Immanuel Kant
Był znakomitym
matematykiem
i fizykiem. Największą
sławę zdobył jednak
jako filozof.

U

rodził się w 1724 roku
w Królewcu w Prusach
(obecnie Kaliningrad) jako syn gorliwego luteranina. Kształcił się w rodzinnym
mieście na wydziale teologii. Już w wieku
31 lat zdobył pierwszy tytuł naukowy i otrzymał posadę jako nieetatowy wykładowca
uniwersytecki. Choć uczył matematyki
i fizyki, miał niezwykle szerokie zainteresowania. Pisał o zjawiskach meteorologicznych, metafizyce, etyce, geografii, inżynierii
wojskowej i oczywiście o filozofii. Jego dzieła,
a zwłaszcza trzy „Krytyki” (Czystego rozumu,
Praktycznego rozumu oraz Władzy sądzenia)

Wielkie
romanse

W swym długim życiu miał wiele kochanek,
podobno trzysta. Jednej z nich włożył ślubną
obrączkę na palec i to u schyłku życia.

T

ym kochliwym mężczyzną był znakomity francuski rzeźbiarz August
Rodin. Przez jego życie przewinęło się
mnóstwo kobiet o różnym statusie społecznym. Jednak największą miłością artysty

nadały europejskiej filozofii całkiem nowy kierunek. Filozof
starał się połączyć w jednym systemie różnorodne, także przeciwstawne,
teorie filozoficzne, np.
materializm z idealizmem. To sprawiło, że
równie zaciekle zwalczali go materialiści, jak
i idealiści. Kant twierdził,
że w świecie zewnętrznym
nie ma żadnego samoistnego
prawa moralnego. Uważał, że moralność rządzi się takimi samymi regułami,
jak matematyczne czy fizyczne stwierdzenia.
Sformułował dewizę znaną jako imperatyw
kategoryczny: „Postępuj zawsze wedle takiej
tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym”. Odbiegał od wizerunku niedostępnego
naukowca. Studenci cenili go za poczucie
humoru i gotowość wyjaśniania swojego
toku myślenia. Mimo zaproszeń wielu europejskich uniwersytetów pozostał do śmierci
w ukochanym Królewcu.
okazała się Rose Beuret, młoda robotnica,
szwaczka, którą spotkał w 1864 roku. Była
prawdopodobnie pierwszym miłosnym
podbojem malarza. Ich związek trwał 53 lata.
Rosa trwała przy nim wiernie, mimo że ją
zdradzał i wielokrotnie opuszczał. Była prostą
kobietą, swego ukochanego zawsze tytułowała panem Rodin, dbała o niego, gotowała,
opierała, sprzątała, a także pozowała mu. Po
dwóch latach znajomości urodziła mu syna,
Augusta, któremu rzeźbiarz nie dał jednak
swego nazwiska. Rodin poślubił Rose na trzy
tygodnie przed jej śmiercią. Kilka miesięcy
później spoczął obok niej.
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