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Kierkegaard tussen esthetiek en ethiek

Spreker: Prof. Dr. Paul Cruysberghs (Leuven)
De Duitse vroegromantiek, met auteurs als de gebroeders Schlegel, Novalis en
Schleiermacher stonden een nieuw type levensstijl voor. Ze kwamen op voor een
‘emancipatie van het vlees’, zetten zich af tegen instellingen als het huwelijk of kerk en staat.
Ze hadden meer oog voor de toevalligheden dan voor het wezenlijke in het leven. Hun leven
spoorde niet langer naar deugd of heiligheid. Ze wilden esthetisch leven, van hun leven een
kunstwerk maken, bij voorkeur gestoeld op ironie eerder dan op ernst.
Enerzijds sympathiseerde de Deense filosoof Kierkegaard met de romantiekers. Anderzijds
keerde hij zich tegen de nihilistische tendensen ervan. Hij deelde hun afkeer voor vastgeroeste
instellingen en stond een filosofie voor die aanleunde bij het leven en een boodschap inhield
voor de concrete existentie van de enkeling. Maar hij zocht wel een alternatief voor het
romantische nihilisme door ethiek en religie ernstig te nemen: niet door een terugkeer naar
instellingen zoals het huwelijk, de kerk of de staat, maar door op zoek te gaan naar een
subjectieve waarheid, een waarheid die je als individu, niet als lid van welke gemeenschap
dan ook, voor je verantwoordelijkheid plaatst.
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Paul Cruysberghs doceerde wijsbegeerte aan de KU Leuven in Leuven en haar campus in
Kortrijk (België). Hij doceerde o.a. Klassieke Duitse filosofie en esthetica. Dat laatste vak
doceert hij nog steeds aan de KU Leuven en sedert zijn emeritaat in 2010 doceert hij ook
hedendaagse wijsbegeerte en politieke filosofie aan het Lumen Christi Institute in Tanzania.
Hij publiceerde vooral over esthetica en over Hegel en Kierkegaard. Hij is mede-uitgever van
de Nederlandse vertaling van Kierkegaards werken. Recent verzorgde hij de uitgave van
Kierkegaards Voorwoorden.
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