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Предварителни изисквания 

Няма. Желателна е основна ориентация в историята на европейското мислене до XVIII-XIX в. 

 

Цел и задачи на курса 

Запознаване с теоретическото осмисляне на напреженията между сферите на естетическото и 

политическото през европейското Ново време и отзвуците на тези напрежения и до днес. 

Култивиране на умения за критически анализ и исторически поглед към актуални проблеми. 

                                                           
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



 

Анотация на курса  

Класическата представа за изкуството и изобщо за сферата на естетическото, която сме 

наследили от XIX в., е като за сфера на свободно творчество и съзерцание, отделена от 

практическите ни цели и стремежи. В частност, с това се обезсилват възможните политически 

залози на естетическия опит. Митологически тази тема може да се проследи още от 

прословутото изгонване на поетите от Платоновата държава. Теоретически то е препотвърдено 

през модерността в Шилеровата идея за естетическото възпитание, в което на изкуството е 

приписана политическа значимост, но утопична.  

Изчистеното разделение между естетическо и политическо започва да бъде 

проблематизирано в практиката през XX в., но все още е обект на големи спорове. (Пост-

)марксистките интерпретации в рамките на критическата теория дават тласък в тази посока, но 

е спорно доколко те успяват да излязат от утопичните шилериански рамки. Напоследък Жак 

Рансиер се опита по нов начин да политизира естетическото, но и неговият проект носи своите 

проблеми.  

Курсът предлага критически поглед към тези проблеми с оглед на значимостта на 

естетическото днес. 

 

Тематичен план 

1. Естетическо и политическо: бележки към едно разделение 

2. Предистория на нововремския конфликт. Казусът Хобс и Милтън. 

3. Третата Критика на Кант: формалистки или революционен текст? 

4. Естетическият утопизъм на Шилер 

5. Хайне и Маркс 

6. Критическата теория 

7. Рансиер и проблематизацията на традиционната естетика 

 

Методи на оценяване  

Участие, представяния, писмена работа. 

 

Форма на завършване 

Писмена работа. 

 

Допълнителни бележка 

Курсът предполага активното участие на докторантите – работа с литература, дискусии, 

представяния. Той би могъл да представлява интерес за докторанти от хуманитарни и 

социално-научни дисциплини. 

 

Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение на СУ 
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