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Dimarts, de 17 a 19h
L’assignatura se centra en qüestions fonamentals del pensament ètic i
polític, sobretot del nostre temps. A finals del convuls segle XIX, en una
Rússia espiritualment molt viva, però sotmesa a les sotragades més
extremes de Tradició i Revolució, trobem l’obra i el pensament de V. S.
Soloviov. El motiu bàsic de la reflexió d’aquest contemporani estricte de
Nietzsche i de Tolstoi, sobretot en els anys centrals de la seva activitat,
radica en les diverses formes de realització sociopolítica, estètica i moral
de la Idea. Anticipa, així, i modula a la seva manera, molts dels motius de
la reflexió “teològico-política” més actual (Taubes, Agamben, etc.).
Aquest curs es proposa sobretot examinar el trànsit de les qüestions
fonamentals del período “teocràtic” de Soloviov a la perspectiva
apocalíptica i escatològica que domina en els seus darrers anys.
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DADES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA
Contextualització de l’assignatura.
Objectius
Dins de l’itinerari de Filosofia del Màster, aquesta assignatura presenta temes i autors de
l’àrea de Filosofia moral i Filosofia política, amb l’objectiu d’ampliar i aprofundir les
temàtiques ja iniciades en el Grau, donant igualment els instruments per escometre
investigacions autònomes.

Competències - Objectius
Competències de l’assignatura
Generals
CG-1 Proporcionar a l’alumnat el necessari esperit crític que tota recerca rigorosa exigeix
per naturalesa.
Específiques
CE-1 Permetre a l'alumne l'aprofundiment d'alguns dels coneixements específics adquirits
en el Grau (Llicenciatura), sigui de Filosofia o d'Humanitats.
CE-5 Que l’alumne pugui desenvolupar la capacitat general d'expressió oral i escrita.
CE-8 Que l’alumne pugui assolir un nivell correcte i apropiat del llenguatge especialitzat, el
domini del vocabulari, el coneixement de la terminologia dels autors estudiats, la
capacitat de reproduir-lo i recrear-lo adequadament, etc.

BLOCS TEMÀTICS I CONTINGUTS

Continguts –Unitats Temàtiques
UNITAT 1: Introducció
Tema 1: Presentació general de Soloviov
1.1. Vida i obra.
1.2. Etapes del seu pensament.
1.3. Acords fonamentals del seu pensament.

Tema 2: Teosofia
2.1. Trets generals.
2.2. Lliçons sobre la divino-humanitat.

UNITAT 2: De la Teocràcia a l’Apocalipsi
Tema 3: Teocràcia
3.1. El fonaments espirituals de la vida.
3.2. La gran controvèrsia i la política cristiana.
3.3. El judaisme i la qüestió cristiana.
3.4. Història i futur de la Teocràcia.
3.5. Rússia i l’Església universal.

Tema 4: Teúrgia
4.1. Escrits estètico-teúrgics.
4.2. La justificació del Bé.
4.3. El drama de la vida de Plató.

Tema 5: Apocalipsi
5.1. Els tres diàlegs.
5.2. El curt relat sobre l’Anticrist.
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METODOLOGIA DOCENT
Aspectes metodològics generals de l’assignatura
Metodología Presencial
La metodologia docent que es farà servir en la impartició de l’assignatura es concreta
en:
Treball a l’aula:
1. Classes magistrals. Les classes magistrals fan referència a l’exposició per part del
professorat dels continguts teòrics de l’assignatura, l’orientació de l’alumnat sobre
lectures bàsiques i avançades així com fonts d’informació complementària i
l’establiment de pautes i claus per a la realització de les tasques teòriques i
pràctiques.
2. Avaluació Contínua. L’avaluació és una part integrada en el procés
d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta assignatura es realitzarà una
avaluació contínua que combinarà el lliurament i la presentació de tasques.
Alhora, el professorat donarà raó dels progressos de l’alumnat.
Treball o activitats fora de l’aula:
3. Treball autònom de l’alumnat. El treball autònom de l’alumnat consisteix, d’una
banda, en la lectura de textos seleccionats i en l’elaboració de esquemes, guions,
mapes conceptuals, etc. a partir dels mateixos; i, d’altra banda, en la preparació
dels treballs individuals, especialment assajos i presentacions orals,.
4. Tutories. Tot l’alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar tutories individuals o grupals,
prèvia cita, amb el professorat. Aquestes tutories podran estar dirigides a resoldre
dubtes tant de contingut com d’elaboració de les tasques.

RESUM HORES DE FEINES DE L’ALUMNAT
MODALITAT PRESENCIAL (125 horas)
Treball a l’aula

Treball o activitats fora de l’aula

Classes teòriques i
de comentari de
text guiat

Exercicis pràctics i
tutoria

Lectures

Preparació de
treballs

25 h

5h

60 h

35 h

CRÈDITS ECTS:
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AVALUACIÓ I CRITERIS DE CALIFICACIÓ
Activitats d’avaluació
-Examen final de comentari de
text, amb preguntes teòriques
a partir del text sobre alguns
continguts del curs.

MODALITAT PRESENCIAL
CRITERIS
-Ús adequat de fonts textuals: textos
filosòfics de referència i estudis de prestigi.
-Claredat expositiva.
-Estructura lògica de l'exposició.
-Precisió conceptual.
-Capacitat de síntesi.

PES
70%
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-Capacitat de plantejar problemes
filosòfics al voltant de la qüestió de la
veritat i d'articular respostes filosòfiques ben
argumentades.
-Capacitat raonar filosòficament "a l'altura
del nostre temps".
-Una exposició a l'aula sobre
algun dels textos de Soloviov.

-Participació activa i
productiva en els diàlegs
filosòfics suscitats a l'aula.

-Ús adequat de fonts textuals: textos
filosòfics de referència i estudis de prestigi.
-Claredat expositiva.
-Estructura lògica de l'exposició.
-Precisió conceptual.
-Fidelitat als plantejaments de l'autor.
Capacitat de problematitzar els
plantejaments de l'autor i suggerir
problemes o alternatives.
-Capacitat de escolta, empatia,
comprensió de posicions alienes.
-Capacitat de suggerir preguntes,
respostes, alternatives, objeccions, amb
sentit de l'oportunitat.
-Capacitat per al diàleg específicament
filosòfic. Ús correcte de vocabulari filosòfic.
-Capacitat de realitzar aportacions que
signifiquin un progrés en l'esdevenir de la
classe i en relació amb els seus objectius.

20%

10%

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
Els criteris d’avaluació són els mateixos que a la convocatòria ordinària, de manera que cal
guardar totes les activitats d’avaluació considerades en el curs. Es guardaran les notes de
les activitats realitzades, a l’espera de que es realitzin les activitats pendents. En aquesta
avaluació s’aplicaran els mateixos criteris que a l’avaluació ordinària.
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La idea rusa (1888), en el vol. de diversos autors Rusia y Occidente, Madrid, Tecnos, 1997.
La idea rusa: entre el anticristo y la Iglesia: una antología introductoria, P. Chaadayev, V.
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(eds.), Granada, Editorial Nuevo Inicio, 2016.
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El significado del amor, Burgos, Monte Carmelo, 2010.
La justificación del Bien. Ensayo de filosofía moral (1894-97), Salamanca, Sígueme, 2011.
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molt similar, el lector català té d'aquest mateix autor la introducció a l'edició
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