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Descriere
Leviatanul este considerat de multi una dintre cele mai influente si mai importante opere din istoria intelectuala si politica a Europei, putand fi
comparat cu scrieri ale lui Platon, Aristotel, Machiavelli, Hegel si Marx. Multe dintre subiectele discutate aici de Hobbes – de la elemente care tin
de antropologie, epistemologie si psihologie pana la conceptul de suveranitate si cel de reprezentare, teoria generarii statelor, structura sociala
si educatia, cauzele dizolvarii statului si cauzele razboiului civil, relatia dintre constiinta privata si cea publica, precum si cea dintre Stat si
Biserica – au ramas cat se poate de actuale.
Scris intr-o perioada din istoria Angliei in care structurile politice si cele sociale, precum si metodele stiintei sufereau schimbari si reinterpretari
radicale, Leviatanul, prin forta argumentului sau si prin provocarile aduse posteritatii, a rezistat incercarii vremurilor si a contribuit intr-o anumita
masura la dezvoltarea lumii moderne.
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*
„Leviatanul demonstreaza cu precizie geometrica cum sa creezi o lume in care indivizii, eliberati de frica de semenii lor si de osanda
vesnica, se pot apleca asupra sarcinii lumesti, dar pline de satisfactii, a imbunatatirii propriei sorti. Asa era omul menit sa traiasca, intr-o
stare de libertate, inainte de inventarea zeilor.”

Mark
Lilla,
The Stillborn God: Religion, Politics,
and the Modern West
„Thomas Hobbes a fost primul sociobiolog, cu doua sute de ani inainte de Darwin.”

Daniel Dennett,
Darwin's Dangerous
Idea
„In ultimele doua decenii, antropologii au strans date despre viata si moartea din societatile prestatale, in loc sa accepte stereotipurile
calduroase si pozitive. Ce au descoperit? Pe scurt: Hobbes a avut dreptate, Rousseau s-a inselat.”

Steven
Pinker,
The Blank
Slate
„Leviatanul lui Hobbes este cea mai mare opera de gandire politica scrisa in limba engleza.”

John
Rawls,
Lectures on the History of Political
Philosophy
„Hobbes este intemeietorul politicii moderne. Prin urmare, intelegerea stiintei politice hobbesiene este preconditia de baza pentru orice
intelegere radicala a politicii moderne.”

Leo
Strauss
„Leviatanul este cea mai mare, poate singura, capodopera de filosofie politica scrisa in limba engleza, iar istoria civilizatiei noastre nu ne
poate oferi decat putine opere cu o cuprindere ?i o prestanta asemanatoare. In consecinta, Leviatanul nu trebuie judecat decat potrivit
celor mai inalte standarde si nu trebuie luat in considerare decat in cel mai larg context.”

Michael
Oakeshott
„Meritele lui Hobbes ies mai pregnant in evidenta daca-l privim in contrast cu filosofii politici de dinaintea sa. El este total debarasat de
superstitii; nu isi deriva argumentele din ceea ce s-a petrecut cu Adam si Eva in vremea Caderii. Discursul sau este clar si logic; etica
sa, ca o fi buna sau rea, este complet inteligibila si nu comporta folosirea de concepte dubioase. Pe langa Machiavelli, care este insa
mult mai limitat, el este primul autor cu adevarat modern in perimetrul teoriei politice. Acolo unde greseste, greseste din pricina
simplificarii excesive, si nu pentru ca baza gandirii sale ar fi nerealista sau fantezista. Din acest motiv, merita inca si astazi sa fie
combatut.”
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Bertrand
Russell,
Istoria filosofiei occidentale
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