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A szabad bölcsészeti BA-bemenet esztétika szakirányába tartozó el�adás az Immanuel Kantot 
követ� legfontosabb gondolkodók elméleteit veszi sorra Schillert�l a német idealizmuson és 
romantikán, majd Kierkegaardon és Schopenhaueren át Nietzschéig. A kurzus vezérfonala az 
a gondolat, hogy az egyébként igen eltér� filozófiai álláspontot képvisel� szerz�k egyaránt 
megkülönböztetett figyelmet szentelnek, és kitüntetett jelent�séget tulajdonítanak a 
m�vészetnek mint specifikus kulturális teljesítménynek, amely semmi mással nem kiváltható 
szerepet tölt be a modern ember önmegértésében és világhoz való viszonyulásában. A 
m�vészeti produkció és recepció elméletének általuk kialakított paradigmája ezért mind a mai 
napig meghatározó a diszciplína m�vel�i számára. A kurzus tehát úgy ismertet meg a 
m�vészetelmélet-történet releváns korszakával, hogy egyszersmind nélkülözhetetlen alapot ad 
a jelenlegi mértékadó teóriák megértéséhez. A négy kreditet ér� el�adás teljesítése zárthelyi 
dolgozattal vagy kollokviummal történhet, a teszt, ill. a vizsga tételei az alábbi tematikai 
vázlat egyes pontjai lesznek. Az el�adáshoz egyenként három kreditet ér�, házi dolgozattal 
vagy szóbeli beszámolóval teljesíthet� szemináriumok kapcsolódnak, amelyekb�l a hallgatók 
szabadon választhatnak egyet, hogy ilyen módon az átfogó képzésen belül behatóbban 
foglalkozzanak valamely szerz�vel vagy témával.  

 

A kurzus felépítése és vázlatos tematikája 

 

1. el�adás 

– a kanti örökség felelevenítése: a m�vészet autonómiája, zsenielmélet, a m�alkotás-
értelmezés lezárhatatlanságának tézise; 

– bevezetés a német idealizmus Kant utáni alakulásába, a J.G. Fichte által megalapozott és 
F.W.J. Schelling által továbbgondolt úgynevezett Én-filozófiába. 

2-3. el�adás 
– a kanti esztétikai felfogás kritikai továbbfejlesztése F. Schillernél: a szépség objektivitása a 
Kallias-levelekben és az esztétikai befogadás mint komplex érzéki–intellektuális tapasztalat a 
Levelek az ember esztétikai nevelésér�l cím� értekezésben; 

– az antik és a modern irodalom összehasonlítása, valamint az utóbbi tipológiája A naiv és a 
szentimentális költészetr�l szóló Schiller-tanulmányban. 

4-6. el�adás 
– a modern irodalom apológiája F. Schlegel A görög költészet tanulmányozásáról cím� 
írásában; 

– Schlegel és Novalis szembefordulása a fichtei Én-filozófiával és a német koraromantika 
ezen alapuló, a m�vészet spekulatív uralhatatlanságát a középpontba állító koncepciója a két 
szerz� töredékeiben; 



– Schelling ezzel rokon, egyszerre idealisztikus és romantikus – a m�vészetben a filozófia 
betet�zését látó – felfogása A transzcendentális idealizmus rendszerében és A m�vészet 
filozófiájában.  

7-8. el�adás 

– G.W.F. Hegel filozófiai rendszere, különös tekintettel a romantika bírálatára és az abszolút 
szellem kibontakozásának hármas, a m�vészetet mind történetileg, mind igazságfeltáró 
potenciálja szerint a vallás és a filozófia mögé soroló tagolására; 

– a szimbolikus, klasszikus és romantikus m�vészeti formák elmélete az El�adások a 
m�vészet filozófiájáról cím� Hegel-m�ben. 

9. el�adás 
– S. Kierkegaard Hegel-kritikája, valamint a három (esztétikai, etikai és vallási) stádiumról 
szóló elmélete és tragédiafelfogása a Vagy-vagyban.  

10. el�adás 

– A. Schopenhauer m�vészetcentrikus filozófiája: a kanti duális ontológia újjáéledése és a 
m�vészetnek a magábanvalót mint egyetemes akaratot közvetlenül megnyilvánító 
teljesítménye A világ mint akarat és képzetben. 

11-12. el�adás 
– a korai F. Nietzsche Schopenhauerhez kapcsolódó m�vészetelmélete A tragédia 
születésében: a m�vészi alkotás magyarázata a dionüszoszi és az apollóni princípiumok 
kett�ssége alapján; 

– az érett Nietzsche m�vészetértése és -értékelése: a m�vész pszichológiájára, a m�vészetre 
mint a hatalom akarásának formájára és mint az igazság médiumára vonatkozó nézetek 
Nietzsche utolsó alkotói évtizedében. 

 

Az el�adáshoz kapcsolódó lehetséges szemináriumok  

 

– F. Schiller esztétikája 

– A német koraromantika m�vészetfelfogása 

– G.W.F. Hegel m�vészetfilozófiája 

– A görög antikvitáshoz való viszony a kés�i 18. és a 19. században 

– F. Nietzsche m�vészetfilozófiája 
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