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Med Antikkens verden afslutter Aarhus Universitetsforlag sin store serie om den europæiske kultur- og
idéhistorie. Antikkens kultur havde sit udspring i Grækenland og Romerriget og påvirkede hele

Middelhavsområdet og Mellemøsten. Men antikken dannede også grobund for de tre store idésystemer, der
skulle komme til at bære den europæiske historie i flere tusinde år.

Det ene idésystem havde som kerne, at verden skulle forstås verdsligt på baggrund af observation og
tænkning eller logik. De fleste af nutidens videnskaber fører deres rødder tilbage til græske filosoffer som

Herodot, Platon og Aristoteles.

Det andet store idésystem var mere praktisk, nemlig den romerske statsforvaltning, som har dannet grundlag
for statsret og generel lovgivning over store dele af verden.

Det tredje store idésystem, der udsprang af den romerske verden, var kristendommen. I middelalderen skulle
den blive det dominerende verdensbillede, og selv i moderniteten har kristendommen fastholdt en stærk

indflydelse på den enkeltes forståelse af tilværelsen.

I 25 artikler i Antikkens verden stiller forskere skarpt på centrale aspekter af antikkens tænkning og
livsformer. Dermed giver bogen en solid indsigt i grundlaget for hele den vestlige verdens kultur - og en

baggrund for at forstå, hvorfor det netop blev de europæiske magter, der efter 1500 blev globalt dominerende.
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