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Witam,
ostatnio zainteresowałem się Tracją oraz Trakami…
Starożytna  Tracja  -  kraina  której  obszar  dzisiaj  zajmują  terytoria  państw takich  jak  :  Bułgaria,
Grecja, Serbia, Macedonia, Rumunia, Moldowa, Ukraina oraz Turcja czyli w większości wschodnie
Bałkany  oraz  częściowo  Azja  Mniejsza  oraz  południowe  Karpaty.
Kraina zadziwiająca bo kultury tam żyjące wyrabiały ozdoby z metali szlachetnych dużo wcześniej
niźli gdziekolwiek indziej, np w 1972 odkryto tam najstarsze złote przedmioty w zadziwiających
ilościach - nekropolia warneńska - sprzed prawie 7000 tysięcy lat - okres późnego Brązu. 
Z Tracji pochodzi bóg Bakchus - grecki Dionizos, najwierniejszy poeta mitologii greckiej Orfeusz -
to tracki królewicz, czy słynny Spartakus etc. 
Słynna czapka 'frygijska'  symbol wolności to także tracka czapka,  pasterzy oraz wojowników...
Tracy  hodowali  wspaniale  konie  (jedne  z  najlepszych),  byli  niezrównanymi  górnikami  oraz
kowalami, posiadali jedne z największych zasobów złota w starożytnym świecie które obrabiali w
swoim stylu , ich doliny były żyzne a puszcze pełne drewna, 



a jednak nie stworzyli na Bałkanach jednolitego organizmu państwowego (chyba że uznamy 
Macedończyków za odłam Traków 
aż do czasu powstania państwa Gaetów - Daków .

Traccy peltaści -lekkozbrojni oszczepnicy - spowodowali zmiany w wojskowości miast-państw 
greckich. Tracka bron, hełmy, tarcze, długie buty, paszcze,  weszły na stale do arsenału armii 
starożytnych. Prawdopodobnie traccy arystokraci którzy walczyli konno z użyciem długich włóczni
wpłynęli na rozwój oraz reformy macedońskiej kawalerii za Filipa, ojca Aleksandra etc. Podbój 
Dacji i wchłonięcie zasobów ludzkich oraz materialnych tego regionu przez Rzymian wlał dużo 
wigoru oraz pasjonarności  w imperium Rzymskie. (….) 

Arystoteles urodził się w roku 384 p.n.e. w greckiej kolonii Stagira (τα Στάγειρα) (dlatego mówi 
się o nim także Stagiryta), u wybrzeży Tracji . Jego ojciec Nikomachos był nadwornym lekarzem 
macedońskiego króla Amyntasa. Matka Arystotelesa miała na imię Phaestis (Fajstiada).
W wieku 17 lat Arystoteles został wysłany do Aten , aby odebrać staranne wykształcenie w 
Akademii Platońskiej . W Akademii Arystoteles spędził w sumie 20 lat, w czasie których najpierw 
był studentem, potem asystentem Platona i w końcu samodzielnym wykładowcą. 

Po śmierci Platona był naturalnym pretendentem do objęcia pozycji rektora Akademii – jednak inni 
członkowie Akademii zdecydowali się wybrać na to stanowisko siostrzeńca Platona, ze względu na 
dużą rozbieżność wypracowanego przez Arystotelesa systemu filozoficznego z systemem Platona.
Arystoteles następnie pracował jako nadworny lekarz i doradca Hermeasa – władcy kolonii Assos w
Myzji – a po upadku Assos przeniósł się do Macedonii , gdzie został osobistym nauczycielem 
Aleksandra III Macedońskiego . W służbie tej pozostawał przez 7 lat do przejęcia władzy przez 
Aleksandra, po czym wrócił do Aten. Aleksander do końca życia regularnie wymieniał listy z 
Arystotelesem, często słuchając jego rad.

Diecezja (biskupstwo) – jednostka administracyjna w kościołach chrześcijańskich podległa 
biskupowi .
Pierwotnie "diocese" (z grec. - "dioikesis") oznaczał zarządzanie domem, jednostką administracyjną
lub sprawowanie zarządu w ogóle. Rzymianie używali go początkowo na oznaczenie terytorium 
będącego pod zarządem miasta ("civitas"). Teren taki znany był przede wszystkim pod nazwą 
"ager" lub "territorium", jednak we wschodnich prowincjach imperium nazywano go właśnie 
"dioecesis". Stąd też użycie słowa przyjęło się w słowniku chrześcijan, gdyż biskupi zwykle 
rezydowali w "civitas", a obszar przez nich zarządzany pokrywał się z obszarem rzymskiej 
"dioecesis".

 Diecezją określano też w Cesarstwie Rzymskim prowincje zarządzane przez legata , a później 
grupę prowincji, którą zarządzał wikariusz . Taką organizację administracji wprowadził Dioklecjan 
dzieląc imperium na 100 prowincji skupionych w 12 diecezjach Africa , Asiana , Britania , Galia , 
Hispania , Italia , Moesia , Oriens, Pannonia , Pontica, Thracia , Vienensis.
W prawie Kościoła rzymskokatolickiego jest określana jako podstawowa forma Kościoła 
partykularnego , w których istnieje i z których składa się jeden Kościół katolicki . Jest powierzona 
pieczy biskupa diecezjalnego , którego w zarządzaniu wspierają: kuria , synod , kapituła katedralna,
konsultorzy , rada kapłańska i rada duszpasterska .
W Kościołach wschodnich używa się nazwy eparchia .



Śladami pradawnych mieszkańców Tracji. 
Dlaczego tam?

Greckie i bułgarskie jedzenie wabi wyrazistymi kolorami i przepięknymi aromatami a na dodatek
jest  całkiem  zdrowe!  Tradycja,  kultura  i  sztuka  tych  antycznych  ludów  jest  jeszcze  bardziej
kolorowa niż ich potrawy. 
Różnorodność  alkoholi  pozwala  spędzić  każdy  wieczór  na  długich,  owocnych  rozmowach.  A
przyroda jest dzika i bogata, zarówno w dużym formacie jak i w zbliżeniu.

Według  Mitologii  Greckiej  zamieszkiwał  tam  Thrax,  syn  boga  wojny  Aresa.  Z  kolei
starotestamentowy Tiras,  ostatni  syn  Jafeta  (Rdz  10)  był  założycielem Tracji  według  historyka
Józefa  Flawiusza.  Niektórzy  naukowcy  łączą  Tirasa  z  nordyckim  bogiem  piorunów  Thorem.
Islandzka saga  Prose Edda nazywa Thora królem Tracji. Podobno też talmudyczny traktat Yoma
nazywa Tirasa założycielem Persji.
  Homer wspomina w Iliadzie, że Trakowie walczyli pod dowództwem Akamasa i Peirosa po stronie
Trojan. W roku 334 p.n.e. mieszkańcy Tracji dołączyli do armii Aleksandra Wielkiego maszerującej
na podbój Persji. 

Z  Tracji  pochodzili:  Fedrus,  opublikował  łacińską  wersję  bajek  Ezopa  (oryginału  do  dziś  nie
odnaleziono).  Spartakus,  przywódca  powstania  rzymskich  niewolników.  Demokryt  z  Abdery,
twórca starożytnej teorii atomów  i wielki mędrzec  etyczny.

Najstarsze  miasta  Tracji  to:  dzisiejszy  Stambuł  i  Enez  w  Turcji,  miasteczko  Avdira  (Abdera)
niedaleko Xanthi  w Grecji,  Sozopol  (starożytna  nazwa Apollonia)  i  Nesebar  (starożytna  nazwa
Mesembria)  w Bułgarii.  Tracja  jest  obszarem nie zdominowanym jeszcze przez turystów. Mam
nadzieję, że wyprawa przybliży szereg faktów związanych z jej antycznymi plemionami. Postaram
się  odwiedzić  miejsca  poświęcone życiu  ludności  z  czasów przed Chrystusem oraz  początków
naszej ery. Odwiedzę muzea, zabytki oraz lokalizacje powiązane z Trakami. W końcu gdyby tylko
ludy te potrafiły się zjednoczyć, historia Europy potoczyłaby się zupełnie innym torem.

http://motonauci.blogspot.com/

Tracka  Macedonia – rodzinna ziemia Aleksandra Wielkiego.

http://ogrecji.com/macedonia-i-tracja/

Ta historyczna kraina fascynuje i  przyciąga do dziś.  To region,  w którym nadal poczuć można
ducha  historii,  zaś  wędrówka  po  rodzinnej  ziemi  Aleksandra  Macedońskiego  dostarcza  wielu
wrażeń.  Nic  dziwnego,  że  wielu  turystów  odwiedzających  Grecję  zatrzymuje  się  na  terenie
Macedonii  –  krainy  pięknej  i  świetnie  przystosowanej  do  obsługi  ruchu  turystycznego.
Co  przyciąga  wędrowców  na  tereny  związane  z  osobą  Aleksandra  Wielkiego  –  jednego  z
najwybitniejszych  przywódców,  który  z  Macedonii  uczynił  potężne  imperium?
Z  pewnością  piękne  macedońskie  krajobrazy,  który  są  nie  tylko  miłe  dla  oka,  ale  i  bardzo
różnorodne.  Obok malowniczych wybrzeży znaleźć  to  można również  tereny górzyste,  zaś  dla
miłośników wypoczynku na plaży czekają malownicze zatoki otoczone uroczymi miasteczkami.
Jest też Macedonia rajem dla tych, którzy kochają zabytki i historię. Tu nadal widoczne są wpływy
dawnej kultury nie tylko greckiej, ale również rzymskiej i bizantyjskiej. Ta wielokulturowość jest
kolejnym walorem Macedonii.Praktycznie każde miasto i miasteczko ma tu swą ciekawą historię i
oryginalną zabudowę.  Macedońskie zabytki  były świadkami wielu ważnych wydarzeń,  dziś  zaś
najlepiej opowiadają o historii tej wyjątkowo pięknej części państwa greckiego. 



A można tu odbyć prawdziwą podróż w czasie. Na wyspie Thasos można poczuć się niczym w 
starożytnej kolonii greckiej, zaś w Filippi nie brak miejsc związanych z najstarszymi dziejami 
chrześcijaństwa. Tu m.in. można ujrzeć ruiny więzienia, w którym przetrzymywany miał być św. 
Paweł. Fascynującym miejscem są stoki góry Athos, na których aż roi się od klasztorów. I choć 
wiele starożytnych portów dziś przemieniło się w popularne kurorty wypoczynkowe i kąpieliska, 
dawne budowle – niemi świadkowie historii, nadal są tu obecne. To właśnie dzięki nim Macedonia 
ma swój wyjątkowy urok i czar, którym zachwyca wszystkich przybywających na jej teren.

Tracja – kulturowy tygiel na północno – wschodnim krańcu Grecji.

Tracja jako historyczna kraina bałkańska swym zasięgiem obejmuje nie tylko obszar Grecji,  ale
również Bułgarii oraz europejskiej części Turcji. Wyjątkowo popularna jest jednak jej grecka część,
ciągnąca  się  pomiędzy  wodami  Morza  Egejskiego  a  wzniesieniami  górskiego  Masywu
Rodopskiego.
Już w starożytnych czasach Tracja odgrywała ważną rolę w tej części Europy. Bliskość cieśniny
Dardanele sprawiła,  że mieszkańcy Tracji  mieli  pełną kontrolę  nad szlakami handlowymi w tej
części świata. Ta kraina w przeciągu ostatnich trzech tysięcy lat odgrywała ogromną rolę w dziejach
cywilizacji.  O jej  wyjątkowości  i  specyficznym charakterze zadecydował m.in.  dość długi opór
żyjących tu plemion przez procesem hellenizacji oraz długi okres, kiedy to Tracja stanowiła część
Imperium  Osmańskiego.  Do  dnia  dzisiejszego  można  się  tu  spotkać  z  wyjątkową  mieszanką
różnych kultur  i  religii.  Żyją  tu  zarówno Grecy,  jak  i  ludność  turecka,  zaś  wśród nich  można
zaobserwować  także  sporą  grupę  muzułmańskich  Bułgarów,  zwanych  tu  Pomakami.
Ta  różnorodność  nie  jest  jedyną  specyficzną  cechą  Tracji.  Jej  krajobraz  również  ma  cechy
wyjątkowe i  nieco odbiega od stereotypowej wizji  ziem greckich.  Mniej tu plaż i  nadmorskich
wybrzeży,  więcej  zaś  terenów  górskich,  jezior  i  rzecznych  delt.
Tracja  to  liczne  miejscowości,  w których  można  znaleźć  budowle  związane  z  poszczególnymi
kulturami  dominującymi  niegdyś  na  jej  obszarze.  Obok  zabytków typowych  dla  sztuki  islamu
można  się  tu  zetknąć  z  licznymi  pamiątkami  pochodzącymi  z  czasów  bizantyjskich.  Liczne
świątynie  chrześcijańskie i  meczety są tu  jednym z najbardziej  charakterystycznych elementów
krajobrazu. Do najważniejszych miast na terenie Tracji należą Xanthi oraz Komotini, zaś wśród
miejscowości  wypoczynkowych  prym  wiedzie  znane  kąpielisko  Aleksandroupolis.  Ważnym
ośrodkiem  turystycznym  na  terenie  Tracji  jest  również  Porto  Lago,  kuszące  zabytkowymi
klasztorami oraz Maronia, znana ze starożytnych ruin.Warto zwrócić uwagę na tak znane miejsce,
jak wyspa Samotraka, która administracyjnie należy do Tracji. To właśnie stąd pochodzi jedno z
najbardziej  znanych  dzieł  antycznej  sztuki  –  posąg  Nike  prezentowany  obecnie  w  paryskim
Luwrze.

Ciekawe miejsca w Macedonii i Tracji:

Aleksandroupolis

Choć Wschodnia Macedonia i Tracja uchodzą za dość dzikie jeszcze tereny, można tu spotkać 
dobrze prosperujące i popularne wśród turystów ośrodki wypoczynkowe. Na które z nich warto 
zwrócić uwagę?Znanym kąpieliskiem w tym rejonie jest Aleksandroupolis. To miejsce o 
wyjątkowym charakterze, które z pewnością docenią miłośnicy beztroskiego plażowania. Długie, 
malownicze plaże czynią ten znany ośrodek miejscem przyjaznym dla tych, którzy w czasie urlopu 
chcą przede wszystkim dobrze wypocząć. 



O tym,  jak  chętnie  korzystają  z  nich  turyści,  najlepiej  świadczyć  mogą  długie  rzędy  leżaków
rozstawionych na piaszczystym wybrzeżu i rozłożone nad nimi kolorowe parasole plażowe. Na
tych,  którzy  lubią  nadmorskie  spacery  czeka  zaś  piękna  promenada  –  idealne  miejsce  na
romantyczną przechadzkę.

Piękne plaże nie są jednak jedyną atrakcją Aleksandroupolis. W tutejszym krajobrazie wyraźnie
zaznacza  się  imponująca  latarnia  morska,  górująca  nad  pobliskimi  hotelami.
Sielską atmosferę zakłóca nieco bliskość granicy oraz związana z takim położeniem kurortu baza
wojskowa,  która  wprowadza  dość  widoczny,  militarystyczny  akcent  w  tutejszym  pejzażu.  Dla
turystów, którzy przybywają do Aleksandroupolis jej obecność nie jest jednak żadnym problemem,
gdyż z położeniem w pobliżu granicy państwa nie wiążą się żadne utrudnienia związane z pobytem
urlopowiczów w tym miejscu.

Kavala

Są miasta, które już ze względu na swe położenie staja się wyjątkowo atrakcyjne. Doskonałym 
przykładem takiej miejscowości może być położona w północno-wschodniej Grecji Kavala. O jej 
wyjątkowości decyduje z jednej strony bliskość terenów górskich, z drugiej – znakomity dostęp do 
Morza Egejskiego. Tutejsze wybrzeże świetnie nadaje się do uprawiania sportów wodnych, zaś z 
portu można udać się w fantastyczny rejs na znajdującą się w pobliżu wyspę Thassos.
Kavala to przede wszystkim miasto portowe, którego historia zaczyna się w czasach starożytnych. 
Przez wieki przeplatały się tu ze sobą wpływy różnych kultur: greckiej, rzymskiej i tureckiej. Ich 
ślady znaleźć tu można do dziś. Jest też Kavala ważnym miejscem dla chrześcijan, którzy 
pielgrzymują śladami św. Pawła.
Kavala słynie z wielu atrakcji. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu największa w całej 
Europie budowla islamska. To Imaret, którego fundatorem był sam Mohammed Ali. Pamiątką po 
Rzymianach jest tu przyciągający uwagę akwedukt, zaś o wpływach bizantyjskich przypomina 
potężna cytadela, znana z tajemniczych lochów.
Kavala może pochwalić się również piękną okolicą. W pobliżu miasta znajdują się liczne górskie 
wioski, w których zachowała się tradycyjna kultura i zabudowa oraz atrakcje o charakterze 
przyrodniczym, jak jaskinia Alistrati.

Komotini
Jednym z ciekawszych miast na terenie północno – wschodniej Grecji jest Komotini. To trackie 
miasto być może nie jest zbyt popularne wśród turystów, jednak z pewnością warto poświęcić mu 
nieco uwagi. Dlaczego?
Komotini to miasto wielokulturowe, w którym wyraźnie można odczuć wpływy islamskie. Do dziś 
w mieście tym funkcjonuje kilkanaście meczetów, liczne są tu również świątynie prawosławne. 
Przez wieki ścierały się tu ze sobą wpływy kultury tureckiej oraz greckiej, czego efekty do dziś 
można podziwiać podczas spacerów ulicami Komotini.
Co rzuca się tu w oczy w pierwszej kolejności? Przede wszystkim niezwykłe wręcz połączenie 
nowoczesności z zabytkowymi obiektami. Nowoczesna katedra sąsiaduje tu z dobrze zachowanymi 
murami obronnymi, wznoszonymi jeszcze w okresie bizantyjskim. Wpływ orientu świetnie można 
poczuć na miejscowym bazarze, na którym chętnie wystawiają na sprzedaż swe towary kupcy z 
pobliskich wiosek. Nad tym tętniącym życiem targowiskiem dumnie wznosi się turecka wieża 
zegarowa oraz liczne meczety. Tu najlepiej można wyobrazić sobie, jak wyglądało życie w 
Komotini w czasach Imperium Osmańskiego.



Ciekawym obiektem jest w tym mieście również Muzeum Archeologiczne prezentujące dzieje 
Tracji od czasów prehistorycznych aż po okres bizantyjski oraz pobliskie Muzeum Folkloru. Ta 
ostatnia placówka muzealna najlepiej oddaje charakter miasta i jego okolicy. Tu podziwiać można i 
piękne stroje ludowe, i słynące ze swej oryginalności trackie hafty.

Xanthi

Xanthi to ciekawe miasto znane jest dobrze turystom odwiedzającym Trację i Wschodnią 
Macedonię. Założone w IX wieku n.e. może się pochwalić zabytkową zabudową oraz pięknymi 
plażami – idealnymi miejscami dla urlopowego wypoczynku. To jeszcze nie wszystkie walory tego 
miasta. Położenie u stóp Ropodów sprawia, że okoliczne krajobrazy zachwycają swym bogactwem 
i różnorodnością.
Samo miasto to prawdziwa mieszanka wszelakich stylów i kultur. Ujrzeć tu można i zabytki 
związane z tradycyjną, grecką kulturą, jak i budowle będące typowymi przykładami architektury 
osmańskiej. Nie brak tu również pamiątek związanych z najstarszą gospodarką, która 
koncentrowała się przede wszystkim na uprawie tabaki. O tej gospodarczej działalności do dziś 
przypominają rezydencje wznoszone niegdyś przez zamożnych kupców oraz opuszczone już dziś 
magazyny.Współczesne Xanthi ma dwa oblicza. Jedno jest współczesne i zachwyca nowoczesnymi 
rozwiązaniami architektonicznymi. To drugie urzeka swym historycznym charakterem i pozwala 
odbyć małą podróż w czasie. Spacer wąskimi, brukowanymi uliczkami pośród zabytkowych 
kościołów, wznoszonych w XIX wieku rezydencji z okazałymi balkonami tonącymi w kwiatach 
pozostaje na długo w pamięci.Warto odwiedzić Xanthi w czasie wielkich imprez kulturalnych. 
Jedną z nich jest „Tracki festiwal ludowy” oraz trwający tu aż 15 dni karnawał. Z karnawałem tym 
związana jest jedna z najnowszych atrakcji miasta – gigantyczna, największa na świecie, maska 
karnawałowa, która mierzy ponad 12 m wysokości i 8,5 m szerokości.
Półwysep Chalkidiki

Otoczony wodami Morza Egejskiego, a raczej jego zatok: Salonickiej, Termajskiej i Orfańskiej, jest
jednym z najciekawszych dla turystów regionów w północno-wschodniej części Grecji. Półwysep 
Chalcydycki, znany również jako Chalkidiki, wyróżnia się swym kształtem, który można porównać 
do gigantycznej dłoni z trzema palcami. Te palce to mniejsze półwyspy: Kasandra, Sithonia oraz 
Athos. Są one bardzo dobrze znane z pięknych plaż, zatoczek i malowniczych krajobrazów, zaś 
liczne kurorty sprzyjają rozwojowi turystyki na ich obszarze. Można tu uprawiać i sporty wodne, 
jak i korzystać z szerokiej oferty rejsów turystycznych. Obszarem, na który warto zwrócić 
szczególną uwagę, jest część półwyspu Athos należąca do mnichów. Tam od tysiąca lat 
niepodzielnie panują prawosławni zakonnicy, zaś ich klasztory są jednymi z najpiękniejszych i 
intrygujących zabytków w całej Grecji.Północna część Chalkidiki, znana jako Chalkidiki Północne, 
również zasługuje na uwagę. To najbardziej górzysta część rejonu, w której dominującą pozycję 
zajmuje masyw Cholomontas. Górskie masywy pięknie uzupełniają tu typowy, nadmorski 
krajobraz, w którym dostrzec można wiele malowniczych zatoczek oraz pięknych plaż.
Chalkidiki to również kraina pięknych zabytków i miejsc o ogromnym znaczeniu historycznym. To 
właśnie tu znajduje się Stagira – miejscowość, w której przyszedł na świat Arystoteles oraz słynąca 
z pięknych haftów i produkcji dywanów wysokiej jakości Arnaia.

Wschodnie wybrzeże Chalkidiki

Wschodnie wybrzeże Chalkidiki to przede wszystkim piękne plaże i atrakcyjne dla turystów kurorty
oraz słynny Półwysep Athos, znany dobrze jako „państwo mnichów”. Wody Zatoki Orfańskiej, nad 
którą rozłożyło się wschodnie wybrzeże, idealnie nadają się do uprawiania sportów wodnych oraz 
plażowania.



Turyści, którzy chcą miło spędzić czas w tej części Półwyspu Chalkidiki najczęściej wybierają jako 
bazę noclegową miejscowość Stavros. Liczne hotele i restauracje zapewniają tu komfortowy 
wypoczynek, zaś liczne imprezy o charakterze folklorystycznym pozwalają miło i ciekawie spędzić 
czas w tym kurorcie. Stavros jest jednocześnie dobrym punktem wypadowym dla tych, którzy chcą 
wybrać się na pobliski półwysep Athos i ujrzeć tamtejsze monastery.
Interesującą miejscowością jest też Asprovalta, wyróżniająca się pięknymi plażami oraz 
malowniczą okolicą o górskim charakterze. Tu godnym polecenia obiektem jest Muzeum 
Folklorystyczne oraz kościół św. Grzegorza. W tej świątyni najważniejszym zabytkiem jest zaś 
ikona patrona, którą wykonano na przełomie XVI i XVII stulecia.
Na wschodnim wybrzeżu Chalkidiki na uwagę zasługują również dwie mniejsze miejscowości. 
Jedną z nich jest kurort o nazwie Ierissos, znajdujący się już na Półwyspie Athos. Druga 
interesująca miejscowość to niewielka wioska Nea Rhorda, w pobliżu której można ujrzeć ślady 
dawnego Kanału Kserksesa, wykopanego przez perskiego władcę w czasie wojen toczonych w 
starożytności pomiędzy Grecją i Persją.

Athos

Półwysep Athos jest najbardziej oryginalnym i specyficznym obszarem na terenie Półwyspu 
Chalkidiki. Posiada status okręgu autonomicznego. O jego wyjątkowości decyduje podział terenu 
na część świecką oraz część opanowaną przez prawosławnych mnichów, tworzących to własne, 
teokratyczne państewko.
Tu, na wschodnim placu półwyspu Chalkidiki, u podnóża góry Athos (2033 m. n.p.m.) turyści mogą
spotkać dwa odrębne światy, od wieków funkcjonujące obok siebie. Górzysty krajobraz przyciągnął
tu już w okresie wczesnego średniowiecza mnichów, którzy wznosili na jego terenie liczne 
klasztory. Dziś takich monastyrów można tu zobaczyć około 40, zaś każdy z nich sprawia 
niesamowite wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że większość miejsc służących kontemplacji, 
umiejętnie wkomponowanych w skalne urwiska, powstała w X i XI wieku. Do dnia dzisiejszego na 
tym terenie, zwanym Teokratyczną Republiką Mnichów, obowiązują ściśle określone reguły. Pobyt 
na terenie należącym do mnichów nie może przekraczać czterech dni, zaś turystów obowiązują 
specjalne wizy. Nie można tu wykonywać pamiątkowych zdjęć, obowiązuje również skromny 
ubiór. Tylko mężczyźni mają przywilej zwiedzenia tej klasztornej krainy – kobiety muszą 
zadowolić się rejsami wycieczkowymi wokół półwyspu i podziwianiem tych niesamowitych 
budowli z pokładu turystycznych promów. Zakaz wstępu na ten teren kobiety otrzymały już w 
początkach XI stulecia i do dziś jest on konsekwentnie przestrzegany. 

Mężczyźni też są dość ograniczeni w zwiedzaniu mnisiej krainy, a dotyczy to w szczególności 
wejścia na Górę Athos. Jest ona dostępna tylko dla wybranych.
Z należącą do mnichów częścią Półwyspu Athos silnie kontrastuje jego niewielka, lecz bardzo 
popularna część świecka. Tu na turystów czekają dwa kurorty: niewielka Nea Roda z pięknymi 
plażami oraz Ouranopoli, z którego rozpoczynają się rejsy turystyczne wokół Teokratycznej 
Republiki Mnichów.

Kasandra

Turyści szukający miejsca będącego zarazem terenem świetnego wypoczynku i pełnym atrakcji, 
koniecznie powinni odwiedzić półwysep o nazwie Kasandra. 



Jest on najlepiej zagospodarowaną pod względem turystycznym częścią Półwyspu Chalkidiki, zaś 
bliskość Salonik i popularnych kurortów sprawia, że turystów tu nie brakuje.
Kasandra to półwysep wymarzony dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Można tu uprawiać
sporty wodne, można również skorzystać z takich atrakcji jak jazda konna czy rejsy turystyczne. 
Ten pagórkowaty, porośnięty lasami teren świetnie nadaje się również do pieszych wędrówek, które
ułatwia gęsta sieć wyznaczonych na terenie półwyspu ścieżek spacerowych.
Nie brak tu również ciekawych miejscowości, w których można spotkać się z ciekawymi 
zabytkami. Na szczególną uwagę zasługuje największe miasto regionu – Kassandria, słynąca z 
wyjątkowo pięknych plaż i sztucznego kanału, które oddziela to miasto – wyspę od stałego lądu. 
Tradycyjną zabudowę o typowo greckim charakterze można ujrzeć w jednej z najstarszych 
miejscowości na półwyspie – w Afitos słynącym z wąskich uliczek i klimatycznych tawern. Dla 
miłośników starożytności zaś godnym polecenia miasteczkiem jest Kalithea, pełna antycznych 
świątyń. Ci, którzy wolą klimat spokojnej, rybackiej wioski, koniecznie powinni zajrzeć do Nea 
Skioni, która jest jednocześnie znanym i chętnie odwiedzanym kurortem wypoczynkowym.

Zachodnie wybrzeże Chalkidiki

Chalkidiki, czyli dobrze znany turystom Półwysep Chalcydycki, może pochwalić się licznymi 
atrakcjami. Wiele z nich czeka na tych turystów, którzy zdecydują się spędzić urlop na zachodnim 
wybrzeżu tego półwyspu.Zachodnie wybrzeże przyciąga pięknymi plażami nad zatokami Salonicką
i Termajską. Tu można zaleźć i piękne plaże, i porty rybackie, a wszystko to w otoczeniu oliwnych 
gajów i pięknych lasów. To tereny idealnie nadające się do uprawiania sportów wodnych oraz do 
plażowania. Wśród licznych miejscowości o charakterze turystyczno – wypoczynkowym na 
szczególną uwagę zasługują tu Nea Moundania oraz Nea Kalikratia.
Nea Moundania jest jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości na zachodnim wybrzeżu 
Chalkidiki. Na turystów czeka tu m.in. Muzeum Morskie, w którym można ujrzeć ciekawą kolekcję
dawnych sprzętów rybackich. To zarazem świetna baza wypadowa dla tych, którzy chcą lepiej 
poznać tereny zachodniego wybrzeża. Umożliwiają im to rejsy turystyczne, w czasie których 
turyści mogą podziwiać zachodnią część Chalkidiki z wody.
Druga ważna miejscowość na zachodnim wybrzeżu to Nea Kalikratia, będąca ważnym portem 
rybackim i ośrodkiem turystycznym jednocześnie. O atrakcyjności tego miejsca decydują ciekawa 
linia brzegowa oraz liczne zabytki, w tym ruiny starożytnych budowli. W pobliżu tego ciekawego 
kurortu znajduje się bardzo ciekawa jaskinia. To Jaskinia Petralona, w której znaleziono wiele 
pamiątek z czasów prehistorycznych.
Innym znanym kurortem w tym rejonie jest Paralia Dionisiou. To miejsce znane z dobrze 
rozwiniętej infrastruktury turystycznej, pięknych krajobrazów oraz typowo greckiego klimatu, który
można znaleźć w tutejszych tawernach i klubach.

Saloniki

To jedno z największych miast północnej Grecji, w którym można poczuć atmosferę typową 
zarówno dla państw bałkańskich, jak i dla tych położonych w basenie Morza Śródziemnego. Na 
współczesny charakter tego miasta wpływ wywarły aż trzy ważne w dziejach świata kultury: 
macedońska, bizantyjska i osmańska. Ich ślady można spotkać tu na każdym kroku do dnia 
dzisiejszego.



Saloniki, bo o nich mowa, są nie tylko ważnym portem morskim umożliwiającym kontakty 
handlowe z Turcją, ale również prężnie rozwijającym się ośrodkiem turystycznym. 

Tu, obok nowoczesnych dzielnic, czekają na zwiedzających miejsca ściśle związane z macedońską 
historią. Bizantyjskie świątynie oraz potężna cytadela to największe atrakcje miasta. Wielu wrażeń 
dostarcza również spacer ulicami Górnego Miasta, które dawniej było zamieszkiwane przez 
tureckich urzędników. W bardzo dobrym stanie zachowały się otaczające tę dzielnicę mury 
obronne, zaś wąskie i kręte uliczki pozwalają zwiedzającym na fascynującą podróż w czasie.
Saloniki mogą pochwalić się również interesującymi placówkami muzealnymi, dzięki którym lepiej
można poznać różnorodność kulturalną oraz skomplikowane dzieje miasta i jego najbliższej 
okolicy. Szczególnie polecane muzea to Muzeum Archeologiczne, w którym prezentowane są 
skarby odkryte w grobowcach dawnych władców Macedonii oraz Muzeum Kumala Ataturka.

Kastoria

U podnóża Gór Dynarskich, nad jeziorem Kastoria, rozłożyło się jedno z ciekawszych miast na 
terenie greckiej Macedonii. To Kastoria, niegdyś znana z produkcji futer, dziś – z ciekawych 
placówek muzealnych oraz cennych zabytków. Tu w czasach starożytnych istniało miasto o nazwie 
Keletron, którego założycielem miał być Orestes. Obecna nazwa – Kastoria – nawiązuje do 
licznych bobrów, żyjących nad brzegami pobliskiego jeziora.
Co warto zobaczyć w tej miejscowości?
Pięknie prezentują się tutejsze zabytki architektury sakralnej, w których wnętrzach można 
podziwiać niezwykłe freski i ścienne malowidła. Utrzymane w typowym dla Macedonii stylu, są 
prawdziwymi skarbami greckiej sztuki. Można je ujrzeć m.in. w kościele św. Stefana, kościele 
Archaniołów oraz w kościele św. Kosmy i Damiana. W tych świątyniach zachowały się w bardzo 
dobrym stanie malowidła wykonane w XII wieku. Oprócz wymienionych już świątyń na turystów 
czeka kilkadziesiąt innych ciekawych kościółków bizantyjskich, a każdy z nich ma swój 
niepowtarzalny urok.
Z malarstwem można spotkać się również w miejscowym Muzeum Bizantyjskim. Można tam 
ujrzeć zbiór ikon znalezionych na terenie całej Kastorii, przy czym najstarsza z nich została 
wykonana w XII wieku. Dla tych, którzy chcą poznać dzieje miasta i jego długą historię, ciekawym 
doświadczeniem może być wizyta w Muzeum Etnograficznym, urządzonym w dawnej rezydencji 
bogatego handlarza futrami.

Góra Olimp

Olimp, tak dobrze znany z greckich mitów, jest nie tylko siedzibą greckich bogów, ale i 
najwyższym masywem górskim Grecji. Położony na granicy Tesalii oraz Macedonii wznosi się 
dumnie nad wybrzeżami Morza Egejskiego, zaś jego majestatyczna sylwetka wzbudza respekt w 
oczach turystów odwiedzających miejscowości leżące u stóp tej boskiej góry.
Jak na siedzibę dawnych bóstw przystało, Olimp prezentuje się wspaniale i dostojnie. 

Jego wierzchołki, z których najbardziej znanym i najwyższym jest Mitikas (2917 m. n.p.m.), często 
spowite chmurami, sprawiają wrażenie tajemniczych i trudno dostępnych. Nic dziwnego, że górze 
tej od dawna przypisywano szczególne znaczenie. Starożytni uważali, że szczyt ten nie jest 
dostępny dla zwykłych śmiertelników, zaś jego wierzchołki mogą okiełznać jedynie bogowie. 
Atmosfera tajemniczości otaczała przez wieki również tereny otaczające tę świętą górę.



Dziś sytuacja wygląda tu zupełnie inaczej. Tereny w pobliżu Olimpu, znane jako Riwiera 
Olimpijska, są dziś jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Europie. Turystyka 
wdarła się również na teren masywu boskiej góry. 

Po raz pierwszy jej wierzchołek zdobyty został w 1913 roku przez Szwajcarów, którym towarzyszył
miejscowy przewodnik. Olimp jest dziś górą dobrze przystosowaną do obsługi turystów, zaś liczne 
szlaki i schroniska ułatwiają podróż wędrowcom.

Riwiera Olimpijska

Riwiera Olimpijska nie bez powodu uchodzi za jeden z najbardziej atrakcyjnych dla turystów 
regionów w Grecji. Ten piękny, ciągnący się na długości 70 km pas wybrzeża na terenie Środkowej 
Macedonii zachwyca piaszczystymi plażami i pobliskimi masywami górskimi. Różnorodność 
krajobrazów oraz możliwości uprawiania sportów górskich i wodnych czynią tę krainę wyjątkowo 
popularną.Co koniecznie trzeba zobaczyć podczas wypoczynku na terenie Riwiery Olimpijskiej?
Jedną z największych atrakcji Riwiery są piękne plaże. Znaleźć je można w każdej miejscowości 
wypoczynkowej na tym terenie, zaś z wyjątkowo pięknych plaż słyną: Leptokaria, Nei Pori oraz 
Kokaino Nero. Ta ostatnia miejscowość wyróżnia się dodatkowo korzystnym mikroklimatem oraz 
leczniczymi wodami. Popularną miejscowością wypoczynkową jest też Korinos, na terenie którego 
znajduje się ciekawy zabytek. To ruiny średniowiecznego zamczyska, z którego można podziwiać 
piękno pobliskiego masywu Olimpu. 

Na uwagę zasługuje też Katerini – miasto będące głównym ośrodkiem miejskim na terenie Riwiery 
Olimpijskiej.Inną atrakcją Riwiery jest sama góra Olimp. Ta mityczna siedziba bogów greckich 
otoczona jest parkiem narodowym – idealnym miejscem dla tych, którzy uwielbiają piesze 
wędrówki w otoczeniu dzikiej przyrody, zaś malownicza sceneria sprawia, że każda wędrówka po 
tym terenie na długo zapisuje się w pamięci.

Pella

Pella to atrakcyjna miejscowość położona w Grecji, na terenie starożytnej Macedonii. Jak 
większość miast o antycznym rodowodzie może się ona poszczycić wspaniałymi zabytkami, zaś 
znajdujące się w pobliżu miasta stanowisko archeologiczne dostarcza wielu cennych wiadomości na
temat najstarszych dziejów tego regionu.Pella, stolica starożytnej Macedonii, była świadkiem 
ważnych wydarzeń historycznych. Tu urodził się Aleksander Wielki, tu gościli tak znani 
przedstawiciele epoki antycznej, jak Arystoteles i Eurypides. Tu, w stolicy ogromnego imperium 
macedońskiego, wznoszono wspaniałe budowle, których pozostałości można podziwiać do dnia 
dzisiejszego. Dzięki intensywnej pracy archeologów udało się odsłonić dawną agorę oraz niektóre z
ulic tego antycznego miasta. Największą atrakcją ssą tu jednak fundamenty domów – dawnych 
rezydencji, pięknie zdobionych misternymi mozaikami powstałymi w III wieku p.n.e. Niestety, 
nadal nie udało się odsłonić najcenniejszych budowli, o których informują nas źródła historyczne. A
są to m.in. świątynia Ateny oraz ozdobiona wspaniałymi dekoracjami rezydencja królewska. Mimo,
iż nie wszystkie obiekty udało się wydobyć spod ziemi, i tak Pella zachwyca swym bogactwem, 
będąc jednym z najważniejszych na świecie stanowisk archeologicznych. To miejsce, które podczas
wędrówek po Macedonii koniecznie trzeba zobaczyć.



Weria

Na terenie historycznej Tracji znaleźć można wiele ciekawych i pełnych zabytków miejscowości,
których dzieje  obfitują  w ważne wydarzenia.  Jednym z ciekawszych miast  jest  tu Weria,  którą
odwiedzić miał przed wiekami św. Paweł z Tarsu. 

W  tamtych  czasach  miasto  znane  było  jako  Berea,  zaś  postać  apostoła  czuwającego  tu  nad
pierwszymi  chrześcijanami  do  dziś  czuwa  nad  miastem  i  odwiedzającymi  go  turystami.
Co  można  zobaczyć  w  tym  mieście?  Dlaczego  warto  tu  przyjechać?
Wiele  zabytków w tym antycznym mieście  wiąże  się  z  postacią  św.  Pawła  z  Tarsu  i  historią
chrześcijaństwa. Brama nazwana jego imieniem jest jednym z ważniejszych miejsc dla turystów,
którzy  urlopowy  wypoczynek  łączą  z  turystyką  pielgrzymkową.  Na  zwiedzających  czeka  tu
również ogromna grupa zabytkowych kościołów, zaś każdy z nich jest cennym zabytkiem. Wiele
wspaniałych  zabytków  sztuki  bizantyjskiej  można  zobaczyć  w  tutejszym  Muzeum  Sztuki
Bizantyjskiej, w którym zgromadzono wiele cennych eksponatów. Są tu i słynne mozaiki, i liczne
malowidła  wykonane  w  charakterystycznym  dla  sztuki  Bizancjum  stylu.
Chrześcijaństwo nie  jest  jednak  jedyną  religią,  z  którą  można  spotkać  się  w Werii.  Na uwagę
zasługuje tu również mała cerkiew Christos,  słynąca z ciekawych fresków wykonanych w XIV
wieku oraz dawna dzielnica żydowska, znana pod nazwą Barbuta. Ujrzeć tu można również okazały
meczet  –  jeden  z  najlepiej  zachowanych  w  tej  części  Grecji.
Choć  samo  miasto  można  zwiedzić  w  ciągu  zaledwie  jednego  dnia,  warto  odwiedzić  to
wielokulturowe miejsce pełne bezcennych zabytków i uroczych uliczek.

Nazwa "Trakowie" jest określeniem zbiorczym dla całej grupy plemion pokrewnych
etnicznie,  swoim zasięgiem obejmujących obszar  nieco większy niż  wschodnia część Półwyspu
Bałkańskiego,  a  ściślej  rzecz  biorąc  odnosi  się  m.in.  także  do  plemion  zamieszkujących
lewobrzeżny Dunaj – Daków.
Grupę zupełnie  odrębną,  aczkolwiek ściśle spokrewnioną z Trakami,  stanowili  Dakowie (zwani
przez  wielu  badaczy  Trakami  północnymi),  zajmujący  zasadniczo  lewobrzeżny  Dunaj,  którzy
również dzielili się na szereg odgałęzień.

Źródła wiadomości o Trakach
Plemiona trackie występowały już w antycznych źródłach literackich u najwcześniejszych znanych
nam autorów starożytnych, jak np. Homer. 
Jednakże  bardziej  konkretne  informacje  o  Trakach  znaleźć  można  u  Herodota,  Tukidydesa,
Ksenofonta, Diodora Sycylijskiego, Polibiusza, Strabona i wielu innych. 
Tak wiele informacji o Trakach u autorów greckich zawdzięczamy penetracji terytoriów plemion
trackich  za  sprawą  kolonizacji  greckiej zachodniego  wybrzeża  Morza  Czarnego i  północnego
Morza Egejskiego.
Obok źródeł literackich mamy wiadomości o Trakach także ze źródeł epigraficznych i innych 
zabytków archeologicznych

Religia  Traków –  wiele  elementów  zostało  zapożyczonych  przez  Greków m.in.  kult  Aresa,
Dionizosa ,mit o Orfeuszu, misteria eleuzyjskie, wiara w nieśmiertelność duszy. Wszystkie źródła o
religii  Traków zostały napisane przez greckich pisarzy, którzy opisując ją stosowali analogię do
wierzeń  własnych.Według  Herodota południowo-wschodnie  plemiona  trackie  najbardziej  czciły
Boga Słońce, a w okolicy Abdery Trakowie nadali Apollonowi rodzimy epitet Derajnos. Wodzowie
plemienni  największą cześć oddawali  Hermesowi (o przydomku Ajnos)  a  pozostali  członkowie
wspólnoty Aresowi, Dionizosowi i Artemidzie.U Hekatajosa czytamy, że inne odgałęzienia Getów
– również wierzyły  w nieśmiertelność. 



Platon w  dialogu  „Charmides” ukazuje  leczniczą  działalność  Zalmoksisa,  a  według  Strabona,
Zalmoksis  nie  jest  ani  bogiem  ani  herosem,  lecz  człowiekiem  umiejącym  odczytać  wolę
bogów.Zdaniem  również  Strabona  muzy helikońskie  są  trackiego  pochodzenia  podobnie  jak
muzycy  Orfeusz,  Muzajos,  Eumolpos.  Muzajos  miał  być  synem Orfeusza  i  ojcem Eumolposa,
jednego z twórców misteriów Eleuzyńskich.  Platon w  „Obronie Sokratesa” bezpośrednio przed
Orfeuszem i Muzajosem wymienia Triptolemosa – kultowego herosa Eleuzis, który według podań
Orfików był synem takich bóstw które miały bezpośredni związek z kultem rolniczym Traków.

Erichtonios, w mitologii greckiej, heros attycki.Erichtonios został jednym z pierwszych królów 
ateńskich. Wynalazł zaprzęg czterokonny do rydwanu i pług, wprowadził do obiegu pieniądz, 
ustanowił uroczystości panatenajskie na cześć Ateny. Po śmierci został umieszczony na niebie jako 
konstelacja

Amfiprostylos, rodzaj świątyni w starożytnej Grecji, o podstawie prostokąta, z portykiem, zwykle 
czterokolumnowym, w fasadzie głównej i tylnej. Przykładem amfiprostylosu jest jońska świątynia 
Nike Apteros (Nike Bezskrzydłej), czyli Ateny Nike (Ateny Zwycięskiej) na Akropolu ateńskim, z 
ok. 427 p.n.e.

Kallikrates (2. połowa V w. p.n.e.), grecki architekt i przedsiębiorca budowlany. Współpracował z 
Iktinosem przy budowie ateńskiego Partenonu. Zatrudniony też przy budowie tzw. Długiego Muru, 
łączącego Ateny z Pireusem. Jego dziełem jest świątynia Nike Apteros (joński amfiprostylos z 
fryzem o bitwie pod Platejami) na ateńskiej Akropolis (projekt ok. 445 p.n.e., wzniesiona ok. 425 
p.n.e.).Przypisuje mu się budowę najstarszej świątyni jońskiej w Atenach z ok. 450 p.n.e. (nad 
Ilissosem).

Euhemer z  Messeny lub  Akragas (stgr. Εὐήμερος Euemeros, IV/III p.n.e.) – filozof i podróżnik
grecki.  Autor  zachowanego  we  fragmentach  opisu  podróży  Ἱερὰ  ἀναγραφή Hiera  anagraphe
(Święte  Pismo),  w którym mówi o swoich podróżach po  Oceanie Indyjskim na fikcyjną wyspę
Panchai, gdzie istniało idealne państwo Panchajów (zob.  utopia).Znany z poglądu, że bogowie są
ludźmi  ubóstwionymi  za  szlachetne  czyny.  Dzieje  bogów  jako  ludzi  miał  odnaleźć  na  owej
fikcyjnej wyspie. Znajdował się tam napis głoszący, że Uranos, Kronos i Zeus byli królami wyspy,
a po śmierci otrzymali boską cześć. Wywarł duży wpływ na historiografię rzymską – zachowało się
u Laktancjusza streszczenie łacińskiego przekładu pióra Enniusza – Euhemerus sive sacra historia.
Fragmenty prac Euhemera zachowały się w tłumaczeniach na łacinę dokonanych przez Enniusza,
które z kolei zachowały się w patrystycznych pismach (np.  Laktancjusza i  Euzebiusza z Cezarei),
które wszystkie opierają się na wcześniejszych fragmentach spisanych przez Diodora Sycylijskiego
(5,41–46 i 6,1).           

Lucius  Livius  Andronicus (ok.  284  p.n.e.-  ok.  204  p.n.e.)  -  Grek,  który  stał  się  pierwszym
rzymskim poetą.
W 272 p.n.e. w Tarencie dostał się do niewoli i został, wraz z pozostałymi jeńcami, sprowadzony do
Rzymu. Wyzwolony przez swego pana,  Lucjusza Liwiusza Salinatora,  założył szkołę dla dzieci
nobilów rzymskich. Uczył w niej języka greckiego i łacińskiego posługując się lekturą klasycznych
autorów greckich. Dla potrzeb tej szkoły przetłumaczył na łacinę Odyseję Homera. Jest to pierwszy
znany przekład w literaturze europejskiej. Dla oddania bohaterskiego tonu epopei Homera posłużył
się starym, italskim metrum zwanym wierszem saturnijskim.



Na ludi Romani między 15 a 18 września 240 p.n.e., wystawił po raz pierwszy komedię i tragedię
grecką w dokonanej przez siebie  przeróbce łacińskiej  i  tę datę uważa się za umowny początek
literatury  rzymskiej.  Na  podstawie  zachowanych  tytułów  widać,  że  przerabiał  głównie  sztuki
Sofoklesa i  Eurypidesa. W r.  204 p.n.e. na polecenie  pontyfików ułożył dla przebłagania bogów
pieśń chóralną. Śpiewał ją chór złożony z dwudziestu siedmiu dziewic.
Zasługą Liwiusza Andronika jest stworzenie pierwocin rzymskiego języka poetyckiego w zakresie
epopei, liryki i dramatu.

Publius Terentius Afer (ur. ok. 195 p.n.e., zm. nie wcześniej niż w 159 p.n.e.) – komediopisarz 
rzymski, jeden z dwóch (obok Plauta), których komedie zachowały się do naszych 
czasów.Terencjusz był pochodzenia afrykańskiego (zapewne fenickiego – miejscem jego urodzenia 
było miasto Kartagina). Początkowo niewolnik Publiusza Terencjusza Lukana (Publius Terentius 
Lucanus); w domu pana, gdzie mieszkał od dziecka, uzyskał staranne wykształcenie i zabłysnął 
talentem literackim, dzięki któremu został wyzwolony w młodym wieku (zapewne z chwilą 
uzyskania pełnoletności).

W Rzymie należał do literackiego koła Scypiona. W latach 166-160 p.n.e. wystawił sześć komedii,
które zachowały się pod jego nazwiskiem do naszych czasów.

W roku  160 p.n.e., w wieku 35 lat, wyjechał w podróż do  Azji Mniejszej, z której już nigdy nie
powrócił.  Co się z nim stało, nie było dokładnie wiadomo już w starożytności – według części
przekazów Terencjusz zginął w katastrofie morskiej podczas powrotu z Grecji w roku 159 p.n.e.,
według innych katastrofie uległ statek, którym Terencjusz wysłał do Italii swoje bagaże, w tym sto
osiem (!)  nowych komedii.  Na wieść o tym, że przepadły,  miał rozchorować się i  umrzeć.Jego
słynne zdanie „Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce” legło u podstaw renesansu.



                                                 The Byzantine thema of Thrace 

                         
                            Thracian Tomb of Kazanlak   Tracki  grób  Kazanlaka 



Ruins of the ancient city of Abdera.  Miasto wielkiego  filozofa Demokryta z Abdery. 

                                            Coin of Lysimachus Moneta króla  Lizymacha 



 Rzeka Maritsa (turecki: Meriç), która stanowi granicę lądową między Grecją a Turcją, również 
tworzy naturalną granicę między Zachodem  Tracji Wschodniej i Tracji.

                             MACEDONIA i  TRACJA

From Wikipedia, the free encyclopedia

Starożytni Macedończycy
Αρχαίοι Μακεδόνες

Ekspansja  starożytnej  Macedonii  aż  do  śmierci  króla  Filipa  II  (359–336  pne).
Macedończycy (gr. Μακεδόνες, Makedónes) byli starożytnym plemieniem, które żyło na aluwialnej
równinie  wokół  rzek  Haliacmon  i  dolnego  Axios  w  północno-wschodniej  części  półwyspu
greckiego. Generalnie określani jako starożytni Grecy, stopniowo rozprzestrzeniali  się ze swojej
ojczyzny wzdłuż doliny Haliacmon na północnym krańcu świata greckiego, wchłaniając  sąsiednie
plemiona, głównie Traków i Iliryjczyków. około VIII wieku pne kojarzony jest głównie z dynastią
Argeadów   i plemieniem nazwanym po niej. Wydaje się, że Macedończycy, tradycyjnie rządzeni
przez niezależne rodziny, zaakceptowali rządy Argead do czasów króla Aleksandra I (498–454 pne).
Pod rządami króla Filipa II (359–336 pne) przypisuje się im liczne innowacje wojskowe, które
rozszerzyły ich terytorium i zwiększyły kontrolę nad innymi obszarami, prowadząc do wyczynów
Aleksandra Wielkiego,  ustanowienia kilku królestw od Diadochów oraz inauguracja  cywilizacji
hellenistycznej.
Ekspansja królestwa macedońskiego została opisana jako proces trzystopniowy. Jako graniczne 
królestwo na granicy świata greckiego z barbarzyńską Europą, Macedończycy najpierw 
podporządkowali sobie swoich bezpośrednich sąsiadów z północy - różne plemiona iliryjskie i 
trackie - zanim zwrócili się przeciwko państwom południowej i środkowej Grecji. Macedonia 
poprowadziła wówczas panehelleńskie siły zbrojne przeciwko swojemu pierwszemu celowi - 
podboju Persji - który osiągnęła z niezwykłą łatwością. 



Ojczyzna prehistoryczna
Pozycja plemion bałkańskich przed ekspansją Macedonii, według Hammonda
W mitologii greckiej Makedon jest tytułowym bohaterem Macedonii i jest wymieniony w Katalogu 
kobiet Hezjoda. Pierwsze historyczne świadectwo Macedończyków pojawia się w pracach 
Herodota w połowie V wieku pne. Macedończyków nie ma w katalogu statków Homera. Sam 
termin „Macedonia” pojawia się późno. Iliada stwierdza, że po opuszczeniu Olimpu Hera 
podróżowała przez Pierię i Emathię, zanim dotarła do Atosu, co zostało powtórzone przez Strabona 
w jego Geografii. Niemniej jednak dowody archeologiczne wskazują, że kontakt mykeński z 
wnętrzem Macedonii lub penetracja do niego prawdopodobnie rozpoczęła się od początku XIV 
wieku pne.
W swojej Historii Macedonii Nicholas GL Hammond zrekonstruował najwcześniejsze fazy historii 
Macedonii, opierając się na interpretacji późniejszych relacji literackich i wykopalisk 
archeologicznych w regionie Macedonii. żył na wyżynach Orestian jeszcze przed ciemnymi 
wiekami, prawdopodobnie pochodząc z tej samej (protogreckiej) populacji, która zrodziła inne ludy
greckie. 

Plemiona macedońskie następnie przeniosły się z Orestis w górnym Haliacmon na wyżyny Pieria w
dolnym Haliacmon z powodu presji ze strony Orestae, pokrewnego plemienia, które wyemigrowało
do Orestis z Pelagonii. zmieszane z „przyszłymi Dorianami”.
Może to tłumaczyć tradycje, które umieściły tytułowego założyciela Makedona „wokół Pierii i 
Olimpu”. Według niektórych tradycji ojczyzna Dorianów znajdowała się w paśmie górskim Pindus 
w zachodniej Tesalii, podczas gdy Herodot pchnął ją dalej na północ, do macedońskiego Pindusa i 
„nazywano go jako etnos Mακεδνόν”.
Inna, południowa teoria ojczyzny istnieje również w tradycyjnej historiografii. Arnold Joseph 
Toynbee powiedział, że Makedonowie wyemigrowali na północ do Macedonii z centralnej Grecji, 
umieszczając ojczyznę Dorianów w Phthiotis i cytując tradycje braterstwa między Makedon i 
Magnes.
Mówi się, że ekspansja Macedonii była prowadzona przez panującą dynastię Temenidów, znaną 
jako „Argeads” lub „Argives”. Herodot powiedział, że Perdiccas, założyciel dynastii, pochodził od 
Heraklida Temenusa. Opuścił Argos ze swoimi dwoma starszymi braćmi Aeropusem i Gayanesem i 
udał się przez Ilirię do Lebaea, miasta w Górnej Macedonii, które niektórzy uczeni próbowali 
połączyć z wioskami Alebea lub Velvedos. Tutaj bracia służyli jako pasterze lokalnego władcy. Po 
wizji bracia uciekli do innego regionu Macedonii w pobliżu Ogrodów Midas u podnóża góry 
Bermion, a następnie przystąpili do podporządkowania sobie pozostałej części Macedonii. Relacja 
Thucydidesa jest podobna do relacji Herodota, co sugeruje, że historia została rozpowszechniona 
przez sąd macedoński, tj tłumaczy przekonanie Macedończyków o pochodzeniu ich królestwa, jeśli 
nie faktyczną pamięć o tym początku. Później historycy zmodyfikowali tradycje dynastyczne, 
wprowadzając na różne sposoby Caranusa lub Archelausa, syna Temenusa, jako założycieli 
temenidzkich królów. nie ma wątpliwości, że Eurypides przekształcił Caranus w Archelausa, co 
oznacza „przywódcę ludu” w jego sztuce Archelaus, próbując zadowolić Archelausa I 
Macedońskiego. 



Najwcześniejsze źródła, Herodot i Tukidydes, nazywały rodzinę królewską „Temenidae”. W 
późniejszych źródłach (Strabon, Appian, Pauzaniasz) wprowadzono termin „Argeadae”. Jednak 
Appian powiedział, że termin Argeadae odnosi się do wiodącego plemienia macedońskiego, a nie 
do nazwy panującej dynastii.] Powiązanie nazwy „Argeads” z rodziną królewską jest niepewne. 
Słowa „Argead” i „Argive” pochodzą od łacińskiego Argīvus od greckiego Ἀργεῖος (Argeios), co 
oznacza „z lub z Argos”, a po raz pierwszy zostały poświadczone u Homera, gdzie było również 
używane jako zbiorowe określenie Greków („ Ἀργείων Δαναῶν ”, Argive Danaans). Najczęstszym 
związkiem z rodziną królewską, jak pisze Herodot, jest peloponeski Argos, który przez Appiana 
łączy się z Orestianem Argosem. miasto dla jego mieszkańców. postać, Argeas, jest wymieniona w 
Iliadzie (16.417), dlatego możliwe jest, że mogła istnieć jeszcze wcześniejsza tradycja 
wyprowadzania genealogii królów Macedonii od bohaterów cyklu trojańskiego, który był popularne
w sąsiednim Epirze. 

Biorąc pod uwagę pochodzenie Herodota jako najbardziej godne zaufania, Appian powiedział, że 
po Perdiccas rządziło sześciu kolejnych spadkobierców: Argeus, Philip, Aeropus, Alcetas, Amyntas 
i Alexander. Amyntas I rządził w czasie perskiej inwazji na Paeonię, jednak Aleksander I jest 
pierwszą postacią historyczną. Opierając się na tej linii sukcesji i szacowanej średniej rządów 
wynoszącej od 25 do 30 lat, początki dynastii macedońskiej są tradycyjnie datowane na 750 pne. 
Hammond popiera tradycyjny pogląd, że Temenidae rzeczywiście przybyli z Peloponezu i przejęli 
przywództwo Macedonii, prawdopodobnie przywłaszczając sobie władzę rodzimej dynastii 
„Argead” z pomocą iliryjską.
Jednak inni uczeni wątpią w prawdziwość ich peloponeskiego pochodzenia. Na przykład 
Hatzopoulos uważa, że zeznanie Appiana oznacza, że ród królewski narzucił się plemionom Middle
Heliacmon z Argos Orestikon, podczas gdy Borza powiedział, że Argeadowie byli rodziną notablów
wywodzących się z Verginy. 

Expansja  ze  źródła 

Wypędzenie Pieres z regionu Olimpu do regionu Pangaion przez Macedończyków
Zarówno Strabon, jak i Tukidydes powiedzieli, że Emathia i Pieria były zamieszkiwane głównie 
przez Traków (Pierians, Paeonians) i Bottiaeans, a także przez niektóre plemiona Iliryjczyków i 
Epirote. Herodot twierdzi, że Bryges byli konkubentami z Macedończykami przed masową 
migracją tych ostatnich do Azji Mniejszej. Jeśli grupa etnicznie definiowalnych plemion 
macedońskich mieszkała na wyżynach Pieriańskich przed ich ekspansją, pierwszym podbojem był 
Piemont Pieriański i równina przybrzeżna, w tym Vergina. Plemiona mogły rozpocząć swoją 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PieriaPieresExpulsionMap.jpg


ekspansję z bazy w pobliżu góry Bermion, według Herodot Thucydides opisuje ekspansję 
Macedonii jako proces podboju prowadzony przez Argeady: 

Ale kraj nad morzem, zwany obecnie Macedonią, został najpierw nabyty i ustanowiony 
królestwem przez Aleksandra I, ojca Perdiccasa [II] i jego przodków, którzy pierwotnie 
byli Temenidae z Argos. Pokonali i wygnali Pieria z Pierii ... a także wypędzili 
Butejczyków z Bottiaea ... zdobyli również wąski pas Paeonii rozciągający się wzdłuż 
rzeki Axios od wnętrza do Pelli i morza. Poza Axios zajmują terytorium aż do Strymonu
zwanego Mygdonia, wypędzając Edoni. Co więcej, wydalili z okręgu zwanego obecnie 
Eordaea the Eordi ... Macedończycy również stali się władcami niektórych miejsc ... 
mianowicie Anthemus, Grestonia i dużej części właściwej Macedonii. 

Regiony Mygdonia, Edonia, Bisaltia, Crestonia i Bottiaea

Relacja Tukidydesa daje przegląd geograficzny posiadłości Macedonii w czasie rządów Aleksandra 
I. Zrekonstruowanie chronologii ekspansji poprzedników Aleksandra I jest trudniejsze, ale 
generalnie na podstawie lektury Tukidydesa zaproponowano trzy etapy.
Początkowy i najważniejszy podbój dotyczył Pierii i Bottiaei, w tym lokalizacji Pydny i Dium. 
Drugi etap skonsolidował rządy w Pierii i Bottiaea, zdobył Methone i Pelę oraz rozszerzył rządy 
nad Eordaea i Almopią. Według Hammonda trzeci etap miał miejsce po 550 rpne, kiedy 
Macedończycy przejęli kontrolę nad Mygdonią, Edonią, dolną Paeonią, Bisaltią i Crestonią, jednak 
drugi etap mógł nastąpić dopiero w 520 rpne; a trzeci etap prawdopodobnie nastąpił dopiero po 479 
rpne, kiedy Macedończycy wykorzystali osłabione państwo Paeonian po wycofaniu się Persów. W 
każdym razie, relacja Tukidydesa o państwie macedońskim opisuje jego skumulowany zasięg 
terytorialny dzięki rządom Perdiccasa II, Syn Aleksandra I. 

Hammond powiedział, że wczesne etapy ekspansji Macedonii były militarystyczne, podbijając lub 
eliminując populacje z dużego i zróżnicowanego obszaru. Postawiono hipotezę, że przyczyną 
ekspansji Macedonii była presja demograficzna. Ponieważ pasterstwo i życie w górach nie były w 
stanie utrzymać bardzo skoncentrowanego zagęszczenia osadnictwa, plemiona pasterzy często 
szukały nizin nadających się do uprawy roli. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Macedonian_Kingdom.jpg


Ethnogenesis scenario

Wejście do Muzeum „Wielki Tumulus” w Verginie

Współcześni uczeni zwrócili uwagę na kilka niekonsekwencji w tradycyjnej perspektywie 
wprowadzonej po raz pierwszy przez Hammonda. Alternatywny model formowania państwa i 
etnosów, promulgowany przez sojusz elit regionalnych, który przenosi powstanie królestwa 
macedońskiego na VI wiek p.n.e., został zaproponowany w 2010 roku.
Według tych uczonych brak jest bezpośrednich dowodów literackich, archeologicznych i 
językowych na poparcie twierdzenia Hammonda, że w dolinie Haliacmon istniał odrębny 
macedoński etnos od epoki brązu. Interpretacja Hammonda była krytykowana jako „domniemana 
rekonstrukcja” tego, co pojawiło się w późniejszych, historycznych czasach. 

Podobnie, historyczność migracji, podbojów i wypędzeń ludności również została 
zakwestionowana. Relacja Tukidydesa dotycząca przymusowego wypędzenia Pierianów i 
Butejczyków mogła zostać utworzona na podstawie dostrzeganego przez niego podobieństwa imion
Pierianów i Butejczyków mieszkających w dolinie Strymon z nazwami regionów w Macedonii; 
mając na uwadze, że jego relacja o eksterminacji Eordejów została sformułowana z powodu braku 
takich toponimicznych odpowiedników, podobnie podbój Macedonii przez Argead może być 
postrzegany jako powszechnie używany topos literacki w klasycznej macedońskiej retoryce. 
Opowieści o migracji posłużyły do stworzenia złożonych powiązań genealogicznych między 
ponadregionalnymi elitami rządzącymi, a jednocześnie były wykorzystywane przez dynastię 
rządzącą do legitymizacji ich rządów, heroizowania mitycznych przodków i dystansowania się od 
poddanych.
Konflikt był rzeczywistością historyczną we wczesnym królestwie macedońskim, a tradycje 
pastoralne stwarzały możliwość mobilności ludności. Greccy archeolodzy odkryli, że niektóre 
przełęcze łączące macedońskie wyżyny z regionami dolin były używane od tysięcy lat. Jednak 
dowody archeologiczne nie wskazują na żadne znaczące zakłócenia między epoką żelaza a 
okresami hellenistycznymi w Macedonii.
Ogólna ciągłość kultury materialnej, miejsc osadnictwa i pre-greckiego onomastikonu zaprzecza 
tradycyjnemu opisowi „czystek etnicznych” wczesnej ekspansji Macedonii. 
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Atrium z kamienną mozaiką w Pella, stolicy Macedonii

Proces formowania się państwa w Macedonii był podobny do procesu jej sąsiadów w Epirze, Ilirii, 
Tracji i Tesalii, gdzie elity regionalne mogły mobilizować odmienne społeczności w celu 
zorganizowania ziemi i zasobów. Miejscowi notabli często mieli swoje siedziby w osadach 
przypominających miasta, chociaż współcześni historycy często nie uznawali ich za poleis, 
ponieważ nie byli oni samozarządni, ale pod rządami „króla”. Od połowy VI wieku pojawia się 
seria wyjątkowo bogatych pochówków w całym regionie - w Trebenista, Vergina, Sindos, Agia 
Paraskevi, Pella-Archontiko, Aiani, Gevgelija, Amphipolis - dzielących podobny rytuał pogrzebowy
i towarzyszące mu groby, interpretowane reprezentują powstanie nowej regionalnej klasy rządzącej 
podzielającej wspólną ideologię, zwyczaje i wierzenia religijne. Wspólna geografia, sposób życia i 
interesy obronne mogły wymagać stworzenia politycznej konfederacji między społecznościami 
skądinąd zróżnicowanymi etniczno-językowo, co doprowadziło do utrwalenia nowej macedońskiej 
tożsamości etnicznej. 

Tradycyjny pogląd, że Macedonia była zamieszkana przez wiejskie grupy etniczne w ciągłym 
konflikcie, powoli się zmienia, wypełniając lukę kulturową między południowym Epirem a 
północnym regionem Morza Egejskiego. Badania Hatzopoulosa nad instytucjami macedońskimi 
potwierdziły hipotezę, że powstanie państwa macedońskiego nastąpiło poprzez integrację elit 
regionalnych, które miały swoje siedziby w centrach miast, w tym Argeadae w Vergina, ludy 
Paeonian / Edonian w Sindos, Ichnai i Pella, oraz mieszane kolonie macedońsko-barbarzyńskie w 
Zatoce Termajskiej i zachodniej Chalkidike. Temenidae stali się głównymi przywódcami nowego 
państwa macedońskiego ze względu na biegłość dyplomatyczną Aleksandra I i logistyczne 
centralne znaczenie samej Werginy. Sugerowano, że załamanie tradycyjnych bałkańskich tradycji 
plemiennych związane z adaptacją egejskich instytucji społeczno-politycznych stworzyło klimat 
instytucjonalnej elastyczności na rozległym, bogatym w zasoby kraju.
Centra spoza Argeadów stawały się coraz bardziej zależnymi sojusznikami, pozwalając Argeadom 
na stopniowe zdobywanie i zabezpieczanie kontroli nad dolnymi i wschodnimi terytoriami 
Macedonii, którą w pełni ugruntował Filip II. 
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Culture

Golden Larnax, w Muzeum Vergina, w którym znajdują się możliwe szczątki króla Filipa II (359–
336 pne).

Macedonia miała odrębną kulturę materialną we wczesnej epoce żelaza. Typowe bałkańskie formy 
grobowe, ozdobne i ceramiczne były używane przez większość epoki żelaza. Cechy te sugerują 
szerokie podobieństwa kulturowe i struktury organizacyjne analogiczne do regionów Traków, 
Epirote i Iliryjczyków, co niekoniecznie symbolizuje podział tożsamości lub lojalność polityczną 
między tymi regionami. Pod koniec VI wieku pne Macedonia stała się otwarta na wpływy greckie 
południe, chociaż niewielka, ale wykrywalna ilość interakcji z południem była obecna od późnych 
czasów mykeńskich. Do V wieku pne Macedonia była częścią „greckiego środowiska 
kulturowego”, posiadając wiele cech kulturowych typowych dla miasta południowej Grecji. stany. 
Klasyczne greckie przedmioty i zwyczaje zostały selektywnie przejęte i używane na specyficzny 
sposób macedoński. 

Economy

Macedońskie monety i medaliony przedstawiające Aleksandra Wielkiego i Filipa II

Styl życia mieszkańców Górnej Macedonii niewiele różnił się od stylu życia ich sąsiadów w Epirze 
i Ilirii, zajmujących się sezonowym sezonowym wypasem, uzupełnianym rolnictwem. W tych 
górzystych regionach obszary wyżynne były ważnymi punktami skupienia lokalnych społeczności. 
Na tych trudnych terenach rywalizacja o zasoby często doprowadzała do konfliktów między 
plemionami i najazdów na stosunkowo bogatsze osady nizinne przybrzeżnej Macedonii i Tesalii. 
Pomimo oddalenia górnych wyżyn Macedonii wykopaliska w Aiani od 1983 r. Wykazały znaleziska
świadczące o obecności organizacji społecznej od II tysiąclecia pne. Wśród znalezisk znajdują się 
odkryte do tej pory najstarsze fragmenty czarno-białej ceramiki, charakterystycznej dla plemion 
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północno-zachodniej Grecji, znalezione ze skorupami Μyceńskimi, z pewnością datowane na XIV 
wiek pne. najstarszych próbek pisma w Macedonii, wśród nich inskrypcje z greckimi nazwami, 
takimi jak Θέμιδα (Themida). Inskrypcje pokazują, że hellenizm w Górnej Macedonii był na 
wysokim poziomie ekonomicznym, artystycznym i kulturowym do VI wieku pne - obalając pogląd,
że Górna Macedonia była kulturowo i społecznie odizolowana od reszty starożytnej Grecji. 

Z kolei aluwialne równiny Dolnej Macedonii i Pelagonii, które charakteryzowały się względną 
obfitością zasobów naturalnych, takich jak drewno i minerały, sprzyjały rozwojowi rodzimej 
arystokracji z bogactwem, które czasami przewyższało klasyczne greckie poleis.
Eksploatacja minerałów pomogła przyspieszyć wprowadzenie monet w Macedonii od V wieku pne,
rozwijając się pod wpływami południowej Grecji, Tracji i Persów. W przeciwieństwie do 
klasycznych greckich polis, Macedończycy posiadali na ogół bardzo niewielu niewolników.
W późnej epoce brązu (około 15 wieku pne), starożytni Macedończycy opracowali odrębne, 
matowe wyroby, które wyewoluowały z tradycji ceramiki środkowej heladic, wywodzącej się ze 
środkowej i południowej Grecji. Macedończycy nadal stosowali zindywidualizowaną formę kultury
materialnej - chociaż wykazywali analogie w formach ceramicznych, ozdobnych i grobowych z tak 
zwaną kulturą łużycką w latach 1200–900 pne - i kulturą Glasinac po około 900 rpne. wpływy 
utrzymywały się po VI wieku pne, bardziej wszechobecną obecność przedmiotów o charakterze 
egejsko-śródziemnomorskim obserwuje się od końca VI wieku pne, kiedy Grecja odzyskała siły po 
średniowieczu. Południowe impulsy greckie przenikały do Macedonii poprzez handel z północnymi
koloniami Morza Egejskiego, takimi jak Methone i te w Chalcydycach, sąsiedniej Tesalii, a także z 
kolonii jońskich w Azji Mniejszej. Wpływy jonowe zostały później wyparte przez ateńskie 
proweniencje. Tak więc pod koniec VI wieku lokalne elity mogły nabyć egzotyczne przedmioty z 
Morza Egejskiego, takie jak ateńska ceramika z czerwonych figurek, piękne naczynia stołowe, 
oliwa z oliwek i amfory winne,
piękne ceramiczne flakony perfum, ozdoby ze szkła, marmuru i metali szlachetnych - z których 
wszystkie miałyby służyć jako symbole statusu. Do V wieku pne przedmioty te rozpowszechniły się
w Macedonii i na większości środkowych Bałkanów. 

Osady macedońskie mają silną ciągłość od epoki brązu, zachowując tradycyjnie stosowane techniki
budowy domów. Podczas gdy liczba osad w środkowej i południowej Grecji wydawała się spadać 
po 1000 roku pne, w Macedonii następuje dramatyczny wzrost. Wydawało się, że osady te 
rozwinęły się na wzniesionych cypelach w pobliżu terenów zalewowych rzek zwanych tellami (gr. 
Τύμβοι). Są one szczególnie skoncentrowane w zachodniej Macedonii między Floriną a jeziorem 
Vergiotis, górną i środkową rzeką Heliacmon oraz Bottiaea. Drugi punkt skupienia znajduje się po 
obu stronach Axiusa i Chalcydycach we wschodniej Macedonii, a urbanizacja była wspierana i 
kontrolowana przez królów macedońskich. Stosunkowo niewielka liczba Macedończyków 
mieszkała w kilku rodzimych macedońskich miastach, takich jak Aegeae, Pella i Dion, ale 
urbanizacja wzrosła do IV wieku pne, gdy greckie kolonie zostały podbite i zintegrowane z 
Macedonią lub powstały nowe miasta, takie jak Filippi, Tesalonika i Aleksandropolis . Miasta te 
miały typowo greckie elementy infrastruktury miejskiej, takie jak gimnazja, świątynie i teatry. W 
społeczeństwie macedońskim dominowały rodziny arystokratyczne.



 Sympozja pełniły kilka funkcji, wśród których było udzielanie ulgi w trudach bitwy i marszu. 
Sympozja były grecką tradycją od czasów homeryckich, zapewniając miejsce interakcji między 
elitami macedońskimi.

Arystoteles, filozof z macedońskiego miasta Stageira, uczył młodego Aleksandra  Macedońskiego 
w Pałacu Królewskim w Pelli.

Macedońscy królowie często szukali najlepszego możliwego wykształcenia dla swoich 
spadkobierców. Grafika autorstwa Jean Leon Gerome Ferris.

Niemniej jednak Aleksander Wielki sponsorował zawody sportowe dla swoich ludzi; wraz z innymi
aspektami życia kulturalnego, takimi jak filozofia i teatr, które coraz bardziej włączały Macedonię 
do greckiego świata. Attyfikacja była postrzegana już za panowania króla Archelausa, który przyjął 
do królestwa intelektualistów z południa Grecji. Ateńscy dramatopisarze, tacy jak Eurypides i 
Agathon oraz słynny malarz Zeuxis, wszyscy byli wpływowi we wczesnym królestwie. Eurypides 
napisał swoje dwie ostatnie tragedie na dworze Archelausa. 
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Religion

Starożytny Dion był ośrodkiem kultu Zeusa i najważniejszym duchowym sanktuarium starożytnych
Macedończyków.

Starożytni Macedończycy czcili Panteon Olimpijski, zwłaszcza Zeusa, Artemidy, Heraklesa i 
Dionizosa. Starożytni Grecy uważali za istotny element tożsamości helleńskiej dzielenie wspólnych
przekonań religijnych i spotykanie się w regularnych odstępach czasu w sanktuariach 
panhelleńskich (Olimpia, Delfy, Nemea / Argos itp.) W celu obchodzenia świąt panhelleńskich. 
Większość bogów czczonych w południowej Grecji można znaleźć również w panteonie 
macedońskim, a nazwy najważniejszych macedońskich świąt religijnych są również typowo 
greckie; dowody tego kultu istnieją od początku IV wieku p.n.e., ale niewiele istnieją dowody 
macedońskich praktyk religijnych z czasów wcześniejszych: od wczesnego okresu Zeus był 
najważniejszym bóstwem w panteonie Macedonii, a Makedon, mityczny przodek Macedończyków, 
był uważany za syna Zeusa, a Zeus zajmował czołowe miejsce w Moneta macedońska.
Najważniejszym ośrodkiem kultu Zeusa był aon w Pierii, duchowe centrum Macedończyków, gdzie
od 400 roku pne król Archelaus ustanowił coroczny festiwal, na którym na cześć Zeusa odbywały 
się hojne ofiary i zawody sportowe. Uwielbienie syna Zeusa, Heraklesa, było również widoczne; 
monety przedstawiające Heraklesa pojawiają się od V wieku pne. 

Bankiet, grób Agios Athanasios, fresk, detal 
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Było to w dużej mierze spowodowane tym, że królowie Argeadów z Macedonii wyśledzili swój 
rodowód do Heraklesa, składając mu ofiary w macedońskich stolicach Werginy i Pelli. Liczne 
płaskorzeźby i dedykacje wotywne również świadczą o znaczeniu kultu Artemidy, która często była
przedstawiana jako łowczyni i służyła jako opiekuńcza bogini dla młodych dziewcząt wchodzących
w proces dojrzewania, podobnie jak robił to Heracles Kynagidas (Hunter). młodzi mężczyźni, 
którzy go ukończyli. 

Z kolei niektóre bóstwa popularne w innych częściach greckiego świata - zwłaszcza Posejdon i 
Hefajstos - były w dużej mierze ignorowane przez Macedończyków.
Inne bóstwa czczone przez starożytnych Macedończyków były częścią lokalnego panteonu, w skład
którego wchodził Thaulos (bóg wojny zrównany z Aresem), Gyga (później utożsamiany z Ateną), 
Gozoria (bogini łowów zrównana z Artemidą), Zeirene (bogini miłości utożsamiana z Afrodyta) i 
Xandos (bóg światła). Znaczący wpływ na życie religijne i kult Macedonii miała sąsiednia Tesalia; 
oba regiony miały wiele podobnych instytucji kulturalnych. Macedończycy czcili również nie-
greckich bogów, takich jak „Tracki jeździec”, Orfeusz i Bendis oraz inne bałkańskie postacie 
kultowe. Byli tolerancyjni i otwarci na włączanie obcych wpływów religijnych, takich jak kult 
słońca wśród Paeonian.

Do IV wieku pne doszło do znaczącej fuzji macedońskiej i wspólnej greckiej tożsamości religijnej, 
jednak Macedonia charakteryzowała się niezwykle zróżnicowanym życiem religijnym, które 
rozciągało się na wiarę w magię, o czym świadczą tablice przekleństw. Był to znaczący, ale 
tajemniczy aspekt greckiej praktyki kulturowej. 

Godną uwagi cechą kultury macedońskiej były ostentacyjne pochówki zarezerwowane dla jej 
władców. Elita Macedonii budowała wystawne groby w chwili śmierci, zamiast budować świątynie 
za życia. Takie tradycje były praktykowane w całej Grecji i na środkowo-zachodnich Bałkanach od 
epoki brązu. Pochówki macedońskie zawierają przedmioty podobne do tych w Mykenach, takie jak 
pochówki z bronią, złote maski pośmiertne itp. Od VI wieku macedońskie pochówki stały się 
szczególnie wystawne, pokazując bogatą różnorodność greckiego importu, odzwierciedlającą 
włączenie Macedonii do szerszej gospodarki i polityki sieć skupiona na miastach-państwach Morza 
Egejskiego. Pochówki zawierały biżuterię i ozdoby o niespotykanym bogactwie i stylu 
artystycznym.
Ten zenit macedońskiego stylu „pochówku wojowników” jest bardzo podobny do tego z miejsc w 
południowo-środkowej Ilirii i zachodniej Tracji, tworząc koinon elitarnych pochówków. Bogate 
pochówki wojowników zostały przerwane w południowej i środkowej Grecji od VII wieku, gdzie 
ofiary w sanktuariach i wznoszenie świątyń stały się normą. Od VI wieku p.n.e. kremacja zastąpiła 
tradycyjny rytuał pochówku elitarnych Macedończyków. W Verginie znajdują się bogate grobowce 
z IV wieku, uważane za Filipa II. 



Zawiera ekstrawaganckie wyroby grobowe, wysoce wyrafinowane grafiki przedstawiające sceny 
myśliwskie i greckie postacie kultowe oraz szeroki wachlarz broni, co świadczy o kontynuacji 
tradycji społeczeństwa wojowników, a nie skupieniu się na pobożności religijnej i technologii 
intelektu, która stała się nadrzędna aspekty społeczeństwa środkowej Grecji w okresie klasycznym.

Język starożytnej Macedonii 

Tabliczka klątwy Pella (greckie katadesmos): od prof. Radcliffe G. Edmonds III, Bryn Mawr 
College.

Wydaje się, że ze względów administracyjnych i politycznych język attycki grecki funkcjonował 
jako lingua franca wśród zróżnicowanych etniczno-językowo społeczności Macedonii i północnego 
regionu Morza Egejskiego, tworząc diglossyczny obszar językowy. Attyka grecka została 
ujednolicona jako język sądu, formalny dyskurs i dyplomacji już od czasów Archelausa pod koniec 
V wieku p.n.e. Attyka była dalej rozpowszechniana przez podboje Macedonii, choć macedoński był
nadal dobrze używany w czasach Antygonidów, stał się dominującym dialektem ustnym w 
Macedonii i całej Macedonii rządzony świat hellenistyczny.

Próby sklasyfikowania starożytnej Macedonii są utrudnione przez brak zachowanych tekstów 
starożytnej Macedonii; był to głównie język ustny, a większość inskrypcji archeologicznych 
wskazuje, że w Macedonii nie było dominującego języka pisanego poza Attic, a później greką 
koine. Wszystkie zachowane epigraficzne dowody z nagrobków i publicznych inskrypcji są w 
języku greckim Próby klasyfikacji oparte są na słownictwie złożonym z 150-200 słów i 200 
nazwisk osobistych zebranych głównie z leksykonu Hesychiusa z Aleksandrii z V wieku i kilku 
zachowanych fragmentarycznych inskrypcji, monet i okazjonalnych fragmentów w starożytnych 
źródłach. Większość słownictwa jest regularną greką, z tendencjami do greki doryckiej i eolskiej. 

Znajdują się tam elementy iliryjskie i trackie. Uważa się, że jedyny znaczący poświadczony tekst w 
języku macedońskim, który został znaleziony w 1986 roku w Pelli i pochodzi z połowy IV wieku 
pne lub nieco wcześniej, jest tablicą przekleństw Pella. Język tabliczki jest ostrą, ale wyraźnie 
rozpoznawalną formą północno-zachodniej greki. Tablica została wykorzystana do poparcia 
argumentu, że starożytny Macedoński był dialektem północno-zachodniej Grecji i głównie 
dialektem doryckim. Analiza Hatzopoulosa ujawniła pewne tendencje w kierunku greckiego 
dialektu eolicznego. W macedońskich onomastyce większość nazwisk jest rozpoznawalna greką 
(np. Dionysios, Apollonios, Demetrios), z niektórymi pochodzącymi z czasów homeryckich (np. 
Ptolemeos) lub mykeńskich, chociaż czasami spotyka się tu nazwy nie-greckie (np. „Bithys”).
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 Toponimy i hydronimy macedońskie są głównie pochodzenia greckiego (np. Dion, Pieria, 
Haliacmon), podobnie jak nazwy miesięcy kalendarza macedońskiego i imiona większości bóstw 
czczonych przez Macedończyków; według Hammonda nie są to spóźnione pożyczki. Niemniej 
jednak społeczność językowa nie doszła do ostatecznego wniosku. 

Macedoński ma bliskie podobieństwo strukturalne i leksykalne do innych dialektów greckich, 
zwłaszcza północno-zachodniego greckiego i tesalskiego.Większość słów jest grecka, chociaż 
niektóre z nich mogą reprezentować formy zapożyczone lub pokrewne. Te ostatnie cechy, 
prawdopodobnie reprezentujące ślady języka substratowego, występują w systemach uznawanych 
za szczególnie konserwatywne.

W rezultacie zaproponowano kilka hipotez dotyczących pozycji języka macedońskiego, z których 
wszystkie ogólnie traktują go jako peryferyjny dialekt grecki, odrębny, ale pokrewny język (patrz 
języki helleńskie) lub zhybrydyzowany idiom.
Opierając się na podobieństwach między macedońskim, greckim i brygijskim, kilku uczonych 
napisało, że utworzyli oni indoeuropejską grupę makrodelektyczną, która podzieliła się około XIV 
– XIII w. 

Przed pojawieniem się głównych dialektów greckich. Te same dane zostały przeanalizowane w 
sposób alternatywny, który traktuje tworzenie głównych dialektów greckich jako późniejszą 
konwergencję powiązanych, ale odrębnych grup. Macedoński nie w pełni uczestniczył w tym 
procesie, przez co jego ostateczne stanowisko - inne niż bycie ciągłym, pokrewnym językiem 
„mniejszościowym” - było trudne do zdefiniowania.
Innym źródłem dowodów jest metalingwistyka i kwestia wzajemnej zrozumiałości. 

Dostępne dowody literackie nie zawierają szczegółów dotyczących dokładnej natury języka 
macedońskiego; sugeruje jednak, że język Macedoński i Grecki były na tyle różne, że istniały 
trudności komunikacyjne między kontyngentami greckimi i macedońskimi, co wymagało 
korzystania z usług tłumaczy jeszcze za czasów Aleksandra Wielkiego. 

Na podstawie tych dowodów Papazoglou napisał, że macedoński nie mógł być greckim dialektem. 
Podobne dowody na niezrozumiałość istnieją w przypadku innych dialektów starożytnej Grecji, 
takich jak greka etolska i grecka eolska, jednak Liwiusz napisał, że kiedy Aemilius Paulus zwołał 
przedstawicieli pokonanych społeczności macedońskich, jego łacińskie wypowiedzi zostały 
przetłumaczone na grecki dla dobra zgromadzonych Macedończyków.



Tożsamość 

Słońce Vergina zostało zaproponowane przez archeologów jako symbol starożytnej Macedonii lub 
dynastii Argead. 

Charakter źródeł

Większość starożytnych źródeł dotyczących Macedończyków pochodzi spoza Macedonii. Według 
Eugene N. Borza, większość z nich jest albo źle poinformowana, albo wrogo nastawiona, albo 
jedno i drugie, co czyni Macedończyków jednym z „cichych” ludów starożytnego Morza 
Śródziemnego. dowody literackie pochodzą z późniejszych źródeł, koncentrujących się raczej na 
kampaniach Aleksandra Wielkiego niż na samej Macedonii. Większość współczesnych dowodów 
dotyczących Filipa jest ateńskich i wrogich.

Co więcej, większość starożytnych źródeł skupia się na czynach królów macedońskich w związku z
wydarzeniami politycznymi i militarnymi, takimi jak wojna peloponeska. Dowody na tożsamość 
etniczną Macedończyków o niższym statusie społecznym od okresu archaicznego do 
hellenistycznego są bardzo fragmentaryczne i niezadowalające. Aby uzyskać informacje o 
Macedonii przed Filipem, historycy muszą oprzeć się na inskrypcjach archeologicznych i 
pozostałościach materialnych, kilku fragmentach historyków, których dzieło jest teraz zagubione, 
sporadycznych wzmiankach w Herodocie i Tukidydesie oraz uniwersalnych historiach z czasów 
rzymskich. 

Starożytne źródła na Argeadach

Tożsamość rodziny królewskiej Argead jest często badana oddzielnie od całości macedońskiego 
etnosu. W Homerze termin Argead był używany jako zbiorowe określenie Greków („Ἀργείων 
Δαναῶν”, Argive Danaans) Herodot zapewnia mityczna opowieść o greckich korzeniach rodu 
królewskiego Argead oraz lista siedmiu najwcześniejszych królów macedońskich (8.137–138), 
która jest naszą podstawową wskazówką przy każdej próbie rekonstrukcji wczesnej historii 
Macedonii. Najwcześniejszą wersją mitu o założeniu Temenidów była rozpowszechniane przez 
Aleksandra I przez Herodota podczas jego  pojawienia się na igrzyskach olimpijskich. 
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 Macedońska rodzina królewska, podobnie jak członkowie Epiru, podkreślała „krew i 
pokrewieństwo w aby skonstruować dla siebie heroiczną genealogię, która czasami funkcjonowała 
również jako genealogia helleńska ”.

Starożytne źródła dotyczące narodu macedońskiego

Najwcześniejsza wzmianka o greckim nastawieniu do etnosu Macedonii jako całości pochodzi z 
Katalogu kobiet Hezjoda. Tytułowy Makedon i jego brat Magnes są synami Zeusa i Thyi, córki 
Deucaliona. Magnetes, potomkowie Magnesa, byli plemieniem eolskim; według Hammonda 
umieszcza to Macedończyków wśród Greków. Napisano również, że Hezjod zaliczał 
Macedończyków do Greków, podczas gdy Hall powiedział, że „zgodnie ze ścisłą logiką 
genealogiczną [to] wyklucza populację noszącą imię [Macedonii] z szeregów Hellenes ”.
Dwóch późniejszych pisarzy odmawia Macedonii helleńskiej linii: Apollodorus (3.8.1) czyni go 
synem Likaona, syna urodzonego na ziemi Pelasgusa, podczas gdy Pseudo-Scymnos (6.22) czyni 
go zrodzonym bezpośrednio z ziemi. Makedon, syn Aeolusa, stanowczo umieszczający 
Macedończyków w greckojęzycznej rodzinie eolskiej. 

Ci pierwsi pisarze i ich formułowanie genealogicznych powiązań pokazują, że przed V wiekiem 
greckość była definiowana na podstawie etnicznej i była legitymizowana przez śledzenie 
pochodzenia od tytułowego Hellen, a następnie względy kulturowe nabrały większego znaczenia.
Tukidydes i Herodot uważali Macedończyków za północnych Greków, barbarzyńców lub pośrednią
grupę między „czystymi” Grekami i barbarzyńcami. W Historiach (5.20.4) Herodot nazywa króla 
Aleksandra I anēr Hellēn Makedonōn huparchos, czyli „Grekiem, który Macedończycy ”, co może 
również świadczyć o włączeniu tego kraju do struktury administracyjnej imperium perskiego. 
Termin hyparchos („namiestnik podporządkowany”) może wskazywać, że Aleksander 
podporządkował się królowi perskiemu, w zamian utrzymując jego panowanie nad 
Macedończykami, lub mógł być używany do określenia gubernatorów prowincji mianowanych na 
króla perskiego, ale także do opisania urzędników niższej rangi .

W 7.130.3 mówi, że Tesalczycy byli „pierwszymi Grekami”, którzy poddali się Kserksesowi, co 
oznacza, że Tesalczycy medytowali, gdy tylko Persowie dotarli do ich granic. W pierwszej księdze 
Historii Herodot przypomina wiarygodną tradycję, zgodnie z którą grecki etnos w swojej wędrówce
nazywany był „Macedończykiem”, kiedy osiedlił się wokół Pindus i „Dorian”, kiedy przybył na 
Peloponez, a w ósmej księdze grupuje kilka plemion greckich pod „Macedończyków” i 
„Dorianów”, co oznacza, że Macedończycy byli Grekami. 

Chociaż poglądy Tukidydesa na temat Macedończyków są niespójne, jest mało prawdopodobne, by 
uważał Macedończyków za „barbarzyńców” lub nawet za „pośredników”, ponieważ macedońska 
dynastia królewska została już uznana za Greków w relacji Herodota, co również zaakceptował 
Tukidydes. W swojej pracy Tukidydes umieścił Macedończyków na swoim kulturowym kontinuum 
bliższym barbarzyńcom niż Hellenom lub pośredniej kategorii między Grekami a nie-Grekami. W 
innych częściach rozróżnia trzy grupy walczące w wojnie peloponeskiej:



Strabon popiera greckie pochodzenie etniczne Macedończyków i pisał o „Macedończykach i innych
Grekach”, podobnie jak Pauzaniasz, z których ten ostatni nie obejmował Macedonii w Helladzie, 
jak wskazano w księdze 10 Opisu Grecji. Macedończycy brali udział w Lidze Amphictyonic, a ten 
Caranus Macedoński - mityczny założyciel dynastii Argead - ustanowił trofeum za zwycięstwo nad 
Cisseusem na wzór argiwów. 

Persowie nazywali Macedończyków „Yaunã Takabara” („Grecy w kapeluszach, które wyglądają jak
tarcze”).
Izokrates bronił greckiego pochodzenia Filipa.

 Napisał: „On (Perdiccas I) całkowicie zostawił grecki świat w spokoju, ale chciał utrzymać władzę 
królewską w Macedonii; rozumiał, że Grecy nie są przyzwyczajeni do poddawania się monarchii, 
podczas gdy inni nie są w stanie żyć bez dominacji tego rodzaju ... bo tylko on z Greków uważał za 
stosowne rządzić ludnością niezwiązaną etnicznie ”.

Niemniej jednak Filip nazwał utworzoną przez siebie federację państw greckich z Macedonią na 
czele - obecnie nazywaną Ligą Koryncką - po prostu „Hellenami” (tj. Grekami), a Macedończykom
przyznano dwa miejsca w wyłącznie greckim Wielkim Amphictyonicu. Liga w 346 roku pne, kiedy 
wypędzono Foków. Badian postrzega to jako osobiste wyróżnienie przyznane Filipowi, a nie całej 
Macedonii. Aeschines powiedział, że ojciec Phillipa, Amyntas III, dołączył do innych Greków w 
panhelleńskim kongresie sojuszników lacedemońskich, znanym również jako „Kongres Sparty” w 
głosowanie za pomocą Atenom w odzyskaniu posiadłości Amfipolis.
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Po podboju Grecji przez Filipa Grecy i Macedończycy cieszyli się przywilejami na dworze 
królewskim, a wśród jego dworskich hetairów nie było żadnej różnicy społecznej, chociaż armie 
Filipa były dowodzone tylko przez Macedończyków. Proces synkretyzmu greckiego i 
macedońskiego osiągnął punkt kulminacyjny za panowania Aleksandra Wielkiego, który pozwolił 
Grekom dowodzić swoimi armiami. Był też pewien utrzymujący się antagonizm między 
Macedończykami i Grekami trwający do czasów Antygonidów. 

Niektórzy Grecy nadal buntowali się przeciwko swoim macedońskim władcom przez całą erę 
hellenistyczną. Cieszyli się ze śmierci Filipa II; zbuntowali się przeciwko następcom Aleksandra 
Antygonidy.
Grecy nazwali ten konflikt wojną helleńską, jednak greckie sloganiki były używane przez Greków 
przeciwko dominacji Antygonidów; był również używany przez Macedończyków do zdobywania 
poparcia w całej Grecji.
Po III wieku pne, a zwłaszcza w czasach rzymskich, Macedończycy byli konsekwentnie uważani za
Greków. Na przykład Lyciscus Polibiusza z akarnanizmu mówi Spartanom, że są „z tego samego 
plemienia” co Achajowie i Macedończycy, którzy powinni być zaszczycony, ponieważ „przez 
prawie całe swoje życie nieustannie walczą z barbarzyńcami o bezpieczeństwo Greków”. Polibiusz 
użył również wyrażenia „Macedonia i reszta Grecji” i mówi, że Filip V Macedoński łączy się z 
„ reszta Greków ”.

W swoim tekście Historia Rzymu Liwiusz stwierdza, że Macedończycy, Etolowie i Akarnanie byli 
„wszyscy ludźmi tego samego języka”. Podobne opinie podzielają Arrian, Strabon i Plutarch, którzy
pisali o Arystotelesie, który radził Aleksandrowi, aby „szanował Greków jako dla przyjaciół i 
krewnych ”. 

Persowie odnosili się zarówno do Greków, jak i Macedończyków jako do yauny („Ionianie”, ich 
określenie na „Greków”), chociaż odróżnili „Yauna nad morzem i za morzem” od Yaunã Takabara 
lub „Greków z kapeluszami, które wyglądają jak tarcze ", prawdopodobnie odnosząc się do 
macedońskiego kapelusza kausia. Według innej interpretacji Persowie używali takich terminów 
raczej w sensie geograficznym niż etnicznym. Jauna i jej różne atrybuty prawdopodobnie odnosiły 
się do regionów położonych na północy i zachodzie Azji Mniejszej, które oprócz Greków mogły 
obejmować także Frygijów, Myzyjczyków, Eolczyków, Traków i Paionian. W czasach 
hellenistycznych większość Egipcjan i Syryjczyków zaliczała Macedończyków do większej 
kategorii Greków, tak jak to czynili wcześniej Persowie.

Dyskurs nowoczesny
Współczesny dyskurs naukowy przyniósł kilka hipotez dotyczących miejsca Macedończyków w 
świecie greckim. Biorąc pod uwagę materialne pozostałości pomników w stylu greckim, budowli, 
inskrypcje z V wieku oraz przewagę greckich nazwisk; jedna ze szkół myśli mówi, że 
Macedończycy byli „prawdziwie Grekami”, którzy prowadzili bardziej archaiczny styl życia niż 
mieszkańcy Grecji. 



Ta rozbieżność kulturowa została wykorzystana podczas walk politycznych w Atenach i Macedonii 
w IV wieku. Engels powiedział, że greckość Epirotów, którzy prowadzili podobnie „archaiczne” 
życie jak Macedończycy, nigdy nie wywołała tak ostrej dyskusji jak dyskusja Macedończyków - 
być może dlatego, że Epirotowie, w przeciwieństwie do Macedończyków, nigdy nie próbowali 
osiągnąć hegemonii nad całą Grecją To był dominujący punkt widzenia od XX wieku. Worthington 
napisał: „... niewiele trzeba mówić o greckości starożytnej Macedonii: jest niezaprzeczalna”. 

1737/5000
Inna perspektywa interpretuje dowody literackie i różnice archeologiczno-kulturowe między 
Macedonią a środkowo-południową Grecją przed V wiekiem i później jako dowód, że 
Macedończycy byli pierwotnie plemionami nie-greckimi, które przeszły proces hellenizacji. 
Akceptując rolę czynników politycznych, podkreślają stopień niechęci między Macedończykami i 
Grekami, która była innej jakości niż ta obserwowana wśród innych państw greckich - nawet tych, 
które od dawna mają wzajemną wrogość (np. Sparta i Ateny) .

Według tych uczonych Macedończyków zaczęto uważać za „północnych Greków” dopiero wraz z 
trwającą hellenizacją Macedonii i wyłonieniem się Rzymu jako wspólnego wroga na zachodzie.
Zbiega się to z okresem, w którym starożytni autorzy, tacy jak Polibiusz i Strabon, nazywali 
starożytnych Macedończyków „Grekami”.

 W tym momencie, jak opisał Izokrates, bycie Grekiem mógł raczej zdefiniować jakość kultury i 
inteligencji niż rasę lub podobieństwo etniczne.
Inni przyjęli oba poglądy; według Sansone „nie ma wątpliwości, że w piątym i czwartym wieku 
istniała zauważalna różnica między Grekami a Macedończykami”; jednak kwestia helleńskości 
Macedonii była ostatecznie kwestią „polityczną”. 

Hall dodaje, że „pytanie, czy Macedończycy„ naprawdę byli ”Grekami w starożytności, jest 
ostatecznie kwestią zbędną, biorąc pod uwagę zmieniającą się semantykę greckości między VI a IV 
wiekiem pne. Nie można jednak zaprzeczyć, że kulturowe utowarowienie tożsamości helleńskiej, 
które pojawiło się w IV wieku, mogłoby pozostać artefaktem prowincji, ograniczonym do 
Półwyspu Bałkańskiego, gdyby nie Macedończycy.
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