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Benedict Spinoza Andreas Beck Holm Hent PDF Forlaget skriver: Benedict Spinoza (1632-1677) er en af de
væsentligste og mest radikale fornyere af den vestlige politiske filosofi i den tidlige modernitet. Samtidig er

han også den mest markante repræsentant for den tidlige oplysningstænkning.

I denne bog præsenteres læseren for hovedlinjerne i hans forfatterskab. Med udgangspunkt i gennemgangen
af den overordnede filosofiske ramme, som Spinoza i hovedværket, Etikken, definerer for sit værk,

gennemgås hans politiske tekster med særligt fokus på deres idéer om bl.a. demokrati, ytringsfrihed, religion,
magt og ret. Efterfølgende vises det, hvordan Spinoza i eftertiden er blevet udlagt i flere af den moderne
politiske filosofis hovedstrømninger, nemlig inden for liberalisme, kommunitarisme, republikanisme og
marxisme. Endelig rummer bogen uddrag af den Teologisk-Politiske Traktat samt af Spinozas sidste

hovedværk, den Politiske Afhandling. 
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