10

JOODSE DENKERS VAN DE DIALOOG

Spreker: prof. dr. Luc Anckaert (Leuven)
1. Emmanuel Levinas en de vraag naar humaniteit en verantwoordelijkheid
Levinas is een van de grote, joodse wijsgeren uit de twintigste eeuw. Hij heeft de ethiek geduid als
“eerste filosofie”. In zijn denken nemen het trauma en de verantwoordelijkheidsrelatie een centrale
plaats in. In de lezing wordt aangebracht hoe dit trauma kan begrepen worden. Hierbij wordt ook
uitgelegd, hoe de ideeën van Levinas verschillen van de klassieke westerse wijsbegeerte. Vervolgens
wordt het subjectivititeitsconcept van Levinas uitgewerkt. Aandacht wordt verder besteed aan de
zelfstandigheid, het genot, de woning, de arbeid en het denken, de erotiek en de vruchtbaarheid. In
een laatste stap wordt de verantwoordelijkheid besproken.
2. Franz Kafka. De vergissing over het levensgeheim
De Praagse schrijver Franz Kafka behoort tot de Duitse cultuur maar heeft joodse achtergronden. De
fameuze tekst Voor de wet uit de Procesroman is een van de hoogtepunten van zijn oeuvre. Het
fragment is aanleiding tot verschillende en conflicterende interpretaties. In de lezing proberen we de
tekst te lezen op de achtergrond van de joodse cultuur. Na een korte biografische schets wordt de
fragmentatie gekozen als toegangsthema tot Kafka. Daarna wordt de tekst besproken. Ik ga uitvoerig
in op de betekenis van de wet als structurerend principe en op de houding die men tegenover de wet
kan aannemen. Uiteindelijk wordt de hypothese uitgewerkt dat Kafka een bestaand verhaal uit de
Thora in zijn betekenis en structuur heeft omgekeerd. Deze zininversie leidt tot nieuwe
interpretatieperspectieven.
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