Filosoferen in Griekenland 2018
Filosofie en literatuur

Je hoort vaak dat er een overeenkomst bestaat tussen filosofie en
literatuur, n.l. dat beide iets kunnen uitdrukken over het menselijke
bestaan, dat filosofie echter het menselijk bestaan alleen in abstracties
vat en literatuur ons confronteert met dat bestaan zelf. Er wordt ook wel
gezegd dat filosofie ons aan het denken zet en literatuur, daarentegen,
ons raakt en onze verbeelding aanspreekt. Je kunt echter ook lezen dat
literatuur met haar eigen middelen filosofische problemen te lijf gaat, dat
romanschrijvers en dichters wel degelijk filosofische kwesties behandelen.
In de schaduw van tamarinden, in een tuin aan de baai van Egiali op het
Griekse eiland Amorgos, bespreken we het thema ‘Filosofie en literatuur’.
In het seminar maken we kennis met schrijvers die ons aan het denken
willen zetten en filosofen die hun opvattingen in romans verwoorden.
Programma
Sofocles/Martha Nussbaum

Referaat:
Sofocles: Antigone
Gesprek
Bespreking:
Martha Nussbaum: De breekbaarheid van het goede (passages)
De tragedieschrijver en de filosoof over de vraag: 'Wie denken we dat
we zijn en waar (onder welk gesternte) willen we leven?' en Sofokles'
Antigone als een toneelstuk over de manier waarop morele rationaliteit
de wereld bekijkt en ordent
Gesprek
Albert Camus

Referaat:
Albert Camus: De val
Gesprek
Bespreking:
Albert Camus: De mythe van Sisyphus (passages)
De ervaring van het absurde, de vraag naar de zin van leven en ‘Waarom
geen zelfmoord’‘ als het enige werkelijk ernstige filosofische probleem
Gesprek

Pascal Mercier/Peter Bieri

Referaat:
Pascal Mercier: Nachttrein naar Lissabon
Gesprek
Bespreking:
Peter Bieri: Het handwerk van de vrijheid (passages)
Over handelen, actorschap, de wil, speelruimte, beslissingsvrijheid, windvanen, vrijheid als voorwaardelijk en (de mogelijkheid van) toe-eigening
van de wil
Gesprek
Henk van der Waal

Referaat:
Henk van der Waal: Zelf worden
Gesprek

Bespreking:
Henk van der Waal: Denken op de plaats rust (passages)
De filosofie en de drie ervaringsbereiken van de mens: de waarheid, de
aanspraak en het onbestemde en de belofte van de filosofie
Gesprek
Rutger Kopland / Roberto Juarroz

Bespreking:
Rutger Kopland: Tot het ons loslaat
Gesprek
Besprteking:
Roberto Juarroz: Verticale poëzie
Gesprek

