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Thomas More remains one of the most enigmatic thinkers in history, due in large part to the enduring
mysteries surrounding his best-known work, Utopia. He has been variously thought of as a reformer and a
conservative, a civic humanist and a devout Christian, a proto-communist and a monarchical absolutist. His
work spans contemporary disciplines from history to politics to literature, and his ideas have variously been
taken up by seventeenth-century reformers and nineteenth-century communists. Through a comprehensive
treatment of More's writing, from his earliest poetry to his reflections on suffering in the Tower of London,
Joanne Paul engages with both the rich variety and some of the fundamental consistencies that run throughout
More's works.
In particular, Paul highlights More's concern with the destruction of what is held 'in common', whether it be in
the commonwealth or in the body of the church. In so doing, she re-establishes More's place in the history of
political thought, tracing the reception of his ideas to the present day.
Paul's book serves as an essential foundation for any student encountering More's writing for the first time, as
well as providing an innovative reconsideration of the place of his works in the history of ideas.

Thomas More, engelsk statsmann og forfatter. More ble utdannet jurist i Oxford og ble en glimrende
representant for humanismen i England; samarbeidet med Erasmus. "Utopia" av Thomas More - Se omtaler,
sitater og terningkast.
Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du. Aschehoug forlag huser noen av Norges beste
forfattere og vi skal være en garantist for ytringsfriheten.
Aschehoug har bøker i blodet. Det har vi hatt siden 1872. Kategori: Thomas Moore. Kast ikke bort nye tårer
på gamle sorger. Kategori: Evripides. Kjenner du din venns sorg, så regn den for din egen. Kategori: Håvamål.
Se filmer og serier* fra C More, samt hele TV 2s underholdningstilbud på TV 2 Sumo. På TV 2 Sumo ser du
C More på Apple TV, mobil, nettbrett, SmartTV, Chromecast. På C More ser du film, sport og serier i
verdensklasse. Les mer og bestill! Thomas og bestevennen Percy er i gang med å slukke en brann på en gård.
Heldigvis kommer Belle og hjelper dem, og mottar etterpå ros fra kontrollsjefen for god. Thomas Cromwell,
engelsk statsmann, levde i sin ungdom flere år i Italia, hvor han ble en stor beundrer av Machiavelli og hans
politikk. Ble medlem av parlamentet 1523. C More Hits; C More Stars; SF-kanalen; Sport; Serier og
programmer. Aktualitet; Barn; Dokumentar;. Thomas og vennene hans - Redningsaksjon på Tåkeholmen
(Norsk tale) Thomas Støkken (48) er ansatt som ny administrerende direktør i Løvenskiold Handel AS.

