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Den generelle beskrivelsen av dette emnet er følgende: 

På dette emnet fokuseres det på enkelte filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i 

filosofihistorien fra begynnelsen rundt 600 f.Kr. frem til renessansen. Dette vil inkludere 

tenkere som for eksempel Heraklit, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles, hellenistiske 

filosofer, nyplatonikere, Augustin, Boethius, Thomas Aquinas, Ockham, Montaigne og 

Galileo. Fokus og forfattere som studeres vil variere. 

 

Det spesifikke temaet våren 2012 er Aristoteles’ praktisk filosofi 

Kurset vil ta for seg Aristoteles’ praktisk filosofi.  De viktigste kildene for denne er verkene 

Den nikomakiske etikk og Politikken, så vi vil lese disse.  Ettersom disse verkene imidlertid er 

omfattende, vil vi prøve å se de store linjene og så konsentrere oss om utvalgte passasjer.  Vi 

vil i tillegg se på noen kortere passasjer fra andre verk, særlig Retorikken.   

Moderne lesere ser gjerne på etikken og politikken som to adskilte prosjekter, selv om de hos 

Aristoteles er eksplisitt relatert.  Men dette kurset vil gå ut fra at de to prosjektene er intimt 

forbundet med hverandre og derfor må leses som to deler av ett og samme prosjekt.  Ikke 

bare skal politikken fullføre realiseringen av den menneskelige lykken (eudaimonia) slik 

denne utvikles i etikken, men politikken gir også avgjørende informasjon om det normative 

grunnlaget for den eudaimonistiske etikken.  Dette er lite påaktet, så dette vil stå sentralt i 

kurset.  En grunnantakelse er at begrepet om ære (timê) står sentralt i begge verker.  Vårt 

prosjekt kan derfor sies å være å lese Aristoteles’ praktiske filosofi som forankret i, men også 

som en kritisk videreføring eller transformasjon av, den førfilosofiske æresetikken. 

Pensum vil som sagt være utvalgte passasjer fra Den nikomakiske etikk og Politikken, samt 

enkelte andre passasjer.  En del forslag til støttelitteratur vil også bli gitt. 

Den anbefalte tekstutgaven er: 

Irwin, T.H. og G. Fine: Aristotle. Selections (Indianapolis: Hackett 1995)  

Det forventes aktiv deltagelse fra studentene, gjerne i form av seminarpresentasjoner. 


