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Abstract 

Husbandry, although having roots in several traditions, benefited from a new and 
revolutionary approach in the mid seventeenth century. Based on a theory of matter advocating the 
idea in accordance to which the same matter is to be found in every body, members of the Hartlib 
Circle attributed to husbandry a double character: experimental and ameliorative. Although 
operational and non-speculative, one of the purposes associated with the new type of husbandry 
was to restore the prelapsarian position. The aim of this paper is to present how the new concept of 
husbandry embedded the quest for regaining the natural knowledge humans possessed prior to 
Fall.  
 
Résumé 

La culture, quoiqu’elle ait des racines dans de différentes traditions, a bénéficié d’une 
nouvelle approche au milieu du XVIIe siècle. Basée sur une théorie de la  matière conformément à 
laquelle la même matière se retrouve dans chaque corps, les membres du cercle de Hartlib on 
associé à la culture un caractère double : expérimental et qui apporte des améliorations. 
Quoiqu’opérationnel et non-spéculatif, le nouveau type de culture se proposait, entre autres,  
restaurer la position prélapsarienne. Le but de ce texte est celui de présenter comment le nouveau 
concept de culture considère pouvoir engager l’initiative de regagner la connaissance naturelle que 
l’homme avait eu avant la Chute.   
 
Rezumat 

Cultivarea, deşi are rădăcini în diferite tradiţii, a beneficiat de o nouă abordare la mijlocul 
secolului al XVII-lea. Bazată pe o teorie a materiei în conformitate cu care aceeaşi materie se 
regăseşte în fiecare corp, membrii Cercului Hartlib au asociat cultivării un dublu caracter: 
experimental şi ameliorativ. Deşi operaţional şi  non-speculativ, noul tip de cultivare îşi propunea, 
printre altele, să restaureze poziţia prelapsariană. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta 
cum noul concept de cultivare considera că poate angaja iniţiativa de a redobândi cunoaşterea 
naturală pe care omul a avut-o înainde de Cădere.   
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Introducere 
Cultivarea (în original “husbandry” - termen fără corespondent clar în limba română) este un 

soi de disciplină referitoare la administrarea terenului/casei/domeniului/afacerilor, cuprinzând 
deopotrivă conotaţii politice, economice, morale, chiar magice şi filosofice; desemnează o activitate 
controlată în vederea ameliorării condiţiei a ceva. Dacă variantele clasice şi renascentiste ale 
cultivării (“husbandry”) se mărgineau să se refere în mod special la lucruri asimilate agriculturii şi 
administrarării domeniului, începând cu secolul al XVII-lea, autorii interesaţi de acest subiect au 
început să adauge noi domenii de interes, cum ar fi cele ale mineralelor, metalelor, izvoarelor 
naturale, în acest fel propunând şi o schimbare de viziune asupra acestui subiect. Această nouă 
viziune presupunea un proces de ameliorare a materialului Creaţiei, asupra căruia se împărtăşea o 
imagine unitară (aceeaşi materie se regăsea în stele, minerale, metale, plante, animale şi oameni). În 
relaţie cu această reprezentare unitară a materiei, autorii de secol al XVII-lea interesaţi de cultivare 
(“husbandry”) au început să folosească şi noi metode de lucru. Astfel, aceştia au început să 
translateze procedee, tehnologii, metodologii dintr-un domeniu într-altul. De pildă, au început să 
aplice “procedee (al)chimice” pentru rezolvarea unor probleme agricole (o practică inspirată din 
tradiţia de tip alchimic) şi să utilizeze “noua cunoaştere” pentru îmbunătăţirea proceselor practice - 
o condiţie presupusă de caracterul baconian al istoriilor naturale. [1] 

Intenţia acestei lucrări este de a evidenţia cum lucrările apărute în cadrul unui cerc de 
corespondenţă, limbajul utilizat şi însoţit de un tip de practică operaţional şi non-speculativ 
considerau că pot angaja iniţiativa de a redobândi cunoaşterea naturală pe care omul a avut-o 
înainde de Cădere. În acest sens, prima parte va prezenta contextul în care se dezvoltă noul concept. 
În cea de-a doua parte voi prezenta tradiţiile influente pentru conceptul dat la mijlocul secolului al 
XVII-lea şi felul în care ele au determinat formarea noului tip de cultivare. În ultima parte voi 
prezenta felul în care, în anumite lucrări, disciplina cultivării presupunea un tip de activitate menită 
să redobândească poziţia şi condiţia pe care omul le-a avut în Grădina Edenului 
 
Context 

Literatura produsă la mijlocul secolului al XVII-lea în cadrul fenomenului ce poartă numele 
“Cercul lui Hartlib” pare a se înscrie într-un grandios proiect de reformare a fiinţei umane, 
accentuând mai degrabă aspectul moral al “revoluţiei ştiinţifice”. [2] În conformitate cu această 
direcţie de interpretare, noua ştiinţă sau, după cum era denumită de actorii vremii, “noua filosofie” 
(în sine o încercare de rescriere a unor teme filosofice antice) este un proiect moral major care 
produce “ştiinţa modernă” doar ca rezultat secundar. Un loc semnificativ pentru diseminarea unor 
astfel de idei este Cercul lui Hartlib. Samuel Hartlib (c.1600-1662), un prusac polonez refugiat în 
Anglia din cauza Războiului de Treizeci de Ani, este iniţiatorului unui fenomen de proporţii 
impresionante, o reţea de corespondenţi împrăştiaţi în mai toată Europa (inclusiv pe teritoriul 
Transilvaniei), cu activitate între anii 1630-1660 (nume marcante ale Cercului ar fi: Jan Amos 
Comenius, John Dury, Robert Boyle, John Evelyn, René Descartes, Marin Mersenne, Johann 
Valentin Andreae şi mulţi alţii). Inspirat din ideile lui Francis Bacon referitoare la organizarea 
cunoaşterii, principalele scopuri asumate de membrii Cercului se concentrau în jurul ideii baconiane 
a progresului cunoaşterii. Cu toate acestea, membrii Cercului împărtăşeau o versiune proprie asupra 
a ceea ce “progresul cunoaşterii” însemna. Acesta (“progresul cunoaşterii”) era strâns legat de un 
program moral şi de reforme sociale. Deopotrivă se conectează cu un proiect ambiţios care viza 
găsirea mecanismelor intelectuale, sociale, religioase şi politice de colaborare şi de comunicare a 
cunoaşterii. [3] Membrii Cercului Hartlib, împrăştiaţi pe mai tot continentul european, şi-au luat 
foarte în serios misiunea de a participa activ la acest mare proiect de re-formulare, re-organizare, 
diseminare a cunoaşterii şi de a contribui la formarea unei comunităţi intelectuale colaborative. 

Printre temele de interes particular ale Cercului s-ar enumera: pansophia, pacea eclesiastică, 
proiectele utopice, filosofia experimentală, alchimia, istoriile naturale şi multe altele. Un element 
interesant în contextul dat este o schimbare majoră de interes printre membrii Cercului, începând cu 
anii 1640. Dacă anii 1630 au fost dominaţi de proiecte care vizau pacea ecelsiastică şi reforme 
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educaţionale, începând cu anii 1640, interesul membrilor Cercului pare să se dedice în foarte mare 
parte unui domeniu de interes nou: cultivarea solului şi filosofia de tip experimental. Acest tip de 
preocupare se înscria foarte bine în coordonatele istorico-filosofice ale mijlocului de secol al   
XVII-lea.  

 
Tradiţia cultivării în Cercul lui Hartlib 

În ceea ce priveşte sursele tradiţionale ale cultivării (“husbandry”), se pot identifica cel puţin 
patru. [4] Prima tradiţie ar fi tradiţia antică historia naturalis dezvoltată de Theophrastus  
(urmându-l pe Aristotel) în două cărţi fundamentale: Historia plantarum şi De causis plantarum. 
Această tradiţie a botanicii a devenit foarte populară în Renaştere şi a influenţat numeroase istorii 
naturale ale plantelor (tematic sau alfabetic organizate, lucrări descriptive, de proporţii – cel mai 
bun exemplu în acest sens este K. Gesner, Catalogus  plantarum (1542). O a doua tradiţie este cea 
asociată cu Istoria Naturală a lui Pliniu cel Bătrân. Această tradiţie este legată de prima şi a 
reprezentat sursa de plecare pentru toate generaţiile de oameni interesaţi de plante în secolele al 
XVI-lea şi al XVII-lea. Prima generaţie de naturalişti ai Renaşterii, identificată de Ogilvie [5] ca 
generaţia 1490-1530, a fost în mod special preocupată de identificarea pantelor medicinale descrise 
de autorii antici şi de reformarea educaţiei de tip medical. O altă sursă interesantă este reprezentată 
de scrierile cu caracter pastoral aparţinând lui Vergil, Cato, Columella, Paladius (tradiaţia res 
rustica). În contrast cu primele două, această a treia tradiţie este asociată cu modelul grec 
oeconomics. Această disciplină este situată undeva la mijocul dintre politică (familia şi domeniul 
său fiind o “unitate” politică şi un loc de cultivat în egală măsură) şi agricultură. A patra tradiţie îsi 
are rădăcinile în magia naturalis şi este asociată cu figura lui Giambattista Della Porta. [6] Acestora 
li s-ar mai adauga o tradiţie, o combinaţie între “husbandry” şi literatură, identificată de Orsi [7] 
(2005) cu tradiţia italiană de tip villa (tratate de agricultură, bune maniere, morală, cu ecouri 
vergiliene, combinând-i deopotrivă pe Columella şi pe Varro cu Pliniu). Villa a lui Della Porta 
aparţine acestei tradiţii. Intereanst de punctat în acest context este şi caracterul utopic al lui Villa. 
Villa este un loc unde se producere creştere (morală, politică, economică) aşa cum şi Noua 
Atlantidă [8] este dar si alte scrierei cu caracter utopic apărute în Cercul lui Hartlib (de pildă, 
Macaria lui G. Plattes [9]). 

Interesant este cum membrii Cercului Hartlib au interpretat şi au combinat aceste tradiţii. În 
mod cert, tratatele lor de cultivare nu sunt istorii naturale de tip aristotelic. Hartlibienii nu erau 
preocupaţi de clasificarea speciilor sau de catalogarea plantelor şi criticau într-un mod destul de 
vehement alte cărţi pe acelaşi subiect, cum ar fi cele ale lui Vergil, Cato, Columella deoarece, în 
opinia lor, aceste cărţi nu reuşeau să furnizeze un fundament raţional şi experimental pentru 
practică. [10] Îi interesau curiozităţile naturii dar, spre deosebire de Della Porta, scopul lor nu era 
acela de a transforma natura doar de dragul ingeniosului, ci de a produce remedii valabile pentru 
toate palierele societăţii. Interesant însă, ceea ce moştenesc este o atitudine morală. Pliniu, Varro, 
Columella împărtăşeau o atitudine morală în ceea ce priveşte agricultura: erau convinşi că există 
limite clare pe care nimeni nu trebuie să le depăşească în ceea ce priveşte altoirea sau încrucişarea, 
de pildă. Prin contrast, deşi rămânâd fideli caracterului moral asociat cu practica “husbandry”, 
pentru membrii Cercului nu există limite în ceea ce priveşte cunoaşterea naturală. Dumnezeu, 
agricultorul original (the Original Husbandman) a creat Raiul ca un loc îndestulător şi Şi-a 
împărtăşit bunătatea cu prima Sa creatură, Adam, desemnându-l agricultor al gradinii (Husbandman 
of Eden). Agricultura a fost prima activitate “lăsată de Dumnezeu” şi agricultorul şi-ar putea 
redobândi poziţia de dinainte de Cădere prin practica “husbandry”. [11] Studiind natura, omul va 
reuşi să îşi restaureze condiţia din punct de vedere religios şi moral şi nu există nici un fel de limită 
în realizarea acestui lucru. Procesul de “cultivare” (văzut ca un proces de dobândire a cunoaşterii 
practice în ceea ce priveşte lumea naturală, dublat de dorinţa de a controla şi ameliora/îmbunătăţi 
materialul Creaţiei) a fost orientat către realizarea unui scop moral: reabilitarea poziţiei 
prelapsariene a omului.  
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Un alt factor care a influenţat puternic noua abordare a cultivării este reprezentat de tradiţia 
baconiană a experimentării, tradiţie care plasează studiul naturii în chiar centrul său. Într-un fel 
foarte particular, schema baconiană a combinat clasicele tradiţii - economică şi politică 
(Theophrastus, Aristotel, Pliniu) - cu tradiţia renascentistă a curiozităţii şi magiei şi a propus o 
interpretare specifică a mitului Căderii, adăugând şi mai multă greutate morală ideii de progres al 
cunoaşterii şi de devotement faţă de utilitatea comună. [12] Accentuând caracterul practic şi 
experimentarea, Bacon a insistat ca omul, sub ochiul binevoitor al lui Dumnezeu, să îşi ia destinul 
în mâini, să îşi reconsidere poziţia faţă de lumea naturală şi să pornească pe acest drum lung care 
aduce cu sine promisiunea progresului omenesc şi al prosperităţii în pace. [13] În aceast proces, nu 
există nici un fel de limite. [14] În acest fel, studiului naturii i-au fost asociate noi şi revoluţionare 
perspective, urmărind să atingă un scop moral, acela al redobândirii condiţiei pe care omul a avut-o 
înainte de Cădere. 

Membrii Cercului Hartlib dezvoltă un nou domeniu de interes, domeniu care conectează 
tradiţiile enumerate mai sus, experimentele alchimice, magia naturală de tip renascentist, tradiţia 
baconiană a experimentării, dorinţa de a compila istorii naturale şi devotamentul faţă de aspectul 
colaborativ şi caracterul deschis al cunoaşterii şi faţă de progresul uman. Acest nou domeniu de 
interes, cel al cultivării, este foarte popular în anii 1640-1660 (lista aceasta este relativ lungă, 
începând cronologic cu Gabriel Plattes, apoi cu Austen, Blith, Beale, Child, Dymock, Boate, şi 
continuând în anii 1660 cu John Evelyn). Membrii Cercului au reformulat abordările tradiţionale ale 
cultivării şi au transformat această disciplină într-o “ştiinţă intergată”, capabilă să amelioreze 
deopotrivă condiţia plantelor şi a sufletului uman. În acest fel, studiului naturii i-au fost asociate noi 
şi revoluţionare perspective, urmărind să atingă un scop moral, acela al redobândirii condiţiei pe 
care omul a avut-o înainte de Cădere.  

Datorită faptului că membrii Cercului Hartlib împărtăşeau o viziune unitară asupra 
universului şi a teoriei materiei, descoperirea unor tehnologii capabile să contribuie la ameliorarea 
plantelor făcea posibilă, prin translaţii de tip metodologic, aplicarea aceluiaşi tip de tehnologie în 
cazul unor domenii mai greu de experimentat, cum ar fi cel al sufletului uman. Rolul cultivării 
pentru membrii Cercului Hartlib este acela de a produce tehnologii de ameliorare care să poată fi 
translatate din domenii în care se experimentează uşor în alte domenii, mai greu de explorat şi 
experimentat. Experimentele cu plante, ca segement esenţial al disciplinei cultivării, au fost 
utilizate, din punct de vedere metodologic, ca nişte modele după care se vor fi putut performa 
experimente cu naturi mai complexe (cum ar fi animalele şi sufletul uman). 

Şi, deşi această disciplină (cea a cultivării) are un caracter practic, operaţional şi apelează la 
extensii şi transferuri de tehnologie dintr-un plan în altul, ea se bazează pe un set de implicaţii de 
natură metafizică. Unele dintre aceste implicaţii postulează o unitate a macrocosmosului-
microcosmosului şi o teorie unitară a materiei care pare parţial de inspiraţie alchimică/hermetică, 
parţial de inspiraţie baconiană. [15] Alte asumpţii postulează idea unei atracţii magnetice universale 
(deloc întâmplător, Gilbert publică prima ediţie De Magnete în 1600; se reeditează în 1628, 1633). 
Şi, bineînţeles, o poziţie aparte o ocupă presupoziţia în conformitate cu care practica experimentării 
cu plante reprezintă modalitatea de a dobândi cunoşterea naturală (vegetală) pe care omul a avut-o 
înainte de Cădere. 

 
Redobândirea poziţiei de dinainte de Cădere 

Momentul mijlocului de secol al XVII-lea nu era un moment oarecare, ci unul privilegiat. 
Era un moment în care Dumnezeu a fost de acord ca fiinţa umană căzută să îşi restaureze condiţia. 
Felul în care membrii Cercului Hartlib au văzut acest proces de restaurare, a fost unul de cultivare şi 
de îmbunătăţire a materialului Creaţiei (sol, plante, sufletul uman). Cultivarea era cea mai preţuită 
activitate în Grădina Edenului şi, prin practica cultivării şi a grădinăritului, poziţia edenică, 
binecuvântată poate fi redobândită. Plantele au fost primele corpuri animate pe care Dumenzeu le-a 
creat [16] şi au reprezentat şi prima sursă de hrană pe care omul a avut-o în Grădină. Cultivarea şi 
grădinăritul furnizează un tip de cunoaştere foarte important în contextul milenarist, fiind primele 
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activităţi pe care omul le-a avut în Grădină. Ralph Austen descrie o livadă ca un loc desăvârşit unde 
se poate regăsi perfecţiunea trupului, spiritului şi a minţii.  

 
Dumnezeu a făcut o Livadă, prin aceea că a făcut ca o dintr-o bucată de pământ să răsară 
plante şi copaci foarte frumoşi şi folositori pentru om; şi a îmbogăţit pământul acela cu mai 
multă rodnicie şi frumuseţe decât orice alt loc; şi l-a numit Eden, ceea ce înseamnă un loc al 
plăcerilor. (Austen, Ralph, A Treatise of Fruit-Trees, 1665, 24) 
 
Şi dacă livezile aminteau de Eden, cultivatorul amintea de Adam. 
 
[Dumnezeu] l-a făcut pe el [pe om] stăpân peste toate până la Cădere; şi apoi, Dumenzeu 
dorind să păstreze ceea ce a făcut, deşi a pus blestem pe Adam, Eva şi pe şarpe, şi nici 
pământul nu a scăpat nepedepsit, ci a pus [Dumenzeu] o sterpăciune pe el, cu toate acestea, 
l-a trimis pe Adam să cultive pământul şi să îl îmbunătăţească şi, cu sudoarea frunţii sale, să 
îl hrănească până când se va întoarce în pământ din nou. (Blith, Walter, The English 
Improver Improved, 1653, 4). [17] 
 
Acest nou tip de cultivare exprimă o viziune asupra materialului Creaţiei văzută ca un 

proces de dobândire a cunoaşterii naturii (i.e. de tip vegetal) pe care omul a avut-o înainte de 
Cădere. Dar această nouă abordare a conceptului este mai degrabă tehnologică şi operaţională decât 
speculativă. Presupune tehnici de ameliorare şi îmbunătăţire a materialului Creaţiei (deopotrivă sol, 
seminţe, plante, oameni) bazate pe cunoaştere obţinută prin experienţă directă.  

 
Este o lipsă importantă în cultivare, anume că noi, deşi prin experienţă aflăm toate 
materialele amintite mai devreme şi multe altele, precum că aratul des, cultivatul, 
anotimpurile, însămânţarea, odihna pământului, împrejmuirea şi altele determină rodnicie, 
cu toate acestea, suntem foarte neştiutori în ceea ce priveşte adevăratele cauze ale fertilităţii 
şi nu stim ce fel de calcar, cenusă, bălegar, marlă, apă, aer, pământ, soare şi altele îi dau 
naştere. Dacă e ceva esenţial sau accidental; material sau imaterial, corporal sau spiritual; 
principal sau instrumental, vizibil sau invizibil; dacă e sulfuros sau mercurial; apos, lutos, de 
foc sau de aer; sau dacă toate lucrurile sunt hrănite de vapori, fumuri, atomi, efluvii; sau de 
săruri, precum urina, embrioantă sau non-specificată; sau de fermenţi, mirosuri, acidităţi? 
sau din haos, sau dintr-o bucată nedigerată şi nespecificată? sau din vapori spermatici umezi 
care se ridică din centrul pământului? sau din influenţele cerului? sau doar din apă îmbibată, 
coruptă sau fermentată? sau dacă pământul, prin binecuvântare divină, are o virtute 
multiplicativă, aşa cum focul şi seminţele tuturor lucrurilor au? sau dacă diversitatea 
opiniilor filosofilor (ca Aristotel, Rupesc, Sendivog, Norton, Helmont, Des Cartes, Digby, 
White, Plat, Glaubre) privitoare la acest subiect demonstrează dificultatea acestei probleme 
pe care ei cu plăcere o pot cerceta. Eu nu îndrăznesc să mă avânt în acest ocean în barca mea 
mică pentru că aş fi înghiţit. … Lordul Bacon a adunat material (după cum spune) pentru a 
aşeza fundaţia ; dar până acum eu nu am văzut un fundament prea solid aşezat de nimeni … 
(Richard Weston?, Observations and Animadversions upon the foregoing secrets or 
experiments: Written by the Author of the large Letter in the Legacy of Husbandry, included 
in Hartlib, S., Samuel Hartlib his Legacy, 2nd edition, 1653, 16) [18] 
 
Pe lângă menţiunea referitoare la faptul că procesului cultivării nu îi este suficient de bine 

dezvoltată latura experimentală, în pasajul de sus putem observa şi diverse influenţe referitoare la 
concepţii diferite asupra teoriei materiei. Unele dintre ele sunt de provenienţă alchimică (distincţia 
sulfur-mercur ca principii de alcătuire a tuturor substanţelor, vapori spermatici care se ridică din 
centrul pământului, vapori care germinează şi ape care fermentează), altele fac referie la 



 
 
Oana Matei - Experimental husbandry in the mid seventeenth century 
 

 208 

aristotelianism şi cartezianism. Francis Bacon este amintit ca o figură care a încercat să se impună 
în ceea ce priveşte aşternerea fundamentului pentru noul tip de cunoaştere.  

În noul tip de interpretare a Genezei şi a cultivării ca proces esenţial de dobândire a poziţiei 
de dinainte de Cădere, accentual s-a mutat de la importanţa muncii la ameliorarea materialului 
cultivat, deoarece acesta din urmă va aduce salvarea în plan religios. Scopul ameliorării este cel 
care impune caracterul tehnologic asociat procesului de cultivare. Adevărul Scripturii trebuia să fie 
extras, prin intermediul ştiinţei experimentale a cultivării, din cărţile profetice ale Bibliei. Într-un 
oarecare fel, ştiinţa de tip baconian a fost adecvată la aşteptările aduse de Noul Mileniu. În Noul 
Mileniu omul îşi va restaura perfecţiunea pe care o avea în Grădina Edenului şi pe care Adam a 
pierdut-o prin Cădere. În Grădină, lui Adam nu i-a fost refuzată sau ascună vreun fel de cunoaştere 
naturală. Dumnezeu, primul Cultivator, şi-a împărtăşit bunătatea sa cu prima sa creatură în Paradis. 
[19] Cei care ating şi lucrează cu solul, seminţele, plantele, se apropie de Dumnezeu. Cultivarea 
pare a fi îndeletnicirea care să îl apropie pe om cel mai mult de activitatea pe care Adam a avut-o în 
Grădina Edenului.   

 
Concluzii 

Membrii Cercului Hartlib au extins domeniul de aplicare a cultivării, dezvoltând un nou 
domeniu de interes, domeniu care conectează elemente care vin dintr-o arie vastă de segmente, cum 
ar fi: alchimie, cultivarea pământului, magie naturală, filosofie experimentală de tip baconian. 
Abordarea propusă de membrii Cercului Hartlib asupra cultivării se fundamenteză pe o viziune 
unitară asupra materiei, a materialului Creaţiei. Noua concepţie asupra disciplinei cultivării 
prezentată în lucrările iniţiate în Cerc propun un tip de abordare tehnologică şi antispeculativă, 
experimentală şi operaţională, orientată către producerea de rezultate specifice, de reţete şi 
tehnologii transferabile dintr-un domeniu în altul, dintr-o situaţie în alta. Cu toate acestea, una 
dintre presupoziţiile metafizice pe care se fundamentează noul tip de cultivare, propune încercarea 
de redobândire a poziţiei pe care omul a avut-o înainte de Cădere şi a cunoaşterii de tip natural pe 
care a acesta a deţinut-o în Grădina Edenului. 
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