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Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Изпит

% от оценката

20

20
60

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът е посветен на политическата философия на Б. Спиноза и на връзката й с религията
и теологията. Свързан е с предстоящото издаване на български език на Теологополитически трактат (ТПТ).
Отношението философия-религия е едно от най-важните в епохата на Просвещението. За
съжаление в България то не е било изследвано в детайли. Не на последно място и поради
липса на преводи на ключови съчинение по тази тема. Същевременно в началото на XXI в.
проблемите на секуларността и постсекуларността излизат отново на дневен ред. Което
налага задълбочено връщане и реконструиране на една история, която е била или
изтласквана или схващана едностранчиво. В тази връзка творчеството на Спиноза е едно
от най-важните и на него е посветен настоящият курс.
Курсът има за цел проследяването на основани моменти от схващанията на Спиноза,
осветляването на контекстите, в които те се формират, влиянието им през XVII-XVIII в.,
както и в съвремието ни. (Не се предвижда изследване на преоткриването на Спиноза в
немската класическа философия.) Освен това ще бъдат разгледани ключови теми от текста
на самия ТПТ. Курсът трябва да обедини интересите на студенти от 3 и 4 курс с помощта
на тема, имаща постоянно значение в епохите на модерната история на философията.
Курсът е организиран условно в три раздела. В първия ще се реконструират контексти,
свързани с появата на ТПТ. Втората част е посветена на внимателно четене на части от
ТПТ. Третата част е свързана с рецепция на ТПТ и с влиянието на Спиноза върху някои от
съвременните решения по повдигнатите от него въпроси.

Предварителни изисквания:
Курсът е подходящ за студенти от 3-ти 4-ти курс, имащи опит и базисни познания. Няма
други специални ограничения или предварителни изисквания, но е нужно използването
английски език.

Очаквани резултати:
Осигуряване на познания по тема, свързана с един от най-важните проблеми в модерните
и съвременни политическа философия – ролята на религията. Изграждане на умения за
компетентно осмисляне и обсъждане на проблеми от областта на история и философия на
религията и политиката. Стимулиране на интерес към изследване на теми с
интердисциплинарен характер.
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Учебно съдържание
№
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14.

Тема:

Хорариум

Уводно заседание. Разпределяне на темите.
Спиноза и еврейската традиция.
Исторически контекст и философска основа за възникването на ТПТ.
Връзка с метафизиката на Спиноза
Проблемът с пророците. Същността на Божествените и на човешките
закони.
Тълкуването на Библията.
Истинската религия. Предшестващите я форми.
Основания на вярата.
Политиката: основи на държавата, на суверенитета и на мира в
държавата. Спиноза и толерантността.
Ранна реакция в Холандия и в Германия спрямо ТПТ.
Лайбниц чете ТПТ. За пръв път и за втори път.
Спиноза и Хобс. Прилики и разлики.
Спиноза и „радикалното просвещение” (Джонатан Израел).
Спиноза и властта. Спиноза и политическата теология.
Заключително заседание.
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2
2
2
2
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2
2
2
2
2
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Конспект за изпит
№
1

Въпрос

Библиография
Основна: Литературата ще бъде предоставена в началото на курса
Допълнителна:

Дата: София, 29.05.2015 г.
Съставил: Стилиян Йотов

3

