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"materia" kan tyckas vara svårgripbara och undflyende begrepp. Men kanske beror det på att båda dessa
begrepp är fundamentala i vår förståelse av verkligheten. De är så oundgängliga och självklara i vårt tänkande

att vi inte reflekterar över dem, men samtidigt bestämmer de på ett avgörande sätt hur vi uppfattar
verkligheten. 

Det är därför inte förvånande att "form" och "materia" under årtusenden varit föremål för de

stora tänkarnas intensiva intresse. Platon och Aristoteles, Descartes och Hobbes, Kant och Hegel, Derrida och
Deleuze är bara några namn i den långa raden. Orden i fråga har också en avgörande betydelse för

vetenskapernas utveckling i snävare bemärkelse. Vad är fysikens och kemins historia utan materieteorierna?
Och som "stoff" och "innehåll" spelar de en avgörande roll för förståelsen av konst, musik och litteratur.

Föreställningarna kring form och materia har, kort sagt, något väsentligt att säga om människan och hennes
sätt att göra sig hemmastadd i världen. 

Stenarna i själen är den första samlade framställningen på temat form
och materia i modern tid. Men den vänder sig till alla och envar som har ett levande intresse inte bara för det
förflutnas stora tankar utan också för den djupare bakgrunden till nutidens mest ingrodda tankevanor om vad
som kan göras eller inte. Liksom tidigare I skuggan av framtiden och Ett oändligt äventyr är den ingenting

mindre än ett humanistiskt storverk.
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begrepp. Men kanske beror det på att båda dessa begrepp är

fundamentala i vår förståelse av verkligheten. De är så oundgängliga
och självklara i vårt tänkande att vi inte reflekterar över dem, men
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Orden i fråga har också en avgörande betydelse för vetenskapernas
utveckling i snävare bemärkelse. Vad är fysikens och kemins historia
utan materieteorierna? Och som "stoff" och "innehåll" spelar de en
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väsentligt att säga om människan och hennes sätt att göra sig
hemmastadd i världen. 
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framställningen på temat form och materia i modern tid. Men den
vänder sig till alla och envar som har ett levande intresse inte bara
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