
ludnione odcinki wybrze˝a, przedzielone morzem
i górami, trudno by∏o zjednoczyç w wi´ksze paƒ-
stwa, przez d∏ugi czas nad Morzem Âródziemnym
dominowa∏y niewielkie miasta-paƒstwa. Ma∏e
spo∏ecznoÊci nie mia∏y doÊç Êrodków, aby podpo-
rzàdkowaç sobie trwale nowe terytoria i wch∏o-
nàç ich mieszkaƒców. Dopiero w I w. n.e. jedno ze
Êródziemnomorskich miast-paƒstw – Rzym, dzi´-
ki talentom organizacyjnym i militarnym, po∏à-
czy∏o nadmorskie ziemie w granicach imperium.

W odró˝nieniu od rolniczych imperiów Wschodu,
gdzie kontrola nad rozleg∏ymi obszarami oraz licz-
nymi poddanymi wymaga∏a despotycznej w∏adzy, Êródziemnomor-
skie miasta-paƒstwa ewoluowa∏y raczej w kierunku wspólnot oby-
watelskich, w których wp∏yw na rzàdy mia∏ znacznie wi´kszy pro-
cent ludnoÊci (zob. rozdz. 5). ˚yjàc nad morzem – jako rybacy, kupcy,
piraci czy te˝ koloniÊci poszukujàcy nowych, ˝yêniejszych ziem –
mieszkaƒcy Êródziemnomorskich wybrze˝y musieli cz´Êciej ni˝ egip-
scy lub mezopotamscy rolnicy wykazywaç si´ indywidualnà inicjaty-
wà, zaradnoÊcià, mobilnoÊcià* oraz otwartoÊcià na Êwiat. Cechy te
sprzyja∏y przyswajaniu – poprzez cz´ste kontakty handlowe lub pod-
bój – osiàgni´ç innych ludów. W konsekwencji obszar Êródziemno-
morski sta∏ si´ tyglem* kulturowym, w którym z ró˝nych sk∏adni-
ków tworzy∏y si´ podstawy nowej cywilizacji. Jej trzy najwa˝niejsze
fundamenty po∏o˝yli staro˝ytni Grecy (zob. rozdz. 7), Rzymianie
(zob. rozdz. 9) oraz wyznawcy chrzeÊcijaƒstwa (zob. rozdz. 10).

Leksykon
Achajowie – indoeuropejskie plemiona greckie, które przyby∏y na tereny Grecji na
prze∏omie III i II tys. p.n.e.; w ciàgu nast´pnych wieków Achajowie stworzyli wysoko
rozwini´tà kultur´, której pozosta∏oÊci datuje si´ na XVI–XII w. p.n.e. (epoka mykeƒ-
ska); w XV w. p.n.e. opanowali Kret´ i przej´li po niej dominujàcà pozycj´ na Morzu
Âródziemnym; w XII w. p.n.e. kultura Achajów uleg∏a zniszczeniu w toku kolejnej fa-
li w´drówek ludów, a ich ziemie zaj´li Dorowie

Aleksander Macedoƒski, Wielki (356–323 p.n.e.) – król Macedonii w latach
336–323 p.n.e.; w latach 334–327 p.n.e. podbi∏ imperium perskie, w latach 333–332
p.n.e. zajà∏ miasta fenickie, w latach 327–325 p.n.e. rozciàgnà∏ swoje panowanie a˝
do granic Indii; jego podboje da∏y poczàtek hellenizmowi (zob. rozdz. 5)

Dorowie – plemi´ greckie, które prawdopodobnie w XII w. p.n.e. przyw´drowa∏o
z pó∏nocy na Peloponez, skàd wypar∏o lub podbi∏o Achajów; Dorami byli m.in. Spar-
tanie (zob. rozdz. 5)

epoka mykeƒska – nazwa nadana przez historyków okresowi w dziejach Grecji od
XVI do XII w. p.n.e., w którym Achajowie stworzyli, g∏ównie na Peloponezie, wyso-
ko rozwini´tà kultur´; nazwa ta pochodzi od Myken, gdzie odkryto najwi´ksze ruiny
achajskich budowli 
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Âwiat z perspektywy Greka
˝yjàcego w V w. p.n.e. Mo-
rze Âródziemne jest kolebkà
cywilizacji europejskiej.
Wg s∏ów Platona ludy staro-
˝ytne rozsiad∏y si´ na brze-
gach morza jak „˝aby wokó∏
stawu”.
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