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centrum, var tåbeligt, filosofisk absurd og kættersk - mente inkvisitionens eksperter. Goethe mente, at ingen
opdagelse har haft en større indflydelse på menneskets forestillinger end Kopernikus', og skrev: "Hvad skete
der med Paradis? ... med troen på vore sanser? med den poetisk-religiøse tros sandhed?" efterhånden som

flere og flere modtog tvivlens gave, forvandledes verden. Tvivl avler tolerance, men tolerancen lod vente på
sig, og imens intensiveredes hekseforfølgelserne, og modreformationen søgte, med jesuitterne i spidsen, at
tilbageerobre hvad der var tabt til protestanterne. Frankrig tæller 8 religionskrige, fra 1562 til 1598, og de

protestantiske nederlændere kæmpede i 80 år før de vandt uafhængighed af det katolske Spanien. Kejserrigets
befolkning blev reduceret med en tredjedel under Trediveårskrigen. Trediveårskrigen blev starten på det

svenske 'stormaktsväldet', og på den deraf følgende danske deroute, landet kom sig aldrig over det
katastrofale nederlag til den svensk-hollandske flåde, den 13de oktober 1644, og Danmark var et af de få

europæiske lande der ingen del havde i den Westfalske fred.
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