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8. Imperium 
Aleksan-
dra Wiel-
kiego

Hellenistyczny epilog

Jeszcze w 337 r. p.n.e. Macedonia i Zwiàzek Koryncki wypowiedzia∏y
wojn´ Persji. Po Êmierci Filipa II dzia∏ania wojenne podjà∏ jego syn
Aleksander (por. rozdz. 4), który w 334 r. p.n.e. na czele stosunkowo
niewielkiej armii wkroczy∏ do Azji. Po zwyci´skich bitwach nad Gra-
nikiem (334 r. p.n.e.), pod Issos (333 r. p.n.e.) oraz Gaugamelà (331 r.
p.n.e.) rozbi∏ on imperium perskie, a nast´pnie w latach 327–325
p.n.e. dotar∏ a˝ do delty Indusu, gdzie pokona∏ lokalnych w∏adców. 

Aby umocniç swoje panowanie na podbitych terytoriach, Aleksander
dà˝y∏ do pogodzenia kultury grecko-macedoƒskich przybyszów
z miejscowymi zwyczajami i tradycjami. W tym celu wprowadzi∏
wschodni ceremonia∏ dworski (nakazujàcy m.in. padanie na twarz
przed w∏adcà), zach´ca∏ swoich wojowników do ma∏˝eƒstw z azjatyc-
kimi kobietami, zachowa∏ te˝ wschodnià organizacj´ paƒstwa – de-
spoti´ teokratycznà. Chcàc jednak uniknàç ca∏kowitej orientalizacji*
kultury greckiej, za∏o˝y∏ wiele nowych miast (najcz´Êciej nazywa-
nych od jego imienia Aleksandriami), które stawa∏y si´ oÊrodkami
hellenizacji. Miasta te przypomina∏y organizacjà tradycyjne polis,
lecz podlega∏y zazwyczaj nadzorowi królewskiego gubernatora.

Imperium Aleksandra by∏o dzie∏em jego geniuszu militarnego i orga-
nizacyjnego. Niespodziewana Êmierç króla (10 czerwca 323 r. p.n.e.),
od której datuje si´ zwykle epok´ hellenistycznà, spowodowa∏a
rozpad wielkiego paƒstwa, podzielonego mi´dzy wodzów Aleksandra
– diadochów (gr. „nast´pców”). W toku kolejnych krwawych wojen
w III w. p.n.e. ustali∏ si´ podzia∏ imperium na trzy g∏ówne monar-
chie: Egipt – rzàdzony przez dynasti´ Ptolemeuszów, Syri´ – którà
w∏ada∏a dynastia Seleucydów, oraz Macedoni´ – gdzie panowali w∏ad-
cy z dynastii Antygonidów. Wobec post´pujàcego rozdrobnienia Êwiata
hellenistycznego poszczególne kraje pada∏y kolejno ofiarà silniejszych

9. Dzieje 
paƒstw 
helleni-
stycznych

Grecka falanga. Szyk piecho-
ty, w którym hoplici, usta-
wieni ciasno obok siebie
i os∏oni´ci tarczami, nacierali
na wroga g∏´bokà do oÊmiu
szeregów formacjà. Mace-
doƒczycy zwi´kszyli liczb´
szeregów do 16.

Monarchie diadochów w III w.
p.n.e.
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