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Łódź

Newton źdźbła trawy.
Uwagi o Kantowskiej filozofii jestestw organicznych
W Krytyce władzy sądzenia wypowiedział Kant w tonie kategorycznym
znamienną opinię dotyczącą możliwości poznania istot uorganizowanych „na
podstawie jedynie mechanicznych zasad przyrody”. Jego zdaniem, „możemy
śmiało powiedzieć, iż dla ludzi byłoby czymś niedorzecznym choćby tylko żywić
takie zamysły czy spodziewać się, że kiedyś zjawi się jeszcze jakiś Newton, który
potrafi wytłumaczyć choćby tylko powstanie źdźbła trawy na podstawie praw
przyrody, jakim żaden zamiar nie narzucił (stosownego) porządku; przeciwnie,
musimy człowiekowi możliwości zrozumienia tego bezwzględnie odmówić”1.
Z wypowiedzi tej można by wnosić, że filozof królewiecki, tak przecież
zapatrzony w mechanikę klasyczną jako jedyną teorię przyrody, która spełnia
rygorystycznie wymagania naukowości, w odniesieniu do pewnej klasy obiek
tów naturalnych, mianowicie nazywanych przezeń często „istotami uorganizowanymi” (organisierte Wesen) możliwość zastosowania języka mechaniki wyra
źnie kwestionuje. Jest to niewątpliwie prawda i wiadomo, że swoje wątpliwości
wyraził on już byl wcześniej, zanim podjął zamysł projektu filozofii transcedentalnej, mianowicie w przedmowie do AUgemeine Naturgeschichte und Theorie
des Himmełs (1755)2.
Czy jednakże kwestionując możliwość rozciągnięcia na organizmy żywe
technik opisu właściwych fizyce klasycznej sugeruje Kant jednocześnie koncep
1 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia. Przekł. I, Gałecki, Warszawa 1964, s. 375.
2 Por, I. Kant, Granice mechanistycznej interpretacji świata. W: T. Kroński, Kani, Warszawa
1966, s. 67-68.
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cję teoretyczną, która dostarczałaby instrumentarium służącego adekwatnemu
opisowi świata tych organizmów? Czy więc ukazuje drogę rozwinięcia koncepcji
teoretycznej alternatywnej wobec mechaniki klasycznej? A może po prostu
odrzucając mechanizm staje się witalistą? - Odpowiedź na te pytania, niezależ
nie od tego, że musiałaby prowadzić do głębszego wniknięcia w poglądy Kanta
na naturę jestestw organicznych, mogłaby przyczynić się ewentualnie do
rozstrzygnięcia spora, czy można zasadnie uznać Kanta za prekursora łub
nawet inspiratora i inicjatora romantycznej filozofii przyrody; filozofii, której
twórcy sytuowali się zdecydowanie na antypodach mechanieyzmu.
Kant'nie akceptując radykalnie deterministycznego, wywodzącego się od
Kartezjusza, mechanistycznego i redukcjonistycznego podejścia w traktowa
niu świata organicznego, nie był w tym względzie wyjątkowy ani oryginalny,
jako że przynajmniej od połowy XVIII w. coraz dobitniej zaczęto kwes
tionować przydatność języka mechaniki przy opisie budowy i funkcjonowa
nia roślin i zwierząt, a także - rzecz jasna - człowieka. Mechanistyczne
traktowanie tego obszaru przedmiotowego przeżywa w tym czasie wyraźny
kryzys3.
Odchodzenie od mechanicyzmu wiąże się z dalszymi postępami w badaniach
świata organicznego, w czym niemałą rolę odegrało posługiwanie się mikro
skopem, a co wyraziło się w coraz bardziej zdecydowanym odchodzeniu od
metod i problemów tzw. historii naturalnej, skupiającej gros uwagi na czynnoś
ciach porządkujących bogactwo form- naturalnych w różnego rodzaju układy
taksonomiczne i zwróceniu się ku fizjologii, a więc ku próbom określenia
specyfiki funkcjonowania organizmów zarówno roślinnych, jak zwierzęcych4.
Z nie odróżniającej wyraźnie rozgraniczenia przyrody ożywionej i nieożywio
nej historii naturalnej wyłania się stopniowo biologia jako nauka wyodręb
niająca swój przedmiot badania spośród wielorakości tworów naturalnych pod
postacią przejawiających specyficzne i tylko im właściwe cechy istot organicz
nych5. Także coraz wyraźniejsze uświadomienie sobie przez badaczy odrębności
istot uorganizowanych w porównaniu z pozostałymi ukształtowaniami natural
nymi, skłania do poszukiwania języka i terminologii, która ukazywałaby
adekwatnie ową odrębność.
Tak więc, opierając się o ówczesny stan badań istot uorganizowanych uczeni
i filozofowie epoki będą wyrażać przekonanie, że wyjaśnienia wymagają takie
m in. kwestie, jak: jakie jest źródło mnogości form organicznych? Czy zostały
stworzone w istniejącej obecnie postaci, czy też w przeciągu czasów podlegały
może jakimś transformacjom? Czy między istniejącymi formami organicznymi
3 Por. W. Lepenies, Das Ende der Naturgeschichie. Wandelkultureller Selbstverstdndigkeiten in
den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, MonacMum-Wiedeń 1976, s. 50 i n.
4 Por. F. Jacob, Historia i dziedziczność. Przekł. K. Pomian, Warszawa 1973, s. 112 i n.
5 Por. ibidem, s. 130 i n.; Lepenies, op. cit., s. 97.
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są jakieś pokrewieństwa? Czy wielość form organicznych tworzy układ ciągły,
czy może nieciągły? Na czym polega akt płodzenia i rozrodu? Jak to się dzieje,
że dzieci podobne są do rodziców? Jak odbywa się asymilacja materii nie
organicznej z otoczenia i przetwarzanie jej w ciało Istoty żywej? Co powoduje
ustanie funkcji życiowych itd,
W połowie XVIII w, rozstrzygnięcia niektórych z tych kwestii zaproponowa
ne przez XYII-wiecznych uczonych i zgodne z mechanistycznym modelem
wyjaśniania okazywały się wątpliwe w świetle przeprowadzanych eksperymen
tów i doświadczeń. Przykładem mogą służyć doświadczenia C.F. Wolffa,
dotyczące zarodka kurzego, ewidentnie obalające preformacyjną koncepcję
rozwoju. Jednakże odrzucenie wyjaśnienia kształtowania się tworu organicz
nego od zarodka do dorosłego osobnika przez odwołanie się do Idei preformacyjnej nasuwało trudne problemy teoretyczne: mianowicie, jeśli organizm nie
jest preformowany już w zarodku, co steruje jego ukierunkowanym rozwojem?
C.F. Wolff, jak wiadomo, nie zawahał się odwołać do tajemniczej vis essentialił. Było to jednakże wyraźne naruszenie reguł przyrodoznawstwa klasycz
nego, jako że owa vis essentialis nie mogła być niczym innym, jak rodzajem
tajemniczej ąualitas occulta. Dlatego też uczeni przestrzegający zasad metodolo
gicznych owego przyrodoznawstwa, czego eminentnym przykładem może tu
być stanowisko wielkiego fizjologa epoki A. von Hallera, nie mogli uznać
rezultatów eksperymentów Wolffa i woleli trzymać się tradycyjnej doktryny
preformacji7.
Wyłaniająca się z historii naturalnej biologia jako odrębna dyscyplina
naukowa zarówno co do przedmiotu, jak metod swoich badań, ukazała sytuację
dramatyczną, powstałą w ówczesnej nauce. Oto bowiem ujawniona została
niedostateczność i ograniczoność mechaniki, w szczególności jeśli idzie o tłuma
czenie funkcjonowania, przez odwołanie się do jej praw, niektórych obiektów
naturalnych, i co za tym idzie - mechanistycznego światopoglądu. Zarazem nie
była gotowa teoria spełniająca rygory naukowości w ówcześnie przyjętym
wśród przyrodników sensie, która w zadowalający sposób wyjaśniałaby nowo
odkryte i często zagadkowe fenomeny odnoszące się zarówno do budowy, jak
funkcjonowania tworów organicznych.
Dramatyzm deficytu teorii tłumaczy zarówno mnogość hipotez ad hoc8, jak
też zgoła fantastycznych spekulacji i przypuszczeń, nieobcych umysłom tak
zdawałoby się trzeźwym, jak np. Buffon czy Maupertuis. Obaj wierni zasad
niczo mechanistycznej tradycji, jednocześnie zaś świadomi odrębności świata
6 Por. C.F. Wolff, Theorie von der Generation in zwo Abhandłungen, Berlin 1764, fotomech.
Nachdruck, Stuttgart 1971, s. 160 i n.
7 Por. A. Bednarczyk, Filozofia biologii europejskiego Oświecenia, Warszawa 1984, s. 345 i n.
8 Por. O. Breidbach, Das Organische in Hegels Denken, Studie zur Naturphilosopie und Biologie
um 1800, Wurzburg 1982, s. 42 i n.» 110 i n.
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istot żywych, odwoływali się do idei rozsianych w kosmosie zarodków, „żywych
molekuł”, które miały tłumaczyć - przez komponowanie się w odpowiednie
formy widzialnych postaci - powstawanie ! mnogość organizmów9.
Zamęt pojęciowy, gorączkowość poszukiwań zarówno jeśli idzie o formy
językowe wyrazu, jak pomysły teoretyczne, łatwo rozumiemy z naszej dzisiejszej
perspektywy, mając świadomość, że wielu istotnych problemów powstającej
nauki nie byli w stanie prawidłowo rozwiązać nie tylko ówcześni jej protagoniści, ale też badacze o wiele późniejsi, jak to ma miejsce np. z problemem, przed
którym stanął C.F, Wolff, gdy próbował wyjaśnić tajemnice kształtowania się
kurczaka.
Rewolucja naukowa, bo tak ów stan rzeczy trzeba chyba określić, która
ówcześnie miała miejsce, rewolucja związana właśnie z kształtowaniem się
biologii jako odrębnej dyscypliny naukowej, nie doprowadziła bynajmniej, bo
stać się tak nie mogło, do jednolitego paradygmatu rozumienia natury jestestw
uorganizowanych, spełniającego ówcześnie przyjęte, wywodzące się przedeż
z klasycznego przyrodoznawstwa standardy naukowości. Wręcz przeciwnie,
przyczyniła się w niemałym stopniu do zakwestionowania tych standardów,
szczególnie jeśli idzie o ogólnoteoretyczne konstrukcje odnoszące się do
przyrody jako całości. Doprowadziło to rychło, bo już za życia Kanta, do
wytworzenia atmosfery nieprzychylnej Newtonowi i całemu „matematycznemu
przyrodoznawstwu”.
Nas interesuje tu, jak Kant sytuuje się w przedstawionym wyżej kontekście
ideowym i teoretycznym epoki, wytworzonym przez dyskusję wokół natury
tego, co organiczne. Czy zgłaszając zastrzeżenia do mechanistycznych objaśnień
tworów uorganizowanych, w sposób naturalny przychyla! się do kształtującego
się wtedy, albo raczej odradzającego się na nowo, stanowiska określanego
ogólnym mianem witalizmu? Czy w ogóle mógł takie stanowisko przyjąć
akceptując zarazem Newtonowskie standardy racjonalności naukowej? Prob
lem ten w odniesieniu do Kanta staje się jeszcze bardziej istotny, jeżeli zważymy,
że cala jego koncepcja transcendentalnych warunków poznania naukowego
była ściśle sprzężona z fizyką klasyczną, jako że tylko fizyka klasyczna, będąca
systemem twierdzeń a priori dotyczących ruchu cial w przestrzeni i czasie,
spełniała transcedentalne warunki możliwego doświadczenia10.
Mogłoby nasuwać się przypuszczenie, że Kant będąc świadom odrębności
świata istot żywych od świata nieorganicznego zrywa z właściwym przyrodo
znawstwu klasycznemu monizmem metodologicznym i postuluje dwie odrębne
dyscypliny naukowe, odpowiednio do odróżnionych przedmiotów badania.
8
Por, F. Jacob, op. cii., s. 11-115; D.v. Engełhardt, Historisches Sewusstsein in der
Naturwissenschaft von der Aufklarung bis m m Positivismus, Monachium 1979, s. 86; A. Bednarczyk,
op. cit., r. III i IV.
10 Por. L. Schafer, Kants Metaphysik der Natur, Berlin 1966, s. 19 i n.
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Tak jednak nie jest. Zdając sobie sprawę z niewystarczalności zastosowania
paradygmatu Newtonowskiego do badania istot uorganizowanych, nie chce
jednakże z tego paradygmatu zrezygnować nawet w odniesieniu do tych istot,
laki więc przyjmuje punkt widzenia?
Przede wszystkim odrzuca wszelką spekulację, która nie miałaby oparcia
w danych doświadczenia, z dystansem odnosi się do hipotez dotyczących
„rewolucji”, które jakoby zachodziły niegdyś na Ziemi i działania w macierzys
tym jej łonie płodnych sił kreujących gatunki roślinne i zwierzęce, nazywając
owe hipotezy „awanturniczym ryzykiem rozumu”11. Również hipoteza zmien
ności gatunków, podobnie jak dopuszczenie możliwości rodzenia się istot
żywych, choćby najprostszych, z materii nieorganicznej nie przemawia mu do
przekonania, jako że „doświadczenie nie [...] daje nam na to żadnego przy
kładu”12.
Punktem wyjścia rozważań dotyczących obszaru „istot uorganizowanych”
jest konstatacja, że podmiot poznający napotyka tego rodzaju istoty jako
rezultat doświadczenia. Stwierdzamy mianowicie naocznie istnienie obiektów
0 szczególnych właściwościach, takich, które nie dadzą się zrozumieć przez
odwołanie się do mechanistycznie rozumianego determinizmu. Jakie są to
właściwości? Kant wykorzystuje dostępną mu na ten temat wiedzę odnoszącą
się do organizmów oraz doświadczenie potoczne i stwierdza, iż tworem
uorganizowanym będzie wszelka „taka rzecz”, która jest tak ukształtowana
1 tak funkcjonuje, że „jest przyczyną i skutkiem samej siebie”13; albo w innym
miejscu; iż „musi pozostawać do samej siebie we wzajemnym stosunku
przyczyny i skutku”14, co znaczy, iż wytwarza siebie i podtrzymuje zarówno
jako indywiduum, jak też jako rodzaj. Rzecz taką nazywa Kant też „celem
naturalnym” (Naturzweck), w odróżnieniu od z zamysłem wykonanych przez
człowieka wytworów techniki czy sztuki. Dalsze jego właściwości to prze
twarzanie przyswajanej z otoczenia materii, co daleko przewyższa wszelki
właściwy człowiekowi kunszt techniczny, tworzenie układu, w którym po
szczególne części w swoim kształtowaniu się i funkcjach określane są przez plan
całości, warunkowane wzajemnie i zdolne do kompensacji oraz regeneracji.
Tak więc organizm, określany przez Kanta jako cel naturalny, tworząc
strukturę dynamiczną warunkujących się wzajemnie elementów budowy, przez
to, że zdradza doskonałe przystosowanie do spełniania swoich czynności
życiowych, że nic nie jest w nim nadaremnie (umsonst), nie może być wyczer
pująco opisany za pomocą szeregowo ujętych zależności przyczynowo-skut
kowych (;nexus effectivus); rozum nakazuje w tym wypadku, aby odwołać się do
11 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, op, cii., s. 405-406 i przyp. na 406.
12 Ibidem, s. 406, przyp.
13 Ibidem, s. 328.
14 Ibidem, s. 330.
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zależności uporządkowanych podług celów, gdzie wzajemne uszeregowanie
działających na siebie elementów nie tworzyłoby już otwartego łańcucha, ale
układ kołowy, taki więc, w którym przyczyny szeregu idącego w dół byłyby
jednocześnie skutkami szeregu idącego w górę - i odwrotnie. Powstaje więc
w owej próbie konceptualizacji reguł funkcjonowania organizmów łatwo
zrozumiała analogia do planowych czynności ludzkich i ich wytworów.
Kant jednakże świadom jest trudności, jakie pojawiają się, gdy chcemy
przybliżyć rozumowi naturę owych rzucających się w oczy przez swoją specyfikę
„celów naturalnych”. Trudności te wynikają zarówno ze wspomnianej niewydo
lności aparatury pojęciowej mechaniki w próbach ich opisu, jak też samej
koncepcji nauki, której Kant hołdował.
Idzie bowiem o to, że nie wystarcza fenomenalny opis istot uorganizowa
nych, tak jak one jawią się w doświadczeniu, by mogła powstać dotycząca ich
wiedza o charakterze naukowym. Doświadczenie dostarcza informacji o budo
wie zewnętrznej, przejawach zachowania obserwowanych obiektów, ale jedynie
jako wielości danych, które przez to samo jeszcze nie komponują się w uporząd
kowaną, zrozumiałą dla rozumu całość, co jest przecież podstawowym warun
kiem możliwości nauki. Nauka musi występować w postaci spójnego systemu
praw. By system ów mógł powstać, dane doświadczenia muszą być podporząd
kowane a p r i o r y c z n y m zasadom rozumowym nie pochodzącym z doświad
czenia; zasadom, które doświadczenie to wyprzedzają i organizują.
O
ile w obszarze przedmiotów nieorganicznych (domena zastosowania
mających kategoryczny charakter form zmysłowości i pojęć teoretycznych), to
wymaganie może być spełnione i prowadzi do możliwości ukonstytuowania się
„matematycznego przyrodoznawstwa” jako nauki, tu, w sferze tego, co or
ganiczne, powtórzenie tej procedury jest niemożliwe, umysł ludzki bowiem nie
dysponuje systemem kategorycznych stwierdzeń, które mogły by być od
niesione do owego obszaru doświadczenia.
Druga trudność, która wyłania się w istniejącym tu obszarze problemowym
polega na tym, że ani odwołanie się do fizyki jako nauki teoretycznej, ani też do
doświadczenia, nie może nam objaśnić, co mianowicie sprawia, że twory
przyrody, nazywane tu uorganizowanymi, przejawiają specyfikę budowy i za
chowania, jakby utworzył je jakiś inteligentny konstruktor, zaś ich działaniami
kierowała specyficzna postać energii, której przejawów nie obserwujemy poza
owym światem istot uorganizowanych.
Jeżeli idzie o rozwiązanie problemu pierwszego, Kant podejmuje procedurę,
która przypomina jego postępowanie w odniesieniu do rzeczywistości czysto
fizykalnej. Różnica polega na tym, że o ile tam możliwe było przyporząd
kowanie empirycznie danej przedmiotowości apriorycznemu systemowi twier
dzeń o charakterze kategorycznym, tu już nie było to możliwe. Wprowadzając
zasadę celowości jako zasadę aprioryczną, organizującą doświadczenie świata
istot żywych, Kant ma świadomość, że uporządkowanie tego świata za
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pośrednictwem teleologii nie może mieć charakteru bezwzględnie obligującego,
czyli kategorycznego, wyraża jedynie naturalną skłonność umysłu, która musi
pozostać subiektywną15.
Tak więc, wprowadzenie perspektywy teleologicznej do opisu istot żywych
nie polega na rozwinięciu alternatywnego wobec matematycznego, odwo
łującego się do przyczyn sprawczych przyrodoznawstwa, teoretycznie rów
noważnej, a zarazem odrębnej nauki, stanowi tylko wyraz dążeń podmiotu
dysponującego jedynie skończonym rozumem, pragnącego wprowadzić ład
w świecie doświadczenia. Tę różnicę Kant wyraźnie i z uporem podkreśla
mówiąc, że ujmowanie w perspektywie celowości istot uorganizowanych
nie prowadzi do ich poznania, nie ma więc charakteru wiedzotwórczego,
stanowi jedynie ze strony podmiotu poznającego wyraz refleksji czy rozstrząsania (reflektieren, erórtem )16, Można to tak rozumieć, że obcowanie
podmiotu poznającego z istotami uorganizowanymi sugeruje mu analogię
z rzeczywiście skonstruowanymi z zamysłom przedmiotami, i to skłania
go do nazywania ich „celami przyrody” (Naturzwecke), z zastrzeżeniem
oczywiście, że jest to jedynie analogia nie poparta racją odnoszącą się
do istnienia ich rozumnego i działającego z zamysłem konstruktora.
Inny zapewne niż ten, odnoszący się do kwestii pochodzenia istot uor
ganizowanych sens, ma pojęcie celu o d n o s z ą c e się do sposobu funkcjonowania
(czyli tzw, teleologii immanentnej) owych celów przyrody, tak wyraźnie
różniący je przecież od mechanicznych konstrukcji wykonywanych przez
człowieka17. 1 tu jednakże użyte pojęcie celu nie ma charakteru opisowego, lecz
jedynie operacyjny. Teleologia więc w rozumieniu Kantowskim nie funduje
podstawy teoretycznej dla rodzącej się wtedy właśnie biologii jako nauki,
bowiem w ogóle żadnej wiedzy nie dostarcza18.
Nie należy więc uważać Kanta za finalistę w sensie dogmatycznym, który
w sferze życia chciałby zastąpić determinizm przez odwołanie się - przy
wyjaśnianiu jego zagadek - do celów. Nie ma tu więc żadnej symetrii między
dwoma przeciwstawnymi -stanowiskami teoretycznymi. Co jest tym bardziej
oczywiste, jeśli się zważy, że nie tylko uważa on wyjaśnianie przyczynowe za
jedynie wartościowe teoretycznie, ale także postuluje, by nigdy zeń nie rezyg
nować przy badaniu dowolnych obiektów przyrody, nie wiemy bowiem z góry,
gdzie leży granica takiego wyjaśniania. Dopuszcza też możliwość obecności
ukrytego w organizmie mechanizmu, stanowiącego dostateczny warunek „moż
liwości istot uorganizowanych bez przypisywania ich wytworzeniu jakiegoś
zamiaru...”19. Czyli można by powiedzieć, że w tej delikatnej sprawie zajmuje
15 Por. ibidem, s. 20, 25-26, 46, 313 I passim.
16 Por. ibidem, s. 383,
17 Por. ibidem, s. 333.
18 Por, ibidem, np. s. 341,
18 Ibidem, s, 375.
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Kant stanowisko rozważne, otwarte na możliwość wchłonięcia rezultatów
dalszych postępów badań nad tworami organicznymi. Stanowisko to jednakże
cechuje pewna ambiwalencja. Wyraża się ona nie tylko w sceptycyzmie co do
wydolności mechanicznych modeli wyjaśniania w stosunku do świata istot
żywych, ale także w (ostrożnym) skłanianiu się ku poglądom biologicznych
antymechanicystów20,
Kant formułuje tu swoje poglądy niezmiernie ostrożnie, jednakże do
strzegamy wyraźnie, że antymechanicystom sprzyja, gdy rozważając różnicę
między zegarem jako celowo funkcjonującym mechanizmem, a uorganizowanym tworem naturalnym, stwierdza: „Istota uorganizowana jest [...] nie tylko
maszyną - ta bowiem zawiera w sobie siłę li tylko poruszającą - lecz posiada
w sobie siłę kształtującą [biidende Kra/t - podk. Kanta nieobecne w polskim
przekładzie] i to taką, jakiej udziela materiom, k t ó r e są je j p o z b a w i o n e
[podkr. moje - R.P.] (organizuje je), a to znaczy, że posiada w sobie twórczą siłę
rozrodczą {fortpflanzende biidende Kraft), której nie można wytłumaczyć samą
tylko zdolnością wprawiania w ruch (mechanizm)”21. Dopuszcza więc, że
przyroda „organizuje się raczej sama”, działa więc kreatywnie wytwarzając
i reprodukując indywidua i gatunki zarówno roślinne, jak i zwierzęce.
Ortodoksyjny Newtonowski punkt widzenia Kanta wyraża się w tym, że nie
dopuszcza on możliwości przypisania przyrodzie nieorganicznej, czy jej cząst
kom elementarnym, właściwości przyrodzonych, które by - ja k to np. mniemał
Diderot - sprawiały przejawianie się życia w tworach z nich odpowiednio
uformowanych; materia jako taka jest dlań z istoty swej i n e r t n a , nie mogą się
więc zawierać w niej zarodki życia. Z drugiej strony, jak można domniemywać,
nie dopuszcza on myśli, by przejawy zachowań właściwych organizmom żywym
mogły być wynikiem odpowiedniego uorganizowania nieorganicznych materii.
Sama organizacja nie może więc być przyczyną przejawiania się „siły kształ
tującej”, jest raczej rezultatem jej tajemniczego działania. Siła owa, której
działanie możemy obserwować zarówno w budowie, jak zachowaniu organiz
mów żywych, jest dla Kanta równie zagadkowa, jak dla ówczesnych przyrod
ników, np. J.F. Blumenbacha, którego to w Krytyce władzy sądzenia Kant
z aprobatą przywołuje, opowiadając się za jego epigenetyczną teorią rozw oju
organizmów22.
■ Rozsądnym byłoby więc chyba przyjęcie stanowiska, że Kant ~ świadom
niewystarczalności mechanicznych schematów wyjaśniania budowy i funk
cjonowania organizmów, zarazem starając się być wiernym rygorom racjonal
ności obserwowanym w przyrodoznawstwie klasycznym - przyjmuje jako
20 Por. ibidem, s. 420.
21 Ibidem, s. 333-334 (Kritik der Urteilskraft, s. 292-293).
32 Por. ibidem, s. 413-414.
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czysto operacyjne pojęcie pomocnicze, owe niezbadane (unerforschliche Eigenschaften) właściwości w rodzaju wspomnianej bildende Kraft czy „popędu
kształtowania” (Bildungstrieb, nisus formativus) radcy dwora Blumenbacha23.
Odwołanie się do owych tajemniczych sił powołujących do istnienia istoty
żywe, podobnie jak odwołanie się do celowości, nie przysparza wiedzy o nich,
pozwala jednakże je lepiej rozumieć i umożliwia refleksję nad nimi wzbogacając
jednocześnie treściowo czysto formalne i jedynie jak o zasada refleksyjnej
władzy sądzenia wprowadzone pojęcie celowości wewnętrznej organizmu.
Tak więc, wracając (po tym, co wyżej zostało powiedziane odnośnie do
stanowiska Kanta względem świata istot uorganizowanych) do pytania po
stawionego na początku, mianowicie, czy mógł się on przyczynić do wykształ
cenia się romantycznej filozofii przyrody, a więc koncepcji, w której całość
rzeczywistości traktowana była jako pobudzana przez energię o charakterze
organicznym i stanowiła jeden wielki żywy organizm kosmiczny, można
odpowiedzieć następująco: Ukazanie się Krytyki władzy sądzenia (1790) przy
czyniło się niewątpliwie do wzmocnienia i ukierunkowania wyraźnie już wtedy
występujących tendencji antymechanistycznych w traktowaniu przyrody i to nie
tylko organicznej. Mimo właściwej Kantowi ostrożności w traktowaniu prob
lematyki życia i zastrzeżeń w odniesieniu do takich pojęć, jak celowość czy siły
kształtujące, dostarczał on romantycznym filozofom przyrody aparatury poję
ciowej i ram teoretycznych, które po rozluźnieniu rygorów metodologicznych24
- co właśnie cechowało epokę romantyczną - mogły być następnie wykorzysta
ne przy konstrukcji już globalnych ujęć rzeczywistości w perspektywie organicystycznej. Widoczne to jest u wielu autorów odwołujących się do Kanta,
jak np, A.K.A. Eschenmayer czy Schelling chociażby, którzy próbowali
wykorzystać dla swoich konstrukcji filozoficznych założenia Kaniowskiego
transcendentalizmu i koncepcji nauki jako systemu twierdzeń syntetycznych
a priori25.
Odchodzeniu od mechanicyzmu w ostatnim dziesięcioleciu XVIII w., i to nie
tylko w odniesieniu do świata ożywionego, sprzyjał także gwałtowny rozwój
chemii oraz nauki o elektryczności. Warto przy okazji zauważyć, że u Kanta nie
dostrzegamy jeszcze wpływu tych dociekań na jego poglądy dotyczące natury
i funkcjonowania organizmów.
To, że Kant, mimo oporów wynikłych z przekonania, że tylko mechanika ze
swoim systemem kategorii może spełniać warunki stawiane nauce wyjaśniającej
23 Por, I, K ant, Kritik der Urteilskraft, s. 293; tłum, poi. s. -334, por. także s. 413-414: J.P
Blumenbach, Ober den Bildungskraft und des Zeugungsgeschdfte (1781), Stuttgart 1971, s. 12 i n.
24 Por, H. SehMter, Die Wissenschaften yom Leben zwischen Physik und Metaphysik. A u f der
Suche nach dem Newton der Biologie der 19. Jahrhundert, Weinheim 1985, s. 164, przyp. 72, .;
25 Por. np. R. Marks, Konzeption einer dynamischen Naturphilosophie bei Schelling und
Eschenmayer, Monachium 1982; B.-O. Kiippers, Natur ais Organismus. Sehellings fruhe Natur
philosophie m d ihre Bedeutung fur die moderne Biologie, Frankfurt a.M. 1992,
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zjawiska przez odwołanie do ich przyczyn oraz formująca powszechnie ważne
prawa mchu materii, pod koniec życia coraz bardziej odchodził od wy
pracowanych przez się rygorów naukowości ściśle sprzężonych ze zbudowanym
w oparciu o fizykę klasyczną transcendentalizmem, świadczy jego opus po sthumum - rozproszone, nie doprowadzone do definitywnej postaci dzieło,
będące świadectwem świadomości trudności, jakie konstruując aprioryczną
teorię wiedzy sam stworzył był, trudności związanych przede wszystkim
z przejściem od metafizycznych pryncypiów przyrodoznawstwa, mających
czysto aprioryczny charakter, do przyrodoznawstwa samego, rozumianego
jako nauka oparta na doświadczeniu i mająca doświadczalny charakter26.
Tu też, wśród licznych notatek i szkiców, składających się na opus
posthumum, pojawia się idea, że organizm jako system sił poruszających materii,
stanowiący całość warunkujących się wzajem przyczyn i skutków, a więc twór
celowy, dany jest w doświadczeniu podmiotowi poznającemu jako cielesności
właśnie: „Doświadczamy sił organicznych na naszym własnym ciele...” - czyta
my w materiałach przygotowawczych do rozprawy, która miała ukazać drogę
przejścia od metafizycznych pryncypiów, czyli apriorycznych zasad możliwości
istnienia rzeczywistości fizykalnej, do realnego jej istnienia jako empirycznie
danej, a tym samym do fizyki jako nauki doświadczalnej27.
Odwołanie się do podmiotu poznającego w postaci cielesności świadomej
siebie jako celowo działającego tworu organicznego, mającego stanowić pomost
łączący myślenie z analogiczną do naszej cielesności rzeczywistością fizyczną,
świadczy o tym, że w swoich późnych poszukiwaniach Kant skłonny był jeśli nie
zrezygnować, to przynajmniej osłabić rygory krytycznego transcendentalizmu
jako programu budowania nauki28. Tu też wyraźniej niż w Krytyce władzy
sądzenia daje się dostrzec sympatia dla ujęć świata istot uorganizowanych
w perspektywie antymechanistycznej, co więcej - pojawia się skłonność, by na
całość przyrody patrzeć jako na zorganizowany celowo układ, źródło życia
upatrywać zaś w działaniu czynnika pozamaterialnego29.
Koncepcje te, jako nie znane środowiskom intelektualnym przełomu
XVIII/XDC w., nie mogły, rzecz jasna, przyczynić się do kształtowania upo
wszechniającego się wówczas coraz bardziej obrazu świata jako organicznej,
autodynamicznej, różnicującej się jedności.

26 Por. H. Hoppe, Kants Theorie der Physik. Eine Untersuchung iiber das Opus posthumum von
Kant, Frankfurt a.M. 1969, s. 17 i n.
27 (1. Kant), Das nachgelassene Werk von Immanuel Kants, Vom Obergange von den Metaphysischen Anfangsgrun.de der Naturwissenschaft zur Physik, hrsg, v. A. Krause, Frankfurt
a/M .-Lahr 1888, s. 152; R. Lów, Phiłosophie des Lebendigen. Der Begriff des organischen bei Kant,
sein Grund und seine Aktuałitat, Frankfurt a.M., s. 136-137; H. Hoppe, op. cit., s. 140.
28 Por. R, Lów, op. cit., s. 137 i n.
29 Por. K. Dusing, Die Teleologie in Kants Weltbegriff Bonn 1968, r. IV (s. 143 i n.).

