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De store tænkere: Stoikerne Johannes Sl\u00f8k Hent PDF Den stoiske skole herskede i både Rom og
Grækenland fra ca. 300 f. Kr. til 200 e. Kr. Ulykkeligvis er alle de stoiske hovedtekster gået tabt, men

stoicismen har haft så stor påvirkning på europæisk filosofis senere udvikling, at det hører sig til at inkludere
et bind om den stoiske skole i serien "De store tænkere". Stoicismen beskæftigede sig blandt andet med logik,
etik og fysik og havde et livssyn, vi i dag kan lære meget af. Bindet om stoikerne rummer uddrag fra både de
græske og romerske kilder, blandt andre Diogenes Laertios, Sextus Impiricus, Cicero; Seneca og Epictetos.
Johannes Sløk (1916-2001) var en dansk teolog, filosof, idehistoriker og debattør. Han blev ansat som

professor ved Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet i 1959 og blev sidenhen en af hovedkræfterne
bag oprettelsen af Institut for Idehistorie ved Aarhus Universitet. Johannes Sløk var som filosof stærkt
inspireret af Søren Kierkegaard og har skrevet flere bøger om hans tanker og eksistentialisme generelt.
Gennem sit mangeårige akademiske virke nåede Johannes Sløk at skrive mere end 60 bøger om filosofi,

teologi og idehistorie.
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