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diachronicznym , natom iast pozostaje odwrócony ze względu na syn
chroniczne ujęcie w  poznaniu zmysłowym.

Najogólniej charakteryzując, porządek esencjologiczny zm ierza od 
ujęcia elem entów  istoty w  planie diachronicznym , do ich synchronicz
nej konsty tucji w  subsystencji. Porządek entologiczny od synchronicz
nego zaistnienia bytu — do respektow ania w arunków  bytu  ustalonych 
w diachronicznym  planie. Porządek zaś gnozeozeologiczny od zm ysło
wego poznania bytu, danego synchronicznie — poprzez diachroniczne 
rozpoznanie s tru k tu ry  zgodnej z praw am i esencjologicznymi — do syn 
chronicznego zrozum ienia com positum  jako substancji równoczesnej ze 
stworzonym  ak tem  realnego esse.

Każdem u z tych porządków  odpowiada w łaściw a m etoda jego bada
nia — analiza. Z pewnością, trudno  jest całkowicie konsekw entnie 
przestrzegać tych porządków  tak , aby badając jeden porządek nie zna
leźć się w  drugim , ponieważ, co zaznaczyliśm y, są one w zajem nie zw ią
zane i w zajem nie się w ym agające. Lecz przestrzegając tych porządków 
m oglibyśmy zachować świadomość p r z e d m i o t u ,  o k tórym  się 
mówi, na jak iej podstaw ie form ułu je się tw ierdzenia i według jakich 
p raw  w prow adza się wnioski. Zatem  w ypow iadane często przez tom i- 
stów  przekonanie, że nieistotny jest punk t w yjścia m etafizykalnych b a
dań, aby dotrzeć do pojęcia bytu, m a i w  te j perspektyw ie m etodolo
gicznej rację.

Małgorzata Frankow ska, „Scientia” w  ujęciu Rogera Bacona, W rocław 
1969, Zakład Narodowy Im ienia Ossolińskich PAN, s. 153.

K siążka M ałgorzaty F rankow skiej ukazała  się jako kolejny, 55 tom  
z serii p rac pt. M onografie z  dziejów  nauki i techniki Zakładu Historii 
Nauki i Techniki PAN. P raca  dostarcza inform acji z dziedziny historii 
nauki, a zwłaszcza z h istorii metodologii i teorii nauk. Jest próbą 
przedstaw ienia początków refleksji teoretyczno-m etodologicznych nad 
nauką. O pracow anie tych  początków we współczesnej litera tu rze  jest 
niew ystarczające. P rezentow ana publikacja w ypełnia w  jakim ś stopniu 
tan brak.

A utorka podejm uje badania nad czołowym w te j dziedzinie m yśli
cielem w ieku X III Rogerem Baconem. Je st on typowym  przedstaw icie
lem  intelektualnego k lim atu  X III stulecia ze w szystkim i jego konser
w atyw nym i i postępow ym i myślami. Z najdu ją się jednak u niego p ra 
widłowo i konsekw entnie przeprow adzone oryginalne i twórcze rozw a
żania nad m etodą naukow ą, nad s tru k tu rą  wiedzy i jej użytecznością. 
Są to więc rozw ażania, których nie spotyka się u innych uczonych te 



go czasu. To wszystko, zdaniem  autorki, zasługuje na uwagę. Idąc za 
sugestiam i Eastona, tu  w łaśnie należy poszukiwać początków refleksji 
teoretycznc-m etodologicznych nad nauką, sform ułow anych bezpośrednio 
przez samego Bacona, czy też konsekw entnie w ynikających z jego 
tw ierdzeń.

A utorka wychodzi z analizy pojęcia scientia, opierając się na głów
nych pracach syntetycznych Bacona: Opus maius, Opus minus, Opus 
tertium , Com pendium  studii Philosophiae, Com pendium  studii theo
logiae, Com m unia naturalia, Communia m athem atica. A utorka używa 
term inu  scientia  w  brzm ieniu oryginalnym  celem wyraźniejszego pod
kreślenia, że nie in te resu je  ją  „nauka jako ta k a ”, lecz tylko to, co jest 
treścią w yrazu scientia  w  ujęciu Rogera Bacona. Nie włącza się więc 
do ogólnych rozw ażań na tem at, np. „co rozum ie się przez naukę, jaki 
jest jej zakres, cel, m etody”. Term inu „nauka” używa w  sensie „baco- 
now skim ”. S tara  się więc ustalić, jak  dalece pojęcie nauki odbiega od 
dzisiejszego rozum ienia, co jest jego istotą. Te w łaśnie zagadnienia 
sta ją  się zadaniem  pracy.

Treść pracy ześrodkowuje się wokół następujących zagadnień, k tóre 
stanow ią oddzielne rozdziały: 1) podział nauk  i ich przedm iot, 2) m e
toda i cel nauk, 3) inauka a teologia.

Książkę poprzedza W stęp, k tóry  jest om ówieniem ważniejszej lite 
ra tu ry , zw iązanej bezpośrednio lub pośrednio z Rogerem  Baconem. P o 
zw ala na zorientow anie się w  stanie badań nad jego twórczością. P racę 
zam yka wykaz lite ra tu ry  (przede wszystkim  w  języku francuskim  
i angielskim). Dołączone są nadto streszczenia w  języku rosyjskim  
i angielskim  oraz skorowidz imion.

Niniejsze om ówienie bogatej treści książki dotyczy następujących 
zagadnień: 1) co jest treścią poszczególnych dyscyplin, w ynikających 
z klasyfikacji nauk, 2) jak  należy rozum ieć w łaściw ą metodę, 3) stosu
nek nauki dc teologii.

1. Uwaga au tork i skupia się głównie n a  stanow iącym  pierwszy roz
dział zagadnieniu podziału nauk  i ich przedm iotu. Rozdział ten swoją 
treścią wyznacza problem atykę dwu ostatnich rozdziałów. A utorka są
dzi bowiem, że z podziału nauk  u Bacona można w yprow adzić nie tylko 
sam  przedm iot, m ówiący o tym, co wchodzi w  zakres nauk  i czym się 
one zajm ują, ale również to  wszystko, co stanow i treść metody i celu 
nauk  oraz odpow iada n a  pytanie „jak?” i „po co” (s. 12). Analiza te k 
stów źródłowych pozwala na podstaw ie klasyfikacji nauk  wyodrębnić 
przedm iot oddzielnych dyscyplin. Zastosow ana w  pracy  metoda s taw ia
nia py tań  tekstom : „czym są” i „czym się za jm ują”, daje odpowiedzi 
zaw arte bądź explicite  w  tekście, bądź też uzyskane drogą pośrednią 
z rozm aitych omówień.



Roger Bacon w  Com m unia naturalia  nakreślił ogólny p lan  swego 
dzieła Scrip tum  principale, k tó re  miało objąć całą ówczesną wiedzę, 
sklasyfikow aną i uporządkow aną zgodnie z zasadam i jego metodologii. 
W iedza ta  w inna być podzielona według następujących części: 1) g ra 
m atyka i logika, 2) m atem atyka, 3) fizyka, 4) m etafizyka i wiedza m o
ralna  (etyka).

Podstaw ą wiedzy człowieka jest g ram atyka i logika. Logika uczy 
prawidłowego m yślenia, g ram atyka prawidłowego języka. G ram atyka 
dla Bacona, to n ie  zespół reguł i praw ideł, dzięki k tórym  możliwe jest 
popraw ne posługiwanie się językiem  w mowie i piśmie, lecz jest to 
nauka o charak terze usługowym w stosunku do innych dyscyplin, k tó 
re j zadaniem  jest przygotować badacza do dalszych studiów, po przy
gotowaniu językowym, do korzystania z tekstów , w  których została 
spisana m ądrość ludzka i Boska (s. 26). Zasadniczą trudnością w tej 
dyscyplinie jest b rak  znajomości języków obcych przez badaczy, na co 
zw raca uw agę Bacon, oraz b rak  zrozum ienia słów stosowanych w  na
uce i w yrażenia ich w  sposób właściwy i bez błędu. M ając podstaw y 
logiczne i gram atyczne można w yodrębniać inne dyscypliny wchodzące 
w  całość wiedzy ludzkiej.

P ierw szą z nich jest m atem atyka. P rzedm iotem  m atem atyki jest 
ilość, k tórej w yrazem  są linie, powierzchnie, ciała, liczby (s. 30). M a
tem atykę Bacon dzieli n a  dwie części za A lfarabim : część ogólna 
i część szczegółowa, poświęcona konkretnym  dyscyplinom m atem atycz
nym. Część szczegółowa dzieli się na teoretyczną (geometria, ary tm e
tyka, astronom ia i m uzyka teoretyczna) i p raktyczną z tym i sam ym i 
dyscyplinam i, ty lko praktycznym i. Podział nauk  m atem atycznych na 
teoretyczne i praktyczne przeprow adzony jest z niezw ykłą konsekw en
cją, a w szystkie jego części praktyczne są istotnie powiązane ze swymi 
teoretycznym i odpowiednikam i. Podobny podział m ają nauki fizyczne.

Fizyka u Bacona jest nauką, obejm ującą wszystkie rzeczy, k tóre m o
gą się poruszać lub podlegać zm ianom (s. 35). S k ładają się na nią dy
scypliny: optyka, astronom ia, alchem ia, rolnictwo, m edycyna, scientia  
experim entalis. W dyscyplinach tych akcentuje się ważność poznania 
zmysłowego, k tó re  wyprzedza poznanie umysłowe. Sam o jednak pozna
nie zmysłowe jest n iew ystarczające i niepew ne. P raw dziw e poznanie 
zmysłowe jest możliwe tylko w tedy, gdy korzysta z pomocy rozum u 
i jego osiągnięć, między którym i pierw sze miejsce zajm uje m atem atyka. 
Taką dyscypliną, k tó ra  w  doskonały sposób łączy poznanie zmysłowe 
z poznaniem  um ysłowym  jest scientia experim entalis.

„Wiedza eksperym entalna” polega na: 1) badaniu  doświadczenia, 2) 
poznaniu istoty praw d, czego inne nauki nie potrafią , 3) odkryw aniu 
własiną mocą tajem nic przyrody. Badanie to pozwala jej na w yprow a



dzenie tak ie j pewności z doskonałości doświadczenia, że później tą  
pewnością poświadcza wszystko, co zaw iera się w  obrębie tego św ia
ta  (s. 44). Wiedza ta  zajm uje szczególne m iejsce w  dorobku naukow ym  
Rogera Bacona.

Jeżeli zna się logiczno-gram atyczne podstaw y wiedzy, nauki m ate
matyczne i fizyczne, można przejść do nauki o bycie jako takim , czyli 
do tradycyjn ie pojm ow anej m etafizyki. Zdaniem  autorki, Roger Èacon 
m etafizykę rozum ie dwuaspektowo. Jeden z nich, główny, to „w paja
nie wiedzy o Bogu i jego aniołach, dobrych obyczajach i praw ach w raz 
z pogardą dla rzeczy tego św iata w  imię przyszłej szczęśliwości”. 
D rugi, to  „rozważania na tem at ludzkiej ignorancji” (s. 51). Bacon 
powołując się na au to ry tet A rystotelesa stw ierdza, że żadna nauka 
szczegółowa nie jest w  stanie w  ram ach w łasnych możliwości dokład
nie przebadać i poświadczyć swoje podstaw owe zasady. Może to je 
dynie uczynić m etafizyka, k tó ra  analizując byt jako byt, oraz to, co 
przysługuje m u w  sposób istotny, n ie  utożsam ia się z inną nauką szcze
gółową. Żadna bowiem inna nauka nie rozpatru je  ogólności bytu  jako 
bytu, lecz w yodrębnia jak iś jego aspekt i rozważa to, cc przysługuje 
bytowi w  danym  aspekcie. M etafizyka więc dysponując danym i z innych 
dyscyplin w inna je różnicować i wskazywać, tłum acząc jednocześnie ich 
ogólne rac je  istnienia. Jako nauka ogólna, k ieru jąca całą mędrością, 
m etafizyka w inna też zająć się przyczynam i błędów ludzkich, aby 
w  innych dyscyplinach one się nie pow tarzały. Tak więc nauki m ate
matyczne jak  i fizyczne, powinna obejmować w spólna nauka. Taką 
nauką dla Bacona jest m etafizyka. Jej zadaniem  jest w łaśnie pomóc 
poznawać błędy, do jakich skłonny jest rozum  ludzki, a  także dać od
powiedzi na każde postaw ione pytan ie innych dyscyplin wiedzy. Można 
powiedzieć, zdaniem  autorki, że w edług Bacona m etafizyka jaw i się 
jako ogólna metodologia nauk, swojego rodzaju  nauka o nauce. Jest 
ona ogólnym w stępem  do konkretnej m etody badaw czej, opartej na 
dwu członach: n a  m atem atyce i scientia experim entalis. Ten m etodolo
giczny aspekt m etafizyki au torka książki mocno akcentuje.

M etafizykę dopełnia wiedza m oralna. Z ajm uje się ona: 1) form uło
w aniem  praw  i norm  życia, przy czym część pierw sza ustala stosunek 
człowieka do Boga, 2) stosunkiem  człowieka do drugiego człowieka, 3) 
stosunkiem  człowieka do samego siebie, 4) nauczaniem  i powodowaniem 
w ierzenia w  te praw a, k tó re  są słuszne w  postępow aniu ludzkim. N au
ka ta  sta ra  się zapewnić ludziom jak  najbardzie j m ądrą  i spraw iedliw ą 
egzystencję doczesną, i tym  sam ym  szczęśliwość wieczną, zgodnie z n a j
wyższymi ideam i religii chrześcijańskiej. M imo to, że w wiedzy m o
ralne j dom inuje aspekt praktyczny, jest ona bardzo mocno związana 
z m etafizyką i teologią, bowiem niektóre jej zasady mogą być w yra



żone tylko metafizycznie. Przez to, razem  z m etafizyką, w iedza m o
ralna  stanow i ukoronow anie całej chrześcijańskiej wiedzy ludzkiej.

2. Treścią drugiego rozdziału są rozw ażania na tem at m etody i celu 
nauk. A utorka zw raca tu  szczególną uwagą na to, że klasyfikacja, m e
tody i cel nauk, stanow ią u Bacona jedną, nierozerw alną całość. Cel 
nauki, najogólniej biorąc, w idzi Bacon w  jej p rak tycznej użyteczności. 
Użyteczność zaw iera się bowiem w  celu, z powodu którego dana nauka 
w  cgóle istnieje. Dlatego też, zdaniem  Bacona, zanim  człowiek podej
mie konkretne studia nad poszczególnymi naukam i, w inien najp ierw  
rozważyć użyteczność nauk  i zastanowić się, jakim  celom pow inny one 
służyć. Oczywiście, cel ten zostanie spełniony, jeżeli wszelkie badania 
naukow e będą prowadziły do wniosków pew nych i prawdziwych. Je s t 
to zresztą ogólna tendencja panu jąca w  średniowieczu: nauka ma do
starczać w yników  praw dziw ych i pewnych, a nie prawdopodobnych. 
Pewność i praw dziwość zapewnić może jedynie w łaściw a m etoda n a 
ukowa, oparta  na dowodzie m atem atycznym  i n a  eksperym encie. O pra
cowania praw dziw ej i pew nej m etody można dokonać tylko w tedy, gdy 
usunie się przeszkody leżące w  naturze każdego człowieka. Przeszko
dam i tym i są: uleganie bezwartościowem u autorytetow i, wpływom  po
wszechnie przyjętym , przesądom  tłum u, ukryw anie w łasnego nieuctw a. 
Pokonując te  trudności można przejść do w łaściw ej metody.

A utorka na podstaw ie przeprow adzonych analiz tekstów  Rogera B a
cona w yróżnia dw ie metody. P ierw szą z nich nazyw a m etodą „negatyw 
n ą” lub  inaczej m etodą właściwych studiów  naukowych, drugą — „po
zytyw ną”, czyli m etodą właściwych badań naukow ych (s. 96). M etoda 
„negatyw na” jest konsekw encją podziału nauk  i polega na uśw iadam ia
n iu  sobie błędów w  przysw ajaniu  wiedzy oraz na wyborze w łaściw ej 
drogi postępowania. „Pozytyw na” jest m etodą twórczą, w  której głów
ną rolę odgryw ają: m etafizyka, m atem atyka i scientia experim entalis.

M etoda właściwych studiów  naukow ych zostanie osiągnięta ko le j
ne 1) przez gram atykę i logikę, czyli um iejętności praw idłow ego rozu
m owania i w yrażania m yśli w  mowie i piśm ie, 2) przez znajomość ję 
zyków obcych, k tóre zapew niają swobodę korzystania z oryginalnych 
tekstów  naukow ych, 3) przez studia nad naukam i przyrodniczym i, czyli 
poznanie otaczającego św iata, 4) przez m etafizykę, jako doskonalą 
wiedzę o bycie jako takim , 5) przez wiedzę m oralną, jako znajomość 
p raw  i przyw ilejów  jednostki ludzkiej wobec Boga, społeczeństwa, ro 
dziny i samego siebie.

U zyskiwanie wiedzy zależy więc od w łaściw ej m etody badań n au 
kowych. Swoistym  w stępem  do tych badań jest m etafizyka, pojęta jako  
ogólna metodologia nauk. Ma ona przygotow yw ać i ułatw iać wszelkie 
badania drogą dostarczania ogólnych wiadomości w stępnych o naukach,



usuw ania błędów w celu przygotow ania wspólnej platform y badawczej, 
będącej punktem  w yjścia dla innych nauk. O siągając ten  etap poprzez 
m etafizykę można podjąć konkretne prace badawcze, świadome celu 
(użyteczność), k tóre są w arunkow ane odpow iednią m etodą badawczą, 
opierającą się na dwu członach: m atem atyce i „wiedzy eksperym ental
n e j”. M atem atyka w tym  w ypadku nie jest już konkretną dyscypliną 
naukow ą. Dowód m atem atyczny, w ykorzystany w  innych naukach, czy
n i z m atem atyki konkretną metodę badawczą. Zastosowanie tego do
wodu daje nauce dokładny i precyzyjny sposób rozum owania, a także 
zapew nia jej w  dużym  stopniu praw dziwość i pewność wyników. Je d 
n ak  nie jest m ożliwe osiągnięcie całkowitej pewności we wszystkich 
dziedzinach poprzez dowód m atem atyczny. Lepsze wyniki, zdaniem B a
cona, uzyska się przez doświadczenie, drogą eksperym entu. Ekspery
m ent, a w raz z nim  „scientia experim entalis”, jako drugi czlcn metody, 
pozwala kontynuow ać badania, w ykraczające poza zakres poszczegól
nych dyscyplin. A przez praktyczne zastosow anie swoich osiągnięć zy
sk u je  m iano najistotniejszego elem entu całej metody. Będąc w  ścisłej 
łączności z dowodem m atem atycznym  „scientia experim entalis” stanow i 
zw artą, niezaw odną m etodę naukow ą.

3. W rozdziale trzecim  są przedstaw ione próby ustalenia stosunku 
n au k i do teologii. Nie jest to  dokładna analiza zagadnień teologicz
nych, albowiem  w ykraczają one poza tem at, lecz jest to określenie po
zycji nauki wobec teologii w  celu otrzym ania pejnego jej obrazu. Na 
początku rozdziału au to rka zw raca uwagę, że teksty  Bacona na ogół 
dostarczają m ateria łu  do w yciągania wniosku, iż nauka bezwzględnie 
w inna być podporządkowana teologii, gdyż ze względu na nią może 
zachowywać swój stan  nauki jako taki.

We współczesnej literaturze, dotyczącej Bacona, zagadnienie stosun
ku nauki do teologii nie jest jednakow o przedstaw ione. Różnice w po
glądach zależą od nastaw ień światopoglądowych.

A utorka s ta ra  się odpowiedzieć n a  pytanie, czy rzeczywiście „nauka” 
w inna być podporządkowana teologii, być jej służebnicą, czy też nie. 
P unk tem  w yjścia rozważań au tork i na ten tem at jest wspólny rodo
w ód nauki i w iary.

A utorka dodaje, że nauka ta, stanow iąca główny przedm iot za in te
resow ań Bacona, domaga się z konieczności w iedzy boskiej (teologii), 
gdyż tylko przy jej pomocy może spełniać sw oje cele. Konieczność ta  
powoduje, że osiąga się jedną w spólną mądrość, k tó ra  obejm uje cało
k sz ta łt w iedzy ludzkiej i boskiej, czyli filozofię i teologię (s. 111). Ł ą
czenie praw d wiedzy i p raw d w iary  w  jedną m ądrość jest u Bacona, 
zdaniem  autorki, powodowane wpływem  ilum inizm u Augustyna, zw ła
szcza jego stosunkiem  do problem u intellectus agens. Wiadomo, że



w  teorii poznania Roger Bacon przyjm ow ał trojakiego rodzaju do
świadczenie: 1) doświadczenie zewnętrzne, opierające się na doznaniach 
zmysłowych, dostępne w szystkim  ludziom, 2) doświadczenie naukowe, 
k tó re  pom ija w szelkie spraw y duchowe, 3) doświadczenie w ew nętrzne, 
mistyczne, przekraczające możliwości ludzkiego um ysłu i dom agające 
się boskiego oświecenia. Tylko na te j drodze ilum inacji osiąga się 
pełną mądrość, k tó ra  jednoczy zarówno wiedzę ludzką jak  i wiedzę 
boską. Ponieważ cała m ądrość została objaw iona przez Boga, wobec 
tego, zdaniem  Bacona, ta k  w iedza ludzka (filozofia) jak  i wiedza bo
ska (teologia) są zaw arte w  Piśmie Świętym . S tąd też naczelnym  za
daniem  filozofii i teologii jest w yjaśnianie m ądrości bożej, a jedynym  
celem, jaki staw iają  sobie te nauki, jest dobro religii. To w spólne za
danie w skazuje, że obie te  nauki są istotnie pow iązane i tw orzą jedną 
całość. Filozofia znajdu je rac je  swego istnienia tylko w  oparciu o teo 
logię, a teologia nie może spełniać swojego zadania bez jej pomocy. We 
właściwym  rozum ieniu tego stosunku teologii do filozofii, czy odw rot
nie — filozofii do teologii, zdaniem  autorki, na leży szukać odpowie
dzi na postaw ione pytania. Chcąc w yjaśnić to zagadnienie au torka 
przytacza opracowania różnych autorów , znawców Bacona. I tak  R. 
C arton uważa, że „całkowitą rac ją  istnienia filozofii jest służenie teo
logii. Nie jest to służba hańbiąca, lecz przeciw nie, bardzo zaszczytna 
i uszlachetniająca, i że filozofia dzięki niej wznosi się na wyżyny, 
których sam a nigdy nie byłaby w  stanie osiągnąć”. E. Charles nato 
m iast pisze, że „nie poddaństw o filozofii jest dla niego w ykładnikiem  
tego związku, a le  fak t, że filozofia i  teologia są dwoma aspektam i 
jednej i tej sam ej m ądrości”. W edług E. G ilsona „wszystkie filozoficzne 
prace Bacona pow stały ze względu na teologię”.

A utorka nie zgadza się z takim i stanow iskam i, jak  i ze stw ierdza
niem, że wszystko, co Bacon czynił, było robione z myślą o służeniu 
teologii. Je st to, jej zdaniem , niewłaściwe i nie można poprzestać 
na takiej opinii. Uważa, że Bacon używa zam iennie term inu „filozofia” 
i term inu  „nauka”. N auka oznacza więc całokształt wiedzy ludzkiej. 
Je st zw artą całością poszczególnych dyscyplin. Z drugiej strony, n a 
uka jako całość, pochodzi z tego samego źródła, co i teologia, stano
wiąc razem  z nią jedną m ądrość doskonałą. Na tej podstaw ie au torka 
stw ierdza, że u Bacona można oddzielić pojęcie jedności nauk  od po
jęcia jednej m ądrości doskonałej. Pisze, że „wszystkie poszczególne 
nauki, stanow iące u Bacona treść ogólnego pojęcia ,n au k a’ lub .filo
zofia’, tw crzą jedną całość opartą  na zasadach swoistego .uniw ersali
zmu metodologicznego’. Odzwierciedleniem  te j całości jest Bacanowski 
podział nauk  w  którym  nie ma miejsca na teologię. I ta  w łaśnie ca
łość jest dla nas czymś oryginalnym  i interesującym , gdyż wywodzi 
się z refleksji nad istotą nauki, zapow iadającą już integracyjne idee



nowożytne. Nie jest ona sprzeczna z ,d rugą jednością’ — m ądrością 
doskonałą, u jm ującą naukę i teologię w  jedną całość”. W ram ach t a 
kiego rozum ienia filozofia, jako m ądrość ludzka, zrów nana w praw ach 
z m ądrością boską, m a przed sobą ty lko jedno zadanie: pomagać teo 
logii. I ta  pomoc jest konieczna, przy czym nie w yraża się ona w  tym, 
że pełni rolę służebną, lecz że jest pomocą w arunku jącą osiągnięcie 
celu.

W artość om awianej książki polega na ukazaniu teoretyczno-m etodo- 
logicznych rozw ażań Bacona nad nauką. Zam ierzenia, jak ie au torka 
sobie postaw iła, zostały spełnione, a przeprow adzona przez nią głęboka 
analiza tekstów  źródłowych i opracowań pozwoliła jej dojść do no
wych twórczych odkryć. P raca zapoznaje Czytelnika z dokładną a n a 
lizą tekstów  Bacona, ze sposobem jego argum entacji. Logiczne pow ią
zanie zagadnień jeszcze bardziej podkreśla w artość książki. Mimo, że 
praca jest adresow ana do metodologów, czy historyków  nauki, może 
być w ykorzystana w  naukow ym  w arsztacie historyka filozofii. Ukazuje 
bowiem mało znany aspekt problem atyki zaw artej w  tekstach Rogera 
Bacona.

J. W róbel

T extu s et Studia  H istoriam  Theologiae in Polonia Excultae Spectan
tia, Vol I, 1971, W arszawa, A kadem ia Teologii K atolickiej, s. 332.

W 1970 r. przy A kadem ii Teologii K atolickiej została utw orzona K o
m isja do Badań nad H istorią Teologii w Polsce, k tó ra  podjęła in ic ja
tyw ę publikow ania serii wydawniczej pt.: T extu s et Studia  Historiam. 
Theologiae in Polonia Excultae Spectantia. Serię redagują: Adam Sza
frańsk i (red. naczelny), Mieczysław Gogacz, S tanisław  Porębski, Stefan 
Swieżawski, W ładysław  Seńko, Zofia Włodek, A ndrzej Zuberbier.

W słowie „Od W ydaw nictwa” redaktorzy określają cel swojej pracy 
w następujących słowach: „udostępnianie źródeł dziejów myśli teo 
logicznej w Polsce od czasów najdaw niejszych oraz ich krytyczne op ra
cowanie w postaci odpowiednich m onografii historycznych” (s. 5). Pod
kreślają , że szczególną uwagę zwrócono na te teksty, k tóre są dotąd 
nieznane, nigdzie nie publikow ane i trudno  dostępne. Przedstaw iają 
jednak dużą w artość naukow ą z tej racji, że są św iadectwem  żyw ot
ności polskich tradycji intelektualnych.

Podjęcie takich badań, pozwala nam  uświadom ić sobie fakt, że 
współcześnie istnieje ciągłe zapotrzebowanie na coraz tc  nowe w ydaw 
nictw a źródłowe. Opracowanie jakiejkolw iek problem atyki domaga się 
uzasadnienia, a przede w szystkim  uzasadnienia źródłowego. Rozszerza
jąc podstaw y źródłowe powiększamy w ten sposób w yniki badań. K ry 
tyczne opracowanie tekstów  źródłowych i ich w ydanie jest możliwe


