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mangfoldighed ... En standard er sat med det tre bind store danske værk om Vestens idehistorie - fra Antikken

og til nutiden.«
- Steffen Heiberg, Politiken

Tankens Magt er et unikt værk over tænkningens historie fra antikken til i dag. Det fremstiller de fællestræk,
der tømrer natur- og åndsvidenskaberne sammen i historiens forløb. Værket er skrevet af ikke mindre end 60
skandinaviske forskere og inddelt i syv søjler, der dækker teknologi, naturvidenskab, politik, jura, æstetik,

kunst, menneske, sprog, samfund, filosofi, religion og teologi.

Tankens Magt går i dybden: Ikke kun med vores egne kulturelle rødder i den græske filosofi, den kristne tro
og det romerske juridiske system; den løfter også sløret for den østlige mystik, der går forud og gøder jorden

for den vestlige tanke.

Tankens Magt sporer den røde tråd i idehistorien og kortlægger de forbindelseslinjer, der knytter videnskab til
kunst og politik til religion. Den dækker opfindernes, filmkunstnernes, folkeforførernes og

dommedagsprofeternes tanker og mistanker, luftkasteller og vidundere.

ANTIKKEN · Før 350

Teknologi - En uproduktiv teknologi · Naturvidenskab - Er verden til - eller tal? Politik og ret - Mellem
bystat og imperium · Æstetik og kunst - Ide og mimesisMenneske, sprog og samfund - Kend dig selv ·

Filosofi - Fra vand til ånd · Religion og teologi - En religiøs smeltedigel

MIDDELALDEREN · 350 -1350

Teknologi - Plove, ure, og østlig inspiration · Naturvidenskab - Aristoteles, astrologi og via moderna Politik
og ret - Pave, konge og folk · Æstetik og kunst - Symbolik og forkyndelse · Menneske og, sprog og samfund -

Sprogteori og logik · Filosofi - Skolastikken · Religion og teologi - Monoteismer i kamp om Europa

RENÆSSANCEN · 1350-1600

Teknologi - Krudt, kompas og bogtryk · Naturvidenskab - Mikro- og makrokosmos iagttaget · Politik og ret -
Realpolitik og suverænitet · Æstetik og kunst - Selvbevidsthed og uendelighed · Menneske og, sprog og
samfund - Retorikkens redskaber Filosofi - Hermetik og humanisme · Religion og teologi - Reformationen
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