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A félév során az újkor és a felvilágosodás rendkívül gazdag és összetett filozófiai irodalmából 

a korszak néhány olyan részproblémáját fogjuk elemezni, amelyeket a 20-21. századi 

értelmezések újra aktualizáltak. Az eredeti kontextust szem előtt tartva mindenekelőtt azt 

vizsgálnánk meg, hogy ezek az adott korban sokszor perifériális kérdésfelvetések hogyan 

váltak korunk inspirációs forrásaivá. A kurzus előfeltételezi a korszak alapvető 

filozófiatörténeti ismereteit, ezekre építve kívánja interpretálni a választott probléma-

metszeteket. Az órákon az alábbiakban megadott témákat mutatná be egy-egy oktató, 

melyeket minden esetben „műhelybeszélgetés”, a probléma közös megvitatása követne. 

 

Tematika 

 

Montaigne Erosz-felfogása (Sós Csaba) 

A sztoikus halál-koncepció megjelenése Montaigne-nél (Varga Rita) 

Spinoza: a gondolkodás felforgató jellege és állami jelentősége (Tánczos Péter) 

Shaftesbury és Berkeley vitája: kedély, igazság, morál (Tánczos Péter) 

A társadalmi integráció kérdése Hume esszéiben (Varga Rita)  

A dialógus-forma szerepe Hume vallási tárgyú műveiben (Tánczos Péter) 

„Hogyan is lehet valaki perzsa?” - Montesquieu idegenségképe (Varga Rita) 

Diderot és az érzékszervek státusza (Sós Csaba) 

Diderot a nőkről (Varga Rita)  

Rousseau nyelvelmélete a francia posztmodern recepció tükrében (Sós Csaba) 

Rousseau írásművészetének noetikus dimenziói (Tánczos Péter) 

Sade újraértékelése a XX. században (Sós Csaba) 

 

Jegyszerzés: órai részvétel és félévközi referátumok készítése a kötelező olvasmányokból 

(3db) 
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