poznać Boga 
bezpośrednio. N atom iast dobro i miłość n igdy nikogo ani spośród ludzi, 
ani duchów nie doprow adziły do zguby. A zatem  nie w poznaniu, lecz 
raczej w miłości może człowiek upodobnić się do Boga. Miłość zaś to 
nic innego jak  d z i a ł a n i e  dla dobra ludzkości. Im  więcej działam y 
dla dobra ogółu, tym  więcej się upodobniam y do Boga. Wiedza i potęga

34 Lewiatan, I, 5.
35 Wolter, L is ty  o Anglikach,  przekł. J. Rogozińskiego, PIW 1952, s. 90—91.
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są bezwartościowe, jeżeli nie prowadzą do działania. Celem naszego 
działania jest w edług w łasnych słów Bacona: „The benefit and relief 
of the state and society* of m an” 36.

Przed nauką stoi jeden  cel: przywrócić ludzkości tę potęgę i tę w ła
dzę jaką posiadała bezpośrednio po stworzeniu. Mija się tedy  z celem 
taka nauka, k tóra się obraca w granicach pły tkiej p rak tyk i doraźnej 
i przez to w  obrębie ograniczonych celów. Potęga ludzka wyraża się 
w um iejętności w ykryw ania wszelkich działań i w możliwości działania 
w jak  najszerszej skali, od nieśm iertelności (jeśli to tylko jest możliwe) 
aż do nieznacznych drobiazgów m echanicznych37.

Wśród najw yższych osiągnięć ludzkości pow inny być również w y
mienione alchemia i m agia jako te dziedziny, które przez w ykryw anie 
oraz tworzenie nowych dróg i nowych m etod prowadzą do ugruntow a
nia potęgi człowieka nad przyrodą.

Po odrzuceniu całego rusztow ania z cytatów  biblijnych jako n ieisto t
nego, a należącego w yłącznie do form alno-taktycznej strony działal
ności Bacona, w yłoni się przed nam i rzeczyw isty cel jego filozofii i jej 
prawdziwa istota: Przy pomocy metod ściśle naukowych opanować 
umiejętność wytwarzania własności, a następnie opanować umiejętność  
wytwarzania substancyj, które z owych własności się skradają.

Z zestawienia tak  u jętych celów filozofii Bacona z doktrynam i scho
lastyki wynika niezbicie, że filozofia Bacona jest przeciwieństwem  scho
lastyki. Że w przeciw ieństw ie do scholastyki zajętej wyłącznie proble
m atyką teologiczną ujm uje św iat jako tw ór m aterialny, k tóry  przy po
mocy nauki można poznać, a następnie zmieniać i przekształcać według 
woli i potrzeb ludzkich.

Koncepcja taka mogła powstać jedynie tylko na gruncie m ateriali- 
stycznego ujm ow ania św iata. Dlatego też F. A. Lange mógł słusznie 
napisać, że ,,...w gruntow nym  badaniu trudniej niem al ściśle i w yraźnie do
wieść, czym on się różni od m aterializm u, niż co ma z nim wspólnego”38~ 
Jako m aterialista  (chociażby z wszystkimi zastrzeżeniami) nie mieści się 
tedy Bacon w obozie k ierunków  fideistycznych. Ostrze jego filozofii, 
skierowane przeciwko scholastyce jest również wym ierzone przeciwko 
religii. Ma całkowitą rację cytowany wyżej E. v. Hippel, gdy określa 
Bacona jako pisarza w ogóle nie chrześcijańskiego.

36 Cytowane za G. Furlani, Die Entstehung... cyt. wyd., cz. II„ s. 39.
37 „And so to speak plainly and clearly, it is a discovery of all operations 

and possibility of operations from im mortality (if it were possible) to the meanest. 
mechanical practice”. Valeńus Terminus,  ch. 1. Works  III, s. 222.

38 F. A. Lange, Historia filozofii  materialistycznej.  Warszawa 1881, Przekład. 
A. Świętochowskiego, T. I, s. 185.
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Począwszy od tego najwcześniejszego (zachowanego) pism a filozoficz
nego (tzn. Valerius Terminus)  można śledzić u Bacona uprzywilejowane 
w yróżnianie działania, prak tyki, tworzenia, w ytw arzania i przypisywa
nie tym  hasłom roli przew odniej, wyższości nad czystym, teoretycznym  
tylko poznaniem. Religia służy Baconowi za wał ochronny przeciwko 
inw azji czystego poznania na teren  praktyki, działania. Wszelkie bo
wiem poznanie jest przez religię ograniczane i siłą rzeczy jest kierowa
ne ku działaniu39.

Bóg Bacona zdradza pewne podobieństwo do boga epikurejskiego. 
Przecież i Epikur zapewniał w  Liście do Menojkeusa, że bogowie istnie
j ą 40. Któż jednak odważyłby się zaliczyć na tej podstaw ie Epikura czy 
jego wielkiego in te rp re ta to ra  Lukrecjusza do zwolenników fideizmu? 
Z analogicznym problem em  spotykam y się przy  om awianiu postawy 
filozoficznej Bacona, z tą  tylko różnicą, że problem  ten  pow stał w zu
pełnie innych w arunkach historycznych, 19 wieków później.

Niechaj teologiczny modus dicendi Bacona nie wprowadza nikogo 
w błąd.

ZAŁOŻENIA I CELE METODY BACONSKIEJ

Zasadniczym rysem  filozofii Bacona jest jej czynny stosunek do 
rzeczywistości. Na tym  też polegała jej oryginalność. Przyroda, główny 
przedm iot zainteresow ań naukowych Bacona, nie stanow i dlań obiektu 
biernych dociekań spekulatyw nych, lecz jest w jego oczach pełnym 
dynamizmu m ateriałem  opornym , k tóry  trzeba w pierw  gruntow nie po
znać na drodze em pirycznej, a następnie opanować i ujarzm ić. „Bacon 
pragnie ludziom zaszczepić konstrukcyjny stosunek do bytu — pisze 
T. K otarb ińsk i41. Główna rzecz — stworzyć wielkie, rdzennie nowe 
dzieła użyteczności powszechnej. W tym  celu trzeba rzeczywistość prze
inaczyć; do tego zaś niezbędne jest poznać tę rzeczywistość, a przede 
wszystkim rządzące nią praw a, którym  sami się poddając, zdołamy uczy
nić przyrodę uległą naszym  w łasnym  rządom. Znać, by  móc przewidywać, 
przew idyw ać — by móc działać, m aw iał w trzysta lat później Comte... 
Czyż nie w  m yśl Bacona? A nieco później M arks odcinał się od filozofów

39 „I thought it good and necessary in the first place to make a strong and 
sound head or bank to rule and guide the course of the waters; by setting down  
this position or firmament, namely, that all knowledge is to be limited by reli- 
gion, and to be referred to use and action”. Valerius Terminus,  ch. 1. Works III, 
218. Por. G. Furlani, Die Entstehung... cyt. wyd., cz. II, s. 40.

40 0eoi jj.gv ydćp Diog. Laert. X. 123.
41 T. Kotarbiński, Program Bacona. Odbitka z Przeglądu Humanistycznego 

1932, s. 1 n.
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twierdząc, że filozofowie chcą tylko św iat poznać, gdy on tymczasem 
zamierza go zmienić... Bacon rozpoznałby i tu taj bez trudu  pion postawy 
w łasnej”.

Epoka, w której Bacon żył i działał była w strząsana siłam i reform a
torskim i wzbudzonymi jeszcze w wieku poprzednim. Dokonywał się 
wielki przew rót we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Bacon po
chwycił swym bystrym  um ysłem  dokonujące się zmiany, zastanaw iał się 
nad ich przyczynam i i nad możliwościami dostosowania do nich swej 
filozofii. A cel, jaki tej filozofii przyświecał w yraził Bacon w następują
cych słowach: „...powzięliśmy postanowienie spróbować, czy napraw dę 
nie m oglibyśm y rzucić trw alszych podstaw  oraz rozszerzyć granic ludz
kiej potęgi i w ielkości”42.

Chciał dla nowego życia i jego sił twórczych stworzyć nową odpo
wiadającą m u logikę. T radycyjnej filozofii deklarującej się jako „miłość 
m ądrości”, m ądrości ponadczasowej i w iecznej, a będącej właściwie przez 
całe średniowiecze m ądrością teologiczną, przeciwstawia Bacon swoją 
filozofię, w której główną rolę odgryw a teza głosząca, że: „Praw da jest 
córką czasu, a nie au to ry te tu ”43. Z godną podkreślenia odwagą przeciw 
stawia Bacon teologicznej koncepcji praw dy opartej na boskim autory
tecie m aterialistyczną koncepcję p raw dy pojętej jako funkcja czasu, 
historii.

42 Novum  Organum  I, 116. Por. również podtytuł Novum Organum: Aphoris-  
mi de interpretatione naturae et regno hominis.

4a Recte enim veritas temporis filia  dictur, non authoritatis. (Novum  Orga
num  I, 84). Zwrot ten spotykam y już w  literaturze starożytnej. Fowler w  przy
pisie do tego m iejsca (s. 284) przytacza Ajschylosa Prom. Vinctus  1, 981 <xAV sxSi- 
Sa<JKst Ttó.vd-’&Yy)paaxoiv xP°voę i Aulusa Gelliusa Noctes Atticae  XII, 11 „Alius ąuidam  
veterum poetarum, icuius nomen m ihi nunc memoriae non est, veritatem  temporis 
filiam esse idixit”. W rozumieniu Bacona teza ta wyrażała historyczne, ewolucyjne 
pojmowanie prawdy. Obiektywna prawda jest wyrazem stosunku człowieka do 
rzeczywistości poza nim się znajdującej. Jest to typowy m otyw m yśli renesanso
wej; odnajdujemy go również w  literaturze i sztuce. Za ilustrację tego może po
służyć fakt, że oto jeden ze znanych wydawców włoskich XVI w. używał jako de
wizy sztychu wyobrażającego postać kobiety obnażonej — symbol prawdy — opa
trzonego napisem: „La verita figliola e del gran tempo”. Tenże sam m otyw prze
wija się w  pismach Campanelli i Bruna (Zob. Bohdan Kieszkowski, Nauka i pań
stwo w  utopii Campanelli. „Nauka Polska” 1935, T. XX, s. 13). Znajdujemy go 
również w  rękopisach Leonarda da Vinci. „Prawda jest zawsze tylko córką cza- 
si4” —< qzytamy ,w M. 58. v. Zob. L. da Vinci, Pisma w ybrane  wf ,przlekładzie 
L. Staffa, T. I, s. 27. Idealistyczna interpretacja tej słusznej zasady znalazła m iej
sce w  pracy faszystowskiego filozofa w łoskiego Giovanni Gentile, który w  swych  
szkicach i studiach nad filozofią Odrodzenia pt. Giordano Bruno e il pensiero ciel 
Rinascimento, Firenze 1925, s. 227—248 ogłosił rozprawę noszącą tytuł: Veritas  
filia temporis.
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W m iarę upływ u czasu św iat się starzeje, a granice jego się rozsze
rzają, Nauka powinna rozwojowi św iata dorównywać. „Świata nie na
leży zwężać do granic rozum u — głosi IV aforyzm  Parasceve — jak  to 
czyniono dotychczas, lecz na odwrót, rozum powinien zwiększać swój za
sięg i swoją pojemność tak, by mógł objąć obraz św iata zgodny z od
kryciam i”44.

Granice św iata rozszerzyły się, a więc i granice globi intellectualis  
w inny się odpowiednio poszerzyć.

Przed Baconem staje  tedy zadanie w yraźnie określone: poszerzyć 
globus intellectualis do takiego stopnia, aby był zdolny objąć i zrozu
mieć św iat m ateria lny  w jego nowych granicach. Pozostawanie wobec 
tych w ielkich przem ian dokonujących się współcześnie w świecie na 
pozycjach wyznaczonych jeszcze przez starożytność byłoby — zdaniem 
Bacona — hańbą współczesnych. „Byłoby hańbą ludzkości — czytam y 
w Cogitata et visa — gdyby granice globi intellectualis pozostawały 
zam knięte przez ograniczoność starożytnych wynalazców, podczas gdy 
czasy nasze by łyby św iadkam i rozległości globi materialis45. „Nie bę
dziemy już dłużej dreptać w ciasnym  kółku, gdzie byliśm y jakby  zacza
rowani; w przyszłości droga nasza będzie ograniczona jedynie tylko 
okręgiem  samego św ia ta”46.

To rew olucyjne stanowisko Bacona było w yrazem  nowych sił napę-, 
dowych historii, k tóre w praw iały  w ruch nowe życie, dynam izując je 
w stopniu dotąd nieznanym . Cienie średniowiecza zalegające wiele jesz
cze szczelin i zakam arków  ówczesnego życia m usiały  zwolna ustępować 
przed św iatłem  nauki i kroczącego stale naprzód postępu. Przem iany 
ekonomiczno-społeczne, a w konsekw encji przem iany polityczne, k u ltu 
ralne i naukow e doprowadziły do pow stania nowych stosunków m iędzy 
ludźmi. W dużym  stopniu w płynęły na zm ianę stosunków m iędzyludz
kich nowe środki, a w związku z tym  nowe sposoby prow adzenia wojen. 
N iem ały w pływ  w yw arły  też rodzące się wówczas w szacie nowożytnej 
nauki fizyczne i astronom iczne, które doprowadziły do nowej, antyscho- 
lastycznej koncepcji św iata. Nowe środki uśw iadam iały ludziom nieprze- 
w idyw ane dotąd cele. Nową epokę otw ierają takie w ynalazki jak  proch 
strzelniczy, d ruk  i kompas. Rewolucja, jaka się na tym podłożu dokony
wała, zm ieniała gruntow nie życie ludzi, ich sposób m yślenia, a przede

44 Parasceve ad historiam naturalem et experimentalem, afor. IV, Works  I, 
s. 397. „Neąue enim arctandus est mundus ad angustias intellectus (quod adhuc 
factum  est), sed expandendus intellectus et laxandus ad mundi imaginem reci- 
piendam ąualis invenitur”.

45 Cogitata et visa. Works  III, s. 613. Powtórzone w  Nouum Organum  I, 84.
46 Parasceve... afor, IV, Works  I, s. 398. „Neąue igitur amplius intracirculos 

parvos (veluti incantati) subultabim us, sed mundi pomoeria circuitione aeąuabim us”.
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w szystkim narzucała nowy stosunek do nauki. Obraz tych wszystkich 
zmian kreśli wymownie Bacon w 129 aforyzm ie I księgi N ovum  Orga
num: „Dalej, jeśli ktoś rozważy, jak  w ielka zachodzi różnica m iędzy ży
ciem ludzi w jakiejś najbardziej cywilizowanej prow incji Europy z jed
nej strony, a w jakiejś najbardziej dzikiej i barbarzyńskiej okolicy No
wych Indii z drugiej, dojdzie do przekonania, że różnią się one tak bar
dzo, iż zupełnie słusznie można powiedzieć: «człowiek jest dla człowieka 
bogiem» •— nie tylko ze względu na pomoc i dobrodziejstwo, lecz także 
w w yniku porównania ich w arunków  życiowych. A spraw iają to nie zie
mia, nie klim at, nie różnice cielesne, lecz kunszty.

W arto dalej zwrócić uwagę na moc, wydolność i następstw a w yna
lazków, co w niczym nie występuje^ tak  w yraźnie jak  w tych trzech od
kryciach, które były  nieznane starożytnym , a k tórych początki, chociaż 
niedawne, są nieznane i nikom u nie przyniosły sławy; m am  na myśli 
wynalazek druku, prochu strzelniczego i busoli m orskiej. Te trzy  bo
wiem w ynalazki zm ieniły całkowicie oblicze rzeczy i stosunki na świecie: 
pierwszy w dziedzinie nauk, drugi w sztuce w ojennej, trzeci w żegludze 
m orskiej. W ślad za tym  poszły niezliczone dalsze zmiany, tak  że żadna 
władza, żadna sekta, żadna gwiazda nie w yw arła — zdaje się — wię
kszego skutku i jakby wpływu na spraw y ludzkie niż te wynalazki 
m echaniczne”.

Do licznych zadań podyktow anych nową sytuacją dopisuje Bacon 
jeszcze jedno: oddać naukę w służbę wynalazczości wolnej od wszelkiej 
przypadkowości.

Z którejkolw iek by strony dotknął Bacon zagadnienia praktycznej 
strony swej nauki czy filozofii, wszędzie tam  pojaw iał się natychm iast 
problem metodologiczny, problem at konstrukcji nowej metody. Postulat 
uwolnienia się od przypadkowości im plikował konieczność odrzucenia logi
ki tradycyjnej, dostosowanej wyłącznie do potrzeb scholastyki, a stw orze
nie takiej, k tóra by wszelką przypadkowość eliminowała i tym  samym 
sprzyjała wynalazczości. Taka logika m usiałaby umożliwiać świadome 
działanie, a to z kolei gw arantow ałoby skuteczność i pewność. Dysponu
jąc taką logiką będzie można tworzyć wynalazki planowo. Casus zostanie 
zastąpiony przez ars.

Słusznie nazywa się powszechnie Bacona filozofem doświadczenia. 
Wszak dążył on w yłącznie do tego, aby zdolny do doświadczeń umysł 
ludzki wzmocnić przez wyposażenie go w odpowiednie środki. Przeż filo
zofię rozumie przecież Bacon nieograniczone możliwości eksperym ento
wania i tw orzenia wynalazków. Filozofia jego nie tw orzy w skutek togo 
jakiegoś zwartego system u, niewzruszonej budowli. Nie da się też w łą
czyć bez reszty do żadnej szkoły, chociaż wiąże się licznymi nićm i z róż
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nymi doktrynam i filozofii przyrody od D em okryta począwszy, a na 
współczesnych sobie m aterializujących teoriach Odrodzenia skończywszy.

We współczesnym języku potocznym można by określić zadanie i cel 
m etody Bacona w sposób następujący: ludzkość może osiągnąć wysoki 
stopień dobrobytu gdy ujarzm i przyrodę i zmusi ją  do pracy na swoją 
korzyść. Musi więc człowiek poznać m echanizm  przyrody, a przede 
wszystkim nauczyć się ją  zmieniać, tzn. jej tw ory przekształcać na takie, 
które dla człowieka przedstaw iają szczególną wartość. Taką szczególnie 
wartościową rzeczą było i jest w ustroju, którego zręby budował również 
Bacon — z ł o t o .  Przem ienić mniej wartościowe kruszce w złoto, opa
nować tajem ne drogi, które, by do tego celu prowadziły, to było odwiecz
ne marzenie wszystkich alchemików, to było również m arzenie Bacona.

Ale podczas gdy alchem icy podchodzili do tych zagadnień mistycznie, 
Bacon zgodnie z tendencją  swej epoki chciał je rozwiązać naukowo; 
twierdził, że pom yślne ich rozwiązanie wym aga określonej wiedzy. 
Trzeba przede w szystkim  zacząć od szczegółowych dociekań nad istotą 
poszczególnych rzeczy i zjawisk. Sztuczna produkcja złota, jak  również 
przem iana m ałow artościow ych substancji w  rzeczy dla życia potrzebne 
wówczas dopiero przekształci się w praw dziw ą um iejętność, gdy czło
wiek nauczy się w ykryw ać istotę różnych rzeczy, gdy opanuje technikę 
docierania do istoty złota, ołowiu, ciepła, bieli, a także państw a, prawa 
itp. Szukanie i w ykryw anie takich ,,isto t”, czyli w języku Bacona „form ”, 
zarówno w rzeczach fizycznych, jak  i w tw orach społecznych i w ogóle 
we wszystkich zjawiskach, powinno być celem poszczególnych nauk; teorią 
m etody pow inna się zająć logika indukcyjna.

Z pojęciem tej nowej logiki wiąże Bacon nadzieje na wielkie, rewo
lucyjne zmiany, k tóre się m iały dokonać w nauce, w filozofii i w życiu 
ludzkim nadchodzącej epoki.

Ta nowa logika, k tórej teoretyczne sform ułowanie jest dziełem Baco
na, różni się w trzech przynajm niej zasadniczych punktach od logiki 
będącej wówczas w powszechnym  użyciu, tj. od sylogistyki. Różni się 
mianowicie:

1) punktem  wyjścia — nie przyjm uje niczego za praw dę, co nie zo
stało zw eryfikowane przez popraw nie przeprow adzony eksperym ent,

2) środkam i — odrzuca sylogizm i unika uogólnień dokonanych n ie
prawidłowo,

3) celem — szuka non argumenta sed artes47.

47 „Differt autem nostra a logica vulgari, tum aliis rebus, tum preacipue tribus: 
videlicet initiis inąuirendi, ordine demonstrandi, atąue fine et officio...” Delinea- 
tio et argumentum , cyt. wyd. s. 18. Por. John Nichol, Francis Bacon, his life and 
philosophy,  Edinburgh and London 1889, T. II, s. 152.
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Ale nie tylko logika vyymaga przebudowy (a właściwie naw et stwo
rzenia od nowa); nauka również m usi być pojęta inaczej i jej cele na 
nowo sformułowane. W zakończeniu afor. 81 I księgi N ovum  Organum  
znajduje się takie zdanie: „Jeżeli więc n ik t dotąd nie postaw ił należycie 
celu nauk, to nie może się dziwić, że się błądzi we w szystkim  tym , co 
jest tem u celowi podporządkow ane”. A więc nauka służy pew nym  waż
nym celom; podczas gdy logika, czyli m etoda służy tej właśnie nauce. 
I jeśli uczeni do tej pory pobłądzili w filozofii i logice, to w skutek tego, 
że cel, jaki staw iali nauce, a przeto i logice, był celem iluzorycznym 
i niem ożliwym  do osiągnięcia. Cel właściwy wskazywał Bacon nauce 
wielokrotnie na licznych stronach swych dzieł; najdobitn iej jednak 
w sform ułowaniu: „Praw dziw y zaś i w łaściwy cel nauk — to nic innego, 
jak  wyposażenie życia ludzkiego w nowe wynalazki i środki”48. W za
kończeniu zaś Przedmowy do Wielkiej Odnowy  (przekład polski s. 23) 
stw ierdzał, że nie zakłada fundam entów  jakiejś szkoły czy doktryny, 
lecz fundam enty  ludzkiego dobra i w ielkości49.

Ta nowa filozofia odwraca się od nauk średniowiecznej scholastyki. 
Nie t a m t e n  ś w i a t  będzie teraz tem atem  w szechstronnych dociekań, 
lecz ś w i a t  r z e c z y w i s t y ,  m a t e r i a l n y ,  w którym  zagubił się 
człowiek średniowiecza i błądził po nim jako zupełnie obcy. Teraz obo
wiązuje hasło głoszące, że działalność ludzka powinna zdążać ku celom 
świadomym i realnym , tzn. ku św iatu doczesnemu.

W okresie wielowiecznego panow ania scholastyki zarówno m yślenie 
jak i wszelkie pojm owanie św iata zależne było od teologii. A daptow any 
i zmodyfikowany przez scholastykę A rystoteles stał się najw yższym  auto
rytetem  filozoficznym. Był jedyną i najwyższą instancją w yrokującą we 
wszelkich spraw ach dotyczących zarówno znajomości św iata m ateria l
nego, jak i nadprzyrodzonego. Odstępstwo od jego nauki było rów no
znaczne z herezją. Nawet uniw ersytet londyński, k tó ry  dzięki sprzyja
jącym  w arunkom , a zwłaszcza w skutek otw artej w alki królowej Elżbiety 
z papiestwem, staw ał się azylem wolnej myśli, stał m imo wszystko na 
gruncie arystotelizm u. W program ach swoich nakazyw ał wykładowcom 
wierność w stosunku do Organonu  A rystotelesa. Za odstępstwo lub błęd
ną in terpretację  nauki A rystotelesa nakładało się karę pieniężną w w y
sokości pięciu szylingów; a ram ista Barnebanes za głoszenie poglądów 
niezgodnych z A rystotelesem  został pozbawiony stopni naukow ych i usu

48 „Meta autem scientiarum vera et legitim a non alia est, quam ut dodetur 
vita humana novis inventis et copiis” Novum Organum  I, 81.

49 non sectae nos alicujus aut placiti, sed utilitatis et am plitudinis humanae 
fundamenta m oliri”. Works  I, s. 132. Por. również De interpretatione naturae, 
Works III, s . 518.
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nięty z uniw ersytetu  50. A rystotelizm , k tóry  był w  swoim czasie w ielkim  
krokiem  na drodze postępu naukowego, zabsolutyzow any przez schola- 
styczne ujęcie, stał się ham ulcem  tego postępu i tw ierdzą w stecznictwa 
przez wiele stuleci.

I oto Bacon podejm uje na szeroką skalę próbę wyem ancypow ania 
nauki i filozofii spod w pływ u teologii. Głosi, że „poznanie jest obrazem 
tego, co is tn ie je” 51. „Nauk nie należy szukać... w  kom órkach ludzkiego 
umysłu, lecz ... w szerokim  św iecie” 52.

Ś w i a t  m a t e r i a l n y  ze swą różnorodnością zjaw isk zajm uje teraz 
wyłącznie m iejsce t a m t e g o  ś w i a t a .  K onsekw encją tego kroku jest 
odrzucenie wszelkich starożytnych autorytetów  uznaw anych przez długie 
wieki za najwyższe k ry te ria  praw dy. Rodzi się bun t przeciwko wiedzy 
książkowej. Na porządku dziennym  staje jako spraw a zasadnicza spraw a 
m etody, nowej m etody, czyli logiki dostosowanej do potrzeb nowej filo
zofii.

W takiej to sytuacji podejm uje Bacon niezw ykle trudne zadanie 
odnowienia filozofii, tzn. przekształcenia jej w  taką naukę, k tóra oczysz
czona z wszelkich iluzyj i pustych abstrakcyj m ogłaby posłużyć za pod
stawę dla radykalnej popraw y w arunków  życia ludzkiego:33 „Aby nie 
służyła wyłącznie przyjem ności jak  kurtyzana i żeby przestała być sługą, 
a stała się legalną oblubienicą zdolną do rodzenia potom stw a i zdolną 
do dostarczania realnych korzyści oraz praw dziw ych przyjem ności”54.

Taki jest cel m etody Bacona i jego filozofii; takiej też filozofii hero l
dem się proklam ow ał. A ton w jakim  przem aw iał i wygłaszał swe m yśli
o losach ludzkości i roli nauki w jej życiu pasował go na filozoficznego 
przywódcę epoki, w której żył i działał. Epoka zaś godna była swego 
herolda. Była to bowiem epoka wielkich, rew olucyjnych przem ian we 
wszystkich dziedzinach życia, epoka wielkich nadziei, rozległych hory
zontów i w iary  w nieograniczone siły ludzkie.

Metoda Bacona jest pierw szą energiczną próbą dotarcia do istoty 
rzeczy. Nazywając ją  indukcyjną czy em piryczną chciał Bacon w yra

50 J. Levis Mc Intyre, Giordano Bruno, London 1905, s. 22. cyt. u M. Heitzmana 
Mikołaj Hill, Księga Pamiątkowa ku czci Heinricha, s. 82 i przypis 1 na tej stronie.

51 „S c ien tia ... est essentiae im ago”. Novum Organum  I 120.
52 deniąue scientias non... in humani ingenii cellulis, sed ... in mundo m ajore 

ąuerat”. Works  I, 133.
53 „Quae nil inanis et abstracti habeat, ąuaeąue vitae humanae conditiones in 

melius provehat”. Redargutio philosophiarum, Works  III, s. 550. Zob. również 
Partis  secundae delineatio et argumentum,  cyt. wyd., s. 34.

54 „... ut hoc pacto scientia non sit tanąuam scortum, ad voluptatem , aut 
tanąuam ancilla, ad ąuaestum ; sed tanąuam sponsa, ad generationem, fructum,. 
atąue solatium  honestum ”. De augmentis  ks. I, Works  I, s. 463.
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zić tyle, że operacja rozumowa, k tórą zaleca, nie przebiega sylogistycznie, 
czyli dedukcyjnie, lecz od spostrzeżeń faktów  empirycznych zdąża do 
głębszego, wewnętrznego i bardziej abstrakcyjnego uchwycenia istoty 
rzeczy; przy czym m etoda ta powinna być wspólna dla wszystkich dzie
dzin nauki, a więc zarówno dla nauk przyrodniczych, jak  i hum ani
stycznych.

Rozumowanie dedukcyjne w raz .z całą sylogistyką ogranicza Bacon 
do pewnej tylko roli, a mianowicie do praktycznego stosowania aksjo
matów, czyli tw ierdzeń ogólnych, do których doszliśmy na drodze syste
matycznego stosowania indukcji. „...Logika, k tórą obecnie posiadamy 
jest bezużyteczna dla tw orzenia n au k ” (N ovum  Organum  I, 11). ,,Jedyna 
nadzieja w praw dziw ej indukcji” (N ovum  Organum  I, 14). D edukcja jest 
zatem dopuszczalna tylko i wyłącznie w  praktycznym  stosowaniu w yni
ków indukcji. W Distributio operis znajduje się wiele wypowiedzi na ten 
tem at. Przytoczm y najbardziej charakterystyczne. ,,My... dowodzenie 
przy pomocy sylogizmu odrzucamy, ponieważ zbyt zawile rzecz ujm uje 
i przyroda w ym yka mu się z rą k ”. I dalej: „Odrzucamy... sylogizm, i to 
nie tylko w odniesieniu do naczelnych zasad, ... lecz także w odniesieniu 
do zdań średniej ogólności, k tóre sylogizm niew ątpliw ie w jakiś sposób 
wyprowadza i rodzi, lecz są one niepłodne w dzieła, oddalone od p rak 
tyki, i jeżeli chodzi o aktyw ną część nauk, zupełnie nieprzydatne. Ja k 
kolwiek więc pozostawiam y sylogizmowi i tego rodzaju osławionym i w y
chwalanym sposobom dowodzenia ju rysdykcję  w  stosunku do popular
nych i na m niem aniach opartych um iejętności... to jednak w stosunku 
do natu ry  rzeczy (ad naturam rerum ) stosujem y we wszystkim  indukcję, 
zarówno do zdań m niejszej, jak  i w iększej ogólności. Indukcję bowiem 
uważamy za tę postać dowodzenia, k tóra zabezpiecza zmysły, ujarzm ia 
przyrodę, sięga po dzieła i niem al bezpośrednio się z nimi łączy”. Jed 
nak: „przy ustalaniu... ogólnego tw ierdzenia (in constituendo... axiomate) 
trzeba wymyślić inną postać indukcji niż ta, k tóra dotąd była w uży
ciu — i to nie ty lko  do uzasadniania i odkryw ania tak  zwanych zasad 
naczelnych (principia), lecz także do tw ierdzeń niższych i średnich (ad 
axiomata minora et media), krótko mówiąc, do w szystkich” (Novum  
Organum I, 105).

Koncepcja indukcji Bacońskiej wym aga jednak bliższego omówienia 
zwłaszcza, że różni się znacznie od tej operacji poznawczej, k tórą  dzisiaj 
tą właśnie nazwą oznaczamy. Różnica w yraża się w  tym , że Bacon ujm u
je wszystkie badane przez siebie zjawiska wyłącznie j a k o ś c i o w o 55.

00 V. Brochard posługuje się tutaj ryzykownym  określeniem nazywając filozofię  
Bacona filozofią „czystej jakości”: „Cette philosophie de la ąualite pure...” op. cit. 
s. 3ia.
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Liczba tych zjawisk odgryw a oczywiście pewną rolę, ale nie na niej 
skupia się uwaga Bacona. Dalej — Bacon nie in teresu je  się w  ogóle 
dziedziną logicznego dowodzenia, tzn. zagadnieniem  takich operacyj m y
ślowych, k tóre by pozwalały pewne tw ierdzenia wyprowadzić z innych 
tw ierdzeń. Nie chodzi m u również zasadniczo o postępującą generali- 
zację tw ierdzeń. Jeśli jest m owa o wznoszeniu się od tw ierdzeń szcze
gółowych do bardziej ogólnych, to rozumie on przez to różnice jakościo
we na wzór wieloszczeblowej drabiny °6.

Zadanie metodologiczne jakie stanęło przed Baconem sprowadzało 
się zatem  do w ykrycia i opisania techniki postępowania i procesu myślo
wego, by pozwalał ogarnąć j a k o ś c i o w o  coraz to szersze kręgi rze
czywistości.

Technika w ykryw ania coraz to ogólniejszych jakości m usiała się 
oprzeć na odpowiednio dostosowanych zabiegach metodologicznych. Myśl, 
która Baconowi tu ta j przyświeca jest tego rodzaju: Możliwość w ykrycia 
form y danej rzeczy jest jakościowo różna od sposobów postrzegania tej 
rzeczy. Rzecz podlega percepcji zmysłowej; form a jest na tej drodze n ie
uchw ytna. Trzeba zatem  stworzyć odpowiednie środki i sposoby, k tóre 
by pozwalały każdem u zawsze i dowolnie ogarniać um ysłem  coraz to 
ogólniejsze jakości. Jeżeli posiądziem y itaką m etodę, otw orzy się przed 
nam i bezpośrednia droga do w ykryw ania form.

Pierw szy krok, k tó ry  trzeba uczynić, w ym aga przyjęcia jakiegoś 
punktu  wyjścia. W indukcji typu niebacońskiego zaczyna się od pewnych 
najelem entarniej szych faktów . Bacon nie uważa tego za konieczne. Dla 
niego, punktu  wyjścia nie m uszą stanowić jakieś najelem entarniejsze 
zjawiska albo najm niejsze cząstki czy m olekuły, przyjęcie których 
umożliwiałoby dalszą rozbudowę poznania w głąb i wszerz. Nie podaje 
też Bacon w yraźnie jakiegoś określonego punk tu  w yjścia dla badań; 
mówi tylko tyle, że najbardziej na turalnym  stanow iskiem  do badań jest 
środkow y region tw ierdzeń naukowych, od którego najlepiej zacząć posu
wanie się naprzód i w głąb. „Nie chcemy zaczynać od najelem entarn iej- 
szych, ani poszukiwać zasad najogólniejszych, pragniem y natom iast po
suwać się naprzód w  kręgu średniej ogólności”.

Postępowanie indukcyjne w rozum ieniu Bacona to posuwanie się od 
m niejszych do większych kręgów  rozważanych jakości, jak  również po
suwanie się od w rażeń i pojęć do istotnego i abstrakcyjnego poznawania 
form  S7.

86 Walter Frost, Bacon und die Naturphilosophie,  cyt. wy.d., s. 43.
57 Tamże. s. 44.
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Jednakże nie zawsze dostrzegał Bacon w yraźną różnicę m iędzy iloś
ciowym uogólnieniem, zdążającym  w kierunku coraz to wyższego stopnia 
generalizacji, a postępowaniem zaczynającym  od pospolitych pojęć i koń
czącym na pojęciach jakościowo nowych, tj. abstrakcyjno-ogólniejszych.

Co więcej, nie dostrzegał również, że metoda, którą w ykłada, posiada 
bardzo ograniczone możliwości, i że pewnych, naw et prostych zagadnień 
rozwiązać nie potrafi; przeciwnie, by ł głęboko przekonany, iż pozwoli 
ona wniknąć w  głąb każdej rzeczy i każdego zjawiska oraz dotrzeć aż 
do ich form y, czyli istoty.

KRÓTKA DYGRESJA NA TEMAT INDUKCJI W OGÓLE

Pojęcie indukcji jest w ielow arstw ow e, a więc i wieloznaczne. Można 
w nim rozeznać liczne naw arstw ienia, k tóre nakładały  się na siebie 
w ciągu długiego rozwoju tej teorii, a k tóre były w ykładnikiem  ogólnej 
tendencji teoriopoznawczej danej epoki i jej stosunku do nauk  przyrod
niczych. Uświadomienie sobie tego jest konieczne, jeśli się chce uniknąć 
nieporozumień i bezcelowych dyskusyj.

Zacznijm y od krótkiej inform acji etymologicznej. Term in „indukcja” 
jest łacińskim  przekładem  greckiego słowa eTraywyy], k tóre pierw otnie 
należało do słownika rolniczego i znaczyło tyle, co czynność wprow adza
nia lub sprowadzania czegoś do jakiegoś punktu  lub określonego m iej
sca (e7u-f-aY£t.v), np. czynność sprow adzania wody na pola dla użyźnie
nia.

Później zaczynają narastać coraz to nowe w arstw y wokół p ierw ot
nego znaczenia, wreszcie te rm in  ten  wchodzi do słownika logicznego. 
W toku dalszej precyzacji etymologicznej otrzym uje „ indukcja” różne 
znaczenia. Nas in teresu ją teraz szczególnie dwa znaczenia tego wyrazu. 
Jedno dotyczy stopnia pewności, k tó ry  chcemy otrzym ać, drugie — 
przechodzenia m yśli od faktów  zaobserwowanych do form uły ogólnej, 
ważnej dla pewnej klasy faktów.

W pierwszym  w ypadku m am y do czynienia z rozum owaniem  typu 
rekonstruktyw nego, tzn. rozumowaniem, które ma stw ierdzić jakiś kon
kretny fak t na podstawie wskaźników w ykrytych przez nas na drodze 
do owego faktu. Rozumowaniem tego typu posługuje się np. lekarz 
chcący postawić diagnozę, a także sędzia, k tóry  m a ustalić fak t prze
stępstwa. Należą tu ta j również indukcje kosmograficzne i historyczne, 
których celem jest rekonstrukcja fak tu  przeszłego lub odległego.

Jest oczywiste, że wnioski takiej indukcji rekonstruk tyw nej posia
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dają różne stopnie pewności w  zależności od rodzaju i charak teru  rekon
struowanego faktu.

Indukcja tego typu jest procesem  poznawczym, trw ającym  przez pe
wien dłuższy lub krótszy okres czasu.

Rekonstrukcja np. fak tu  geologicznego w ym aga wielu pomocniczych 
zabiegów, różnych pośrednich eksperym entów  i w ieloletnich obserwa- 
cyj oraz oparcia się na uogólnieniach ustalonych już dawniej w dziedzi
nach pokrew nych, jak  chem ia, paleobotanika, paleozoologia, antropologia, 
astronom ia, chronologia itp.

R ekonstrukcja fak tu  historycznego wym aga analogicznie gruntow nej 
znajomości kontekstu  społeczno-politycznego, w  którym  fak t rekonstru 
owany się pojawił. A zatem  oprócz znajomości ogólnych praw  rozwoju 
społecznego, przyzyw a się do pomocy różne nauki pomocnicze, nie w yłą
czając niekiedy nauk tak  odległych, jak  astronom ia.

Po drugie, rozumie się przez indukcję przechodzenie do wyższego 
stopnia uogólnienia lub, jak  głosi klasyczna form ułka Arystotelesa: 
„przechodzenie od szczegółu do ogółu” 58.

Form uła: „przechodzenie od szczegółu do ogółu” była jednak przed
m iotem  k ry ty k i z powodu nieścisłości w ystępujących w niej pojęć. Poję
cia „szczegół”, „ogół” są wieloznaczne i używane niekonsekw entnie. 
Przeciw ieństw em  „szczegółowego” jest „powszechne”, a nie „ogólne”; 
a przeciw ieństw em  „ogólnego” — „jednostkow e”, „właściwe jednostce”, 
„specyficzne”, „sw oiste”. N ależałoby raczej mówić, że indukcja polega 
na „przechodzeniu od szczegółowego do powszechnego” lub „od bardziej 
swoistego do bardziej ogólnego” (pam iętając rzecz jasna o względności 
tych pojęć).

Również historia term inu  „generalis” jest pełna nieporozumień. „Ge- 
nera lis” znaczyło przez długi czas tyle co ,,universalis” i było używane 
zamiennie, np. w  tw ierdzeniu: „Aut semel au t iterum  m edius generali- 
te r esto”. W Logice z Port-Royal można znaleźć użyte w  tym  znaczeniu 
„proposition universelle” i „proposition generale”, a naw et u Newtona: 
„in philosophia experim entali propositiones deducuntur ex phaenom enis, 
et red d u n tu r generales per inductionem ” {Phil. Nat. Princ. Mathem. ad 
finem) 59.

Ale i z drugiej strony  term in  „particu laris” jest używ any często za
m iennie z „singularis” („szczegółowy”, pojedynczy”).

Top. I, 12, 105 a 13. ETraywyr] S’eCTTlv7) d7ro |xaCTTOv et:1 tcc xa&óXoi> SęoSoę.
59 Por. Andre Lalande, Les theories de 1’induction et de l’experimentation,  

Paris 1929, s. 1—4.
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Popraw ne zestawienie tych pojęć przedstaw iałoby się zatem nastę
pująco:

W
jednostkowe
swoiste, specjalne -3

Druga spraw a wiąże się z właściwym rozumieniem punktu  wyjścia. 
Jak należy rozumieć owo przechodzenie od pojedynczego (szczegółowego) 
do powszechnego albo od jednostkowego do ogólnego? Czy to znaczy 
tyle, co przechodzenie od indyw iduum  do klasy indywiduów, czy może 
od klas średniej ogólności do klas bardziej ogólnych? Na przykład w in 
dukcji A rystotelesa nie w ystępują indyw idua czy osobniki, lecz klasy 
indywiduów (osobników), czyli gatunki. A rystoteles uzasadnia sądy po
wszechne innym i sądam i powszechnymi, lecz m niej ogólnymi. Stanowisko 
to zadecydowało o charakterze indukcji A rystotelesa. Jego indukcja 
kategoryczna, czyli zupełna, opiera się na pełnym  wyliczeniu i objęciu 
wszystkich gatunków , czego nie można zastosować do osobników czy in
dywiduów należących do jednego gatunku. A znowu m etoda zalecana 
przez Bacona polega według własnych słów jego na w yprowadzaniu 
aksjomatów ze spostrzeżeń i faktów  szczegółowych, wznosząc się na 
wyższy stopień uogólnienia nieprzerw anie i stopniowo, ażeby wreszcie 
dojść do najbardziej ogólnych60.

Najczęściej rozumie się przez indukcję przechodzenie od zdań szcze
gółowych, tzn. tw ierdzeń o poszczególnych faktach do zdań powszech
nych, tzn. odnoszących się do wszystkich faktów  danej k la s y 61.

Wiadomo z historii logiki, że wym ienione wyżej sform ułow ania były 
w różnych m odyfikacjach używane jako definicje indukcji.

Lachelierowi zawdzięczamy nadzwyczaj proste i trafne określenie 
indukcji (chociaż nie podzielam y jego stanowiska kantowskiego w poglą
dach na indukcję). „Indukcja — pisze ten  autor — jest to działanie, 
na mocy którego przechodzim y od poznania faktów  do poznania

00 „Altera a sensu et particularibus excitat axiomata, ascendendo continenter 
et gradatim, ut ultimo loco perveniatur ad m axim e generalia”. Novum  Organum  
I, 19.

61 Andre Lalande, Les theories... cyt. wyd., s. 1—4.

właściw e jednostce 
częściowe

ogólne (generalis)
S-l
caa

szczegółowe
pojedyncze

(Zł

powszechne (universalis)

3 A rch iw u m  Hdist. Fitlioz..
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praw  nimi rządzących”6'3. W edług Lalande’a powyższe określenie in
dukcji przez Lacheliera oznacza in abstracto przechodzenie od bardziej 
swoistego, uważanego już za znane, do ogólniejszego, ale jeszcze dysku
towanego 63.

Powyższe sform ułowanie indukcji jest dla naszych celów nadzwyczaj 
pożyteczne, u trafia bowiem w sedno m etody Bacona. To właśnie Bacon 
bierze za punkt wyjścia bardziej swoiste fakty, ażeby po wykonaniu 
szeregu czynności dojść do nieznanej, ogólniejszej formy.

C harakter indukcji Bacona przekreśla jednak z góry wszelkie ew en
tualne próby jej racjonalizacji. Jak  wiadomo z historii logiki próby takie 
były częste, zwłaszcza podejmowano je w wieku XIX, a m iały  na celu 
sprowadzenie indukcji do pew nych modyfikacyj sylogizmu, czyli po 
prostu sprowadzenie indukcji do dedukcji.

W edług pew nych historyków  działał tu taj urok sylogizmu. Trudno 
odmówić słuszności tej tezie. Są jednak  z pewnością przyczyny głębsze, 
które skłaniały logików, od A rystotelesa począwszy aż po dzień dzisiej
szy, do odm awiania indukcji praw a do samodzielnego bytu.

Przed indukcją postawiono alternatyw ę: albo da się sprowadzić do 
indukcji, czyli zracjonalizować, albo wnioski jej będą niepewne. Pogląd 
ten był nieraz głoszony w przeszłości przez filozofów, dzisiaj cieszy się 
uznaniem wśród zawodowych logików. Przytoczm y dla przykładu dwie 
charakterystyczne wypowiedzi na ten  tem at, jedną z III w. n.e., drugą 
z początku wieku XX. Sextus Em piryk zwalcza indukcję w sposób na
stępujący: ,,Sądzę nadto, że trzeba się bardzo zastrzec przed zabiegiem 
indukcyjnym . Skoro bowiem chcą przy jego pomocy uwiarygodnić 
orzeczenie ogólne na podstaw ie rzeczy szczegółowych, to dokonają tego 
badając albo wszystkie rzeczy szczegółowe, albo tylko niektóre z nich. 
Jeżeli jednak  tylko niektóre, to indukcja będzie niepewna, ponieważ 
może się zdarzyć, że jakieś rzeczy szczegółowe pom inięte w indukcji 
przeczą ogólnemu orzeczeniu; jeżeli zaś wszystkie, to ich trud  będzie 
darem ny, ponieważ jest nieskończone i nie dające się ogarnąć mnóstwo 
rzeczy szczegółowych. W ten  sposób z obu stron, jak  myślę, doznaje 
indukcja skutecznego zachw iania” 64.

62 „L’induction est 1’operation par laąuelle nous passons de la connaissance 
des faits a celle des lois qui les regissent”. Du fondement de 1’induction, 8-e ed. 
Paris 1924, s. 31.

63 Andre Lalande, Les theories... cyt. wyd., s. 5. „La formule de M. Lachelier 
signifie donc surtout in abstracto,  le passage du plus special, deja 'considere comme 
acąuis, au plus generał, encore discute”.

64 Sextus Empiryk, Zarysy  Pirrońskie. Kraków 1931. PAU. Przekład A. Kro- 
kiewicza, s. 92—93.
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W ogłoszonej w 1902 r. książce pt. La science et l’hypothese  H. P oin
care nie mniej zdecydowanie potępiał indukcję, gdy pisał: „L/induction, 
appliąuee aux sciences physiąues, est toujours incertaine, parce q u ’elle 
repose sur la croyance a un ordre generał de l ’Univers, ordre qui est en 
dehors de nous. L ’induction m athem atiąue, c’est-a-dire la dem onstration 
par recurrence, s ’impose au contraire necessairem ent, parce q u ’elle 
n ’est que l ’affirm ation d ’une propriete de 1’esprit lu i-m em e”65.

W międzyczasie powstało i przeżyło się wiele systemów filozoficz
nych, a nauki przyrodnicze osiągnęły poziom, o którym  m arzyli Bacon 
i Milton; zmieniło się kilka ustrojów  społecznych, zm ieniły się całkowi
cie poglądy na wszechświat i człowieka — nie zm ieniły się tylko bez
podstawne poglądy logików na rolę i charak ter indukcji. Pow tarza się 
ciągle jeszcze, że indukcja nie daje wniosków pewnych, mimo iż można 
by bez końca niem al przytaczać fak ty  pewne, najpew niejsze, niezachw ia
ne — które osiągnęliśm y w łaśnie na drodze indukcji. W szystkie znane 
nam praw a nauki zostały w ypowiedziane indukcyjnie. Nie istn iałaby 
nasza wiedza o rozwoju przyrody i ludzkości, gdyby nie było znane 
wnioskowanie indukcyjne. To bezpodstawne uprzedzenie do logiki in
dukcyjnej, k tóre się w ciągu dziejów w różnych objawiało postaciach, 
a dzisiaj uzew nętrznia się w usiłowaniu wtłoczenia tej skomplikowanej 
m etody dostosowanej do skutecznego badania rozw ijającej się rzeczy
wistości w schem at sztywnego sylogizmu — powinno się stać przedm io
tem większego zainteresow ania filozofów i przyrodników.

Istn ieją przynajm niej dwa sposoby „likw idacji” indukcji, propago
wane we współczesnej literaturze logicznej.

Pierw szy — to w spom niany już postulat racjonalizacji indukcji.. 
Polega on na tym , że przez wsunięcie apriorycznej przesłanki ogólnej 
zmienia się wnioskowanie indukcyjne na sylogizm. M etoda ta  liczy już. 
sobie dwadzieścia kilka wieków. To przecież jeszcze stoicy żądali w  po
lemice z epikurejczykam i m odyfikacji indukcji w tym  właśnie duchu..

Gdy epikurejczycy wnioskowali — na podstawie tego, że dotąd wszy
scy ludzie, objęci aktualnym  doświadczeniem, um ierali — że ludzie 
wszędzie są śm iertelni, stoicy żądali dodatkowej przesłanki ogólnej, 
stwierdzającej, że poza zasięgiem naszego doświadczenia aktualnego ży ją  
ludzie podobni do ludzi w ystępujących w naszym doświadczeniu ak tual
nym pod każdym względem, a więc i pod względem śm iertelności. I do
piero teraz jesteśm y upraw nieni do wyciągania wniosku, że i tam ci 
1 udzie — nie objęci naszym doświadczeniem — um ierają 66.

65 H. Poincare, La science et l ’hypothege. Paris 1920 (ed. Flammarion), s. L4.
6(5 Zob. Philodemos.  Col. II, XVI i XVII. Sprawa ta została przedstawiona sze

rzej w  artykule pt. Filodemosa traktat  o indukcji.  Studia Logica T. II, PWN 1955..

3*
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W w ypadku Bacona należałoby sform ułować dodatkow ą przesłankę 
ogólną orzekającą, że przedm iot posiadający jakąś własność posiada też 
formę tej własności, i że form a ta znajduje się w śród własności wym ie
nionych w tablicy obecności. Je s t to conditio sine qua non  racjonalizacji 
teorii Bacona 67. Ze względu jednak na obecność w  tym  wnioskowaniu 
przesłanek jednostkow ych i przesłanki ogólnej — wnioskowanie to nie 
może być nazyw ane indukcyjnym  G8.

Pow staje zatem  sy tuacja  następująca: uściślenie teorii Bacona wym aga 
racjonalizacji; ale racjonalizacja pociąga za sobą konieczność w prowadze
n ia przesłanki ogólnej; z chwilą jednak dodania tej przesłanki — induk
cja przekształciła się w dedukcję. Wobec tego> zrezygnujem y z racjonali
zacji. Tak, ale wówczas m usim y się jakoby pogodzić z tym , że m etoda 
Bacona w takiej form ie nieuściślonej (tzn. nie u ję te j w  form ę sylogi- 
styczną) nie może posiadać żadnej wartości.

Drugi sposób „likw idacji” indukcji polega na tym , że się odpowied
nio m odyfikuje jej definicję, usuw ając z niej to, co jest dla indukcji 
najistotniejsze, tzn. m om ent przejścia od faktów  do praw a tym i faktam i 
rządzącego. D efiniuje się m ianowicie indukcję jako  wnioskowanie od 
następstw a do. racji; podczas gdy dedukcja jest procesem  odwrotnym , 
tzn. jest wnioskow aniem  od racji do następstw a. Tak szeroko rozu
m iana indukcja obejm ow ałaby obok indukcji właściwej również wszelkie 
pseudoindukcje, k tóre  posiadają tylko pozorne, zew nętrzne analogie 
z indukcją właściwą. Po zatarciu  istotnej różnicy m iędzy indukcją nie
zupełną a indukcją zupełną i jej różnym i odm ianam i, m am y przed sobą 
jednolitą konstrukcję  logiczną, w której k ierunek  wnioskow ania prze
biega bądź od racji do następstw a, bądź też od następstw a do racji. 
W ten sposób skom plikow ana problem atyka dedukcji i indukcji została 
przełożona na inny, bardzo prosty  język, w  k tórym  właściwości obu 
m etod rozpłynęły się znów w sztyw nym  schemacie sylogistycznym .

Przedstaw ione tu ta j szkicowo próby „likw idacji” indukcji przez jej 
udedukcyjnienie mogą być ciekaw ostką logiczną, ale w  żadnym  wypadku 
nie można ich w iązać z teorią Bacona. Bacon szuka praw  rządzących 
■zjawiskami. Chce opanować oporną m aterię i dotrzeć do je j istoty. 
Św iat przedstaw ia m u się jako mechanizm  pełen dynam iki. I z tego 
w łaśnie względu odrzuca zbyt sztyw ny sylogizm, k tó ry  nie może mu 
być w jego pracy, pracy przyrodnika, pomocny. Toteż tendencje do 
racjonalizacji m etody Bacona należy uznać za ahistoryczne i obce ducho
wi jego dzieła. Sam Bacon protestow ałby z pewnością przeciw  tego ro~

67 Zob. Kazimierz Ajdukiewicz, Franciszek Bacon z Werulamu, Dzieło i życie. 
Wstęp do polskiego przekładu Novum  Organum, PWN 1955, s. XLIX.

68 Tamże, s. L.
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dzaju próbom i odrzuciłby zdecydowanie in w ersyjną teorię indukcji jako 
niezgodną z całością jego poglądów, a przede wszystkim  nieprzydatną 
do celów, które chciał osiągnąć 60.

Po tych kilku uwagach krytycznych zajm ijm y się w ykładem  m etody 
Bacona przedstaw ionej w  trak tac ie  zatytułow anym  Valerius Terminus.

VALERIUS TERMINUS,  CZYLI ZARYS NOWEJ METODY

Valerius Terminus  składa się częściowo z luźnych ustępów, częściowo 
z wyciągu dw unastu rozdziałów pierw szej księgi dzieła On the interpre- 
tation of naturę. Jest :to pierwsze zachowane pismo pochodzące z wczes
nego okresu twórczości Bacona 70. Poprzedzająca je  młodzieńcza rozpra
wa Temporis Partus M aximus  zaginęła, ale treść jej została przez Bacona 
włączona do Valerius Terminus.

T raktat ten wydał po raz pierw szy Stephen w książce Bacon’s Letters  
and Remains  w  r. 1734. Ellis i Spedding umieścili go w III tomie zbio
rowego w ydania dzieł Bacona na str. 215— 252 pod tytułem : Valerius 
Terminus of the Interpretation of Naturę with  the annotations of H er
mes Stella. „Valerius T erm inus” to nazwisko fikcyjnego autora, którem u 
Bacon każe wygłaszać swoje poglądy; fikcyjne jest rów nież nazwisko 
kom entatora: „Herm es S te lla”.

69 Inwersyjna lub redukcyjna teoria indukcji została sform ułowana przez 
Sigwarta i Jevonsa (Sigwart, Logik,  II, 1878 § 95, s. 420 nn, Jevons, Pńnciples  
of Science, 1874, rozdz. VII i IX). Indukcja w tym ujęciu jest czynnością m yśli 
odwrotną w  stosunku do dedukcji, jest z nią ściśle powiązania i nie może być 
niezależnie od niej rozpatrywana. Teoria ta wyróżnia w  indukcji dwie czynności: 
wynajdywanie i sprawdzanie. W ynajdywanie hipotez wym yka się wszelkim  pra
widłom i nie da się ująć w  żaden system; czynność tę można porównać do sztuki 
rozwiązywania szarad czy rebusów. Natomiast sprawdzanie opiera się całkowicie 
na sylogistyce, na wnioskow aniu dedukcyjnym. A zatem, jeśli czynność heurystyczna 
wymyka się spod kontroli logicznej, a procedura sprawdzania jest wyłącznie de
dukcyjna, to należy sylogizmowi przyznać kierowniczą rolę w  indukcji. „Każda 
w;ięc indukcja — pisze Biegański -— sprowadza się do dedukcji i nie ma innego 
logicznego typu wnioskowania, jak tylko dedukcyjne, innym i słowy indukcja jest 
tylko metodą badania polegającą na odwrotnym stosowaniu dedukcji” (Teoria 
Logiki, Warszawa 1912, s. 521). Zwolennikiem tej teorii był Jan Łukasiewicz 
(por. O indukcji, jako inwersji  dedukcji,  „Przegl. Filozof.” 1903, T. VI i O wnio
skowaniu indukcyjnym,  „Przegl. Filozof.” 1907, T. X), który za K. Twardowskim  
dopatrywał się w  każdym wnioskowaniu stosunku racji do następstwa. Warto 
dodać, że ta teoria nie była ani nowa, ani oryginalna, gdyż znana już była 
Arystotelesowi. Jego indukcja apodyktyczna (czyli sylogizm  indukcyjny) była w łaś
nie rozumiana jako inwersja typowego sylogizmu.

70 Zob. bliższe szczegóły we wstępie Ellisa do tego dzieła (Robert Leslie Ellis, 
Preface to Yalerius Terminus, Works  III, s. 201 n.
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T raktat napisany zbyt zwięźle, stylem  ciężkim  i n ie ja sn y m 71, obej
m uje sform ułow anie koncepcji autora w ich pierw otnej postaci. Myśl 
zmaga się z form ą czyniąc pew ne miejsca nadzwyczaj trudnym i do zin
terpretow ania. W yłożony tu ta j został szkicowo' zarys głównych myśli 
filozoficznych, a zwłaszcza metodologicznych, rozw iniętych później sze
rzej w De Augm entis  Scientiarum  i w  N ovum  Organum. G. Furlani, 
k tó ry  się tym  trak ta tem  zajął szczegółowo, widzi w nim  klucz do w ła
ściwego zrozum ienia całej koncepcji metodologicznej B acona72.

Rozdziały 1— 10 Valerius Term inus  weszły w skład Advancem ent oj 
Learning, k tó re  później zostało przerobione na De A ugm entis  Scientia
rum. Pozostałe rozdziały z w yjątk iem  11 pokryw ają się m niej więcej 
z pierw szą księgą N o vu m  Organum. Można powiedzieć, że Valerius Ter
minus  z w yjątk iem  rozdziału 11 dotyczy tej części dzieła Bacona, k tórą 
nazw ał philosophia destruens.

T rak ta t u jm u je  w pew nym  uogólnionym skrócie całą koncepcję filo
zoficzną Bacona, a więc jego dzieło in nuce  w  form ie pierw otnej — 
i z tego  powodu znajomość jego treści jest dla in te rp re ta to ra  doktryny  
Bacona bardzo pożądana. Zarówno więc w zględy historyczne, jak  i tre ś
ciowe nadają  te j rozpraw ie szczególną wagę.

Na specjalną uwagę zasługuje 11 rozdział tego trak ta tu , poświęcony 
zagadnieniom  metodologicznym; została w n im  rów nież naszkicowana 
problem atyka przeznaczona do późniejszego opracow ania. Treść roz
działu posiada w iele punk tów  stycznych z drugą księgą N o vu m  Organum  
z tą ty lko różnicą, że stosunkowo niewiele m iejsca poświęca się tu ta j 
teorii form . To, co Bacon nazwie później w ykryw aniem  form  (jormae  
inventio; investigation oj the jorm)  tu ta j nosi m iano freeing of a direc- 
tion, tzn. uw alnianie dyrek tyw y (domyślne: od różnych ograniczeń zwę
żających jej praktyczną stosowalność).

W tym że rozdziale 11 przedstaw ia Bacon dążenie do naukowego 
ugruntow ania tej drogi, na k tó rą  ludzkość powinna wejść, aby móc 
opanować zasady skutecznego działania. W szystkie dy rek tyw y  i w ska
zówki tą  tu ta j sform ułow ane z tego punktu  wideznia. Skuteczne działanie

71 Uskarża się na to  sam Ellis: „However this may be the tract is undoubtedly
obscure, partly frorn the style in w hich it is written, and partly from its being  
c*nly a fragm ent”. Preface... Works  III, s. 202.

73 Furlani pisze: „Unser Ansicht nach ist diese Schrift fur das Vestandnis 
der baconischen Philosophie und nam entlich seiner Methode von ausserordentlichem  
Werte — sind doch die Hauptgedanken unverandert in  das Novum  Organum  
iibergegangen — und deshalb soli sie uns zum Schliissel flir die w ichtige Erklarung 
des baconischen Denkens dienen”...; i dalej: „ ...w ir m it vollem  Recht behaupten 
konnen, dass eine richtige Interpretation dieser Schrift und A ufhellung der 
vielen dunkeln Und fast ganz unverstandlichen Stellen uns das richtige Verstan- 
dnis fur die baconische Methode erleichtern w ird”. G. Furlani, op. cit., cz. I, 
s. 198—199.
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bowiem, a nie poznanie uważa Bacon za główny cel swej metody. Nie 
znaczy to oczywiście, że Bacon nie docenia w artości poznania. On tylko 
odrzuca poznanie w rozum ieniu scholastycznym, teologicznym. Przestrzega 
ludzi przed niepotrzebnym  trw onieniem  sił na rozwiązywanie nierealnych, 
chim erycznych problemów. Rzetelne, naukowe poznanie powinno nam  po
magać w skutecznym  działaniu, powinno być na usługach skutecznego 
działania. M etoda dostarczy nam  przepisów na nowe odkrycia i w yna
lazki73. Przez metodę rozumie Bacon zgodnie z etymologią term inu „m e
toda” 74 drogę wiodącą prosto do celu.

Myśli wyłożone w Valerius Terminus  rzucają niew ątpliw ie więcej 
św iatła na stanowisko filozoficzne Bacona niż inne jego dzieła. Jest to 
bowiem jak  gdyby kom entarz do- jego metodologii.

Zarówno zwięzłość, jak  i ciężki styl oraz niejasność poszczególnych 
sform ułow ań narzucają z góry jedyną form ę w ykładu przedstaw ionych 
tu taj m yśli Bacona: będzie nią w ierna parafraza z dołączeniem w wielu 
m iejscach oryginalnego tekstu .

Twierdzi więc Bacon, co- następuje: przedm iot, którym  się zajm ujem y 
musi być potraktow any szczegółowo, a nie ogólnie. Żadna z dotychcza
sowych filozofii nie interesow ała się szczegółowym; nie powstały też 
na ten tem at żadne teorie, żadne spekulacje; żaden podręcznik p rak tyk i 
nie zajął się tą sprawą.

Zadanie polega na tym , aby w yjaw ić i odkryć nowe w ynalazki i dzie
ła. Dokonać tego trzeba bez błędów  i sztucznych domysłów, bez dłużyzn 
i trudności pospolitego' doświadczenia (This is to be done without the 
errors and conjectures of art, or the lenght and difficulties of experience); 
n a tu ra  zaś i rodzaj owych wynalazków  w inny być określone jako możli
we do' w ykrycia. Albowiem jeśli stracim y z oczu cel, narażam y się na 
dalsze błądzenie.

Ludzkość zatrzym ała się przy  tych korzyściach, jakich dostarczają 
stare pojęcia (only we have stood upon the best advantages of the notions  
received), jakby  na jakiejś górze, ażeby oglądać jedynie tylko najbliższe 
dziedziny nauki (to shew the knowledges adjacent and confinig).

Jeżeli brak celu poznania rodzi liczne błędy, to nieznajomość praw dzi
wego celu sta je  się przyczyną zbaczania z właściwej drogi. Gdy cel jest 
postawiony, człowiek nie błądzi; brak celu uniemożliwia obranie kierunku.

Skuteczność ludzkiego działania nie zależy od wartości osiągniętego 
przez działanie skutku, lecz od natu ry  dyrektyw y działania (This perfec-

73„The revealing and discovering of new  inventions and operations”. Vale-  
rius Terminus,  rozdz. 11. Zob. też Delineatio et argumentum,  cyt. wyd. s. 18: 
„Finis autem huius scientiae (mowa o logice Bacona) est ut res et opera, non 
argumenta et rationes probabiles inveniantur et idicentur”.

74 MeOoSoę =  t j  68óę (a s to c  t i  =  droga dokądś, do czegoś.



40 K. Leśniak

tion, we mean, not in the worth of the effect, but in the naturę of the 
direction): nie m am y bowiem zamiaru pobudzać ludzkich nadziei, lecz 
chcemy być przew odnikiem  w odkrywczych podróżach ludzkości.

Pełnia (kompletność, plastyczność) dyrek tyw y działania i w ytw arza
nia pewnego skutku (the fulness of direction to work and produce any  
effect)  polega na dwóch w arunkach, a mianowicie na pewności i wolności 
(certainty and liberty).

D yrektyw a jest pewna, jeśli się odnosi nie tylko do niektórych przy
padków, lecz jeśli jest niezaw odna zawsze (infallible).

D yrektyw a jest wolna, jeśli nie ogranicza się do- pew nych tylko 
sposobów przetw órczych, lecz gdy obejm uje w szystkie możiliwe środki 
i drogi, zgodnie z trafnym  powiedzeniem poety: sapientibus undiąue latae 
sunt viae; albowiem tam , gdzie jest w ielka ilość różnych możliwych spo
sobów przetw órczych, tam  też jest w iększa możliwość w yboru jednego 
z nich (and luhere t h e r e  is the greatest plurality of change, there is the 
greatest singularity of choise).

Ponadto-, podobnie jak  hipotetyczna dyrektyw a (conjectural direction) 
daje tylko przypadkow e skutki, tak  znowu dyrek tyw a szczegółowa i ogra
niczona (a particural and restrained direction) jest w  niem niejszym  stop
niu przypadkow a, jak  niepewna. Albowiem pewne środki, k tórym i czło
wiek m ógłby dysponować posługując się dyrek tyw ą szczegółową, mogą 
się właśnie znaleźć poza naszym zasięgiem, albo też  w ogóle użycie ich 
mogłoby się wiązać z w ielkim i trudnościam i czy naw et stratam i. A za
tem, jeśli w skutek braku dyrek tyw y pewnej (and so if for want of 
certaiinty in direction) jest się pozbawionym  zam ierzonego skutku dzia
łania, to w skutek braku  dyrek tyw y wolnej (...for want of variety in 
direction) można się narazić na zaham ow anie działania.

Jeśli więc dyrek tyw a ma być pewna, to m usi nas kierow ać do czegoś 
albo wskazywać nam  coś takiego, co gdy jest obecne, to również poszu
kiw any skutek idzie koniecznie w  ślad za tym ; w przeciw nym  bowiem 
razie m oglibyśm y działać, ale nie osiągnęlibyśm y pożądanego sk u tk u 75.

Jeśli dyrek tyw a m a być wolna, to m usi nas kierow ać do czegoś ta 
kiego, co gdy jest nieobecne, to również skutek oczekiwany przez nas 
nie pojawi się z konieczności; w przeciw nym  bowiem w ypadku m ieli
byśm y władzę, nie mogąc równocześnie niczego osiągnąć76.

75 If therefore your direction be certain, it m ust refer you and point you to 
somewhat, which if it be present, the effect you seek w ill of necessity follow , else 
may you perform and not obtain. Yforks, III, s. 235.

7(5 It if be free, then m ust it refer to som ewhat which if  it be absent the 
effect you seek w ill crf necessity w ithdraw, else may you have power and not 
attempt. Works  III, s. 235— 236.
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To pojęcie dyrektyw y — stw ierdza Bacon — miał już w prawdzie na 
uwadze Arystoteles, w praktyce jednak nim się nie posługiwał, Obie 
wyżej wymienione, a przez niego sform ułowane reguły, dzięki którym  
tw ierdzenia ogólne nauk (aksjom aty, axioms) m iały się stać zamienne 
(whereby the axioms oj sciences are precepted to be madę convertible), 
a które nowsi filozofowie nie bez elegancji nazywali: pierwszą — „re
gułą praw dy” (the rule of truth) ze względu na to, że chroni przed błę
dem, a drugą — „regułą rozsądku” (the rule of prudence), ponieważ 
wybór środków potrzebnych do w ytw orzenia pożądanego skutku czyni 
bardziej swobodnym (because it free th  election) -— otóż obie te dyrek- 
wy dotyczące spekulacji i tw ierdzeń teoretycznych są właśnie tym, co — 
jak stw ierdza Bacon — chcem y teraz zastosować na gruncie praktyki 
i działania (...the two commended rules.. are the same thing in specula- 
tion and affirmation which we now observe).

Dla ilustracji Bacon zajm uje się dyrektyw am i w ytw arzania bieli.
P i e r w s z a  d y r e k t y w a  orzekałaby co następuje: jeśli zmiesza 

się razem powietrze z wodą, albo jeśli się je rozbije na drobne cząstecz
ki, to w  ślad za tym  pojawi się biel. Zajdzie to na przykład  wówczas, 
gdy fale m orskie będą się rozpryskiw ać na przybrzeżnych skałach; 
w wypadku śniegu itp. D yrektyw a ta jest pewna, ale niestety, zbyt 
szczegółowa i ograniczona z uwagi na to, że jest związana z wodą i po-" 
wietrzem.

D r u g a  d y r e k t y w a  m ogłaby mieć brzm ienie następujące: jeżeli 
się zmiesza powietrze w  sposób podany wyżej z jakim ś ciałem przezro
czystym, ale bezbarw nym  i m niej przezroczystym  od samego powietrza 
(np. szkło, kryształ itp.) tzn. jeśli tego rodzaju ciało zostanie sproszko
wane, stanie się ono białe, mianowicie na skutek tego, że między m a
leńkie cząsteczki sproszkowanego ciała wcisną się cząsteczki powietrza. 
Na przykład białko, k tóre jest w sobie przezroczyste, stanie się białe, 
gdy przez poruszanie lub ubijanie wymiesza się z cząsteczkami powie
trza. D yrektyw a ta — zauważa Bacon — uw alnia nas przeto od wody 
przy w ytw arzaniu bieli, ale nie uw alnia od powietrza.

Przypuśćm y, że t r z e c i a  d y r e k t y w a  usunie krępujące nas 
okoliczności i uwolni nas od ciała bezbarwnego. Na przykład  bursztyn, 
szafir itp. s tarte  na pyłek sta ją  się białe; albo piwo lub wino ubite na 
pianę będą również białe.

C z w a r t a  d y r e k t y w a  m ogłaby wykluczyć zależność od ciała 
mniej przezroczystego niż pow ietrze, jak  np. w w ypadku płomienia, 
który  jest ciałem złożonym z cząstek pow ietrza i cząstek od powietrza 
delikatniejszych. Płom ień m ógłby być zupełnie biały, gdyby nie dym, 
który jako trzeci składnik wiąże się z nim i zabarw ia go.
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W przytoczonych dyrektyw ach powietrze odgrywa jednak nadal 
pewną rolę.

P i ą t a  d y r e k t y w a  m ogłaby być przeto taka: jeśli jakiekolwiek 
dwa ciała w różnym  stopniu przezroczyste zostaną w znany już sposób 
razem wymieszane — to biel się pojawi. Na przykład  jeśli się wymiesza 
olej z wodą w  różnym  stosunku, to m ieszanina pozostanie biała, mimo iż 
w yparuje powietrze, które się tu taj znalazło w następstw ie ubijania 
mieszanych ciał. Również szkło lub kryształ s ta rte  na proszek i w rzu
cone do wody — przez co uchodzi powietrze — pozostaną białe, chociaż 
niezupełnie. U wolniliśm y się więc z kolei również i od powietrza, ale 
ciągle jeszcze jesteśm y uzależnieni od ciał przezroczystych.

W tym  m iejscu Bacon decyduje się przerw ać dalsze wywody na 'te
m at w ytw arzania bieli, częściowo — jak  pisze — z tego powodu, że 
m usiałyby się ciągnąć zbyt długo, a przede wszystkim  dlatego, że poja
w iłyby się spraw y, których w tym  dziele postanowił nie poruszać (that 
which in this work I determine to reserve) ze względu na to, że przed
stawienie obszernej historii obserwacji oraz barw  i w idzialnych przed
miotów (objets visible) przem ieniłoby się w długą dygresję, gdy celem 
jaki sobie obecnie staw ia jest tylko podanie przykładu ilustrującego dy
rektyw ę wolną (jree direction), a ponadto opisanie jej i odpowiednie 
wyróżnienie.

Nie zamierza Bacon tedy  podawać — jak stw ierdza — szczegółowych 
przepisów ani w yjaśnień, jak  osiągnąć ów stan  uniezależnienia się od 
ciał przezroczystych przy w ytw arzaniu bieli i — pow racając po tych 
zastrzeżeniach do właściwego tem atu  — przy jm uje następujące brzmie
nie s z ó s t e j  d y r e k t y w y :  wszystkie ciała lub części ciał, pozo
stające do siebie w prostym  stosunku, reprezentu ją  b ie l77. W yjaśniam y 
to — stw ierdza Bacon — chociaż nie wywnioskowaliśm y tego indukcyj
nie. U stalam y zatem , że absolutna proporcjonalność m iędzy cząsteczka
mi ciała w ytw arza przezroczystość; nieproporcjonalność w równym sto
sunku w ytw arza biel; nieproporcjonalność we względnym  stosunku tw o
rzy wszystkie pozostałe barw y; wreszcie absolutna, czyli bezładna n ie
proporcjonalność w ytw arza czerń78.

77 W podobnym ujęciu powraca ta dyrektywa w  De augmentis  III, 4. Works  I, 
s. 566: „At in m etaphisica si fiat inąuisitio hujusmodi ąuidpiam reperies: corpora 
duo diaphana interm ixta proportionibus eorum opticis sim plici ordine sive 
aeąualiter collocatis, constituere albedinem ”, Ellis dodaje w  komentarzu do tego 
miejsca: „And o;bserve that this sentence is not to be found in the corresponding 
passage of the Advancem ent of Leaming,  but is interpolated in the translation” 
Works  III, s. 237, uwaga I.

78 It is then to be understood, that absolute eąuality produceth transparence, 
ineąuality in sim ple order or proportion. produceth all others colours, and abso
lute or orderless ineąuality produceth blackness”. Works  III, s. 237.
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Na tej podstawie można poczynić szereg obserwacyj i dojść do pew
nych rezultatów . Stw ierdza się na przykład, że biel i czerń w ogóle nie 
łączą się z przezroczystością; że biel zachowuje światło, czerń je zatrzy
m uje (that whiteness keepeth light and blackness stoppeth light...)-, że 
biel i czerń nigdy nie pow stają w  tęczy, w diam entach, kryształach 
itp.; że biel nie daje żadnej barw y, a czerń z trudem  się pozwala zabar
wić; że biel zdradza jakieś pokrew ieństw o z suchością, a czerń z wilgocią; 
że spalenizna wywołuje czerń, spopielenie natom iast — biel; że kw iaty 
m ają na ogół żywe kolory, a rzadko czarne itd. To wszystko przedstawia 
Bacon — wedle jego w łasnych słów — w pewnym  nieładzie, przy po
mocy wywodu, a nie indukcji (by w ay oj deriuation and not by w ay oj 
induction).

Wolność szóstej dyrek tyw y jest dobra i właściwa dla bieli tkwiącej 
w przedmiocie (jor whiteness jixed  and inherent), a nie dla wyobrażenia 
czy zjawiska bieli, co później jeszcze będzie w yjaśnione (but not jor 
whiteness jantastical or appearing...). Przede wszystkim  jednak — uważa 
Bacon — zachodzi konieczność sprowadzenia dyrektyw y do pewności 
lub praw dy, albowiem nie każdy układ czy wymieszanie ciałek w sto
sunku nieproporcjonalnym  w ytw orzy barwę. Na przykład mocna woda 
(iaqua jortis  — kwas azotowy), olej w itriolow y itp. w sposób całkiem 
wyraźny, a inne substancje w sposób m niej wyraźny, składają się z wie
lu różnorodnych cząstek, a mimo to są przejrzyste i jasne.

Sprowadzenie owej dyrek tyw y m usi zatem przedstaw iać się nastę
pująco: zmieszane w podany sposób ciała lub części ciał muszą posia
dać wielkość, ponieważ wszystkie te różnorodne ciałka, k tóre pobudzają 
nasz zmysł wzroku muszą mieć większe rozm iary i większą siłę działania 
od tych, k tóre w yw ołują inne w rażenia. Kilka ziarnek szafranu potrafi 
zabarwić beczkę wody, a taka sam a ilość ziarnek zybetu w ypełni zapa
chem całą izbę. Dlatego to także D em okryt utrzym yw ał (co przejął odeń 
Epikur), że układ m aterialnych cząstek, z których są zbudowane ciała, 
jest przyczyną barw. Pow inien on był jednak dodać, jeśli chciał nadać 
swemu tw ierdzeniu postać całkowicie popraw ną, że owe cząstki muszą 
posiadać określoną wielkość. To w łaśnie jest przyczyną tego, że barw y 
m ają niewiele wspólnego z ciałami, z którym i są związane, z ich w ła
snościami i istotami.

Tak na przykład ciała o podobnym zabarwieniu różnią się zasadni
czo pod każdym  innym  względem, na przykład sól i cukier, i na od
wrót, ciała różniące się barw ą są pod innym  względem podobne, na 
przykład białe i niebieskie fiołki, różne żyły tego samego agatu lub ka
wałka m arm uru, a to z tego względu, że inne (niż barwy) właściwości 
pozostają do siebie w stosunku o wiele subtelniejszym  niż barwy.
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A przecież istnieją własności i na tu ry , do których w ytw orzenia koniecz
ne są cząstki m aterialne o większych rozm iarach niż rozm iary cząstek 
w ywołujących w rażenie barw y; a znowu zapachy i inne własności są 
w ytw orem  cząstek bardziej subtelnych. Podobnie bowiem jak  cząstki 
pewnego ciała w yw ołują zapach, a są zbyt małe by je dostrzec okiem, 
tak  też cząstki jakiegoś ciała mogą wywoływać barw ę, będąc zbyt małe, 
aby mieć ciężar. W yraził to trafn ie  jeden z proroków, gdy opisując n ie
w spółm ierny stosunek stw orzenia do B oga-Stw órcy powiedział, że 
wszystkie narody są w stosunku do Boga czymś, co można porównać 
z pyłkiem  na szali wagi, tzn. że są czymś widocznym, ale nie m ającym  
ciężaru.

Pow racając następnie do właściwego tem atu, Bacon zajm uje się dal
szym — jak  to nazywa — „uw alnianiem ” szóstej dyrek tyw y (a further  
freeing of this six direction); bo na przykład jasność potoku czy strum ie
nia zdradza przy pew nym  oddaleniu biel; kryształow e zwierciadła od
b ija ją  naszą tw arz lub jak iś przedm iot z pewnym  dodatkiem  bieli, a osła
bione oko reaguje na biały  śnieg w rażeniem  raczej koloru niebieskiego 
niż białego. Tak więc ostatn ia dyrek tyw a w ytw arzania bieli w  w ypadku 
gdy chodzi o biel będącą tylko zjaw iskiem  i czysto subiektyw nym  w y
obrażeniem, jak  to dzieje się w skutek jakości św iatła albo zm iany 
ośrodka, albo w pływ u czynników  postronnych na samo oko, nie pro
wadzi do wyniku (So as for  whiteness in apparition ordy and represen- 
tation by the ąualifying of the light, altering the intermedium, or affec- 
ting the eye itself, it reacheth not). Należy zatem  tę dyrektyw ę w w yż
szym jeszcze stopniu uczynić „w olną” tak, iżby mogła podawać kąt pa
dania św iatła wywołującego w oku określone działanie, mianowicie: 
biel. Rzecz łatw iejsza do przeprow adzenia, niż to, o czym była mowa po
przednio. Ale — stw ierdza Bacon —  światło pozostaje w w ew nętrznym  
związku z prom ieniow aniem  (które jest dotąd niedokładnie i źle pojęcio
wo ujm owane; przez jednych określane jako w ypływ  duchowych 
species, przez innych jako ruch ośrodka sukcesywnie docierającego do 
oka) — z drugiej zaś strony św iatło pozostaje w związku z działaniem  
zmysłu. „W yjawiam  to — pisze Bacon — chociaż m iałem  zam iar prze
milczeć; najlepiej jednak  będzie gdy rzecz całą pom inę zupełnie”.

Bacon nie zaprzecza bynajm niej, że zabieg ten, k tó ry  nazywa „uw al
nianiem  dyrek tyw y” (freeing of a direction) można w ykryć również 
w istniejących filozofiach — o ile tylko tego rodzaju na słabej podstawie 
oparta antycypacja może zdobyć jakieś oparcie trw ałe; nie odbiega za
bieg ten  bowiem daleko od tego, co zostało sform ułow ane w wyżej 
przytoczonych regułach aksjom atycznych (in the two rules of axioms), 
a co właściwie jest tym , co nazyw ają form ą, czyli form alną przyczyną,
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czyli praw dziw ą różnicą (the form  or formal cause, or that which they  
cali the true difference); jedno i drugie uważano jednak za niemożliwe
i raczej za życzenie niż za rzecz w granicach ludzkiej możliwości. Już 
Platon powiedział, że będzie jak  Boga czcił tego, kto będzie umiał sto
sować prawdziwe podziały i defin icje79; a to może być dokonane jedy 
nie tylko przez podanie praw dziw ych form i praw dziw ych różnic. ,,Ja 
się z nim  zgadzam — stw ierdza Bacon — z drobnym i wszakże zastrze
żeniami; jeżeli bowiem ktoś na podstawie swoich antycypacyj dojdzie do 
w ykrycia form , to ten zasługuje na w ielką cześć”.

Można się spotkać — pisze dalej — i z takim  tw ierdzeniem , że jeżeli 
wielu ludzi poznaje rzeczy przez naukę i obserwację (by instruction and 
obserwation), a ktoś m ógłby do tego samego rezultatu  dojść bez tych 
wszystkich środków, jeno na drodze objawienia, to należałoby go uznać 
za istotę nadprzyrodzoną i boską. Należałoby przyznać, że nie byłoby 
nigdy dostatecznie godnego ty tu łu  dla kogoś, kto by przy pomocy an ty 
cypacyj mógł osiągnąć to, co słaby i pośledniejszy umysł (a weak and 
inferior wit) może osiągnąć na drodze interpretacji.

„A co do mnie — pisze wreszcie — to z najw iększą ciekawością 
pragnąłbym  zobaczyć jak  daleko można zajść na samych tylko antycy
pacjach. Czy to nie jest przypadkiem  tak, jak  gdybym podziwiał n ie
widomych za ich fortele, k tórym i się muszą posługiwać będąc pozba
wieni wzroku, sądząc, że gdybym  ja był pozbawiony wzroku, to chyba 
z wielkim tylko trudem  mógłbym robić to, co oni?”

Szkoła A rystotelesa głosiła, że praw dziw a wiedza, to wiedza przy
czynowa, a praw dziw a przyczyna, to form a. A rystotelicy dodawali też, 
że istnieje jedna tylko praw dziw a forma. Ich argum entacja — wyjaśnia 
Bacon — była jednak zbyt różna od naszej, bo oni cień nauki brali za 
naukę samą, gdy m y teraz na pierwszym  miejscu staw iam y to, co jest 
uznane za najbardziej godne w ykrycia, a co jest do w ykrycia n a jtru d 
niejsze.

Należałoby jeszcze — czytam y dalej — podkreślić koniecznie pewną 
stronę tego zagadnienia, trak tu jąc  to nie jako zw ykły dodatek, lecz 
jako środek ostrożności. Otóż można często zaobserwować, że znamiona
i cechy doskonałości w ystępują w wyższym stopniu w rzeczach fałszo
wanych i podrobionych niż w oryginałach, ale pośledniejszego i niższego 
gatunku. Na przykład sztuczny rubin  jest bardziej podobny do praw dzi
wego rubinu niż pewne jego odm iany naturalne itp. Analogicznie: pew 
ne dyrektyw y noszą pozory „praw dy” i „wolności” praw dziw ej dyrek
tywy, nie będąc w rzeczywistości żadną dyrektyw ą. Aczkolwiek bowiem 
jakaś dyrektyw a w ydaje się pewna i wolna, ponieważ nam  wskazuje

79 Por. Novum Organum  II, 26.
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jakąś własność nieodłączną od własności poszukiwanej, to jednak mimo 
to jest ona powierzchowna i fałszywa, jeśli nas nie prowadzi o stopień 
wyżej — do czynu, do działania, do światła, przy pomocy którego mo
żemy coś zdziałać, coś wytworzyć.

Dlatego, ażeby zapewnić i zagw arantow ać prawdziwość dyrektyw y 
(chociaż ogólny opis podany w 1/alerius Terminus  — zdaniem  Bacona — 
jest tak  jasny, że każdy będzie mógł bez trudu  pojąć czy jest bliżej skut
ku i działania, czy nie, albo czy tylko osiągnął pojęcia abstrakcyjne lub 
zmienne) — podane zostają dla dokładniejszej inform acji takie ostrze
żenia:

Pierwsze brzm i jak  następuje: w ykry ta  własność m usi być pierw ot
niejsza niż na tu ra  zadana (more original than the naturę supposed), 
a nie w tórna albo tego samego stopnia (and not secundary or of the like 
degree). Na przykład: jeżeli m am y nadać kam ieniowi połysk, to dobra 
dyrektyw a zaleci gładzić powierzchnię. Nie będzie jednak  dobrą dyrek
tyw ą taka, k tóra  zaleci nadać kam ieniowi połysk w wypadku, gdybyśmy 
chcieli otrzym ać tylko gładką powierzchnię. Istnieje bowiem prawo, że 
dyspozycja wszelkiej rzeczy ze względu na stan swój albo swoich części 
jest pierw otniejsza od tego, co jest względne i przechodnie w stosunku 
do rzeczy in n e j80. Tak więc równom ierność powierzchni (evenness) jest 
dyspozycją kam ienia sam ą w sobie; ale gładki (smooth) jest kam ień 
tylko ze względu na rękę, k tóra go dotyka, a błyszczący (bright) — ze 
względu na oko, k tóre go ogląda. Niemniej jednak wszystkie te w łas
ności skupiają się w jedną całość (and nevertheless they  all cluster and 
concur).

D yrektyw a jest w  większym  stopniu niedoskonała, jeżeli nam  wska
zuje na taką tylko względną własność, która jest w tym  samym stopniu 
własnością w zględną, co własność poszukiwana (if it do appoint you to 
such a relative as is in the same kind not in a diverse). Bo aczkolwiek 
przez dyrektyw ę: „w ytw orzyć połysk przez gładkość” nie osiąga się 
właściwie jakiegoś nowego stopnia działania ani też nie poznaje się 
nowych szczegółów przedtem  nieznanych, to jednak czy to przez suge
stię, czy przez przypom nienie może zwrócić uwagę na pewne szczegóły 
wprawdzie znane, ale których się jednak aktualnie nie pam ięta (known 
but not remembered). Łatw iej jest przecież przypom nieć sobie pewne 
praktyczne środki potrzebne do w ytw orzenia gładkości, niż stale mieć 
na uwadze jedynie tylko połysk.

80 „For the rule is that the disposition of any thing referring to the state 
of it in itself or the parts, is more original than that which is relative or tran- 
sitive towards another thing”. Works  III, s. 240.
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Gdyby natom iast dyrektyw a zalecająca wytworzenie połysku przy 
pomocy odblasku (to make brigthness by making reflexion) brzm iała 
następująco: doprowadź odblask do takiego stopnia, ażebyś na błyszczą
cej pow ierzchni mógł zobaczyć własną tw arz, to taka dyrektyw a byłaby 
czymś w tórnym  i nie daw ałaby nam  żadnej pomocy, bowiem nie wno
siłaby nowej wiedzy, ani by nam  niczego nie sugerowała. Na przykład 
gdybyśmy przy badaniu bieli dysponowali przepisem zalecającym  w y
tworzenie takiej barw y, k tóra  by była widoczna w ciemności w kręgu 
jak najszerszym  — to byśm y się w  ogóle nie posunęli naprzód. Bo tego 
rodzaju „n a tu ry ” są jedynie tylko cechami, skutkam i, stanam i, przy
padkowością czy jakby to tam  jeszcze nazwać, a nie są istotnym i
i kształtującym i własnościami względem  własności poszukiw anych81.

Druga przestroga zwraca uwagę na konieczność zachowania pewnej 
kolejności w  procesie poszukiwania form. N ajpierw  należy badać ab
strakcyjne własności, a następnie dopiero konkretne ciała (tekst się 
urywa).

Przytoczony wyżej ostatni fragm ent trak ta tu , będący równocześnie 
zakończeniem rozdziału 11, jest nadzwyczaj ciemny. Nie wiadomo dokład
nie o co Baconowi chodzi. Tekst oryginału brzmi: „The second caution 
is that the naturę inąu ired  be collected by division before composition, 
or to speak m ore properly, by composition subaltern  before you ascend 
to composition absolute e tc” 82.

Jest więc 11 rozdział tra k ta tu  Valerius Terminus  w ypełniony przepi
sami i dyrektyw am i. Na podstawie wyłożonych w nim  tez można ustalić 
najogólniejsze założenia filozofii Bacona: wiążą się one z istotą i najg łęb
szym sensem baconizmu. N auką o form ach, która w pierw otnej w ersji 
nazywała się „uw alnianiem  dyrek tyw y”, chciał się Bacon przeciwstawić 
biernej kontem placji scholastycznych spekulacyj. W teorii form  dominuje

81 „For these kinds of natures are but properties, effects, circumstances, con- 
currences, or what else you shall like to cali them, and not radical and form ative  
natures towards the naturę supposed”. Works  III, s. 241.

82 Ellis, Works  III, s. 205 pisze w  tej sprawie: „The second caution is so obscu- 
rely expressed that I can only conjecture that it refers to the necessity of 
studying abstract ąualities before commencing the study of concrete bodies. Com
position subaltern and composition absolute are placed in antithesis to each other. 
The latter phrase apparently describes the synthesis of abstract natures by which  
an actual ultimate species is .formed, and the former refers to the formation of 
the class of objects which all agree in possessing the naturę which is the subject 
of inąuiry”. G. Furlani rozumie to zdanie inaczej i tłumaczy dosłownie: „Die 
zweite Vorsichtsmassregel besteht darin, dass die untersuchte Natur durch Trennung 
vor der Zusammensetzung zu einem Begriffe gebildet werde oder um geanuer zu 
reden, durch relative Zusammensetzung bevor man zur absoluten schreitet und so 
weiter”. Die Entstehung..., cz. I, s. 206.
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zasada działania, czynny stosunek do rzeczywistości. P rzy  pomocy sta
rego, obarczonego balastem  scholastycznej tradycji pojęcia „form y”, rea 
lizuje Bacon główne hasło Odrodzenia: suprem ację działania nad kon
tem placją.

Nowa form a życia społecznego narzucała now y sty l filozofowania do
m agając się od m yślicieli oderw ania i odwrócenia um ysłu od teologicz
nych fikcyj, a skierow ania go ku sprawom  ziemskim, m aterialnym , rea l
nym, konkretnym . Zdobyć władzę nad przyrodą i zmusić ją  do służenia 
człowiekowi — oto cel filozofii w yraźnie sform ułow any przez Bacona 
w Valerius Terminus. Ale Bacon nie ogranicza się do rzucania haseł. On 
również podaje sposoby ich realizacji. Tworzy pierw szy w dziejach logiki 
teoretyczny system  metodologii, k tóra  ma doprowadzić do osiągnięcia 
konkretnych w yraźnie określonych celów. Sform ułow ane w traktacie 
dyrektyw y m ają człowieka uzbroić w  technikę w alki z przyrodą, m ają 
się stać narzędziem , przy pomocy którego każdy przeciętnie uzdolniony 
człowiek będzie m ógł przetw arzać tw ory  p rzyrody  na takie, które posia
dają specjalną w artość dla życia ludzkiego.

Zwrócić jednakże trzeba jeszcze raz uwagę, że Bacon nie idzie w  swym 
program ie filozoficznym za osiągnięciami nauki swego czasu. Chce kro
czyć w łasną drogą, jak  to w ielekroć pow tarza, a tym czasem  wchodzi na 
drogę, k tórej geneza wywodzi się z ducha średniow iecznej alchemii. Nie 
nawiązuje jednak  bezkrytycznie do alchem icznych praktyk; podchodzi 
do nich z apara tem  naukow ym  (oczywiście naukow ym  w jego rozum ie
niu). P rzy jm uje cele alchem ii odrzucając jej m etody. Alchemia Bacona 
to alchemia now ożytna, w m odyfikacji inspirow anej przez nowe potrzeby
i nowe tendencje nadchodzącej epoki.

w  DALSZYM CIĄGU O METODZIE BACONA

Ellis tw ierdzi w Przedmowie  ogólnej do filozoficznych dzieł Bacona, 
że nie można dać dokładnej odpowiedzi na pytanie: czym jest lub czym 
m iała być m etoda Bacona. Bacon nie m iał bow iem  — zdaniem  Ellisa — 
wyraźnego obrazu pew nych części swego system u. Nic więc dziwnego, 
że in te rp re tacja  dzieła Bacona m usi z konieczności opierać się na pew
nych hipotezach i dom ysłachS3.

83 „Howewer this m ay be, it is certain that an attem pt to determine what his 
metbod, taken as whole, was or would have been, m ust nacessarily involve a conjec- 
tural or hypothetical elem ent; ... It seems not improbable that some parts of 
Bacon’s system  vere never perfectly deyeloped even in his own mind.”. General 
Preface, Works  I, s. 21. Pogląd ten powtarza jeszcze później: „We may perhaps 
be permitted to believe that so far as relates to the subject of which w e are now  
speaking, Bacon never, even in idea, com pleted the m ethod which he proposed” (s. 37).
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Od czasu jednak ukazania się pierwszego wydania zbiorowego dzieł 
Bacona w redakcji Ełłisa, Speddinga i Heatha upłynęło już bez m ała 
sto lat (1858). W ciągu tego stulecia baconiana rozrosły się już do takiego 
stopnia, że można by z nich utw orzyć dzisiaj sporą bibliotekę.

Na owe baconiana składają się liczne m onografie, rozprawy, dyser
tacje doktorskie oraz wiele po różnych czasopismach rozsianych a r ty 
kułów. Nie m a bodajże takiego zagadnienia w filozofii Bacona, które by 
nie miało swego opracowania. Wiele zagadnień, k tóre w okresie pisania 
Przedmowy  Ellisa były sporne czy naw et, jak  się wydawało, nierozstrzy
galne, dzisiaj są w dużym stopniu wyjaśnione. W każdym  bądź razie pesy
m istyczna opinia Ellisa straciła już wiele na swej aktualności.

Jeżeli można mówić o kłopotach, na k tóre jest narażony badacz do
k tryny  Bacona, to raczej są to kłopoty na tu ry  wyłącznie in terpretacy jnej. 
Ale trzeba to w yraźnie zaakcentow ać — dotyczą one tylko pewnych w ąs
kich fragm entów  całości. Zagadnienie, czym jest lub czym miała być 
m etoda Bacona, przestało już dzisiaj być zagadnieniem. Można natom iast 
jeszcze ciągle mówić o pew nych trudnościach w ystępujących przy in te r
pretacji szkicowo podanych czy też marginesowo ploirusizonych pewnych 
kwestii, jak  np. spraw a własności pierw otnych i w tórnych, k tórą jak  się 
zdaje niesłusznie wiąże Ellis z Baconem.

Najwięcej i najpow ażniejszych trudności spiętrzyło się jednak wo
kół zagadnienia form y. Fragm entaryczne wypowiedzi Bacona w tej m a
terii u trudniają  w  dużym  stopniu pełne i jasne zrozum ienie jego kon
cepcji; nie przekreślają jednak  całkowicie tej możliwości.

Dwa problem y w ysuw ają się przede wszystkim na pierwszy plan 
w związku z baconowską teorią form: czy mianowicie należy przez form ę 
rozumieć przyczynę danej własności, jak  chą jedni, czy prawo tą w łas
nością rządzące, jak  chcą inni, czy może jeszcze co innego'; a po wtóre, 
czy teoria form  jest ograniczoną częścią system u Bacona, czy obcą w staw 
ką, którą by można pom inąć bez szkody dla jego m etody —■ jak głosi 
R. L. E llis84.

Co do ostatniego zagadnienia, to w ydaje się, że może ono być dzisiaj 
rozwiązane w sensie odrzucenia drugiego członu tej a lternatyw y. O drzu
cenie teorii form  byłoby równoznaczne z odrzuceniem teoretycznych 
podstaw indukcji baconowskiej. Przecież sam Ellis, autor tego pomysłu, 
pisze w innym  m iejscu (str. 31), że „the inves;tigation of the form of

84 „I am... much disposed to bielieve that the doctrine of Form is in some sort 
an extraneous part of Bacon’s system. His peculiar method m ay be stated inde- 
pendently of this doctrine and he has him self so stated it in one of his earlier 
tracts namely the Valerius Terminus”. General Preface, Works  I, s. 28. Później 
jeszcze raz powtarza Ellis (s. 39), że „...the doctrine of Forms is in reality an 
extraneous part of his philosophy”,
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natures or abstract ąualities is the principal object of the Baconian 
m ethod of induction”. Również Victor Brochard podkreśla istotne zna
czenie teo rii form dla metodologii bacońskiej. „Teoria form  łącznie 
z teorią m etody — pisze ten  autor — to istotne części dzieła Bacona. 
To zaiste punkt kulm inacyjny jego filozofii; tu ta j spotyka się m etafizyka 
(gdyż chodzi o zdefiniowanie na tu ry  bytu) z teorią nauki i teorią metody, 
ponieważ zarówno jedna, jak  i druga m ają za cel najw yższy — wykrycie 
fo rm ”85.

Wreszcie argum ent zasadniczy. Odrzucenie form  (gdyby to było 
w ogóle jakoś możliwe) czy uznanie ich za obcy elem ent w teorii Ba
cona przekreślałoby całkowicie alchemiczny charak ter jego m etodo
logii — co byłoby sprzeczne z całym jego dziełem.

Nie ulega natom iast wątpliwości, że nasza znajomość m etody Bacona 
jest niekom pletna, albowiem Bacon zaplanował o wiele więcej niż zdą
żył wykonać. W ykład metodologii, k tóry  miał być przedstaw iony w No- 
vum  Organum  uryw a się nagle na księdze drugiej. Inform ację na tem at 
tego, co miało stanowić treść dalszych ksiąg N ovum  Organum  podał nam  
Bacon w ostatnim  (tj. 52) aforyzm ie drugiej księgi tego dzieła. Czytamy 
tam  m.in.: „Teraz zaś m usim y przystąpić do omówienia środków, które 
w spierają indukcję i sprow adzają ją na właściwą drogę, a następnie do 
konkretów , do ukrytych procesów i ukrytych s truk tu r, i całej reszty, 
którą przedstaw iliśm y po porządku w aforyzmie dwudziestym  pierwszym, 
ażeby wreszcie (spraw ując niejako uczciwą i w ierną opiekę) przekazać 
ludziom ich własne losy, wyzwoliwszy ich rozum i uczyniwszy go nie
jako dojrzałym ”.

We w spom nianym  wyżej aforyzmie (II, 21) podał Bacon spis treści 
całego dzieła. D owiadujem y się, że N ovum  Organum  m iało obejmować 
następujące zagadnienia:

1) omówienie tak  zwanych faktów  w yróżnionych (de praerogativis 
instantiarum),

2) o podporach indukcji (de adminiculis inductionis)

85 „La theorie des form es est, avec celle de la methode, ce qu’il y a d’essentiel 
dans l’oeuvre de Bacon. C’est vraim ent le point culminant de sa philosophie; la se 
rencontrent la m etaphysiąue, puisqu’il s’agit de definir la naturę de l ’etre, la 
theorie de science et celle de la methode, puisąue l ’une et l’autre ont pour but 
supreme la decouverte des form es”. Victor Brochard, La philosophie de Bacon. 
W zbiorze: Etudes de Philosophie ancienne et la philosophie modernę.  Nouvelle 
fidition. Paris 1926 (J. Vrin) s. 310. Podobne stanowisko zajmuje holenderski autor 
G. Ysselmuiden, twierdząc, że indukcja Bacona jest ściśle związana z teorią przy
czyny formalnej: „L’induction de Bacon de Verulam est intim em ent liee a sa theo
rie de causes et particulierem ent de la cause form elle”. G. Ysselmuiden, L ’induc-  
tion Baconienne (Traduit du hollandais) Revue Neo-Scolastique. 1906, s. 18.
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3) o tym , co sprowadza indukcję na właściwą drogę (de rectijicatione 
inductionis),

4) o zmianie badań zależnie od na tu ry  przedm iotu (de variatione in- 
ąuisitionis pro natura subjecti),

5) o wyróżnionych (ze względu na badanie) własnościach (de praero- 
gativis naturarum ąuatenus ad inąuisitionem),

6) o granicach badań, czyli o zestawieniu wszystkich własności we 
wszechświecie (de terminis inąuisitionis sive de synopsi omnium na tu 
rarum in universo),

7) o dedukcji do prak tyki, czyli o rzeczach w ich stosunku do czło
wieka (de deductione ad praxin sive de eo quod est in ordine ad kom i
nem),

8) o przygotowaniach do badań (de parascevis ad inąuisitionem),
9) o w stępującej i zstępującej drabinie tw ierdzeń ogólnych (de scala 

ascensoria et descensoria axiomatum).

Niestety, ten bogaty p lan  zagadnień pozostał tylko planem. W rzeczy
wistości bowiem opracował Bacon tylko pierw szy punkt planu, egzem
plifikując go dw udziestom a siedmioma typow ym i przykładam i. Pozostałe 
tem aty, wśród których, jak  widać z tytułów , znajdow ały się zagadnienia 
zasadnicze dla Instauratio Magna, jak  na przykład „zestawienie w szyst
kich własności we wszechświecie” albo „w stępująca i zstępująca drabina 
twierdzeń ogólnych” — nie zostały w  ogóle podjęte przez autora.

W N ovum  Organum  w ydanym  w  r. 1620 porusza Bacon tylko szkico
wo niektóre punk ty  swego am bitnego planu. Zam iast metodycznie opra
cowanego dzieła zostawił chaotyczną m ieszaninę luźnych koncepcji, 
a właściwie surowy m ateriał, z którego dopiero po gruntow nym  opraco
waniu m ogłaby powstać druga część projektow anego dzieła. Kilka po
nadto wzm ianek o pozostałych częściach Wielkiej Odnowy  wyczerpuje 
realizację tego planu B acona86.

Z opracowania szóstej części Wielkiej Odnowy, która miała objąć 
zastosowania praktyczne, zrezygnow ał Bacon świadomie. Uważał bowiem, 
że opracowanie 'tej części dzieła przekracza już jego siły i nadzieje. On 
stworzył tylko początki, a rozpracowanie zagadnień objętych tą częścią 
będzie zadaniem  następnych pokoleń87.

86 Zob. Plan dzieła oraz Novum  Organum  I, 92; 116; 117.
87 Distr. Operis. Works  I, s. 144, Novum  Organum  I, 116 oraz List do Fulgenzia 

(Oeuvres Phil. de Bacon, publ. par. N. Bouillet, t. III, s. 552). Znajdują się tam  
następujące zdanie: „Instaurationis pars sexta, de qua spem omnino abjecimus; 
sed a seaculis et posteritate fortasse pułlulabit”. Por. Ch. Adam, Philosophie de 
Franęois Bacon, Paris 1890, s. 236.
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Zwrócono uw agę88 na pewne podobieństwo zachodzące m iędzy ideą 
doskonalenia um ysłu u Bacona a ideą doskonalenia duchowego głoszoną 
przez pewnych autorów  mistycznych, k tórych  nazywano m istrzam i życia 
duchowego.

Rozróżniali oni trzy  stopnie doskonalenia: życie oczyszczające, życie 
oświecone i życie zjednoczone. W pierw szym  dusza ludzka naw raca się, 
pozbywa się swoich w ad i oczyszcza się przed wejściem  w nowe, praw dzi
we życie. W drugim  — podporządkow uje się całkowicie św iatłu praw dy. 
Oświecona dusza pojm uje dopiero teraz wspaniałość drogi, k tórą  obrała
i przygotow uje się do kroku ostatniego. Osiągnąwszy trzeci stopień dusza 
jednoczy się ze źródłem  wszelkiego św iatła i wszelkiego życia, uczestni
cząc w życiu napraw dę boskim i wszechstronnym . Teraz dopiero widzi 
wszystko w aspekcie wieczności, k tórym  jest sama praw da.

Bacon zapewne celowo posłużył się w  w ykładzie całokształtu swej 
filozofii analogicznym  schem atem , ale w łożył w eń całkiem  inną treść, 
tam tej przeciw staw ną.

Ażeby osiągnąć doskonałość rozumu, należy zacząć od pozbycia się 
błędów i wszelkich przesądów; następnie trzeba um ysł odpowiednio przy
gotować i usposobić przychylnie do tego, co mu się zamierza podać,
i wreszcie tak  przygotow anem u umysłowi podać w iedzę89, k tóra na tym  
stopniu pozwala w pełni rozważać jedność p rzy rody90.

Na tej też podstawie sform ułował Bacon dwie doktryny, stanowiące 
główne składniki jego m etody, a mianowicie: 1) doktrynę o idolach 
(oczyszczającą umysł) i 2) teorię indukcji pozw alającą w nikać w tajem nice 
przyrody.

Aby osiągnąć cel, k tóry  staw ia Bacon filozofii, należy w pierw  zająć 
się odrzuceniem  wszelkich przesądów i uprzedzeń. Filozofia bowiem ma 
się opierać na in terp re tacji, a nie na antycypacjach.

Tworzy więc Bacon ogólną teorię idoli. Je j zadanie polega w  pierw 
szym rzędzie na tym , ażeby w ykryć i zanalizować te wszystkie czynniki, 
k tóre deform ują wiedzę ludzką. Idole muszą być wyplenione, a umysł 
m usi się stać znowu tablicą oczyszczoną (tabula abrasa), na której rzeczy 
m ogłyby wypisywać swą praw dziw ą istotę.

Idole um ysłu ludzkiego przeciw staw ia Bacon ideom um ysłu boskiego, 
dopatrując się w  nich różnicy zasadniczej, tj. takiej jaka zachodzi „mię

88 G. L. Fonsegrive, Franęois Bacon, Paris 1893, s. 106.
89 „Primo enim m entis area aeąuanda et liberanda ab eis quae hactenus recepta 

sunt; tum conversio m entis bona et congrua facienda est ad ea, quae afferuntur; 
postremo m enti praeparatae inform atio exhibenda”. Partis Instaurationis secundae  
delineatio et argumentum,  Lipsiae 1840, s. 19.

90 „... ut per veros et nusąuam interm issos gradus scalae adsensoriae ad unita- 
tem naturae perveniatur.” Partis Instaurationis... Tamże, s. 29.



Podstawy indukcji Fr. Bacona 53

dzy jakim iś pustym i urojeniam i a praw dziw ym i znakam i i piętnam i wy
ciśniętym i na stworzeniach stosownie do tego, jakim i są one napraw dę”91.

Idole osaczające um ysł ludzki mogą być albo nabyte, albo wrodzone. 
N abyte wywodzą się z różnych szkół filozoficznych, a także z przew rot
nych praw ideł wnioskowania (ex pewersis  legibus demonstrationum). 
W rodzone — pow stają z właściwości samego umysłu, k tó ry  bardziej od 
zmysłów skłonny jest do błędu. Um ysł bowiem na kształt zwierciadła
o nierównej powierzchni odbija wpraw dzie prom ienie rzeczy, ale odbija 
zgodnie ze swą s tru k tu rą  — a więc odbija nieadekw atnie, dodając do 
natury  rzeczy swoją n a tu rę 92.

Zaleca przeto Bacon owo zwierciadło, którym  jest nasz umysł, oczyś
cić i usunąć zeń wszelkie plam y, zanim je nastaw im y na działanie pro
m ieni rzeczy93; czyste zwierciadło będzie wysyłać czyste odbicia.

Człowiek dochodzi do praw dy jakby  po omacku i nie od razu; zaczy
na od błędów i pomyłek, ale błędy rozpoznane są dla niego odtąd pomocą 
w poszukiwaniu praw dy. Koniecznym  w arunkiem  w tej procedurze jest 
um iejętność wykluczania i odrzucania wszelkich eksperym entów  w ątpli
wych i podejrzanych. Bacon żywi w ielką ufność do tej m etody elim ina
cyjnej.

Umysł ludzki opanow any jest przez błędy, które Bacon nazywa po
czątkowo fałszywym i pozorami (the false appearances). Pew ne z nich 
wywodzą się ze wspólnej wszystkim  ludziom natury , inne z na tu ry  
indyw idualnej każdego z nas; jeszcze inne pochodzą z iluzyj w ywoła
nych słow am i94.

W De augmentis scientiarum  idole nazwane zostały „najw iększym i złu
dzeniami umysłu ludzkiego” — profundissimae mentis humanae falla- 
ciae95. Ich szkodliwe działanie jest niezwykle groźne, a to przede w szyst
kim z tego względu, że nie polega ono na zw yczajnym  w prow adzaniu 
w błąd w jakim ś jednym  czy kilku punktach ani też na zaciemnianiu 
naszych sądów czy też wreszcie na staw ianiu im przeszkód. Idole w pro

91 Novum Organum  I, 23; por. również I, 124.
92 Zob. Plan Dzieła, przekład polski, s. 32.
93 In generatione lum inis reąuiritur, ut corpus lumen recepturum poliatur,. 

atque deinde in debito ad lucern situ sive conversione ponatur”. Partis Instaura- 
tionis..., cyt. wyd., s. 18 n. Por. też Novum Organum  I, 115.

94 Advancement of Learning, cyt. wyd., s. 132, 134.
1) The false appearances that are imposed upon us by the generał naturę of 

the mind...
2) The false appearances imposed upon us by every m an’s own individuaL 

naturę and custom...
3) The false appearances that are imposed upon us by words...
95 Ks. V, ch. 4. Works I, s. 643.
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w adzają nas w błąd na mocy złych i opacznych dyspozycyj samego um ys
łu, które podobnie jak  antycypacje deform ują nasze sądy o świecie.

Do trzech rodzajów idoli wym ienionych w Advancement of Learning  
dodaje teraz Bacon czw arty rodzaj i nadaje wszystkim  odpowiednie 
nazwy. Są to:

W klasyfikacji idoli podanej przez Bacona na pierwszym  miejscu zostały 
wymienione idole wrodzone, na drugim  —• nabyte.

Idole plem ienne związane są ściśle z n a tu rą  ludzką, są wytworem  
wrodzonych dyspozycyj umysłu. Umysł ludzki jest czymś w rodzaju 
lustra odbijającego św iat zew nętrzny w pewnej deform acji tak, że na
sze „wszystkie percepcje, zarówno zmysłowe jak  i umysłowe, są dostoso
wane do człowieka, a nie do wszechświata (sunt ex analogia hominis non 
ex analogia universi)91. Fałszywe jest zatem  tw ierdzenie głoszące, że 
zm ysły ludzkie są m iarą  rzeczy98.

Czy jednak można z tych słów Bacona wyciągać wnioski o jego rela
tywizmie teoriopoznawczym, jak to czyni na przykład G. L. Fonse- 
g r iv e " ?

Istotnie Bacon tw ierdzi, że zm ysły nasze poznają własności z punktu  
widzenia człowieka, a nie z punktu  widzenia świata. Jeśli jednak wczy
tam y się uważnie w  teksty  dotyczące tego zagadnienia i porównam y je 
z ogólną postawą Bacona, dojdziem y do wniosku, że Bacon chce powie
dzieć tylko tyle: zm ysły będące niezbyt w iernym  zwierciadłem , dostar
czają nam  nieadekw atnych kopij — to jest relacja ex analogia hominis. 
Gdy jednak zarówno umysł, jak  i metoda sprostow ały odpowiednio dane 
zmysłowe, elim inując wszelkie dodatki naszych uczuć i naszej woli — 
wówczas możemy widzieć rzeczy takim i, jakie są w  istotcie — i to jest 
relacja ex analogia universi.

96 W sprawie bliższych informacyj o idolach zob. Novum  Organum  I, 38—69; 
idola tribus I, 41 i 45—53; idola specus I, 42 i 53—59; idola fori I, 43 i 59—61; 
idola theatri I, 44 i 61—68. Zob. również Valerius Terminus, Works  III, 241—242 
oraz Partis  Instaurationis,.., cyt. wyd., s. 19.

97 Novum Organum  I. 41.
98 Jest to aluzja do znanego twierdzenia Protagorasa:

Kai ó  IT. 8i  (JouAsTai 7 ia v T tó v  XPv)tA(*'rŁJV e tv c «  [xetpov t o v  $v-9-p<»:rov t w v  y.iv o v tc o v  w ę  S<mv 
tcov Si oux 0VTWV wę oiix ecrrw, Sextus Empiricus, Pyrh. Hip. I, 216 (Diels, frg. A 14).

99 Bacon se montre ici relativiste... etc. Franęois Bacon, wyd. cyt., s. 169 n.

Idola th ea tri

Idola tribus 
Idola specus 
Idola fori

— idole plemienia;
— idole jaskini;
— idole rynku;
— idole te a tru 96.
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Umysł oczyszczony i odpowiednio oświecony staje się zwierciadłem 
wiernym. Taka interpretacja jest całkowicie zgodna z duchem teorii 
Bacona100.

Z charakterystki tej klasy idoli nie wynika przecież, że „wrodzony” 
to tyle, co „nie dający się zmienić”. Idole plemienne biorą początek 
„albo z jednorodności substancji ducha ludzkiego101, albo z jego uprze
dzeń, albo z jego ograniczoności, albo z nieustannej jego ruchliwości, albo 
z wpływu uczuć, albo z nieudolności zmysłów, albo z tego, co nań robi 
wrażenie” (Novum  Organum  I, 52).

Jeżeli jednak człowiek zdoła uświadomić sobie źródła idoli, to przy 
pomocy odpowiednich zabiegów będzie możliwe uwolnienie się od nich.

W pierwszym rzędzie należy pamiętać o tym, że nasz sposób myślenia 
nie może być w żadnym wypadku uznany za miarę rzeczy. Jakże bowiem 
często, jeśli nie zawsze, jesteśmy skłonni zakładać o wiele większy po
rządek i większą prawidłowość w świecie, niż to jest w rzeczywistości. 
A dzieje się to wskutek tego, że jednorodność (aeąualitas) naszego włas
nego ducha przenosimy na dziedziny rzeczywistości nie będące jedno
rodnymi. Z drugiej strony zdradzamy często skłonność do pomijania 
tego, co jest niezgodne z naszym ustalonym zdaniem. Często nie zwra
camy uwagi na fakty negatywne. Bezkrytycznie ustosunkowujemy się 
do tego, co w sposób nagły i bezpośredni oddziałuje na nas. W objaśnia
niu zjawisk uciekamy się często do przyczyn celowych, których w przy
rodzie nie ma, a które kierują jedynie tylko naszym postępowaniem.

To są właśnie różne postacie idoli plemiennych, tkwiących w umyśle 
ludzkim. Nie jest to wszakże stan, w którym człowiek musiałby trwać 
wiecznie i niezmiennie. Logika pospolita, tzn. ta która w epoce Bacona 
obowiązywała powszechnie, utrwalała tylko ten stan rzeczy; logika nato
miast, której zręby tworzył właśnie Bacon, miała podać sposoby uwol
nienia się od tych deformujących nasze poznanie czynników.

Druga kategoria idoli wywodzi się z indywidualnej konstytucji każ
dego umysłu. Nazwał Bacon ten rodzaj złudzeń mianem zapożyczonym 
od Platona; nazwał je mianowicie idolami jaskini (idola specus). Indy
widualny umysł każdej jednostki jest bowiem podobny do owej jaskini 
znanej z przypowieści Platona. Z tej to właśnie jaskini patrzy człowiek 
na świat. A świat nie odbija się jednolicie w umyśle każdego poszczegól
nego osobnika, lecz odbija się swoiście, w sposób właściwy danemu osob

100 Zob. Victor Brochard, L a ph i losoph ie  de Bacon, cyt. wyd. s. 316.
101 Por. A d v a n c e m e n t  of Learning,  cyt. wyd. s. 133: „That the spirit of man, 

being of an eąual and uniform substance, doth usually suppose and feign in 
naturę a greater eąuality and uniform ity than is in truth”.
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nikowi, w zależności od wrodzonych uzdolnień, od nawyków, otoczenia, 
wychowania, przesądów, lektury i różnych przypadkowych okoliczności.

Niektórzy na przykład dopatrują się często różnic tam, gdzie inni 
widzą podobieństwa. Nie trudno też zauważyć skłonność do dopasowy
wania nauki czy filozofii do jakiejś idei wymyślonej przez siebie. Na 
przykład Arystoteles podporządkował całkowicie swoją filozofię natu
ralną sylogistyce, przez co uczynił ją (tzn. filozofię przyrody) bezuży
teczną. A znowu Gilbert zajmując się przez długi czas badaniami nad m a
gnetyzmem wymyślił filozofię dostosowaną do tego przedmiotu (N ovu m  
Organum  I, 54).

Ażeby się ustrzec przed idolami tego typu, powinien badacz przyrody 
nie dawać wiary temu, co go najbardziej przykuwa i zachwyca. „Mając 
do czynienia z tego rodzaju upodobaniami należy być szczególnie ostroż
nym, ażeby zachować rozum bezstronny i czysty” (N ovu m  Organum
I, 58).

Najbardziej wszakże niebezpieczne są idole rynku (idola fori), które 
wtargnęły do umysłu wraz ze słowami i nazwami. A słowa posiadają 
niezwykłą zdolność ujarzmiania i oszukiwania umysłu. Słowa i nazwy 
powstały w tym celu, aby wyrażać pewne idee, a tymczasem dzieje się 
tak, że albo powstają nazwy bezprzedmiotowe, będące wynikiem fan
tazji, albo też nazwy oznaczają rzeczy istniejące, ale są niejasne, źle 
określone, przedwcześnie i niewłaściwie z rzeczy wyabstrahowane. Przez 
długi czas — jak wiadomo — wierzono w istnienie rzeczy nie istnieją
cych, jak na przykład pr im u m  mobile, orbity planet, element ognia i tym 
podobne fikcje. Jako przykład niewłaściwego abstrahowania mogą służyć 
pojęcia takie, jak: mokry, ciężki, lekki, gęsty itp.

Te trzy rodzaje idoli wywodzą się z natury ludzkiej. Czwarty nato
miast i ostatni, który Bacon nazwał idolami teatru (idola theatri) rodzi 
się na gruncie tradycyjnych doktryn filozoficznych, które są przekazy
wane z pokolenia na pokolenie. Bywają niekiedy owe doktryny i pomy
słowe, i genialne, ale to nie przesądza w żadnym stopniu o ich popraw
ności. Lepiej jest kroczyć powoli, ale po właściwej drodze, niż biec 
szybko jak najlepszy piechur, ale po drodze błędnej. Dobry piechur bie
gnący po niewłaściwej drodze prędzej od innych oddali się od właści
wego celu i zabłądzi. Metoda Bacona, biorąc to pod uwagę, nie liczy na 
wybitne uzdolnienia ludzkie. Ma ona służyć rzeszom przeciętnie uzdol
nionych. A braki i różnice umysłowe ludzi da się wyrównać sprawnie
i poprawnie działającą metodą. Chcąc nakreślić koło od ręki trzeba mieć 
talent rysowniczy, ale dysponując cyrklem może doskonałe koło wyry
sować każdy, kto ten przyrząd posiada. „Nasza... metoda odkrywania 
nauk jest tego rodzaju, że niewiele pozostawia sile i bystrości umysłów,
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lecz wszystkie rozumy i umysły stawia niemal na równi” (Novum  O r
ganum  I, 61).

Postulat uzyskiwania absolutnej pewności i mechaniczny sposób po
stępowania — oto dwa główne rysy metody Bacona102.

Teqria idoli Bacona jest próbą krytyki poznania, poznania scho- 
lastycznego w pierwszym rzędzie, próbą oddzielenia wszelkich subiek
tywnych elementów deformujących nasze poznanie od obiektywnej dzie
dziny poznania. Praktyczną konsekwencją tego stanowiska jest zasada 
zalecająca właściwy dystans między sceptycyzmem a dogmatyzmem.

Sceptycy nie mieli racji, gdy odrzucali całkowicie wiedzę dostarczaną 
przez zmysły103. Wystarczy bowiem informacje zmysłowe skontrolować 
przez dobrze i właściwie przeprowadzony eksperyment, by uzyskać wie
dzę zupełnie pew ną104. Bacon nie odrzuca więc wiedzy zmysłowej, prze
ciwnie, pragnie ją wzmocnić i zapewnić jej pomoc. Nie zdąża do scep
tycznej akatalepsji,  lecz do pozytywnej eukatalepsji. W wypadkach 
wątpliwych chce tylko tyle, by móc stosować chwilowe, prowizoryczne 
zawieszenie sądu aż do jego weryfikacji, ażeby w ten sposób osiągnąć 
solidne podstawy nauki.

Różnicę między sceptycyzmem starożytnym a sobą widzi Bacon 
w tym, że tamci twierdzili, iż w ogóle niczego nie można wiedzieć, a on 
uważa, że nic pewnego wiedzieć nie można idąc tą drogą, którą dotych
czas kroczyła ludzkość103.

Po usunięciu błędów i złudzeń, deformujących poznanie ludzkie, 
znika podstawa dla jakiegokolwiek sceptycyzmu. Możemy teraz wznosić 
gmach solidnej wiedzy o przyrodzie. Metoda Bacona wytycza plan bu
dowy owego gmachu. Jako instrum ent służący do wykrywania praw 
przyrody i wznoszenia konstrukcji naukowych posiada tę jeszcze za
letę, że umożliwia pracę naukową szerokiemu ogółowi badaczy. Tak jak 
człowiek nie posiadający żadnych wybitnych uzdolnień może obsługiwać 
skomplikowaną maszynerię i uzyskiwać ciekawe efekty, tak też czło
wiek o przeciętnych zdolnościach może, posługując się mechanizmem

102 Ellis, General Preface,  W orks  I, s. 23—24.
103 „Verum in hoc m axim e ab illis peccatum est, quod sensuura perceptiones 

calumniabantur; unde Scientias radicitus evellebant”. De A u g m en t is ,  V 2. W orks  I, 
s. 622.

104 „Sensus vero, licet saepenumero homines aut fallant aut destituant, pos- 
sint tamen multa adjuti industria ad scientias sufficere”. De A u g m en t is ,  V, 2. 
W o rk s  I, s. 622.

105 Adeo ut inter nos et illos hoc tantum intersit, quod illi nil vere seiri 
posse prorsus, nos nil vere sciri posse ea qua adhuc gens humana ingressa est via, 
statuamus. Scala in te l lec tu s  s ive  f i lu m  labyr in th i .  W o r k s  II, s. 688.
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metodycznym skonstruowanym przez Bacona, dochodzić analogicznie 
do pożytecznych wyników.

Przejdźmy teraz do konkretnych uwag o samej metodzie Bacona. 
Metoda, którą zaleca, jest metodą indukcyjną. Znano ją już i stosowano 
od dawna. Bacon zwrócił jednakże uwagę na pewien istotny szczegół, 
który, jego zdaniem, przekreśla całkowicie praktyczną wartość indukcji 
będącej dotąd w użyciu. Ta istotna wada przejawiała się w tym, że 
uwzględniało się i uważało za wystarczające te tylko wypadki, w których 
określone zjawisko występowało, to znaczy procedura cała ograniczała 
się do prostego wyliczania pewnej ilości faktów pomyślnych. Tak rozu
mianą indukcję uważał Bacon za procedurę dziecinną, która może naj
wyżej prowadzić do pewnych domysłów, ale nigdy do pewności100. 
Określał ją dlatego jako niewystarczającą, a nawet uważał za błędną107.

Indukcja przez proste wyliczanie (inductio per enumerationem  
simplicem)  nie mogła prowadzić do wykrywania istoty rzeczy (a o to 
Baconowi chodziło), gdyż była instrumentem niedostatecznie precyzyj
nym. Nie mogła dostarczyć gwarancji pewności. Nie zabezpieczała przed 
pojawieniem się wypadku sprzecznego z tym, co się dotąd lekkomyśl
nie uważało za bezwyjątkową regułę. O ile nie potrafimy udowodnić, 
że pojawienie się takiego przypadku jest niemożliwe, to nasza nie
ufność jest zupełnie usprawiedliwiona, a nawet jesteśmy do niej obo
wiązani.

Bacon sądził, że taki dowód posiadł, a miał on polegać na tym, że 
od samego początku odrzucało się wszystkie przypadki podejrzane, tak 
że wreszcie w pewnym momencie pozostawały te tylko przypadki, co 
do których nie można było żywić żadnej wątpliwości i które stanowiłyby 
przeto całkowitą gwarancję prawa, do którego doszliśmy tą właśnie 
drogą108.

106 „For to conclude upon an enumeration of particulars without instance 
contradictory is no conclusion, but a conjecture, for who can assure, in many 
subjets, upon those particulars which appear of a side, that there are not other 
on the contrary side which appear not?...” O f the A d v a n c e m e n t  of  L earning  
(ed. Kitchin) s. 125.

107 „I say, is utterly vicious and incompetent...”. Tamże.
108 „Visum est ei (Bacon mówi o sobie w  trzeciej osobie), talem inductionis 

formam introduci, quae ex  aliąuibus generaliter concludat, ita ut instantiam con- 
tradictoriam inveniri non posse demonstretur”. Cogita ta  et visa, W o rk s  III, s. 618.

Vulgaris autem inductio puerile ąuiddam est, et precario concludit, periculo 
ab instantia contradictoria exposita (...). Per inductionis formam legitimam et 
propriam, quae experientiam  solvat et separet, atąue per exclusiones et rejectio- 
nes debitas necessario concludat”. P art is  Ins taura t ion is  secundae delineatio  et  
a rgu m en tu m . W o r k s  III, s. 554. Zob. również D istr ibu t io  operis.  W orks  I, s. 37. 
Nowum O rganu m  I, 69 i 105; II, 15, 16 i 19.
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Indukcja eliminacyjna Bacona miała więc być metodą formułowania 
zasad ogólnych wyprowadzonych z pewnej ilości faktów szczegółowych; 
przy tym metoda ta, jeśli tylko była stosowana w myśl przepisów Ba
cona, miała gwarantować całkowitą pewność, wykluczając pojawienie 
się jakiegokolwiek faktu sprzecznego z wyprowadzoną zasadą.

Wprawdzie — stwierdza Bacon — zarówno indukcja pospolita (tzn. 
przez proste wyliczanie), jak i eliminacyjna wychodzą od spostrzeżeń 
(faktów) szczegółowych (a sensu et particularibus) i dochodzą do zasad 
ogólnych, ale mimo to istnieje między nimi zasadnicza różnica (sed im-  
m ensum  ąuiddam discrepant). Albowiem indukcja pospolita bardzo po
bieżnie i tylko mimochodem dotyka doświadczenia i faktów szczegóło
wych tworząc natychmiast, a więc przedwcześnie, oderwane i bezuży
teczne uogólnienia. Natomiast indukcja eliminacyjna zajmuje się do
świadczeniem i faktami należycie i systematycznie zbadanymi, a następ
nie powoli i stopniowo wznosi się do tego, co w rzeczywistości jest bar
dziej znane według natu ry109.

Indukcja pospolita jest więc bezużyteczna jako metoda badań, gdyż 
prowadzi do wniosków niepewnych i wystawionych na wieczne niebez
pieczeństwo ze strony ewentualnego wypadku sprzecznego (instantia  
contradictoria). „Naukom natomiast takiej potrzeba formy indukcji, 
która by doświadczenie analizowała i rozczłonkowywała i poprzez na
leżyte wyłączenia i odrzucenia w sposób konieczny prowadziła do 
wniosków”110.

Bacon był głęboko przeświadczony, że podstawy takiej właśnie in
dukcji on pierwszy w dziejach sformułował.

Badanie istoty zjawisk i ich interpretacja (w Baconowym sensie) 
wówczas dopiero mogą być podjęte, gdyśmy owe zjawiska dobrze po
znali na drodze ścisłej obserwacji i eksperymentacji. Bacon domaga się 
przeto, ażeby pracę ściśle poznawczą poprzedzała czynność gromadzenia 
faktów i zjawisk fizycznych, czyli, ażeby interpretację zjawisk poprze
dzała historia zjawisk.

109 Zob. N o v u m  O r g a n u m , I, 22. Zwrot „bardziej znane według natury” — 
„naturae notiora” —  jest błędnym przekładem Arystotelesowego tt )  cpuasi yvcopifi,a>Tepa 
co powinno mieć w  poprawnym przekładzie brzmienie: „natura notiora” tzn. 
„bardziej znane z natury -r^ cpuosi lub a7i:Xwę yywptptcÓTspa jest przeciwstawione 
ĵ,uTv yvcop!,;xcÓTspa jako bardziej ogólne — bardziej szczegółowemu, czyli powszech

ne — faktowi poszczególnemu, przedmiotowi zmysłowemu. (Fowler we W stęp ie  
do N o v u m  O rganum ,  Oxford 1889, przypis 27 do afor. I, 22. Również Ellis w  przy
pisie 2 do tego samego aforyzmu. W o r k s  I, s. 160).

110 D is tr ibu t io  operis,  W orks ,  I, s. 137.
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Opisem zjawisk fizycznych zajmowali się już wprawdzie autorzy 
starożytni, prace ich jednak nie posiadają dla nas — zdaniem Bacona — 
żadnej wartości poznawczej i nie można ich w żadnym wypadku uznać 
za wzorce postępowania. Wymienia Bacon w związku z tym zagadnie
niem nazwiska Arystotelesa. Teofrasta, Dioskoridesa i Pliniusza; zarzuca 
im jednak jednostronność wyrażającą się w tym, że opisywali tylko 
różnorodność tworów przyrody ignorując całkowicie mechaniczne wy
twory człowieka111. Zresztą historia naturalna starożytnych stawiała 
sobie za główny cel zabawianie czytelnika, podając czy to różne cieka
wostki, czy nawet przytaczając w razie potrzeby baśnie i troszcząc się 
jedynie o to, żeby to wszystko razem było ciekawe.

Nie może więc historia zjawisk w ujęciu starożytnych służyć za 
podstawę dla interpretacji przyrody. Konieczna jest zatem nowa historia 
zjawisk zebrana i ułożona pod innym kątem widzenia. Ta nowa historia 
zjawisk, którą Bacon zamierza stworzyć ma być historią naturalną 
i eksperymentalną zarazem112. Tak pojęta historia naturalna będzie 
podporą prawdziwej indukcji i jej zasobem m ateriału113.

Opierając się na zebranym materiale, możemy przystąpić do pracy 
właściwej. Wartość wyników zależeć będzie w dużym stopniu od tech
niki pracy, od umiejętnego posługiwania się doświadczeniem, a przede 
wszystkim od trafnego wyboru właściwego doświadczenia. Bacon, jak 
zwykle, ilustruje zagadnienie specjalnie dobranym przykładem. Czło
wiek, twierdzi Bacon, może się poruszać w ciemnościach albo po omacku, 
albo prowadzony za rękę przez drugiego, albo wreszcie w świetle po
chodni, przy pomocy której sam sobie oświetla drogę.

1X1 „Neąue enim Aristoteles aut Theophrastus aut Dioscorides aut Gaius 
Plinius, m ulto minus moderni, hunc finem  (de quo loąuimur) historiae naturalis 
unąuam sibi proposuerunt”. P arasceoe  a d  h is to r ia m  n a tu ra lem  et e x p e r im e n ta -  
lem. A p h o r i sm i  de conficienda histor ia  prima.  afor. II. W o rk s  I, s. 395—396.

N o v u m  O rg a nu m  I, 98: „Atąue hae duae historiae tum aliis rebus, tum prae- 
cipue in hoc differunt: quod prima ex  illis specierum naturalium varietatem , non 
artium mechanicarum experim enta contineat”.

112 W De A u g m e n t i s  (tj. w  r. 1623) wprowadził Bacon inny jeszcze podział 
historii naturalnej wyróżniający w  niej dwie przeciwstawne dziedziny, a m iano
wicie historią narratywną i induktywną. („Rursus itaque partiemur Historiam Na
turalem in Narrativam  et Inductivam ”). W o r k s  I, s. 501. W innych dziełach po
przedzających De A u g m e n t i s  nie posługuje się Bacon pojęciem hist. induktywnej: 
nie znajdujemy go również w  pierwowzorze De A u g m en t is ,  w O f the  A d v a n c e m e n t  
of L earn in g  (z 1605 r.).

113 „Nobillisimus autem finis historiae naturalis is est ut sit inductionis verae  
et legitim ae supellex atque sy lva”. D e s c ń p t io  globi  in te l lec tu a l is  (z r. 1612), 
cap, III, W orks  III, s. 731.
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Doświadczenie pospolite (experientia  vu lgaris) można porównać do 
błądzenia po omacku, bez przewodnika i światła (Nowum Organum  I, 
100). Kto się posługuje takim doświadczeniem może tylko przypadkiem 
znaleźć się na właściwej drodze.

Przeciwieństwem tego bezwartościowego doświadczenia jest doświad
czenie naukowe (experientia  li terata)114, które nam toruje drogę po
przez gąszcz faktów i zjawisk przyrodniczych.

Między historią induktywną a doświadczeniem naukowym istnieje 
pewna analogia. Charakterystycznym rysem historii induktywnej jest 
to, że zamyka się ona w obrębie studium rzeczy szczegółowych elimi
nując wszelkie dygresje w kierunku idei ogólnych115. Doświadczenie 
naukowe postępuje podobnie, przechodzi mianowicie od jednego faktu 
do drugiego, od danego przykładu do sąsiedniego wznosząc się stopnio
wo coraz wyżej, a nie przeskakuje od faktu do prawa, ani od prawa do 
innych faktów. Tę to właśnie procedurę określa Bacon mianem indukcji 
właściwej, albo interpretacji przyrody116.

Dobrze jest z początku przechodzić od szczegółu do szczegółu opie
rając się wyłącznie na analogii. Charles Adam analizując to miejsce 
wyraża wątpliwość, czy procedura ta może się obejść bez jakiejś idei 
kierowniczej. Czy sam widok rzeczy podobnych przemawia już wystar
czająco do naszego umysłu117?

Bacon — jak się zdaje —- nie widział potrzeby posiadania takiej idei 
kierowniczej, twierdził bowiem, że w 'tym polowaniu na podobne zja
wiska umysłowi ludzkiemu potrzebna jest jedynie pewna doza bystrości 
i węchu myśliwskiego118.

Po zebraniu faktów należy zwrócić uwagę na ich znaczenie dla nauki, 
na ich przydatność naukową. Skala wartości naukowej tych faktów jest 
bowiem różna.

Obserwując pewną, dość liczną, grupę zjawisk przyrody, uwagę naszą 
zwróci pewna ich klasa, wyróżniająca się tym, że mówią nam więcej niż 
inne, że są reprezentantami wielkiej ilości faktów. Te szczególnie cenne

114 Zob. De A u g m en t is ,  V, 2. W o r k s  I, 622—623 oraz przypis w  komentarzu 
prof. K. Ajdukiewicza do polskiego przekładu N ou u m  O rganum , s. 396 n.

H5 p or_ Charles Adam, Philosoph ie  de Franęois Bacon,  cyt. wyd., s. 239.
116 De A u g m en t is ,  V, 2. W o r k s  I, s. 622—623.
117 Charles Adam, op. c it , s. 239. „Mais une idee directrice n’est-elle pas 

necessaire pour cela, ou la simple vue des choses analoges entre elles parle-t-elle  
assez a 1’esprit?”

118 De A u g m en t is ,  V,  2. W o r k s  1,623 i 633. ,,,,Experientia 'literaita... vix pro 
arte habenda est, aut parte philosophiae, sed pro sagacite ąuadam, unde etiam  
eam Venationem Panis ...quandoque appellamus... Sagacitas potius est et odoratio 
quaedam venatica quam scientia”.
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fakty nazywa Bacon fak tam i w yróżn ionym i,  u przyw ile jo w a n ym i (praero- 
gativae instantiarum ) 119. „Przez przypadki uprzywilejowane — komen
tuje to pojęcie Herschel — rozumie Bacon pewne zjawiska charaktery
styczne, wybrane z wielkiej masy różnorodnych faktów zachodzących 
w przyrodzie, faktów, które z powodu swej ilości, zawiłości i braku 
wyraźnych zarysów zdolne są raczej wywołać w umyśle zamieszanie, 
niż pokierować nim w poszukiwaniu przyczyn i naczelnych uogólnień 
indukcji. Bacon uważał, i słusznie, że wyróżnione w ten sposób zjawiska, 
ze względu na szczególną siłę, z jaką narzucają się umysłowi wzbudzając 
w nim pewnego rodzaju wyczucie uprzyczynowienia, lub też ze względu 
na szczególną podatność do opierania na nich uogólnień, dzięki swym 
walorom wysuwają się niejako na czoło i w badaniach przyrodniczych 
zasługują na specjalną uwagę”120.

Ideę utworzenia pewnej hierarchii wśród niezmiernej mnogości fak
tów i zjawisk należy uznać za trafny pomysł. Fakty wyróżniające się 
swą typowością można uważać za reprezentantów wielkiej masy zjawisk. 
Na nich to w pierwszym rzędzie opiera się badanie przyrodnicze, nie 
troszcząc się o resztę pospolitą, nieznaną, bezimienną121.

119 Ellis pisze w  związku z tym  terminem (General P reface  s. 43 nn): Twenty- 
-seven  kinds of instances are enumerated, which are said to excel ordinary in -  
stances either in their practical or the ił- theoretical usefulness. To the word 
in s tance  Bacon gives. a wide rangę of signification. It corresponds more nearly 
to observation than to any other which is used in modern scientific language”.

120 J. F. W. Herschel, W s tą p  do badań  prz y ro d n ic z y c h ,  przeł. T. Pawłowski, 
PWN 1955, s. 178— 179, § 190.

121 „II y a des fa its illustres qui parlent pour tous et disent clairement ce 
que les autres ne fon t entendre que dans un langage a peine intelligible; c’est 
a eu.x aussi qu’il faut s ’adresser,ce sont eux qu’il faut choisir comme les dignes 
representants de tous, et negliger le reste qui n’est qu’un vulgaire obscur et sans 
nom ”. Ch. Adam, op. cit., s. 240. W innym  miejscu zwraca Adam uwagę na w y
rażenie xupió>TaTa występujące w  pewnym, kontekście E ty k i  N ikom ach ejsk ie j ,  
które bardzo przypomina p ra e ro g a t iv a e  in s ta n t ia ru m  Bacona: SsT r ’co<i7r£p s7i:It<2>v

TiSśyTaę Tacpawójjceya,... ootco §eixvóvai (xdXtaxa ttcxvtcc toc evSoĘ,x nspi iocutoc

to: rox&7] zi Si [zy],, rd 7rXeTcTa xal xupt,a)TaTa. Ethic. Nic. VII, 1 (5). Adam op. cit., 
przypis 1 na s. 269.

Znaczenie faktów  uprzywilejowanych podkreśla również W. Frost, op. cit., 
s. 127: „Der allgem eine Begriff der prarogativen Instanzen ist schon an sich be- 
deutend und sinnvoll. Wenn sich namlieh Falle in der Natur finden, bei denen 
man mit einem Blick mehr von dem Geheimnis einer Sache erkennt, ais sonst 
bei langen Reihen von Beispielen erkannt werden konnte, so ist es zweckmassig, 
diese zu Ausgangspunkten der Forschung zu wahlen. Solche Falle fiihren uns 
schneller zu unserem Ziele und sind der Betrachtung wiirdiger: daher heissen sie 
prarogativ. Die Aufgabe des Logikers ist es nun, im allgem einen zu betrachten, 
wann und wo wir Aussicht haben, a uf solche prarogativen Instanzen zu stossen, 
und worauf der Yorteil beruht, den sie uns bieten”.
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Bacon wylicza aż 27 klas takich faktów uprzywilejowanych. 17 klas 
faktów uprzywilejowanych wspiera indukcję lub doświadczenie nauko
we. Pięć klas faktów (a mianowicie: zgodności, samotnicze, zbaczające, 
graniczne i władzy) można ,,od początku gromadzić i tworzyć od razu 
jakby pewien rodzaj częściowej historii” (Novum  Organum  II, 32), nie 
czekając na rozpoczęcie badania jakiejś określonej własności. Pięć innych 
rodzajów faktów, które Bacon obejmuje nazwą instantiae lampadis sive  
informationis primae  (fakty oświetlające, czyli bezpośredniego informo
wania) — oświetla drogę, którą umysł nasz musi przejść od wrażeń 
zmysłowych do percepcji umysłu.

Wymienione wyżej klasy faktów można ogólnie określić jako wspie
rające zmysły, a zatem jako odnoszące się do wiedzy, albowiem „wie
dza — jak mówi Bacon — zaczyna się od zmysłów”122. Czynności zwią
zane z tą grupą faktów stanowią jakby część teoretyczną procedury 
poznawczej. Zakończeniem tej procedury są zastosowania praktyczne 
czyli działanie, praktyka.

Po tych faktach wiedzotwórczych przychodzi kolej na fakty o szcze
gólnym znaczeniu dla zastosowań praktycznych123. Jest ich siedem, 
a objęte zostały mianem instancyj praktycznych (instantiae practicae). 
Są to fakty opisane przez Bacona jako 21—27 w ks. II N ovu m  Organum, 
af. 45—52.

KILKA BLIŻSZYCH INFORMACYJ O FAKTACH WYRÓŻNIONYCH

Historia naturalna poszukuje wśród wszelkich tworów przyrody 
przede wszystkim podobieństw, równoległości, analogii fizycznych (instan
tiae conformes, proportionatae, parallelae, similitudines physicae  — 
N ovu m  Organum  II, 27)124. Walor tych faktów polega na tym, że od
słaniają strukturę różnych tworów przyrody, dokonując niejako ich ana
lizy anatomicznej. Wprawdzie w niewielkim stopniu przyczyniają się 
do wykrycia form, ale za to prowadzą do ważnych i doniosłych uogól
nień dotyczących ukształtowania świata. Mamy na przykład podobień
stwo funkcji, a może i struktury, zachodzące między płetwami ryb, no
gami czworonogów a skrzydłami ptaków; podobieństwo między korze
niami a gałęziami roślin; podobieństwo między okiem a soczewką itp. 
(inne analogie podane są w af. 27 księgi II N ovu m  Organum).

122 „Informatio enim incipit a sensu” N o v u m  O rganu m  II, 44.
123 „Sequuntur instantiae praecipui usus ad partem operativam ”. Tamże.
124 Por. Ch. Adam, op. cit., s. 242 nn.
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Studiowanie tego rodzaju podobieństw ocenia Bacon jako potrzeb
niejsze od studiowania różnic. Głębsze wnikanie w istotę tych podo
bieństw może być bardziej pouczające niż studiowanie różnic na podsta
wie pobieżnego ujęcia zjawisk.

Ale historia naturalna winna zajmować się również odrębnościami, 
osobliwościami i nieprawidłościami, które można napotkać zarówno 
w obrębie danego gatunku, jak również między poszczególnymi gatun
kami (Instantiae monodicae, irregulares, heteroclitae. N ovu m  Organum
II, 28). Znajdą się tutaj twory przyrody, które dzięki swej osobliwej 
budowie wyglądają jak wybryki natury i nie są podobne do innych 
tworów tego gatunku czy rodzaju. Są one — jak mówi Bacon — podob
ne do siebie samych. Badanie tych unikatów jest wielce pożyteczne 
w historii naturalnej, pomaga nam bowiem przy jednoczeniu własności 
i przyczynia się w dużym stopniu do wyszukiwania rodzajów, czyli usta
lania własności wspólnych, dzięki którym  możemy poprawnie ustalać 
prawdziwe różnice gatunkowe. „Nie należy bowiem zaprzestawać badań, 
dopóki cech i jakości napotykanych w tego rodzaju zjawiskach, które 
mogą uchodzić za cuda przyrody, nie sprowadzi się i nie podciągnie 
pod jakąś formę czy określone prawo tak, aby się okazało, że wszelka 
nieregularność czy jednostkowość zjawisk zależy od jakiejś wspólnej 
formy, owa zaś cudowność polega jedynie na pewnych drobnych różni
cach i stopniach, które bardzo rzadko występują, a nie na samym ga
tunku. Tymczasem obecne rozważania ludzi nie posuwają się dalej niż 
do uznania tego rodzaju zjawisk za tajemnicze i niezwykłe dzieła przy
rody, pozbawione niejako przyczyn, i za wyjątki od reguł ogólnych”
(N ovum  Organum  II, 28). Przykłady: wśród ciał niebieskich — słońce 
i księżyc; wśród kamieni — magnes; wśród metali — rtęć itp .125.

Osobną klasę tworzą instantiae deviantes ,  czyli odchylenia indywi
duów od zwykłego bięgu natury (errores naturae). Badanie takich dziwo

1,25 Ch. Adam, op. cit., s. 242, dodaje ponadto do powyższego wykazu: „Ajou- 
tons a ces exem ples celui de la baleine, et celui de la chauve-souris, les seuls 
mammiferes parmi les poissons et parmi les oiseaux et qui serviront plus tard 
a substituer des classifications reelles a celles qu’on avait etablies a premiere vue 
d’apres les elem ents ou vivent ces anim aux”.

Fowler w  przypisie 2 do af. 27 ks. II N o v u m  O r g a n u m  s. 441 dorzuca jeszcze 
inne przykłady: „Comets, Double Stars, the occasional crescent-shape of Venus, 
of Mercury, and of the Moon, Earthquakes, Volcanoes, Cyclones, Meteoric Stones, 
the peculiarities in the relation between the expansion and temperature of water 
as well as of bismuth and the -casting-metals generally, are all good examples 
of what Bacon means by these instances”.
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lągów (monstra) rzuca pewne światło na formy ogólne. Nauka powinna 
się zająć badaniem przyczyn tych odchyleń. Przyczyna bowiem prowadzi 
nas do ukrytego procesu, a ten z kolei do formy. Albowiem kto pozna 
drogi przyrody, ten tym łatwiej dostrzegać będzie zboczenia od nich. Z dru
giej zaś strony kto pozna zboczenia z drogi, ten dokładniej będzie opisy
wał drogę” (N ovu m  Organum  II, 29). Należy więc skrzętnie zbierać 
dziwaczne płody natury oraz wszelkie rzadkie i niezwykłe okazy. Ba
danie tej grupy faktów posiada szczególne znaczenie dla praktyki i dzia
łania. Wykrycie przyczyn zmienności przyrody umożliwi nam zrozumie
nie mechanizmu przemian dokonujących się w przyrodzie, a to z kolei 
ułatwi nam przekształcenie przyrody. Wszak stworzenie nowego gatunku 
jest zadaniem niezmiernie trudnym, natomiast przekształcenie gatunku — 
przedsięwzięciem o wiele łatwiejszym do wykonania. „Łatwe zaś jest 
przejście od dziwów przyrody do dziwów sztuki” (Novum Organum  II, 
29). Należy jednak zwracać baczną uwagę na źródła relacyj o dziwach 
przyrody. ,,Za najbardziej zaś podejrzane uważać trzeba relacje, zawisłe 
w jakikolwiek sposób od religii, na przykład dziwy, o których opowiada 
Liwiusz, w niemniejszym zaś stopniu także te, które występują w pis
mach przedstawicieli magii naturalnej, alchemii i innych ludzi 'tego po
kroju, będących niejako wielbicielami i miłośnikami baśni. Przykłady 
czerpać trzeba z poważnej i godnej zaufania historii oraz z relacji nie
wątpliwych” (N ovum  Organum  II, 29).

Do bardzo pouczających zalicza Bacon następnie badanie instancyj 
granicznych (instantiae limitaneae).  Jako przykłady wymienia: mech, 
czyli coś, co stanowi gatunek graniczny między substancjami gnijącymi 
i roślinnymi; niektóre komety jako coś pośredniego między gwiazdami 
i ognistymi meteorami; nietoperze — między ptakami i czworonogami; 
małpy itp. Jak widać z powyższego, chodzi tutaj o pewne fakty czy zja
wiska będące przejściem między jednym a drugim gatunkiem. Bacon 
ma zapewne na myśli jakąś ideę ciągłości120. Znaczenie faktów granicz
nych polega na tym, że najlepiej „pokazują układ i budowę rzeczy,, 
zwracają uwagę na przyczyny, liczby i jakości zwykłych gatunków we

126 W. Forst pisze, w  związku z tym (op. cit., s. 128): „Die Darwinsche For- 
schung hat diese Art von Betrachtung neuerdings besonders hochgebracht; vor 
Darwin hat in ahnlicher Art Gothe auf biologischem Gebiete durch die Ent- 
deckung des os in te rm a x i l la re  einen glanzenden Erfolg erzielt, den Bacon sicherlich 
in diese seine neunte K lasse von prarogativen Instanzen gestellt haben wiirde. 
Bacons eigene Beispiele sind von schwacherer Bedeutung und haben fur unser 
heutiges Denken und W issen weniger Uberzeugungskraft”.
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wszechświecie i prowadzą rozum od tego, co jest, do tego, co być może” 
(N ovum  Organum  II, 30).

Jak dotąd modyfikuje Bacon i udoskonala pewne idee Arystotelesa. 
Oryginalność jego ujawnia się dopiero wówczas, gdy zaleca studiowanie 
dzieł i kunsztów ludzkich. „Jeżeli bowiem ktoś wychodząc od dokład
nego zapoznania się z osiągnięciami dotychczasowymi, zechce się z wielką 
żarliwością i przedsiębiorczością oddać dążeniu do wytkniętego celu, to 
z pewnością posunie dzieło nieco dalej albo rozciągnie je na coś pokrew
nego, albo nawet przystosuje je i przeniesie na jakiś inny teren, gdzie 
da ono znaczniejsze korzyści” (N ovu m  Organum  II, 31). Studiowanie 
dzieł i kunsztów ludzkich odgrywa wielką rolę w postępie nauki. Ujaw
nia się w nich przecież moc człowieka i jego władza nad przyrodą, geniusz 
ludzki i potęga ręki. Nazwał je dlatego Bacon: Instantiae potestatis, sive 
jascium, ingenia sive manus hominis  (N ovum  Organum  jw.).

Dla Arystotelesa jak i dla całej starożytności myśl ta była zupełnie 
obca, albowiem wytwórczość ówczesna znajdowała się na szczeblu pry
mitywnym. Nie mogła też z tego względu pociągać uwagi filozofów. 
Idea opanowania sił przyrody i podporządkowania ich potrzebom ludz
kim była wówczas sprzeczna z obowiązującymi wierzeniami religijnymi. 
Dziedzina zjawisk przyrody było domeną świętą, nad którą pieczę spra
wowali sami bogowie. Tylko niewielu odważnych myślicieli targnęło się 
na uświęcone powagą religii przesądy i próbowało podać naukową, ma- 
terialistyczną interpretację zjawisk przyrody.

W czasach Bacona idea podboju przyrody przez naukę świecką i pod
porządkowania jej potrzebom ludzkim staje się — jak już wiemy — 
naczelnym hasłem epoki. Bacon widzi drogę do tego celu w doświadcze
niu naukowym (experientia  literata). Doświadczenie to pełni rolę zwia
dowcy, pomaga bowiem w tropieniu tajemnic przyrody. Z tego też wzglę
du nazwał je Bacon Ł ow am i Pana, zapożyczając — jak to często leżało 
w jego zwyczaju — term in z mitologii (experientia  literata sive venatio  
Panis). Pan symbolizuje tutaj bóstwo przyrody oraz bóstwo myśliwych 
i jest symbolem tego, co Bacon nazywał experientia  sagax. Ł o w y  Pana 
symbolizują czynności filozofa, który śledzi przyrodę, wydobywając na 
światło dzienne te zjawiska, które dotąd nie były przez nikogo zaobser
wowane lub takie, o których dotąd nikt nie pomyślał. Drugie określenie 
experientia  literata  oznacza takie doświadczenie, w którym się zjawiska 
rejestruje i notuje uwagi, a więc takie doświadczenie, w którym się nie 
polega na swoich wrażeniach i swojej pamięci.
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D O Ś W IA D C Z E N IA  N A U K O W E , C Z Y L I „Ł O W Y  P A N A ”

Doświadczenie naukowe, czyli „Łowy Pana”, rozpatruje sposoby eks
perymentowania127. Przejdźmy więc po kolei te wszystkie zabiegi eks- 
perymentacyjne, które są podane w De Augmentis,  V, 2. (W orks  I, 
s. 623—633).

P O W T A R Z A N IE  E K S P E R Y M E N T U  W R Ó Ż N Y C H  W A R U N K A C H  ( V A R 1 A T 1 0  E X P E R I M S N T I )

Fakt czy zjawisko zaobserwowane w jakimś określonym podłożu na
leży przenieść na inne podłoże. Wiadomo, że szczepi się drzewa owocowe; 
spróbujmy szczepić drzewa w lesie. Papier wytwarza się ze szmat; spró
bujmy wytworzyć go z innych substancyj i zwróćmy uwagę na właści
wości papieru wytworzonego z różnych materiałów. Fakt zaobserwowany 
w pewnym określonym układzie przyczynowym spróbujmy przenieść 
w inny układ. Na przykład tzw. zwierciadła palące (specula comburen-  
tia) skupiają promienie słoneczne; spróbujemy skupić promienie księżyca; 
a następnie powtórzmy ten eksperyment z innymi ciałami, które wysyłają 
bądź światło, bądź ciepło. Przekonajmy się, czy ciała cięższe spadają 
szybciej od lżejszych (Bacon nie wie, iż Galileusz przed wielu już laty 
udowodnił, że wszystkie ciała niezależnie od ciężaru spadają z jednakową 
szybkością). (Zob, De Augmentis,  V, 2. W orks  I, 624—626).

P R Z E D Ł U Ż A N IE  E K S P E R Y M E N T U  ( P R O D U C T I O  E X , PE R I M E N T I )

Przedłużyć eksperyment można przez powtórzenie łub rozszerzenie 
(repetitio et extensio). Na przykład spirytus winny jest produktem de
stylacji wina; wiadomo, że jest ostrzejszy i mocniejszy od wina; spró
bujmy teraz poddać z kolei destylacji ów spirytus winny. Albo podziel
my na kilka części sztabkę magnesu i przekonajmy się, czy części zacho
wały właściwości, jakie posiadała całość. (Zob. De Augmentis, V, 2. 
Works  I, 626—627).

F R Z E N O S  Z E N IE  E K S P E R Y M E N T U  (T R A N S L A T I O  E X P E R 1 M E N T I )

Przenosić eksperymenty można w sposób trojaki:
1) z natury lub z przypadku do dzieł wykonanych ręką człowieka 

(a natura ve l casu in artem); 2) z dzieł i praktyki do innych dzieł i innej

127 „Literata Experientia sive Venatio Panis modos experim entandi tractat... 
Modus Experim entandi praecipue procedit aut per variationem, productionem, 
translationem, inversionem, compulsionem, applicationem, copulationem, aut d en i-  
que per partes Experim enti” De A u g m e n t is  V. 2, W o r k s  I, s. 623—624.
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praktyki (ab arte ve l  practica alia 'in aliam); 3) z pewnej części dzieła 
do innej części tego samego dzieła (a parte  alicujus artis in par tem  diver-  
sam ejusdem).

Winogrona stłoczone dojrzewają szybciej, twierdzi (błędnie zresztą) 
Bacon powołując się na autorytet przysłowia: Botrum  contra botrum  
citius maturescere.  Wiedzą rzekomo o tym ci, którzy produkują wino 
z jabłek i przenoszą zaobserwowany w przyrodzie proces na swój teren. 
Przed wrzuceniem jabłek do prasy trzym ają je przez pewien czas w du
żych skupiskach, ażeby lepiej dojrzały wskutek wzajemnego- kontaktu, 
przez co staną się łagodniejsze w smaku i dadzą wytrawniejsze wino. 
Również sztuka destylacji wywodzi swój początek z obserwacji deszczu 
i rosy, a może nawet z obserwacji znanego zjawiska gotującej się wody, 
gdy krople gęstą warstwą przyczepią się do pokrywki naczynia. Niezli
czone są przykłady przenoszenia procesów natury  do dzieł wytworzonych 
ręką człowieka — wszak natura jest zwierciadłem sztuki (speculum enim  
artis natura). Należy również baczną uwagę zwracać na to, czy wynala
zek dany nie mógłby być zostosowany do innego celu. Wynaleziono na 
przykład okulary dla wzmocnienia osłabionego wzroku; należałoby po
myśleć, czy nie dałoby się skonstruować odpowiedniego aparatu dla 
wzmocnienia słuchu. Balsamowanie chroni zwłoki przed rozkładem; 
czy nie dałoby się medycynie z pożytkiem zastosować podobnego zabiegu 
w stosunku do ciał żywych? Sztuka odciskania pieczęci (sigillorum prac
tica) w wosku, w kamieniu i ołowiu znana była od wieków, aż wreszcie 
doprowadziła do powstania sztuki drukarskiej. Sól konserwuje mięso 
lepiej w zimie niż w lecie; czy nie dałoby się tej właściwości wykorzy
stać w zakładach kąpielowych do regulacji tem peratury wody? Malowi
dło przedstawiające jakąś rzecz odświeża pamięć o tej rzeczy; czy nie 
można by tego doświadczenia przenieść do mnemotechniki? (in artem  
eam  quam ■ vocant memoriae?). (Zob. De Augm entis ,  V, 2. Works. I, 
627—629).

O D W R Ó C E N IE  E K S P E R Y M E N T U  (I N V E R S I O  E X P E R I M E N T I )

Odwrócenie eksperymentu ma miejsce wtedy, gdy się udowodni prze
ciwieństwo tego, co wykazał eksperyment (lnversio  experim en ti  j i t  cum  
contrarium ejus ąuod experim ento  constat probatur.). Na przykład so
czewki wzmacniają ciepło; czy zimno też? Ciepło rozpraszając się unosi 
się rac?ej do góry; czy zimno opada ku dołowi? Promienie słoneczne 
odbijają się od ciała białego, a są pochłaniane przez ciało czarne; czy 
wobec tego cienie są również rozpraszane przez ciała czarne, a skupiane 
przez ciała białe? (Zob. De A u gm entis  V, 2. W orks  I, 629—630).
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Z M U SZ A N IE  E K S P E R Y M E N T U  ( CO M P U L S I O E X P  E R 1 M  E  N T  I)

Tak nazywamy zabieg eksperymentacyjny polegający na tym, że ciało 
poddawane eksperymentowi zmusza się do unicestwienia lub pozbycia 
się danej własności. Różnica między tym a poprzednimi sposobami eks
perymentowania jest ta, że — jak mówi obrazowo Bacon —- w poprzed
nich łowach zwierzynę się tylko chwytało, teraz — zabija się ją. Jako 
przykład można przytoczyć magnes przyciągający żelazo; zadanie polega 
na tym, aby się przekonać czy można zmusić magnes do tego, aby żelaza 
nie przyciągał lub żelazo zmusić do tego, żeby się nie poddawało przy
ciągającej sile magnesu. Jeśli np. magnes zostanie ogrzany albo zanu
rzony do kwasu azotowego (in aąuis fortibus maceratus), czy pozbędzie 
się swojej właściwości całkowicie, czy tylko częściowo? I na odwrót: 
jeśli stal albo żelazo przemieni się w tlenek żelaza128 albo żelazo prze
tworzy się w stal lub rozpuści się je w kwasie azotowym (in aqua for- 
ti) — czy magnes będzie je przyciągał w dalszym ciągu? Magnes przy
ciąga żelazo poprzez różne ośrodki, jak złoto, srebro, szkło etc.; zmuś 
jakiś ośrodek, aby przejął własności magnesu, wypróbuj na przykład 
żywe srebro, oliwę, gumę etc. (Zob. De A ugm entis  V, 2. Works  I, 
630—631).

Z A S T O SO W A N IE  P R A K T Y C Z N E  E K S P E R Y M E N T U  (A P P L I C A T I O  E X P E R 1 M E N T I )

Ten znów zabieg nie jest niczym innym jak tylko dowcipnym za
stosowaniem eksperymentu do pewnej dziedziny praktycznej. Na przy
kład każde ciało posiada swą masę i swój ciężar właściwy (suas dimen-  
siones, sua pondera)] złoto posiada większy ciężar właściwy a mniejszą 
masę niż srebro; tak samo woda w stosunku do wina. Na podstawie tych 
danych można obliczyć, ile srebra znajduje się w sztabie złota albo ile 
wody znajduje się w szklance wina. (Zob. De A ugm entis  V, 2. W orks I, 
631).

Ł Ą C Z E N IE  E K S P E R Y M E N T Ó W  (C O P U L A T I O  E X P E R I M E N T I )

Przez łączenie eksperymentów rozumie się zastosowanie kilku lub 
szeregu zabiegów, wskutek czego otrzymuje się lepszy rezultat. Na przy
kład chcielibyśmy opóźnić kwitnięcie róży lub dojrzewanie owoców, 
ażeby je mieć w okresie późniejszym; zrywamy w tym celu najwcześ
niejsze pączki krzewu lub drzewa. Można też ten sam efekt uzyskać, 
jeśli się odsłoni korzenie i aż do połowy wiosny trzyma się je odkryte na

128 Crocus M artis  — :dosł. szafran Marsa. Terminem C rocus  określano w ów
czesnej chemii wszelkie związki chemiczne m etali, np. C rocus A n t im o n i i ,  Crocus 
Y eneris  etc.
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•otwartym powietrzu. Najlepiej jednak połączyć oba zabiegi. Lód i saletra 
posiadają oddzielnie wybitne właściwości oziębiające, ale o wiele lepszy 
efekt można uzyskać przez połączenie obu ciał. Należy jednak przy 
tym uważać, ażeby nie popełnić błędów płynących zwłaszcza z nieu
względnienia zasad ogólnych (ubi desunt axiomata)\ jeśli na przykład 
połączy się razem substancje, które działają w sposób różny i które się 
nawzajem zwalczają (Zob. De Augm entis  V, 2. W orks  I, 631-2).

E K S P E R Y M E N T  P R Z Y P A D K O W Y  (S O R T E S  E X P  E R I M E N T I )

-Jest to sposób eksperymentowania nieracjonalny i jakby dziki (irrar 
tionalis et quasi juriosus). Cóż bowiem może się wydawać na pierwszy 
rzut oka bardziej nierozsądne niż podejmowanie eksperymentu nie dla
tego, że skłania nas do tego rozum albo jakaś inna raoja, lecz tylko 
dlatego, że dotąd takiego eksperymentu nikt nie przeprowadził. A tym
czasem taki właśnie eksperyment może przypadkiem odkryć naprawdę 
coś wielkiego. Filozof nie powinien lekceważyć żadnej okoliczności, żad
nego pomysłu; niech nie przechodzi obojętnie obok zjawisk przyrody; 
trzeba odwrócić na drugą stronę każdy kamień i przyjrzeć mu się dokład
nie, bo wszystkie wielkie tajemnice natury leżą gdzieś daleko od ścieżek 
utartych; a czasem i niedorzeczność może się okazać pożyteczną1(2'9.

Dotychczas ogrzewano ciała na wolnym powietrzu albo w alembi- 
kach, nigdy natomiast nie ogrzewano ciał w naczyniach zamkniętych; 
warto by się przekonać, co by taki eksperyment pokazał, gdybyśmy 
destylację przeprowadzili w naczyniu szczelnie zamkniętym (De A u g
mentis  V, 2.).

Tworzenie wynalazków to przywilej czasów nowożytnych. W tej 
dziedzinie antyczna filozofia pozostaje daleko w tyle. Pewne przyrządy 
i aparaty skonstruowane przez naukę nowożytną rzuciły wiele światła 
na nieznane dotąd dziedziny przyrody. Dwa szczególnie aparaty wywarły 
rewolucyjny wpływ na dalszy rozwój nauki i naukowego poglądu na 
świat: mikroskop i teleskop. Bacon z właściwą sobie bystrością dostrzegł 
w tych wynalazkach wielkiego sprzymierzeńca dla swego stanowiska teo- 
riopoznawczego: „bowiem wszelkie tłumaczenie przyrody zaczyna się od 
zmysłów i od zmysłowych percepcyj prowadzi prostą i bezpieczną drogą 
do percepcyj rozumowych, którymi są prawdziwe pojęcia i ogólne za
sady...” (N ovu m  Organum  II, 38).

A zatem wszystko, co zmysły wzmacnia, co potęguje ich zasięg i wy
ostrza precyzję — posiada dla teorii poznania nieocenione znaczenie. Do

129 „Magnalia enim naturae fere extra vias tritas et orbitas notas jacent, ut 
etiam absurditas rei aliąuando juvet”. De A u g m e n t is  V, 2. W o r k s  I, s. 632.
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kładniejsze i liczniejsze wrażenia zmysłowe stworzą solidniejszą pod
stawę dla pojęć i zasad ogólnych. Dane uzyskane tą drogą są w stosunku 
do wielu innych danych wyraźnie uprzywilejowane. Są to jakby pochod
nie, które rzucają świato na nie zbadane dotąd tereny przyrody i torują 
wśród ciemności zmysłom drogę. Bacon nazwał je dlatego faktami- 
pochodniami (instantiae lampadis). Mikroskop i teleskop otworzyły nauce 
bramę do świata mikro- i makroskopowego (N ovum  Organum  II, 39). 
Ważne również jest to, że wsparty został zmysł wzroku, który wraz 
z dotykiem stanowi najważniejsze źródło poznawcze świata zewnętrznego. 
„Albowiem te dwa zmysły informują nas obficie, i to o przedmiotach 
wspólnych, gdy tymczasem trzy pozostałe dostarczają informacji zwykle 
tylko bezpośrednio, i to o przedmiotach sobie tylko właściwych” (N ovu m  
Organum  II, 40).

Pewna grupa zjawisk wymyka się bezpośrednim percepcjom zmysło
wym. Dotrzeć do nich można jedynie tylko na drodze pośredniej przy 
pomocy zabiegów i przyrządów, które Bacon nazwał instancjami pozy
wającymi (instantiae citantes sive evocantes). Przyczyny wywołujące 
ten stan rzeczy ujął Bacon w siedem przypadków; wymyka się naszej 
percepcji zmysłowej przedmiot lub fakt: 1) gdy jest oddalony, 2) gdy jest 
odgrodzony od zmysłów przez inne ciała, 3) gdy nie stanowi właściwej 
podniety dla danego zmysłu, 4) gdy dana podnieta jest zbyt słaba dla 
pobudzenia zmysłu, 5) gdy czas oddziaływania podniety nie jest dosta
tecznie długi dla wywołania czynności danego zmysłu, 6) gdy zmysł 
nie może znieść podniety wywołanej przez dany przedmiot, 7) gdy organ 
zmysłowy tak jest opanowany przez inną podnietę, że dla nowej nie ma 
miejsca. (N ovum  Organum  II, 40). Instancje pozywające dostarczają 
środków zaradczych uzupełniając braki i słabości zmysłów.

Zasadę ciągłości ilustrują fakty drogi (instantiae viae, it inerantes,  
articulatae). W przeciwieństwie do Arystotelesa Bacon żąda obserwacji 
całego procesu przebiegu danego zjawiska, obserwacji poszczególnych 
stadiów rozwoju. W tym względzie trzeba zanotować dziwną niedbałość 
ludzką — stwierdza z ubolewaniem Bacon. Istnieje powszechna skłon
ność do skrótowego ujmowania zjawisk: bierze się zazwyczaj pod uwagę 
stadium początkowe i końcowe — materiał surowy i ukończone dzieło. 
Fakty drogi „wskazują na nieprzerwanie, krok za krokiem dokonujące 
się ruchy natu ry” (N ovu m  Organum  II, 41). Badanie np. rośliny wymaga 
ciągłej obserwacji wszystkich stadiów rozwojowych od momentu zasiania 
począwszy. Eksperymentator musi prześledzić całą drogę wegetacyjną 
interesującej go rośliny. Przepisy podane przez Bacona są bardzo szcze
gółowe. „W ogóle więc należy nieprzerwanie czuwać przy obserwacji
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natury, ponieważ lepiej pozwala się ona obserwować w nocy niż za dnia. 
Te bowiem obserwacje można traktować jako nocne, gdyż odbywają się 
one stale przy słabym świetle lampki” (N ovu m  Organum  II, 41).

W praktyce naukowej w pewnych sytuacjach zmysły zawodzą. Po
wstaje wówczas konieczność znalezienia środków pomocniczych. Czę
ściowo pełnią rolę takich środków instancje pozywające; uzupełniają one 
jednak tylko pewne subiektywne braki zmysłów. Istnieją jednak sytuacje, 
w których musimy się uciec do pomysłowych zabiegów, nieraz dość skom
plikowanych. W wypadku zatem całkowitej bezradności zmysłów wobec 
faktów bezpośrednio nieosiągalnych, uciekamy się do dwóch sposobów: 
do zastępstwa i do przedmiotów analogicznych. Nie znamy na przykład 
takiego ośrodka, który by całkowicie wyłączał wpływ magnesu na 
żelazo; nie czyni tego ani szkło, ani żelazo, ani srebro, ani złoto' itp. 
W sytuacji tej zadowolilibyśmy się wykryciem takiego chociażby ośrod
ka, który by oddziaływanie magnesu osłabiał bardziej niż inny. Bacon 
proponuje zbadać, czy warstwa złota i powietrza tej samej grubości 
w równej mierze przewodzą wpływ magnesu. Gdyby się okazało, że 
jeden z tych ośrodków przewodzi słabiej, już uzyskalibyśmy pewien 
sukces. Należałoby wypróbować również inne ciała.

Nie znamy również takiego ciała, które by się nie ogrzewało od ognia.
A jednak — twierdzi Bacon — powietrze ogrzewa się o wiele szyb

ciej niż kamień. Odkrycie to- pozwala nam przynajmniej na ustalenie 
stopnia ogrzewalności.

A zatem w niektórych wypadkach musimy się zadowolić wykryciem 
ciała zastępczego, które tylko w pewnym stopniu będzie posiadało właści
wość, o którą nam chodzi. Inny typ zastępstwa będziemy stosować w sy
tuacjach, w których badane zjawisko wymyka się obserwacji zmysłowej. 
Wówczas zjawisko, o które nam chodzi, zastępujemy innym analo
gicznym i obserwujemy jego przebieg. Chcemy na przykład badać mie
szaninę płomienia i powietrza; ale niestety, zjawisko to wymyka się 
naszej obserwacji; uciekamy się zatem do obserwacji zjawiska zastęp
czego, mianowicie do obserwacji mieszaniny oliwy i wody, a to z tego wzglę
du, że oliwa stanowi paliwo, czyli pożywienie dla płomienia, a woda jest 
pożywieniem powietrza. Przypuszczamy, że zawiska zastępcze zachowują 
się tak jak zjawiska właściwe. Ten rodzaj zjawisk nazwał Bacon instan
cjami uzupełniającymi (instantiae supplementi)  lub zastępczymi (inst. 
substitutionis), albo wreszcie ucieczkami (instantiae perjugii) (Novum  
Organum  II, 42).

Inne znów fakty, nazwane przez Bacona przecinającymi (instantiae 
persecantes)  lub pobudzającymi (instantiae vellicantes)  albo faktami De- 
mokryta (instantiae Democriti), „przypominają rozumowi o godne] po
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dziwu i wyszukanej subtelności przyrody, a przez to skłaniają go i po
budzają do uwagi, obserwacji i należytego badania”. A oto przykłady 
Bacona: parę kropel atram entu rozprzestrzenia się na wiele liter; mała 
ilość szafranu zabarwi beczkę wody itp. (zob. Noviim  Organum  II, 43).

Starożytnym zarzuca się słusznie, że studiując przyrodę nie mierzyli 
i nie ważyli. Bacon w duchu nowożytnej nauki wskazywał korzyści, 
jakie wypływają między innymi z faktów ściśle zbadanych i z precyzji 
rachunkowej. Przytoczona w pewnym wyborze analiza różnych faktów 
i zjawisk przyrody ilustruje wymownie postawę metodologiczną Bacona. 
Wiedza jest dla Bacona środkiem, celem jest — moc, władza człowieka 
nad przyrodą. Filozofia, która stawiała sobie tak trudne i ambitne cele 
nie mogła być zwyczajną kontynuacją chociażby bardzo pokrewnych 
i zbliżonych koncepcji filozoficznych greckich. Starożytni filozofowie 
nie stawiali ani nauce, ani filozofii takich celów; dla nich proces po
znawczy kończy się na kontemplacji prawdy. Epoka, w której żyją, nie 
narzuci im innej wizji świata. A wizja, w którą są wpatrzeni nie domaga 
się innej postawy wobec świata.

Oczy starożytnych i średniowiecznych filozofów (jeśli pominiemy 
drobne wyjątki) zwrócone są ku rzeczywistości ponadzmysłowej. I w tej 
to właśnie postawie wyraża się rzeczywista różnica między starożytną 
i średniowieczną z jednej — a nowożytną filozofią z drugiej strony.

Bacon jako reprezentatywny myśliciel Odrodzenia koncentruje wszyst
kie wysiłki na obmyślaniu sposobów podboju przyrody. Wzrok swój 
kieruje nie w zaświaty, lecz na fizyczne procesy przyrody, chcąc pod
patrzeć wszystkie jej tajemnice, przebiegi, układy, ażeby tym bezwzlgęd- 
niej zawładnąć jej mechanizmem.

„WIEDZA TO POTĘGA”

Istotę wiedzy w rozumieniu Bacona stanowi stała współzależność 
teorii i praktyki, myśli i działania. ,,Wiedza i potęga ludzka to jedno 
i to samo, gdyż nieznajomość przyczyny pozbawia nas skutku. Nie 
można bowiem przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha, 
i to, co przy rozważaniu gra rolę przyczyny, w działaniu staje się niejako 
regułą” 130. Zgodnie z myślą wyrażoną w tym aforyzmie, Bacon stoi na 
stanowisku, że znajomość przyczyn może nas wyposażyć w zdolność

1S0 „Scientia et potentia humana in idem coincidunt, quia ignoratio causae 
destituit effectum. Natura enim non nisi parendo vincitur; et quod in contempla- 
tione instar causae est, id in operatione instar regulae est”. N o v u m  O rganum  
I, 3.
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wytwarzania dowolnych zjawisk, bo „prawdziwa wiedza — to znajomość 
przyczyn”5 31.

Co Bacon rozumie przez wiedzę i potęgę ludzką, czyli moc, wyjaśnia 
pierwszy aforyzm II ks. N o vu m  Organum, zasługujący na szczegółową 
analizę. „Wytworzyć i nadać jakiemuś ciału — głosi tekst — nową wła
sność czy nowe własności — oto zadanie i cel ludzkiej mocy. Natomiast 
odkryć formę danej własności, czyli prawdziwą różnicę, czyli naturę 
twórczą (natura naturans) czyli źródło emanacji (fons emanationis) (takie 
bowiem mamy wyrazy, które najbardziej zbliżają się do oddania rze
czy) — oto zadanie i cel ludzkiej wiedzy” (Novum Organum  II, 1). 
A zatem celem i zadaniem ludzkiej mocy jest umiejętność nadawania 
ciałom nowych własności, podczas gdy cel i zadanie ludzkiej wiedzy 
polega na umiejętności wykrywania formalnej przyczyny różnych wła
sności, w które są ciała wyposażone. Owa umiejętność wytwarzania 
i nadawania ciałom nowych własności stanowi główny przedmiot filozo
ficznych dociekań Bacona. Ostatnie zdanie w Valerius Term inus  (zob. 
s. 49) zalecało badać najpierw  abstrakcyjne własności, a następnie do
piero konkretne ciała.

Identyfikując prawdziwą wiedzę ze znajomością przyczyn, zaleca 
Bacon badanie różnych rodzajów przyczyn jako jedyny sposób określe
nia ich naukowej użyteczności.

Z porównania czterech rodzajów przyczyn wynika, że przyczyna ce
lowa jest dla wszelkich nauk — z wyjątkiem nauk moralnych — szko
dliwa, gdyż hamuje ich postęp132. Z pozostałych trzech — przyczyna 
formalna jest powszechna, zawsze identyczna i wieczna; natomiast przy
czyny: materialna i sprawcza są zmienne i szczegółowe. Na przykład 
ogień jako przyczyna sprawcza oddziałując na glinę — wywołuje jej 
stwardnięcie; działając natomiast na wosk — powoduje jego topienie 
się133.

W przeciwieństwie do tego forma twardości wywołuje twardość 
wszelkiej materii, niezależnie od tego czy to będzie glina, czy wosk.

Bacon rozróżnia dwa rodzaje form. Forma lwa, róży, wody, powie
trza — to jeden rodzaj form. Do drugiej kategorii należą formy gęstości, 
ciepła, zimna, rozciągłości, ciężkości itp. Te ostanie są formami prostymi, 
elementarnymi i jako takie są składnikami form pierwszej kategorii,

131 „Vere scire, esse per causas scire”. N o v u m  O r g a n u m  II, 2. W o rk s  I, s. 228.
132 „At ex  his Causa Finalis tantum abest ut prosit, ut etiam  scientias corrum- 

pat, nisi in homini actionibus” N o v u m  O rganu m  II, 2.
133 „Ignis duritiei causa, sed in limo; ignis colliąuationis causa, sed in cera”. 

De A u g m e n t is ,  III, 4. W o r k s  I, s. 551.
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czyli form złożonych. Łącząc się między sobą na różne- sposoby, tworzą 
owe formy własności prostych różnorodność świata materialnego. Każde 
więc ciało składa się z pewnej ilości form prostych własności.

Przez własności proste rozumie Bacon elementarne jakości zmysło
we. Liczba tych własności jest skończona, a nawet stosunkowo nieliczna. 
Ich rolę przyrównuje Bacon do liter alfabetu, przy pomocy których moż- 
tworzyć nieskończoną ilość słów. Zbadanie form prostych własności 
będzie nie tylko łatwiejsze, ale w ogóle możliwe do wykonania, niż ba
danie form złożonych, takich na przykład, jak formy: lwa, dębu, złota, 
a nawet wody czy powietrza. Koncepcję Bacona ilustruje dobrze pewien 
ustęp 2 S y lv a  S y lv a r u m x'ó i . „Złoto — czytamy tam — posiada następu
jące proste własności: odpowiedni ciężar, odpowiednią ściśliwość cząstek, 
gęstość, kowalność, nierdzewność, żółty kolor. Najprostszy tedy sposób 
produkcji złota będzie polegał na znajomości przyczyn wymienionych tu 
własności...”.

W ks. III, r. 4 De A ugm entis  podał Bacon wykaz prostych własności. 
Podzielił je tam na dwie klasy: 1) schematism i materiae  i 2) m otus  
simplices.

W klasie pierwszej wymienia 39 własności prostych, 'takich jak: lek
kość, ciężkość, rzadkość itp. — kończąc listę uwagą, że dalsze wyliczanie 
jest zbędne.

Do klasy ruchów prostych zalicza np. ruch odporu (motus antitypiae  
powodujący nieprzenikliwość materii, ruch powiązania (m otus nexus) 
nazywany też ruchem ucieczki przed próżnią (motus ex  fuga vacui), 
ruch wolności przeciwdziałający wysokiemu ciśnieniu lub napięciu 
itp .133.

Termin „forma” wywodzi się ze słownika arystotelesowsko-schola- 
stycznego, ale nie oznacza tego samego, co u greckiego filozofa136.

134 „Gold hath these natures; greatness of weight, closeness of parts, fixation, 
pliantness or softness, immunity from rust, colour or tincture of yellow. There- 
fore the sure way... to make gold, is to know the causes of the several natures 
before rehearsed...” S y lv a  S y lv a r u m ,  § 328. W o r k s  II, s. 450.

135 De A u g m e n t i s  III, 4. W o r k s  I, 560. Zob. N o v u m  O rganu m  II, 48, gdzie po
dany został wykaz objemujący 19 gatunków ruchów.

136 Bacon posługuje się term inologią starożytną i scholastyczną świadomie, 
twierdząc, że w  filozofii przyrody należy postępować tak, jak postępowali cesarze 
rzymscy w stosunku do nazw urzędów, tzn. żeby pod stare terminy i pojęcia 
podstawić nową treść, nowe znaczenie. Mówi o tym wyraźnie w  4 rozdziale II ks. 
De A ugm entis .  W orks  I, 549.
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Spróbujmy nieco bliżej sprecyzować znaczenie tego pojęcia 137. Ana
liza ciał doprowadza nas do wyodrębnienia pewnej ograniczonej liczby 
najogólniejszych jakości. Baconowi nie wystarcza jednak to twierdzenie. 
On ponadto chce wykryć warunki, przy których te jakości występują, 
a to w tym celu aby je móc dowolnie wytwarzać. Celem jego dociekań 
w tym zakresie jest poznanie najogólniejszych warunków i przyczyn, 
które wytwarzają takie „natury”, jak nazywa swoje jakości. Zdąża więc 
do tego, aby wykryć i ustalić przyczyny, przy których badane ogólne 
zjawisko musi wystąpić. Jeżeli takie warunki zostaną zbadane i wy
kryte, tym samym wykryte zostało prawo tego zjawiska, czyli jego 
forma, albo jeszcze inaczej: poznaliśmy jego istotę. Bacon nie poszedł 
jednak tak daleko, aby formy najogólniejszych zjawisk definiować po 
prostu jako prawa zmian lub ruchu. W dalszym ciągu — zgodnie ze 
swym alchemicznym stanowiskiem — uważa je za jakości.

Jakości nie istnieją poza swym substancjalnym podłożem. Formy sub
stancjalne są rezultatem połączenia w danym przedmiocie pewnej ilości 
form ogólniejszych, form własności prostych; w złocie np. stwierdziliś
my rezultat połączenia poszczególnych form ogólniejszych: ciężaru, roz
ciągłości, kowalności, żółtego koloru itp. Forma jest prawem i definicją 
zarazem; jest prawem stanowiącym podstawę do powstania pewnej ja
kości, ale jest też definicją tej jakości, jej differentia  vera.  A zatem 
forma nie może być rozumiana wyłącznie jako czyste prawo ustalające 
pewien stosunek między dwoma zjawiskami; nie może też być forma 
tylko wyrazem pewnej zależności funkcjonalnej, gdyż to by ją spro
wadzało w yłączn ie  do roli causa efficiens,  do pewnego stosunku przy
czynowego — a to jest niezgodne z intencją Bacona. Forma jest przecież 
jeszcze ponadto pojęoiem wyjaśniającym dane zjawisko, jego istotę. 
Jako pojęcie obejmuje swym zakresem poszczególne jakości wchodzące 
w jego skład, a więc i niezbędne warunki do ich powstania, tzn. cały 
kompleks działających przyczyn. Skoro tak, to forma musi być ograni
czeniem pewnego ogólniejszego pojęcia, czyli musi być specjalnym przy
padkiem jakiegoś ogólniejszego prawa. Na przykład ciepło podpada pod 
ogólniejsze pojęcie ruchu; prawa, na mocy których powstaje ciepło, są

137 Bliższe informacje o teorii form Bacona można znaleźć w  następujących  
pracach: R, L. Ellis, General P reface  to B acon’s Phi losoph ica l  W orks ,  w  pierw
szym tomie zibiorowego wydania dzieł Bacona: The W o rk s  of Francis  Bacon,  1858, 
s. 28 nn. Th. Fowler, B a c o n ’s N o v u m  O rganum . In trodu ct ion ,  Oxford 1889, s. 54 nn.
T. Kotarbiński, T he m ain  p r o b le m  in th e  m e th o d o lo g y  of Francis  Bacon,  „Studia 
Phiiosophica”, Lwów 1935, vol. 1. s. 107 nn. T. Kotarbiński, M y śl  p rz e w o d n ia  m e 
todo log ii  F ranc iszka  Bacona,  „Przegląd Filozoficzny” 1927, s. 133—154. T. Kotar
biński, Z d z i e jó w  p o jęc ia  teor ii  a d e k w a tn e j ,  „Przegląd F ilozoficzny” R. XL 1937, 
s. 264—270. K. Ajduk’’ewicz, Franciszek  Bacon z  W e r u la m u  — Dzie ło i ż y c ie  — 
jako wstęp do polskiego przekładu N o v u m  O rganum ,  PWN 1955.
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podporządkowane ogólniejszym prawom, na mocy których odbywa się 
ruch. Jasny jest teraz ustęp z 4 af. II ks. N ovuvi Organum  głoszący, że: 
„Forma vera talis est ut naturam  datam ex fonte  aliąuo essentiae de- 
ducat, qui inest pluribus, et notior est naturae quam ipsa forma”. Nie 
można się zgodzić na interpretację Fowlera, który w przypisie do ‘tego 
miejsca skłonny jest uznać fons essentiae  za wszelki m aterialny substrat 
nieokreślony, który dopiero w połączeniu z formą przyjmuje jakąś kon
kretną postać. Fons essentiae — to bardziej ogólna jakość obejmująca 
zarówno tę, której formy poszukujemy, jak i inne jakości. Jest więc na
turae notior tzn. ogólniejsza od jakości, której formy poszukujemy. Na 
przykładzie Bacona: forma ciepła czyli jego definicja jest to pewien 
rodzaj ruchu. Według słów własnych Bacona: „ciepło jest ruchem eks
pansywnym, skrępowanym i napierającym poprzez mniejsze cząstki 
ciał” (N ovum  Organum  II, 20). A zatem fons essentiae dla ciepła stano
wi ruch w ogóle, bo ciepło jest ruchem specyficznym, czyli szczegóło
wym przypadkiem ruchu w ogóle. Jest także ów róch notior naturae  
quam ipsa forma, tzn. że jest bardziej ogólny niż sama forma będąca ru 
chem specyficznym, a więc o mniejszym stopniu ogólności. Praktyczną 
stroną tego jest dyrektywa następująca: „Jeżeli w jakimś ciele natural
nym zdołasz wywołać ruch zmierzający do jego rozszerzenia lub po
większenia i potrafisz ten ruch w taki sposób zahamować i odwrócić, 
ażeby owo rozszerzanie nie odbywało się równomiernie, lecz częściowo 
posuwało się naprzód, częściowo cofało się — wtedy niewątpliwie wy
tworzysz ciepło...” (N ovu m  Organum  II, 20).

Czymże są właściwie owe formy, którym Bacon przyznaje najwyższą 
wartość poznawczą? Jaki rodzaj bytowania można by im przypisać? 
Bacon wyraźnie odmawia im autonomicznego, niezależnego, oderwane
go od rzeczy i od zjawisk bytu, przyznając im wszakże byt obiektywny, 
realny. Określa je jako to, co jest w przyrodzie stałe, wieczne, nie
zmienne, powszechne (quae in natura sunt constantia, aetherna et cat- 
halica, N ovum  Organum  II, 5).

Autonomiczną egzystencję mogą mieć tylko poszczególne przedmioty. 
Ale z drugiej strony są przecież owe formy fontes essentiae, a nawet 
ipsissimae res ■— czyli w najwyższym stopniu samymi rzeczami.

Widzieliśmy na przykładzie z ciepłem, że stosunek pojęcia ciepła do 
pojęcia ruchu był logiczny, tzn. że pojęcie ciepła podporządkowane zo
stało pojęciu ruchu, jako pojęciu bardziej ogólnemu; z drugiej jednak 
strony widzieliśmy, że określony ruch w y w o łu je  ciepło, czyli że między 
tym ruchem a ciepłem zachodzi stosunek przyczynowy. Jest zatem 
forma zarówno causa formalis,  jak i pojęciem.
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Bacon nie dopatruje się w tej koncepcji żadnej sprzeczności; dla 
niego bowiem prawa tworzenia pojęć są identyczne z prawami przyrody. 
Znaczenie formy jest więc — jak z tego wynika — logiczno-przyczy- 
nowe, czyli wyraża zarówno definicję, jak i stosunek przyczynowy. 
Podanie definicji pojęcia byłoby równoznaczne z podaniem przyczyny 
zjawiska, którego wyrazem myślowym jest właśnie owo pojęcie.

Charakter jakości determinuje ich sposób istnienia. Jako wytwory 
materii posiadają byt obiektywny z tą m aterią związany, a więc od niej 
uzależniony. Materia jest wyposażona w odpowiednią siłę zdolną do 
tworzenia różnych modyfikacyj atomów. Wynikiem tego actus materii 
są różne jakości, jak np. ciężar, ciepło, spoistość itp. Prawo tego actus  
(...sive motus) jest właśnie formą. Można więc powiedzieć, że przez 
formę rozumie Bacon ogół warunków, które muszą zaistnieć, jeśli ma 
powstać odpowiednia natura s im plex.  Ale „ogół warunków” to nic in
nego jak jakość, bo przecież „ogół warunków” dla powstania ciepła — 
to specyficzny ruch, czyli jakość. Przy czym trzeba pamiętać o pewnych 
rozróżnieniach: causa efficiens  jest tą działającą przyczyną, która wy
wołuje odpowiednią modyfikację materialnego substratu i jako taka 
musi być wcześniejsza od występujących równocześnie actus materii 
i formy. Dla przykładu: ciepło i odpowiedni ruch są równoczesne; nato
miast przyczyna wywołująca ruch, czyli causa efficiens ruchu, jest wcześ
niejsza. L ex  actus nie może być zatem rozumiane w sensie Galileusza 
czy fizyki współczesnej, jest bowiem tylko definicją pewnego stopnia 
modyfikacji materialnego substratu, tzn. jakiegoś układu atomów i ni
czym więcej.

Nazwaliśmy na początku tego artykułu filozofię Bacona filozofią ja
kości. Jakość bow iem  odgryw ała  dominującą rolą w  te j  filozofii. Baco- 
nowski obraz świata, to f luxus materiae et com m ixtio  rerum  — ma
teria w ruchu i w wiecznych zmianach. A jakości bytujące w rzeczach 
i w zależności od nich, objęte są tym samym najogólniejszym prawem.
I one są w ruchu i podlegają wiecznym zmianom, ale tym się różnią od 
innych tworów przyrody, że powtarzają się wiecznie w identycznej po
staci. W przeciwieństwie do poszczególnych przedmiotów, nosicieli owych 
jakości — są wieczne i stałe. Są ponadto owe jakości nosicielami imma- 
nentnej prawidłowości świata, wyrażającej się w powiązaniu przyczy
nowym szczególnego z ogólnym oraz w logicznym podporządkowaniu 
pojęć od wielości począwszy aż do wszechogarniającej jedności. Nic 
więc dziwnego, że Bacon uczynił owe jakości najwyższym przedmiotem 
poznania, a naukę o formach uznał za podstawę teorii indukcji.

Kto rozpatruje indukcję Bacona w oderwaniu od jego teorii form, 
ten popełnia błąd zasadniczy, deformując całkowicie koncepcję wyrosłą
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na gruncie teorii przyczyny formalnej i na niej się całkowicie opie
rającą. Błąd ten popełnił również wybitny znawca filozofii Bacona 
R. L. Ellis, który zignorowawszy teorię form przypisał Baconowi pogląd 
obcy mu w najwyższym stopniu. Według Ellisa Bacon miał uznawać i roz
różniać własności pierwotne i wtórne — co jest sprzeczne z duchem jego 
filozofii. Z całokształtu poglądów Bacona wynika, że wszystkie włas
ności są przezeń uznawane za istniejące obiektywnie — wszakże na tej 
tylko podstawie możliwa jest nauka o formach.

Na zakończenie tych rozważań nasuwa się pytanie, co sądzić o dziele 
Bacona, które roi się przecież od nieścisłości i niekonsekwencyj, które 
jest mieszaniną różnych niezrealizowanych koncepcyj, pomysłów, za
mierzeń i planów przedstawionych często w języku pełnym zwrotów 
teologiczno-alchemicznych? O dziele, które stoi z dala od szlaku nauki 
tworzonej i kontynuowanej przez Galileusza, Keplera i Newtona?

Odpowiedzmy na powyższe pytania słowami znakomitego fizyka pol
skiego i wielkiego entuzjasty filozofii Bacona, Władysława Natansona: 
„Byłoby łatwo w N ovum  Organum  odkryć wiele zaniedbań, dyspro- 
porcyj, pomyłek; dosyć byłoby (co już każdy potrafi) porównać na przy
kład treść rozdziału drugiego z zawartością naszych podręczników 
współczesnych. Ale poszukiwanie ułomności w wielkich arcyutworach 
jest lichą robotą, którą zostawmy miałkim umysłom. Kto nie jest zdolny 
do czci i wdzięczności, i podziwu się lęka, kto mając w pogardzie per
spektywę dziejową, bierze geniusze minione na egzamin z wiadomości 
dzisiejszych, kto znajduje zadowolenie w przeczuciu i radość w zaczepce, 
zdradza li tylko czczą próżność i próżnię”138.

W słowach powyższych została nakreślona jedyna droga prowadząca 
do właściwej oceny nie tylko zresztą Bacona, ale każdej postaci histo
rycznej.

Jest w wysokim stopniu obce metodzie historycznej krytykowanie 
utworów powstałych w dalekiej przeszłości w duchu wymagań postula
tów wiedzy współczesnej. Niesłuszne jest przede wszystkim poprawianie 
teorii dawnych twórców nauki i filozofii, wysuwanie pod ich adresem 
różnych zarzutów, że nie uczynili czy nie przewidzieli tego a tego, 
a zwłaszcza usuwanie z nich usterek i błędów w tym celu, aby móc 
z nich uczynić sprawne narzędzie do rozwiązywania dzisiejszych pro
blemów naukowych. Niesłuszne i zbyteczne. Wszystkie bowiem odkrycia 
i zdobycze naukowe przeszłości tkwią w podstawach i w strukturze 
współczesnej nauki. Byłoby więc bezcelowe wyodrębniać poszczególne 
składniki tej organicznej całości i rekonstruować je w tym tylko celu, 
aby z nich uczynić w pełni operatywne instrumenty.
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Istnieją przynajmniej dwa typy badaczy, zajmujących dwie różne 
postawy wobec nauki. Jedni uważają, że nauka jest tworem historii, że 
tworzyli i tworzą ją ludzie w procesie opanowywania środowiska, 
w którym żyć im wypadło; że jest częścią techniki tego procesu. Ten 
punkt widzenia pozwala na właściwą ocenę każdego fragmentu tej 
wielkiej, ciągle rozwijającej się całości, na dokładną lokalizację każdego 
jej składnika. Zwolennicy tego kierunku nie lekceważą żadnej teorii 
naukowej, chociażby była zupełnie niezgodna z wiedzą dzisiejszą. 
W swoim kontekście historycznym ma taka teoria zawsze swe uzasad
nione miejsce.

Inaczej patrzą na dzieje myśli teoretycy nauki odrzucający jej historię 
jako aktualnie niepotrzebną. Oceniają oni wszelki utwór w kategoriach 
nauki dzisiejszej. Jego wartość zależy od tego, w jakim stopniu odpo
wiada rygorom dzisiejszej ścisłości. Nie interesuje ich ani rodowód 
nauki, ani jej prospektywizm.

Dzieło Bacona oceniane z punktu widzenia zwolenników ahistoryzmu 
nie może przedstawiać żadnej wartości, jeśli się nie da zrekonstruować 
w duchu wymogów współczesnej teorii indukcji. Rekonstrukcja taka 
wymaga jednak wprowadzenia zmian zasadniczych, dodatków obcych 
zupełnie autorowi. W rezultacie nie wychodzi z tego nic: dzieło Bacona 
zostaje zniekształcone, a użyteczność jego nawet po owych zabiegach 
rekonstrukcyjnych pozostawia w dalszym ciągu wiele do życzenia. Bo 
też nie w tym leży sedno sprawy. Wartość dzieła Bacona polega bowiem 
na czymś innym. Bacon wszystkie siły swego geniuszu skierował do 
walki ze skostniałą rutyną scholastyczną; wskazywał nowe drogi meto
dologii naukowej; dążył z niespotykaną dotąd energią do oderwania 
filozofii od teologii; otwierał przed nauką nowe horyzonty i wskazywał 
jej perspektywy rozwojowe; dla realizacji tych zadań stworzył wresz
cie teoretyczne podstawy indukcji, umożliwiając w ten sposób dalszy jej 
rozwój. To jest wkład Bacona do rozwoju cywilizacji naukowej; ani bra
ki, ani usterki wkładu 'tego nie umniejszą.


