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Étienne Balibar (°1942) is een van de meest geëngageerde Franse filosofen van onze tijd. Na een
klassieke filosofische opleiding aan de beste Franse instellingen behaalde hij zijn doctoraat aan de
universiteit van Nijmegen in 1987. Hij doceerde aan befaamde Franse en buitenlandse
universiteiten. Van meet af aan zijn er twee filosofische constanten in zijn onderzoek en zijn
publicaties: enerzijds het historisch materialisme van Marx en anderzijds de radicale
Verlichtingsideeën van Spinoza.
In 2018 verscheen bij de Presses universitaires de France een verzameling van het grootste gedeelte
van zijn publicaties over Spinoza, onder de titel Spinoza politique – le transindividuel. Met de

bereidwillige steun van professor Balibar verleenden de P.U.F. de toestemming voor de vertaling in
het Nederlands van deze belangrijke uitgave. Voor het eerst wordt aldus het aan Spinoza gewijde
oeuvre van Étienne Balibar, dat eerder al vertaald werd in alle internationale talen, ook beschikbaar
in het Nederlands.
Vertrekkend van een van de kernideeën van Spinoza, de eenheid van al wat is, heeft de auteur een
origineel begrip geformuleerd en uitgewerkt onder de titel van de transindividualiteit: elk individu
bestaat uit ontelbare andere individuen en maakt op zijn beurt deel uit van een steeds groter
individu, tot uiteindelijk het oneindige individu toe, namelijk al wat is. Wat dat fundamentele
inzicht aan consequenties heeft voor de mens, zowel als specifieke soort en als individuele persoon,
maar vooral in het samenleven met andere mensen in grotere gehelen, die telkens quasi een nieuw
individu vormen, is het thema van dit boek. Het leidt tot bijzonder verhelderende inzichten inzake
de politiek, de religie als individuele beleving en als maatschappelijk verschijnsel, de sociale
verhoudingen en structuren, de psychologie van de persoon en van de massa, het bewustzijn, de
intelligentie en de emoties van de mens. Het biedt tevens een uitzonderlijk originele en fascinerende
hedendaagse interpretatie van de filosofie van Spinoza.
Karel D’huyvetters vertaalde eerder de belangrijkste werken van Spinoza met uitvoerige
toelichting.
De Bibliotheca Spinozana Flandrica maakt het werk van Spinoza evenals belangrijke recente
internationale Spinoza-studies toegankelijk in het Nederlands. Uitgeverij Coriarius steunt de
publicatie van deze werken en biedt ze aan tegen de beste voorwaarden.
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