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7. Wojny 
o hege-
moni´ 
i zwyci´-
stwo Ma-
cedonii

i armii) nie sprzyja∏y budowie wi´kszych paƒstw, w celu utrzymania
zdobytej hegemonii wykorzystywano ró˝nego rodzaju zwiàzki i fede-
racje* o charakterze religijnym, politycznym lub militarnym.

Od po∏. VI w. p.n.e. na Peloponezie dominowa∏ Zwiàzek Pelopone-
ski – sojusz obronny pod przewodnictwem Sparty. Gdy po zwyci´-
stwach nad Persami Ateny uros∏y w si∏´, zimà 478/477 r. p.n.e. utwo-
rzy∏y w∏asny Zwiàzek Morski, który sta∏ si´ narz´dziem dominacji
ateƒskiej. W roku 454 p.n.e. przekszta∏ci∏ si´ w arche – federacj´ pod
rzàdami Aten. Paƒstwom zwiàzkowym narzucono ateƒskà monet´, de-
mokratyczne rzàdy, a niektórym tak˝e namiestników chronionych
przez garnizony wojskowe. Cz∏onków federacji zmuszono równie˝ do
wiernopoddaƒczej przysi´gi oraz pozbawiono wp∏ywu na zwiàzkowe
finanse.

Ekspansja Aten prowadzi∏a nieuchronnie do konfliktu interesów ze
Zwiàzkiem Peloponeskim i jego sojusznikami. Konflikt ten przerodzi∏
si´ w cykl wojen trwajàcych z przerwami od 466 do 404 r. p.n.e. Je-
go kulminacjà by∏a wojna peloponeska (431–404 p.n.e.), zakoƒ-
czona zwyci´stwem Sparty i upadkiem ateƒskiej arche. W rzeczywi-
stoÊci jednak obydwie strony konfliktu wysz∏y z niego wyczerpane.
Mimo to walka o hegemoni´ trwa∏a. Po kolejnych wojnach jej niespo-
dziewanym zwyci´zcà okaza∏o si´ paƒstwo z zewnàtrz – Macedonia.

W∏adcy macedoƒscy byli potomkami jednego z plemion greckich osiad-
∏ych na pó∏nocy i sami uwa˝ali si´ za Greków, jednak ich poddani sta-
nowili mieszanin´ ró˝nych ludów, mówiàcych odr´bnymi j´zykami.
W Macedonii nie przyj´∏y si´ insty-
tucje polis, pozosta∏a ona tradycyj-
nà monarchià, w której król uosa-
bia∏ paƒstwo. O sile macedoƒskiego
królestwa decydowa∏a znakomita
armia, zw∏aszcza oddzia∏y piechoty
walczàce w formacji falangi i u˝y-
wajàce d∏ugich w∏óczni (saris).
Dzi´ki swym wojskom, a tak˝e in-
trygami i przekupstwami król Fi-
lip II (382–336 p.n.e.) stopniowo
zdobywa∏ przewag´ w sk∏óconej
i os∏abionej Grecji. Po zwyci´skiej
bitwie pod Cheroneà w 338 r. p.n.e.
sta∏ si´ jej faktycznym hegemonem.

W pokonanej Grecji Filip II utwo-
rzy∏ w 337 r. p.n.e. Zwiàzek Koryn-
cki, przy pomocy którego Macedo-
nia utrzymywa∏a swojà dominacj´.
Od tej pory greckie polis przesta∏y
si´ liczyç jako samodzielna si∏a po-
lityczna.

Ruiny doryckiej Êwiàtyni
Apollina w Delfach. Delficka
Pytia, obok wyroczni Zeusa
w Dodonie (Epir), nale˝a∏a
do najwa˝niejszych autory-
tetów religijnych Grecji.
W czasie wojen z Persami
Pytia poczàtkowo radzi∏a
Grekom zaprzestaç oporu,
co przyczyni∏o si´ do os∏a-
bienia jej presti˝u.

Uk∏ad si∏ w Grecji przed
wybuchem wojny pelopone-
skiej.
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