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KAPITEL 1 

Kants liv 

 
Immanuel Kant blev født d. 22. april 1724 i Königsberg, som 
på det tidspunkt var en del af Preussen og fungerede som en 
vigtig handelsby.1 Han var det fjerde barn af ni og voksede op 
i beskedne kår. Hans far, Johann Georg Kant, var sadelmager 
og hans moder, Anna Regina Kant, var datter af en anden 
sadelmager. Moderen, der døde, da Kant var 13 år gammel, 
var en troende pietist. Pietismen – en protestantisk bevægelse, 
som lægger vægt på følelsesmæssig religiøsitet, fromhed og 
personlig tro – havde stor indflydelse i Königsberg i det 18. 
århundrede, og Kant gik fra 1732 til 1740 på den pietiske skole 
Collegium Fridericianum. Det var en af de bedste grundskoler i 
datidens Tyskland, men skolen gav Kant en livslang afsky for 
religiøse autoriteter og ritualer. Som 16-årig begyndte Kant på 
Königsbergs Albertina Universitet, hvor han studerede en 
række forskellige fag. Da hans forældre ikke kunne betale for 
hans studier, måtte Kant i studieårene give privatunder-
visning, og han udnyttede desuden sit talent for billard til at 
tjene lidt ekstra. I 1746 døde Kants far, og Kant var nødt til 
at afbryde sine studier af økonomiske grunde. I de følgende år 
arbejdede Kant lidt uden for Königsberg som privatlærer hos 
forskellige velhavende familier (Höffe 2007: 21-26; Kuehn 
2001). 

 
1. For kommentarer til teksten og diskussioner om Kant vil jeg gerne 

takke Maria Christiansen, Esben Høgh, Peter Nedergaard, Grethe 
F. Rostbøll, Troels Skadhauge samt de studerende på mit seminar 
om »Kants praktiske filosofi« i foråret 2014. 
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 I 1755 vendte Kant tilbage til Königsberg og blev magister, 
hvorefter han kunne påtage sig en ulønnet undervisningsstil-
ling på universitetet. Kant måtte klare sig økonomisk for de 
små gebyrer, som de studerende betalte for at overvære hans 
forelæsninger. Hvor en universitetslektor nu om dage under-
viser 4-8 timer om ugen, underviste Kant i gennemsnit 20 ti-
mer og nogle gange op til 34 timer om ugen. Han underviste i 
så forskellige fag som teologi, naturret, astronomi, logik, fysik, 
og endog fyrværkeri, meteorologi og borgbyggeri. Kant var en 
levende og engageret forelæser og meget populær blandt de 
studerende. Det var først i 1770, at Kant blev udnævnt til (løn-
net) professor i logik og metafysik. Han var velanset blandt 
sine kolleger og nåede også at blive dekan for sit fakultet og 
rektor for universitetet i Königsberg. Men han gik altid mere 
op i sin forskning og filosofi end i at administrere. 
 Kant har ry for at have levet et meget regelmæssigt og lidt 
kedeligt liv. Han rejste aldrig og giftede sig aldrig, men til-
bragte hele sit liv som ungkarl i Königsberg og omegn. At 
Kant aldrig giftede sig havde hovedsageligt økonomiske år-
sager og var ikke usædvanligt for forskere på hans tid. Kant 
skal selv have udtalt, at han i den alder, hvor han ville have 
haft glæde af at have været gift, ikke havde råd til det, og da 
han endelig fik råd til det, ville han ikke længere have haft 
glæde af det. Kant var dog på ingen måde en enspænder eller 
kedelig og asocial. Tværtimod var han meget selskabelig 
og deltog aktivt i Königsbergs sociale liv. Han var en vellidt 
middagsgæst på grund af sit vid og humor. Som ung holdt 
han også af at drikke og kunne ikke altid finde den lige vej 
hjem til sin bolig efter sociale sammenkomster. I modsæt-
ning til sine mere pietiske kollegaer, der ofte gik klædt i sort, 
gik Kant op i sin påklædning og holdt af mere farvestrålende 
tøj. Han var kendt som »ein eleganter Magister.« Fysisk var 
Kant en lille, men også en flot mand med strålende smuk-
ke blå øjne (Kuehn 2001: 115-17). Det er en kendt skrøne om 
Kant, at han levede så regelmæssigt, at borgerne i Königsberg 
kunne sætte deres ur efter hans daglige spadseretur, men fak-
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