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Reacties

Peter Sloterdijk

Je moet je leven veranderen

Peter Sloterdijk
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•
•

Karlsruhe 1947
Nederlandse vader
publieksfilosoof
Das philosophische Quartett
1983 Kritik der Zynischen
Vernunft
• 1998-2004 Sphären

•
•
•
•
•
•

Papieren baksteen
Hoofdstukken zonder opbouw
Geen argumentatie
Gebrek aan theorie
Inzichten ontleend aan anderen
Wijdlopig, tijdrovend,
onnavolgbaar

Immuunsystemen
• Organismen, samenlevingen en
culturen zijn immuniteitsdispositieven
• Inclusie / exclusie / reparatie
• Socio-immunologische praktijken
• Militaire en juridische instituties

• Psycho-immunologische
praktijken
• Filosofieën, religies
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Rilke’s Archaïscher Torso
Archaïscher Torso Apollos
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,

Archaïsche torso van Apollo
Wij zagen nooit zijn ongekend gezicht,
De oogappels die daarin rijpten. Maar
Zijn torso gloeit nog als een kandelaar,
waarin zijn blik, met een getemperd licht,

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.

nog glanzen blijft. Anders zou jou de boeg
der borstkas niet verblinden, en in ‘t zacht
draaien der lendenen was niet die lach
naar ‘t midden toe dat het geslachtsdeel droeg

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle

Anders stond deze steen geknot, beschadigd,
in zijn doorschijnende schoudercascade,
en zou niet glinsteren als roofdierhuid,

und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

en zou niet als een ster losbreken uit
zijn vorm: geen plek aan hem die jou niet ziet.
Zo doorgaan met je leven kun je niet.
(Vertaling: Peter Verstegen, Amsterdam 1998)

Verticaliteit
•
•
•
•
•

Omhoog streven
Oefenen, oefenen, oefenen
Carl Hermann Unthan
Nietzsche’s Übermensch
Van Mangelwesen naar
gehandicaptenantropologie

Vijf modules van religie
• Toedichten van subjectiviteit aan
objecten
• Aanname van metamorfosen
• Metaforische beweeglijkheid

• Het onmogelijke als haalbaar
• Geloof als anticipatie op het doel
• Vertegenwoordiging van het
ontzagwekkende

Postspirituele ascesen
• Ascesen zijn postspiritueel
geworden
– Spiritualiteit is post-ascetisch,
disciplinevrij en informeel geworden

• Nieuw onderscheid tussen de
oefenenden en de inactieven
• Vitaliteit als ultiem criterium
– Het thymotische moment

• Sport als postspirituele ascese
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Crisis en de nieuwe elite
• Mondiale crisis als autoriteit
• Ecologisch-kosmopolitische
imperatief
• Weg met escapisme en
neurotische frivoliteit
• De nieuwe elite en de nieuwe
discipline

Discussievragen
• Oefenen in de verticale dimensie
– Een adequaat mensbeeld?
– Persoonlijke kwaliteiten:
noodzakelijk / relevant
– Belemmeringen

Discussievragen
• Immuunsystemen
– Vooronderstellingen
– Voorbeelden van werking in cultuur
– De gezonde samenleving

Discussievragen
• De crisis en de opdracht
– Escapisme en frivoliteit
– Oplossingen, hindernissen,
praktijken
– De nieuwe mens
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