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Immanuel Kant przedstawiony w listach do przyjaciela list XV: 
porządek życia Kanta oraz dieta (fragment)1

Reinhold Bernhard Jachmann

[...]  Codziennie,  latem  czy  zimą,  Kant  wstawał  o  godzinie  piątej  rano.  Punktualnie  za

kwadrans piąta przed łóżkiem stawał jego służący, budził go i nie oddalał się, dopóki nie wstał jego

pan. Kant bywał niekiedy tak zaspany, że prosił służącego, by pozwolił mu jeszcze chwilę poleżeć;

ten jednak miał od niego samego rozkaz nie dawać się omamić i absolutnie nie zezwolić na dłuższy

pobyt w łóżku, stąd służący częstokroć zmuszał go do wstawania. Kant uważał siedmiogodzinny

sen, a mianowicie  od dwudziestej  drugiej  do piątej  rano,  za podstawę całego porządku życia  i

dobrego samopoczucia;  stąd też z najwyższą surowością trzymał się tej  reguły tak długo, aż w

końcu największe starcze słabości wymogły na nim dłuższy sen, a przynajmniej dłuży odpoczynek

w łóżku.

Gdy był już ubrany, wychodził  w szlafroku i  szlafmycy, na którą zakładał jeszcze mały

trójkątny kapelusz, do swego pokoju nauki, gdzie delektował się śniadaniem - dwoma filiżankami

herbaty  i  fajką  nabitą  tytoniem.  Herbata  była  nader  słabym  wyciągiem  z  kilku  herbacianych

kwiatów; z porannej fajki korzystał zaś, by pobudzić jelita do pracy. Kant miał tak wielką skłonność

do kawy, że z trudem przemagał się, by jej nie pić, zwłaszcza, gdy w towarzystwie wyczuwał jej

zapach. Olej kawowy uważał jednak za szkodliwy i dlatego zupełnie go unikał.

Pracował i obmyślał wykład aż do godziny siódmej; następnie w sypialni zakładał ubranie i

przechodził  do  sali  wykładowej.  O  dziewiątej  ponownie  odziewał  się  w  szlafrok,  szlafmycę  i

pantofle, pracował do za piętnaście pierwsza, potem ubierał się na obiad i wracał do pokoju nauki,

gdzie  o  godzinie  pierwszej  przyjmował  gości.  Zaraz  potem  wołano  do  jadalni,  gdzie  Kant

pozostawał z reguły do godziny czwartej, a czasem, przy większym towarzystwie, do szóstej. [...] 

Kant  jadał  tylko  jeden  raz  dziennie,  w porze  obiadowej,  za  to  z  niezwykle  wielkim

apetytem. Przez całą pozostałą część dnia nie pozwalał sobie na nic, prócz wody.

Na stole  stały trzy misy,  do tego masło i ser,  latem zaś  na dodatek owoce przyniesione

z ogrodu. Pierwsza misa wypełniona była zawsze bulionem cielęcym z ryżem, kaszą perłową albo

makaronem. Kant miał w zwyczaju wkrajać do zupy bułkę, by dzięki temu stała się ona treściwsza.

W  drugiej  misie  znajdowały  się  suche  owoce  z  najróżniejszymi  dodatkami,  przetarte  owoce



Piąte Piętro|Bydgoskie Czasopismo Filozoficzne|nr 2/2017

strączkowe oraz ryby. Na półmisku zaś znajdowała się pieczeń; nie przypominam sobie jednak,

bym kiedykolwiek jadł u niego dziczyznę. Niemal każdą potrawę przyprawiał musztardą, uwielbiał

też dodawać do warzyw i potraw rybnych tłustego masła, namyślał się przy tym, jak można byłoby

przygotować masło z dwutlenku węgla. Masło i ser stanowiły dla niego ostatnią część posiłku. A

ponieważ kochał ser, cieszył się więc, gdy jego goście również byli przyjaciółmi serów. [...] Jadał

niezwykle pyszny dwukrotnie wypiekany chleb żytni. Kawę stawiano na stół najczęściej drobno

mieloną.  Spośród  wszystkich  gatunków  kawy  najbardziej  ulubioną  była  angielska,  ale  nie  ta

czerwonawa, która Kantowi wydawała się farbowana sokiem z marchwi,  a przeto mająca nieco

zmieniony smak, lecz biała. Jeśli towarzystwa było sporo, dochodził do tego jeszcze jeden talerz, na

którym wyłożone było ciasto. Ulubioną potrawą Kanta był dorsz. Pewnego dnia zapewnił mnie, gdy

był już zupełnie najedzony, że z wielkim apetytem mógłby wziąć jeszcze talerz dorsza. Kant nie

zwracał większej uwagi na sposób jedzenia. Przeżuwał większe kęsy mięsa, spijał sok i odkładał

resztki na talerz. Wprawdzie próbował przykrywać je skórką od chleba, ale nie do końca udawało

mu się uniknąć przez to niesmaku. Ogólnie rzecz biorąc nie wyglądał on przy swym talerzu tak

elegancko, jak zwykł był bywać w innych sytuacjach. Najwięcej sposobności dawały do tego jego

tępiejące zęby. 

Kant nie pijał niczego oprócz wina i wody. Picie piwa nazywał jedzeniem, ponieważ piwo

zawiera tak wiele substancji odżywczych, że jego miłośnicy sycą się nim i psują sobie przez to

apetyt na normalne jedzenie. Z reguły pijał on lekkie czerwone wino, zazwyczaj Médoc. Przed nim

i każdym z jego gości stała ćwierćlitrowa butelka z winem i zazwyczaj więcej nie pito, mimo, iż w

pobliżu stały zawsze dodatkowe butelki. Przez pewien czas Kant miał także obok siebie równie

małą butelkę z winem białym i od czasu do czasu je pił, miast czerwonego. [...] Miał w zwyczaju

nalewać wina tyle, że dało się je wypić za jednym razem. W towarzystwie, na przykład podczas

toastów, miał sposobność do częstszego picia, nigdy jednak nie przekraczał swojej miary.

Szczególnie  wśród  kobiet  uchodził  za  człowieka  mającego  bardzo  delikatny  język

i podniebienie trudne do zadowolenia. Nie da się zaprzeczyć, że kochał dobrze wybrane i doskonale

przyrządzone potrawy, jednak jeśliby sądzić podług jego własnego stołu, najbardziej lubił dobre

domowe jedzenie, bez wszelkich delikatesów. [...]  Przed wieloma laty pijał bardzo wiele wody,

nawet  nie  mając  pragnienia,  jednak po pewnym czasie  musiał  tego zaprzestać,  gdyż odczuwał

naturalną niechęć do tego, co czyni. 
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1  Podstawa przekładu:  Jachmann,  R.B.  (1804).  Immanuel  Kant  geschildert  in  Briefen  an  einen

Freund, Królewiec: druk u Friedricha Nicoloviusa. 

Przekład
Adam Skowron
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