
trwa∏e miejsce w historii zdobyli zw∏aszcza Izraelici – wyznawcy ju-
daizmu, pierwszej religii monoteistycznej, z której wywodzi si´
chrzeÊcijaƒstwo (zob. rozdz. 10), oraz Fenicjanie – najlepsi ˝eglarze
staro˝ytnego Êwiata (zob. rozdz. 4). Ludy te nie stworzy∏y wielkich
paƒstw, lecz pozosta∏y podzielone na liczne miasta-paƒstwa i drobne
królestwa. Poniewa˝ zajmowane przez nie ziemie by∏y bogate w su-
rowce i le˝a∏y na skrzy˝owaniu wa˝nych szlaków handlowych, cz´-
sto dostawa∏y si´ pod panowanie sàsiednich imperiów.

Drugà najwi´kszà grup´ stanowili Indoeuropejczycy, których mi-
gracje* okaza∏y si´ bardziej brzemienne w skutki. W´drujàc z zakau-
kaskich i czarnomorskich stepów, ludy indoeuropejskie dotar∏y na
prze∏omie III i II tysiàclecia p.n.e. do Europy i Azji Mniejszej. Dzi´ki
u˝yciu nieznanych wczeÊniej rydwanów bojowych ∏atwo pokonywa∏y
przeciwników i zajmowa∏y nowe terytoria. Oko∏o XVII w. p.n.e.
w Azji Mniejszej pot´˝ne paƒstwo utworzyli Hetyci. Nieco póêniej,
w XIX–XVI w. p.n.e., inny od∏am Indoeuropejczyków – Ariowie
(przodkowie wi´kszoÊci dzisiejszych Hindusów) – zajà∏ dorzecze In-
dusu, doprowadzajàc do upadku cywilizacj´ Drawidów (ju˝ wczeÊniej
os∏abionà przez jakiÊ tajemniczy kryzys).

Kulminacja podbojów indoeuropejskich nastàpi∏a w VI i V w. p.n.e. za
sprawà Medów i Persów, rozprzestrzeniajàcych si´ z terytorium
dzisiejszego Iranu. Najpierw pod naporem Medów upad∏y ostatnie se-
mickie imperia Mezopotamii – Asyria i Babilonia. Wkrótce potem na
ich gruzach w∏adcy perscy – Cyrus II i Dariusz I – zbudowali naj-
wi´ksze imperium ówczesnego Êwiata, którego granice na wschodzie
si´ga∏y Indusu, na zachodzie zaÊ Egiptu i Morza Egejskiego. Swoje
sukcesy zawdzi´czali Persowie szybkiej kawalerii oraz tolerancji wo-
bec miejscowych ludów i ich kultur. Kres panowaniu perskiemu
po∏o˝y∏y dopiero podboje Aleksandra Macedoƒskiego, które rozpocz´-
∏y okres bliskowschodniej ekspansji Greków (zob. rozdz. 5).
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10. Migracje 
Indoeuro-
pejczy-
ków

Wizerunek jednego z ˝o∏nie-
rzy gwardii perskiej, zwanych
„nieÊmiertelnymi” z racji
sta∏ej liczebnoÊci tej formacji
(ok. 10 tys. wojowników).
Lekkie uzbrojenie – ∏uk
i oszczep – oraz brak pan-
cerza sprawia∏y, ˝e byli oni
praktycznie bezbronni
w starciach z hoplitami pod-
czas wojen grecko-perskich
(zob. rozdz. 4 i 5).

Granice wybranych impe-
riów staro˝ytnego Bliskiego
Wschodu.
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