03 IMMANUEL KANT, TUSSEN STERRENHEMELS EN MORELE WETTEN
Spreker: Prof. dr. Bart Raymaekers (Leuven)
Immanuel Kant behoort zonder twijfel tot de meest invloedrijke filosofen. Elke inleiding,
elke filosofiecursus, elk overzicht bevat minstens een verwijzing naar hem. Vriend en
vijand erkennen het belang van zijn denken. Toch is het resultaat van deze brede
erkenning dat er van Kant vaak niet veel meer bekend is dan zijn dagelijkse stipte
wandelgewoontes, de titels van zijn hoofdwerken en een aantal steeds terugkerende
begrippen zoals categorieën, transcendentaal of categorische imperatief. Is het mogelijk
om tussen alle interpretaties, iets van Kants oorspronkelijke frisheid te bewaren?
Waarom is Kant echt belangrijk? Heeft hij het denken werkelijk op nieuwe wegen
gestuurd, in de metafysiek, in de ethiek, in de kentheorie, in de esthetica, in de politieke
filosofie .... kortom op elk denkbaar terrein? Zijn motto 'durf zelf te denken' lijkt niets
van zijn durf verloren te hebben. Kant behoort tot die denkers waarbij je moet
vaststellen dat één keer dat je het risico van het denken waagt, de dingen achteraf nooit
meer hetzelfde zijn.
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