STUDIU INTRODUCTIV

Biografia spirituală a lui Kant înainte de Critica raţiunii pure.
Immanuel Kant s-a născut la 22 aprilie 1724 la Königsberg în Prusia Orientală
într-o familie modestă cu 9 copii, dintre care el era al patrulea. Mama sa era
Anna Regina Reuter, care avea o bună educaţie neformală, iar tatăl său, Johann
Georg Kant era şelar. Se spune că bunicul său patern provenea din Scoţia
şi îşi ortografia numele conform exigenţelor limbii engleze: Cant. Familia
Kant făcea parte din comunitatea pietistă, bazată pe credinţa lutherană, care
se reflecta în puritate a inimii, comportament moral şi strădanie în muncă,
într-o măsură mai mare decât pe serviciul divin organizat expres. În acest
spirit moral-pietist au fost educaţi copiii familiei Kant şi el este răspunzător
de orientarea morală a filosofului. În anul 1732, Kant intră la şcoala pietistă
din oraş, numită Collegium Fridericianum, condus de F.A. Schulz, pietist şi
raţionalist, care l-a influenţat pe micul elev. Pentru cei 500 de elevi pe care
îi avea, şcoala dispunea de o secţiune în limba germană şi de o secţiune în
limba latină. În afară de partea plăcută a deprinderii de a scrie şi citi bine în
limba latină şi de a putea citi în original autori clasici, şcoala i-a dezvăluit şi
partea neplăcută a unor practici religioase, străine de religiozitatea deprinsă
în familie, cum ar fi ore nesfârşite de rugăciune, meditaţie, confesiune,
cântare de imnuri, catehizare, nepotrivite pentru aşteptările unui copil de
opt ani. Aici a rămas Kant până în anul 1740; între timp, în anul 1737, la
vârsta de 13 ani îşi pierde mama. În anul 1740, Kant intră la Universitatea
din Königsberg, unde contrar reglementărilor în vigoare, el nu se înscrie ca
student la una dintre cele opt facultăţi spre a se pregăti pentru o profesie,
ci din curiozitate intelectuală a audiat cursuri la toate facultăţile (după
cum va face în secolul următor şi Eminescu la Universitatea din Viena),
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în special filosofie (cu profesorul Martin Knutzen), teologie (cu profesorul
Franz Albert Schultz), matematici, fizică şi medicină (unde asistă chiar la
unele operaţii). Studiile sale universitare se prelungesc până în anul 1746,
când îşi va fi luat gradele universitare. Dintre toate disciplinele şi profesorii
cu care le-a parcurs, filosofia l-a atras în măsura cea mai mare, predată de
discipolul lui Wolff, Martin Knutzen, pe atunci profesor extraordinarius, care
i-a acordat prietenia şi accesul la biblioteca sa. În afară de doctrina lui Wolff,
Knutzen îi mai predă filosofia lui Leibniz, fizica lui Newton, matematică şi
astronomie. În anul 1746 Kant îşi prezintă prima disertaţie: Gedanken von der
wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, und Beurteilung der Beweise, deren sich
den Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitfragen bedient haben,
nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen welche die Kraft der Körper überhaupt
betreffen [Idei asupra aprecierii adevărate a forţelor vii, şi apreciere a dovezii aduse
de domnul von Leibniz şi alţi mecanicişti cu privire la aceste probleme controversate,
împreună cu unele consideraţii preliminare referitoare la forţa corpurilor în genere],
posibil avizată de Knutzen; o va publica în anul următor. Intrând în dialog
cu ideea lui Leibniz asupra forţei vii manifestate în mişcarea corpurilor şi
a reprezentărilor din conştiinţă, Kant susţine că spaţiul este dependent de
aceste interacţiuni dinamice (idee pe care o va relua în a treia Analogie a
experienţei din Critica raţiunii pure). Tridimensionalitatea spaţiului nu se
întemeiază pe logică sau matematică, ci numai pe proprietăţile dinamice
ale corpurilor. Spaţiul reprezintă o ordine fenomenală în care se manifestă
relaţiile dinamice; rezultă că structura necunoscută a lucrului în sine poate fi
transpusă în relaţii spaţiale. O forţă activă, susţine el, trebuie să fie o constantă
care se află dincolo de aparenţe, constantă supusă unei reguli complexe.
Spre a-şi putea continua investigaţiile filosofice şi a se întreţine, Kant
intră ca preceptor la diferite familii până în anul 1755: la pastorul reformat
Daniel Andersch din Judtschen în Lituania, la maiorul Bernard Friedrich von
Hülsen şi la contesa Keyserling în apropierea Königsbergului. Această nouă
poziţie de Hofmeister i-a dat ocazia să întâlnească oameni din înalta societate,
în contact cu care şi-a rafinat gusturile vestimentare şi culinare, a deprins
arta conversaţiei, mai ales în limba franceză, şi galanteria faţă de doamne,
pentru care era cunoscut drept der galante Magister; a învăţat să joace cărţi
şi a dobândit o oarecare abilitate la jocul de biliard. Alături de avantajele pe
care le-a deprins Kant pentru viaţa în societate, avantaje întâlnim şi de partea
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învăţăceilor, dintre care unii îi vor deveni studenţi. Este de menţionat şi
influenţa pe care a exercitat-o Kant asupra formării fraţilor von Hülsen, care
au fost între primii nobili din Prusia ce au abolit iobăgia. Numai în această
perioadă Kant a fost nevoit să îşi părăsească oraşul natal, pe care ulterior nu
îl va mai părăsi decât pentru scurte deplasări în împrejurimi.
În anul 1754 Kant publică două articole asupra Pământului într-o
revistă săptămânală din Königsberg; primul dintre ele răspunde unei teme
propuse spre investigare de către Academia din Berlin şi se intitulează: Ob die
Erde in ihrer Umdrehung um die Achse, wodurch sie die Abwechsellung des Tages und
der Nacht hervorbringt, einige Veränderung seit der ersten Zeiten ihres Ursprungs
erlitten habe [Dacă Pământul a suferit o oarecare schimbare prin rotaţia sa în
jurul axei în primele timpuri ale originii sale, prin care se produce alternarea dintre
zi şi noapte]. Pe baza legii newtoniene a gravitaţiei, Kant formulează ideea,
după care fluxul şi refluxul exercită asupra vitezei de rotaţie a Pământului o
încetinire continuă, care prin însumare devine enormă. Acest rezultat a fost
primit cu indiferenţă la publicarea sa, dar după un secol raţionamentul lui
Kant a fost confirmat. Al doilea articol asupra stării Pământului, publicat
în lunile august şi septembrie ale aceluiaşi an, este: Die Frage, ob die Erde
verwalte, physikalisch erwogen [Problema, dacă Pământul îmbătrâneşte, examinată
din punct de vedere fizic]. Aici Kant examinează argumentele aduse în favoarea
îmbătrânirii Pământului, pe care le respinge, invocând ideea îmbătrânirii
datorate sarcinii mecanice a Pământului.
La 1 noiembrie 1755 are loc cutremurul de la Lisabona, care îl impresio
nează foarte mult pe Kant, asupra căruia va publica ulterior trei eseuri.
În acelaşi an publică Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels
oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen
Weltgebäudes, nach newtonischen Grundsätzen abgehandelt [Istoria generală
a naturii şi teoria cerului sau încercare a constituirii originii mecanice a întregii
construcţii a universului, alcătuită conform principiilor newtoniene] într-o ediţie
care, din modestie, nu este însoţită de numele autorului. El expune aici o
teorie asupra originilor sistemului solar pe baza principiului newtonian al
gravitaţiei, al forţelor originare de atracţie şi de respingere, al discontinuităţii
materiei şi al diferenţelor de densitate. Crearea mecanică de corpuri cereşti
are loc continuu după aceleaşi legi imuabile, pentru că după ce corpurile
ating un anumit grad de perfecţiune, ele dispar spre a face loc altora. Rezultă
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că sistemul solar s-a constituit prin el însuşi, ca o consecinţă a legilor generale
ale gravitaţiei. Densitatea planetelor este în funcţie de apropierea lor de
Soare, iar perfecţiunea locuitorilor lor este dependentă de aceeaşi relaţie
(cum ar fi locuitorii de pe Mercur şi Saturn în sistemul nostru solar); ceea
ce dovedeşte că viaţa organică, cu toate că se desfăşoară după propriile sale
legi, este dependentă de condiţiile mecanice ale planetelor. O astfel de teorie
cosmogonică, ce admite crearea de corpuri cereşti la infinit, unde organicul
se dezvoltă în funcţie de anorganic nu contrazice totuşi teogonia. Cosmologia
lui Kant expusă în acest eseu de început a anticipat ipoteza cosmogonică a
lui Laplace, pe lângă care mai are meritul anticipării inelelor lui Saturn şi
al posibilităţii locuirii altor planete. Eseurile rezultate în urma meditaţiilor
asupra cutremurului de la Lisabona, elaborate în relaţie cu tematica istoriei
universale a natuii, sunt: Von den Ursachen der Erdschütterungen bei Gelegen
heit des Unglücks, welches die westlichen Länder von Europa gegen das Ende des
vorigen Jahres betroffen hat [Despre cauzele cutremurelor de Pământ cu ocazia
nenorocirii, care a atins ţările occidentale ale Europei spre sfârşitul anului trecut],
Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens,
welches am Ende des 1755-sten Jahres einen großen Teil der Erde erschüttert hat
[Istoria şi descrierea naturală a întâmplărilor foarte stranii ale cutremurului,
care a afectat o mare parte a Pământului la sfârşitul anului 1755], iar al treilea:
Fortgesetzte Betrachtungen der seit einiger Zeit wahrgenommenen Erdschütterungen
[Consideraţii ulterioare asupra cutremurelor de Pământ percepute de un anumit
timp]. După Kant, cauza cutremurelor o constituie, pe de-o parte vulcanii
din interiorul Pământului, pe de altă parte apa mării care se infiltrează în
scoarţa terestră până în interiorul Pământului; aici ea se transformă în vapori,
exercită presiune asupra fundului mării şi se propagă până la suprafaţă.
În anul 1756, Kant publică un studiu asupra geografiei fizice: Neue
Anmerkungen zur Erläuterung der Theorie der Winde [Observaţii noi în vederea
interpretării teoriei vânturilor]. El explică diferitele specii de vânt prin mişcarea
de rotaţie a Pământului, mai mare la ecuator şi mai mică la poli, care antre
nează şi atmosfera terestră în care se produc perturbări de echilibru ale
păturilor de aer. În luna mai a aceluiaşi an susţine un memoriu în limba
latină despre foc, intitulat Meditationum quarundam de igne succinta delineatio
[Prezentare succintă a unor meditaţii despre foc], în urma cărui memoriu obţine
atestatul de magister pentru promovarea studiilor doctorale, prin care
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dobândeşte posibilitatea de a ţine primul curs pe data de 12 iunie. Textul
memoriului, găsit în anul 1838 între actele Facultăţii, va fi publicat în anul
1839. În întâmpinarea unor idei pe care le vom regăsi în Opus postumum,
Kant susţine aici că lumina şi căldura constau din propagarea unor mişcări
de vibraţie în eterul existent pretutindeni în univers. În septembrie Kant
susţine o a doua teză, care va fi publicată în acelaşi an: Principiorum primorum
cognitionis metaphysicae nova dilucidatio [Nouă explicaţie a principiilor prime
ale cunoaşterii metafizice]. Odată cu susţinerea acesteia, Kant este abilitat
privat-docent pentru diferite discipline ştiinţifice, pe care le putea alterna
semestrial, fiind remunerat prin taxele plătite de studenţi. Teza de abilitare
tratează problema cauzalităţii, analizând relaţia dintre principiul leibnizean
al raţiunii suficiente şi principiile logice ale identităţii şi non-contradicţiei,
criticând totodată tentativa lui Wolff de a subordona realul logicului. Prin
ea a obţinut abilitarea sau calitatea de Privatdozent, care îi dădea dreptul să
ţină cursuri libere la Universitate; acestea au fost de matematici, ştiinţele
naturii, geografie fizică, teologie şi filosofie. Din anul 1756 Kant începe să
predea cursuri regulate până în anul 1797, când s-a retras din învăţământ; în
medie, el ţinea aproximativ 20 de cursuri pe săptămână care, în general, se
prezentau sub forma unor lecturi comentate pe baza unor manuale. Tot în
anul 1756 susţine public cea de-a treia disertaţie în limba latină: Metaphysicae
cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cujus specimen I continet
monadologiam physicam [Întrebuinţări asociate ale metafizicii şi geometriei în filo
sofia naturală, dintre care prima specie corespunde monadologiei fizice], în care
simplitatea şi autosuficienţa monadei leibnizeene i-a servit drept model
al lucrului în sine, pus în valoare de mecanica şi filosofia naturală a lui
Newton. Pe atunci, Kant susţinea că din astfel de elemente simple şi prime
ale lucrurilor, numite monade, sunt alcătuite corpurile. Ele umplu spaţiul,
care este divizibil la infinit şi nu dispune de părţi ultime simple. O regiune
a spaţiului este sfera de acţiune a unei monade, iar impenetrabilitatea unei
unităţi de materie constituie indiciul fenomenal al unei prezenţe monadice,
care dispune de o forţă de atracţie internă. Materia este sediul forţelor de
respingere, prin care părţile sunt ţinute separat şi al forţelor de atracţie,
prin care ele sunt ţinute împreună, forţe care la distanţă se manifestă prin
gravitaţie, iar în apropiere prin coeziune. Forţa de inerţie, care se adaugă celor
două forţe prime, este necesară diferenţei de masă a corpurilor şi densităţii.
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Prin scrierea acestei lucrări, Kant viza obţinerea catedrei rămase libere după
moartea profesorului Martin Knutzen cu cinci ani în urmă, pe care însă nu o
obţine; în acelaşi an se împrieteneşte cu filosoful J.G. Hamann.
În anul 1757 Kant publică un program prin care îşi anunţă viitorul
curs de geografie fizică, curs ţinut pentru prima dată la Universitatea din
Königsberg, pentru care ministrul cultelor şi al instruirii Karl Abraham
von Zedlitz îl dispensase de a întrebuinţa un manual de bază: Entwurf und
Ankündigung eines Colegii der physischen Geographie nebst dem Anhange einer
kurzen Betrachtung über die Frage: ob die Westwinde in unseren Gegenden darum
feucht sind, weil sie über ein grosses Meer streichen [Schiţă şi înştiinţare a unui curs
de geografie fizică împreună cu o anexă a unei scurte priviri asupra problemei: dacă
vânturile din vest din regiunile noastre sunt umede, fiindcă suflă asupra unei mări
întinse]. În această lucrare, Kant neagă ipoteza umidităţii vântului din vest
în regiunile nordice datorită vaporilor de apă degajaţi, susţinând că în toate
regiunile globului vântul din vest este umed.
În anul 1758, Kant publică eseul Neur Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe
und der damit verknüpften Folgerungen in den ersten Gründen der Naturwissenschaft
[Nouă concepţie asupra mişcării şi repaosului şi asupra consecinţelor ce decurg din
ele asupra principiilor prime ale ştiinţei naturii], în care tratează relativitatea
mişcării şi a repaosului, pe baza concepţiei leibnizeene asupra continuităţii
absolute a oricărei mişcări; în plus, el subliniază importanţa inerţiei în fizică,
care este un echilibru între acţiunea şi reacţiunea corpurilor. În urma apariţiei
ei, Kant îşi repune candidatura pentru catedra de logică şi metafizică a
Universităţii, dar nu este numit.
În anul 1759, este publicat eseul Versuch einiger Betrachtungen über den
Optimismus [Încercare asupra unor consideraţii privind optimismul], unde pe baza
teodiceei leibnizeene se face o demonstraţie asupra faptului că Dumnezeu a
ales pentru creaturile sale ceea ce era mai bine posibil, fiinţe care trebuie să
deprindă ideea că perfecţiunea se află numai în întreg şi se datorează lumii
în întregul ei. În anul 1760, Kant a făcut gestul umanitar de a se adresa în
scris mamei studentului Funk, spre a o consola de moartea prematură a
fiului său: Gedanken bei dem frühzeitigen Ableben des Herrn Joh. Friedr. von Funk,
Sendschreiben an Frau Agnes Elisabeth von Funk [Idei asupra morţii premature
a domnului Joh. Friedr. von Funk, epistolă adresată doamnei Agnes Elisabeth von
Funk], pe care o va publica în acelaşi an.
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