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доц. д-р Ранко Младеноски 
 
 

ЛИКОТ НА АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ ВО 
СРЕДНОВЕКОВНАТА „АЛЕКСАНДРИДА“ 

 
 

 
 Во македонската средновековна книжевност го среќаваме ли-
кот на Александар Македонски во неколку средновековни книжевни 
дела. Пред сè, тука мислиме на средновековниот Роман за Александар 
Македонски, односно популарната „Александрида“, но и на еден сред-
новековен расказ (или легенда) за Александар Македонски, како и на 
книгата од јеромонахот Атанас Македонец со наслов „Претскажу-
вањата на Голем Александар“ објавена во Венеција во 1845 година. 
 Од прегледот на овие македонски средновековни книжевни 
дела можевме да се увериме дека во нив ликот на Александар Маке-
донски, меѓу другото, се интегрира и како семема којашто претставу-
ва пресек на бројни културни идентитети. Ова особено е доминантно 
во средновековната „Александрида“, но присутно е и во другите 
спомнати книжевни дела. Во овој труд ќе ги разгледаме поодделно 
деталите во средновековниот Роман за Александар Македонски, од-
носно „Александридата“, со тоа што акцентот ќе биде ставен на ликот 
на Александар Македонски од аспект на неговата наративна функција 
како интерактивен код на културите. 
 
 1. Историјатот на средновековната „Александрида“ 
 Средновековниот Роман за Александар Македонски, односно 
Роман за Александар Велики, познат уште и под популарниот наслов 
„Александрида“, се појавува во 2 или во 3 век од нашата ера1 во еги-
петскиот град Александрија – град основан од Александар Маке-
донски во 331 година пр.н.е. Имено, првата верзија на овој роман е 
позната како Псевдо-Калистенова историја (или хроника) за Алек-
сандар Македонски, напишана на јазикот коине и поттикната од 
александриските Евреи. Во врска со последново, Вера Стојчевска–Ан-
тиќ и Драгољуб Драгојловиќ пишуваат: 
 „Не треба да се заборави дека импулсите за создавањето на Ро-
манот за Александар Велики потекнале од александриските Евреи 
кои, со достатна смисла за политичката стварност, го вплеле Алексан-

                                                
1 Вера Стојчевска–Антиќ, Македонската средновековна книжевност, Детска радост, 
Скопје, 1997, стр. 335. 
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дар во своите есхатолошки концепции од помладите делови на Библи-
јата, Талмудот, Мидрашот и другите свети книги“.2 
 Авторот на оваа прва верзија на Романот за Александар Маке-
донски е непознат, а претпоставката дека станува збор за историјата 
на Калистен,3 внукот на Аристотел и личниот историчар, односно 
хроничар на Александар Македонски кој го водел и дневникот на 
Александровите походи на Исток, во науката е отфрлена поради 
едноставната причина што Калистен починал пред походот на 
македонската војска во Индија, пред свадбата во Суса и неколку 
години пред смртта на Александар Македонски во Вавилон во 323 
година пр.н.е., а во таа прва верзија на Романот за Александар 
Македонски се опишуваат и овие настани. Поради тоа, непознатиот 
автор на оваа прва верзија на Романот за Александар Македонски во 
науката „е познат“ како Псевдо-Калистен. Покрај ова, „постојат и 
мислења дека, слично на Хомеровите епови, делото настанало со 
’напластување‘ на приказни со различно или колективно авторство, 
што секако ја потенцира блискоста до народната, усна книжевност“.4 
 
 1.1. Верзии 
 Оваа прва романизирана верзија на историјата за Александар 
Македонски, исполнета меѓу другото и со бројни митски и фан-
тастични наративни елементи, многу брзо станала популарна и 
почнала да се шири и на други простори преку препишувачката и 
преведувачката дејност. Меѓу првичните верзии на романизираната 
хроника за Александар Македонски е латинската верзија од авторот 
Јулиј Валериј (Julius Valerius Polemius) за кого се претпоставува дека 
е римскиот конзул со истото име од 338 година. Подоцна, во 5 и во 6 
век се појавуваат ерменскиот, коптскиот и сирискиот, а потоа и 
етиопскиот превод. Со текот на времето, како што наведува Симо 
Младеновски, овој роман за Александар бил многукратно преработу-
ван и читан, почнувајќи од Египет до Кина и низ цела Европа, а 

                                                
2 Вера Стојчевска–Антиќ, Драгољуб Драгојловиќ, Митологумена на средновековна-
та кирилска писменост, Македонска книга, Скопје, 1990, стр. 78. 
3 Калистен е познат антички историчар, внук на Аристотел, но и сведок и хроничар 
на македонскиот поход во Азија предводен од Александар III Македонски. Ка-
листен е роден во Олинт во втората половина на 4 век пр.н.е. Автор е на ракописите 
сочувани фрагментарно со наслов „Хеленска историја“ и списот „Делата на 
Александар“. Во 328 година пр.н.е. Калистен бил обвинет дека учествувал во заго-
ворот на пажевите против Александар Македонски по што бил затворен, а набрзо 
потоа и починал. 
4 Весна Димовска–Јањатова, Уводни белешки, во: Псевдо-Калистен, Животот и де-
лата на Александар Велики, превод Весна Димовска–Јањатова, Слово, Скопје, 2008, 
стр. 6. 
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особено бил популарен во средниот век.5 Во секоја од овие верзии 
постојано се внесувале нови елементи во духот на времето кога биле 
создавани тие верзии, а најдобра илустрација за тоа се средно-
вековните верзии на Романот за Александар Македонски во кои е 
доминантен тогашниот христијанско-религиозен светоглед, односно 
во тие верзии се врши контаминација на романот со средновековната 
христијанска догма. 
 Симо Младеновски зборува за над двесте верзии од овој Роман 
за Александар Македонски на најмалку 35 јазици и вели дека по Би-
блијата тоа е најчитаната книга во светот,6 додека во врска со ова 
Радмила Маринковиќ потенцира: 
 „Ова дело, несомнено, било најчитаната лектира во нашиот 
среден век. За тоа сведочат огромниот број ракописи, околу 350, 
зачувани во разните европски библиотеки, пишувани во еден широк 
временски период од XIV до XX век“.7 
 Својата најголема популарност овој роман ја доживеал во 
средниот век. Во словенски контекст, бугарската верзија на Романот 
за Александар Македонски се појавува во 10 или во 11 век, српската 
верзија датира од 14 или од 15 век, а тука се и петте руски преработки 
на овој роман од 15 век.8 
 Средновековниот Роман за Александар Македонски најчесто се 
детерминира како средновековен витешки роман, средновековен 
забавен роман, класична херојска епопеја и богоугодно житие, но за 
него се вели и дека е „типично дело на витешката литература, 
пишувано за феудалната книжевна публика на која Александар и 
служи како добар пример за витешкото живеење и однесување“.9 За 
една негова верзија се тврди дека е „најмакедонски, најхристијанизи-
ран, највоенореторички роман на средновековната цивилизација... ис-
полнет со знаците од две одамна изминати времиња: античкомакедон-
ското и средновековнохристијанското“.10 Покрај ова, Димитар Пандев 
уште забележува: 

                                                
5 Симо Младеновски, Најчитаниот роман во светот, предговор во: Непознат 
византиски автор, Александар кралот на Македонците, превод Ленче Милошевска, 
Зумпрес, Скопје, 1994, стр. 7. 
6 Исто, стр. 5. 
7 Радмила Маринковиќ, Српска Александрида, историја основног текста, 
Филолошки факултет Београдског универзитета, Београд, 1969, стр. 7. 
8 Симо Младеновски, Најчитаниот роман во светот, цит. дело, стр. 7; За ова да се 
види и: Маја Јакимовска–Тошиќ, Македонската книжевност во XV век, Институт за 
македонска литература, Скопје, 2001, стр. 258-263. 
9 Радмила Маринковиќ, Српска Александрида, цит. дело, стр. 10. 
10 Димитар Пандев, На македонскиот читател, да се радува, предговор кон: Алекса-
ндрида, редакција и превод Димитар Пандев, Macedonia prima, Охрид, 2001, стр. 5. 



НИЕ: e-zine бр. 1, год. I, 2012/Скопје 

 
 

 „’Александрида‘ како литературно дело го определуваме како 
пишувана варијанта на говорена (раскажувана) пројава на претходно 
напишана варијанта, длабоко сочувана во македонското паметење“.11 
 
 1.2. Македонската „Александрида“ 
 Во 1878 година Стојан Новаковиќ објавува една верзија на 
Романот за Александар Македонски со наслов „Приповетка о Алек-
сандру Великом у старој српској књижевности“ и тоа како IX книга 
на „Гласник српског ученог друштва“. Фрагмент од првиот дел на 
оваа „Александрида“ беше преведен од Димитар Пандев и објавен во 
1996 година,12 а во 2001 година е објавен целосниот текст во превод 
на македонски јазик под редакција и јазично приближување, исто 
така, од Димитар Пандев.13 Станува збор, имено, за ракопис од 14 или 
од 15 век пишуван на црковнословенски јазик со српска редакција. За 
оваа српска верзија на средновековниот Роман за Александар 
Македонски Димитар Пандев вели дека претставува препис и превод 
од македонски ракопис: 
 „Од јазичен аспект – потенцира Пандев – овој ракопис содржи 
извесен број јазични особености својствени за македонските црковно-
словенски ракописи. Тие не само што укажуваат на тесна врска со 
македонските средновековни ракописи, туку упатуваат на македонска 
предлошка. Бездруго, овој ракопис е препишан од постар македонски 
ракопис, чија трага се изгубила во историјата, заедно со многу други 
македонски ракописи“.14 
 Во продолжение Пандев дава една солидна и сосема издржана 
аргументација за ваквото тврдење и тоа и од јазичен и од содржински 
аспект во врска со овој ракопис. Пандев, исто така, зборува за „рако-
писи кои неповратно исчезнале од македонската историја“ прет-
поставувајќи дека македонската „Александрида“ била читана и 
препрочитувана низ охридските и преспанските дворци на Самуил и 
на неговите следбеници.15 

                                                
11 Димитар Пандев, Во потрага по изгубениот ракопис на македонската 
Алексендрида (јазични и стилски белешки), поговор во: Александрида, цит. дело, 
стр. 155. 
12 Вера Стојчевска–Антиќ, Средновековни романи и раскази, превод на текстовите 
Блаже Конески, Димитар Пандев, Вера Стојчевска–Антиќ, Табернакул, Скопје, 
1996, стр. 55-86. 
13 Александрида, редакција и превод Димитар Пандев, Macedonia prima, Охрид, 
2001. 
14 Димитар Пандев, Во потрага по изгубениот ракопис на македонската Александри-
да (јазични и стилски белешки), цит. дело, стр. 151. 
15 Димитар Пандев, На македонскиот читател, да се радува, цит. дело, стр. 6. 
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 Ова, секако, значи дека македонската „Александрида“ е поста-
ра од српската „Александрида“ и треба да се датира најдоцна во 13 
век, а по сè изгледа и многу порано (10 или 11 век). За жал, во маке-
донската книжевна историја сè уште немаме податок за зачуван 
ракопис (фрагментарно или интегрално) од оваа македонска „Алек-
сандрида“. 
 Со ваквата теза за несомненото постоење на постара маке-
донска верзија на средновековната „Александрида“ се согласува и 
историчарот Симо Младеновски. Зборувајќи за бројните верзии на 
античкиот Роман за Александар Македонски, Младеновски потенцира 
дека „Александридата“ има над двесте верзии „напишани на најмалку 
35 јазици во светот... на арапски, ерменски, турски и малајски... и на 
словенските јазици – бугарски, српски, руски и извесна македонска 
редакција“.16 
 Во 1845 година јеромонахот Атанас Македонец во Венеција ја 
објави книгата со наслов „Пресказание на Голем Александр“ на маке-
донски народен јазик, користејќи притоа грчко писмо што прет-
ставува една позната практика во првата половина на македонскиот 
книжевен 19 век. Кон македонската книжевно-историска наука оваа 
книга ја приложи Вера Стојчевска–Антиќ во 1996 година.17 Станува 
збор, како што наведува Атанас Македонец во својот предговор, за 
текст што бил познат преку повеќе преводи „на сите јазици“ и, како 
што вели самиот, „сторив ниет... да го прам терџуме и на јазиците што 
се зборуваат на мојата патрида“.18 
 Содржината на „Претскажувањата...“ се однесува на последни-
те денови од животот на Александар Македонски и за неговите про-
роштва за иднината на неговата „патрида“ Македонија. Стојчевска–
Антиќ смета дека има сличности помеѓу опширните верзии на 
средновековната „Александрида“ и овој текст на Атанас Македонец: 
 „При споредувањето на овие епизоди од опширните верзии на 
словенските ракописни Александриди со нашиов текст, се наоѓаат 
доста сличности. Меѓутоа, односниов текст е една проширена верзија 
токму во однос на пророштвата и претскажувањата на Голем 
Александар пред смртта, кои во верзиите на романот се скратувани. 
Вообичаено е одделни епизоди од животната историја на Александар 
Македонски да фигурираат како посебни фрагменти, со проширени 
вметнувања“.19 
                                                
16 Симо Младеновски, Најчитаниот роман во светот, цит. дело, стр. 5. 
17 Атанас Македонец, Претскажувањата на Голем Александар, подготовка, пред-
говор и транскрипција Вера Стојчевска–Антиќ, Зумпрес, Скопје, 1996. 
18 Исто, стр. 33. 
19 Исто, стр. 20-21. 
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 Земајќи ја предвид целокупната структура на „Претскажувања-
та на Голем Александар“, а водејќи се и од искажувањата и сугестии-
те на Стојчевска–Антиќ, може да се заклучи дека оваа книга на Ата-
нас Македонец гравитира кон средновековниот Роман за Александар 
Македонски, односно кон средновековната „Александрида“. Токму 
поради тоа, ова мошне значајно книжевно дело од 19 век треба да се 
разгледува во рамките на македонската средновековна литература и 
тоа како една од бројните верзии на средновековната „Александрида“. 
 Во нашата современост, Романот за Александар Македонски 
за првпат како интегрално издание е објавен во 1994 година во превод 
на Ленче Милошевска, а од страна на издавачот „Зумпрес“ од Скопје. 
Станува збор за верзијата од непознат византиски автор со наслов 
„Александар кралот на Македонците“, а при преведувањето користе-
но е следното издание: Anonymi Byzantini, Vita Alexandri regis 
Macedonum, Stuttgart, Teubner, 1974. За ова објавување на „Алексан-
дридата“ на македонски стандарден јазик, авторот на предговорот, 
Симо Младеновски, вели:  
 „И ова наше издание влегува во светската ризница како со-
времена македонска верзија“.20 
 
 2. Александар и „Другите“ во „Александридата“ 
 При анализата на текстовите од средновековната „Александри-
да“ во врска со главната тема на овој труд користевме четири 
изданија од Романот за Александар Македонски (објавени на маке-
донски стандарден јазик), но само три верзии. Зошто четири изданија, 
а три верзии? 
 Во 2008 година издавачот „Феникс“ од Скопје ја објави книга-
та „Александар Македонски“ од непознат византиски автор како 
верзија на „Александридата“ и тоа со една сензационалистичка забе-
лешка на корицата дека станува збор за „необјавена биографија“(?). 
Како преведувач на верзијата се појавува Павлина Димитровска. Но, 
во оваа книга воопшто не се наведува изданието („оригиналот“) од 
кое е извршен преводот на оваа дотогаш, како што потенцира 
издавачот, „необјавена биографија“. При споредбата на текстовите од 
објавените изданија на „Александридата“ на македонски стандарден 
јазик со леснотија можевме да констатираме дека не станува збор за 
никаква дотогаш „необјавена биографија“ за Александар Македонски 
туку за еден превод-импровизација на веќе објавената верзија на 
македонски стандарден јазик на изданието „Anonymi Byzantini, Vita 
Alexandri regis Macedonum, Stuttgart, Teubner, 1974“. Како што веќе 

                                                
20 Симо Младеновски, Најчитаниот роман во светот, цит. дело, стр. 8. 
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напоменавме, ова издание претходно е преведено на македонски стан-
дарден јазик од Ленче Милошевска, а издадено од „Зумпрес“ во 1994 
година. Поради сето ова, при елаборацијата на нашата тема не го 
земаме предвид ова квазииздание на издавачот „Феникс“ од Скопје. 
 Значи, овде ќе анализираме три изданија на „Александридата“ 
на современ македонски јазик: 
 а) Непознат византиски автор, Александар кралот на Македон-
ците, превод Ленче Милошевска, Зумпрес, Скопје, 1994. Наслов на 
оригиналот: Anonymi Byzantini, Vita Alexandri regis Macedonum, 
Stuttgart, Teubner, 1974; 
 б) Александрида, редакција и превод Димитар Пандев, 
Macedonia prima, Охрид, 2001. Преводот на ова издание е работен 
според ракописот објавен од Стојан Новаковиќ во 1878 година, како 
IX книга на „Гласник српског ученог друштва“, со наслов „Припо-
ветка о Александру Великом у старој српској књижевности“; 
 в) Псевдо-Калистен, Животот и делата на Александар Велики, 
превод, предговор и белешки Весна Димовска–Јањатова, Слово, 
Скопје, 2008. Работено според изданието: Historia Alexandri Magni 
(Pseudo-Callisthenes), Recensio a sive Recensio vetusta, ed. W. Kroll, 
Historia Alexandri Magni, vol. 1, Berlin: Weidmann, 1926. 
 При разгледувањето на содржината на овие три верзии од 
средновековната „Александрида“ можевме да се увериме дека трите 
изданија покажуваат висок степен на идентичност во однос на 
прашањето што нè засега – семантичката интеграција на ликот на 
Александар Македонски како интерактивен код на различни култури. 
Она што е интересно да се забележи како податок за овие верзии на 
средновековниот Роман за Александар Македонски е тоа дека отста-
пувањата од автентичните историски настани во сижеата на верзиите 
одат во прилог на збогатувањето на ликот на Александар Македонски 
со семи коишто упатуваат на овој лик како на семантички 
интеркултурен интегрант. На пример, во историјата нема податок 
дека кога било Александар III Македонски имал директни контакти со 
римската култура, односно со градот Рим. Во трите наши верзии од 
средновековниот Роман за Александар Македонски, пак, се потенцира 
дека Александар учествувал на Олимписките игри во Рим уште како 
дете, а подоцна тој и ќе го освои Рим и на тој начин ќе стане 
интерактивен код на двете големи антички култури – македонската и 
римската. Таму, во Рим, Александар „ќе се сретне“ со својот татко 
Јупитер (Ѕевс, Амон) и со тој наративен фрагмент се врши спој на 
македонската, египетската и римската митолошка традиција, односно 
ќе се оствари допирот на овие три различни култури. Во рамките на 
вонисторискиот контекст, од сижето на трите верзии би го споменале 
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и египетскиот владетел Нектанеб (или Нехтенав)21 кој се појавува во 
улога на татко на Александар Македонски со тоа што ќе ја излаже 
бездетната Олимпијада дека преку неговата магија таа ќе зачне со 
боговите и ќе го роди господарот на целиот свет. Оваа епизода е 
индиција за реализираната врска меѓу египетската и македонската 
култура, зашто на тој начин Александар по мајка е Македонец, а по 
татко Египќанец. Тоа ќе биде и наративната подлога за подоцнежното 
Александрово прогласување за египетски фараон, односно крал на 
Египет (како син на последниот египетски владетел Нектанеб). Како 
чист книжевно-фиктивен наративен елемент што нема допирни точки 
со историските настани поврзани со Александровото владеење со 
античка Македонија се јавува и освојувањето на Западот (се мисли на 
западноевропските простори), односно на западните земји од страна 
на македонската војска на чело со Александар Македонски. Тоа сека-
ко значи дека Александар со своите освојувања ги зближил западните 
култури со македонската античка култура, но и со египетската, 
хеленската, а исто така и со персиската. Истото се однесува и на оние 
фрагменти од сижеата во кои станува збор за имагинативните осво-
јувања на Александар на сите „северни предели“, но и на јужните – 
Африка, односно африканските земји. 
 Со освојувачките походи Александар Македонски заедно со 
својата војска ќе стигне до крајот на светот, до крајот на Земјата, од-
носно до крајот на населениот свет. Оттука, од тој „крај на населениот 
свет“, започнува другиот, ненаселениот свет. Тоа се два меѓусебно 
строго разделени, строго разграничени простори коишто не се 
мешаат, не комуницираат меѓу себе, односно исклучена е каква било 
заемна комуникација на тие два света, на тие два ентитета. Населени-
от свет е нашиот свет, цивилизираниот дел од Земјата. Ненаселениот 
свет, пак, е нецивилизираниот, дивиот свет, исполнет со чудовишни и 
фантазмагорични суштества кои во нарацијата се детерминираат како 
погани народи. Во тој чудесен ненаселен свет Александровата војска 
ќе се сретне со луѓе со кучешки глави, со луѓе без глави, односно со 
очи и усни на градите, со луѓе со по шест раце и со лице како на бик,22 
со луѓе со две глави и без глави и со змијовидни нозе, со ужасни и 
                                                
21 Бројни автори тврдат дека ликот на Нектанеб (Нехтенав) е чиста книжевна фикци-
ја и дека во Египет никогаш не владеел фараон со такво име. Но, Весна-Димовска-
Јањатова, преведувачката на „Животот и делата на Александар Велики“, тврди 
нешто сосема друго во една редакторска забелешка: „Се работи за Нектанеб II, 
египетски фараон од дванаесеттата династија. Нектанеб е грчка верзија на египет-
ското име Нахтар-Хаби. За време на неговото владеење Египет бил нападнат и 
освоен од персискиот цар Артаксеркс“. (Да се види: Псевдо-Калистен, Животот и 
делата на Александар Велики, цит. дело, стр. 12). 
22 Псевдо-Калистен, Животот и делата на Александар Велики, цит. дело, стр. 136. 
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огромни жени кои „при нападот летаа со крилја“,23 со диви луѓе 
обраснати со козина, огромни и црни, со луѓе со по шест раце и шест 
нозе (а многумина од нив имаа и седум нозе),24 со животни диви и со 
ѕверови човеколики, со луѓе колку еден лакт, со луѓе некако грди и 
страшни и влакнести, со канибали, со песјоглави луѓе, со џиновски 
мравки и ракови25 итн. Александар Македонски нема да ја „избрише“ 
таа граница меѓу населениот и ненаселениот свет. Неговото дејствува-
ње е насочено кон утврдување, зајакнување на таа меѓа меѓу цивили-
зираниот и нецивилизираниот свет. Александар ќе ги заѕида паганите 
народи со спојување на две планини за да не се мешаат и за да не ги 
заразат другите народи од населениот свет со нивните погани обичаи. 
Се наведуваат дури и имињата на тие диви, нецивилизирани народи: 
 „Еве ги народите што ги затвори Александар: Готи и Маготи, 
Анугес, Анусес, Етренихси, Диварес, Фотинеи, Невни, Фарзани, Ил-
мади, Занарот, Теани, Марматиани, Хахони, Агриматри, Ануфаги, 
Песјоглави, Фардеи, Аланес, Фосоникеи, Ансинеи, Татари. Тие на-
роди погани беа многу. И нив Александар ги затвори заради нивното 
големо поганство“.26 
 Очигледна е овде дистинкцијата што е извршена меѓу населе-
ниот и ненаселениот свет, меѓу цивилизираниот и нецивилизираниот 
свет. Населениот свет е питом, организиран, човечен, божји, возви-
шен, моќен, супериорен, додека ненаселениот свет е див, неорга-
низиран, хаотичен, нечовечен, ѓаволски, долен, слаб, инфериорен. 
Иако остварениот контакт помеѓу овие два света имплицира дека и во 
овие наративни фрагменти ликот на Александар Македонски функ-
ционира како интерактивен код на културите, сепак актанцијалните 
функции на ликот на Александар се насочени кон разграничување, 
разделување, одделување на овие два дијаметрално спротивни све-
тови и кон немешање на „културите“ од населената и ненаселената 
сфера на Земјата. Тоа е така затоа што помеѓу овие две „културни“ 
зони постојат големи разлики коишто не може да бидат надминати, а 
секогаш е присутна и опасноста од контаминација на цивилизираната 
сфера со деградирани, односно дегенерирани сегменти од (не)кул-
турата на ненаселениот свет. На следната табела ги претставуваме 
разликите меѓу овие две зони. 
 
 
                                                
23 Непознат византиски автор, Александар кралот на Македонците, цит. дело, стр. 
42-43. 
24 Исто, стр. 77-79. 
25 Александрида, цит. дело, стр. 82-86. 
26 Исто, стр. 113. 
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АЛЕКСАНДРОВИОТ НАСЕЛЕН 
СВЕТ 

НЕНАСЕЛЕНИОТ СВЕТ НА 
„ДРУГИТЕ“ 

1. Македонци и други народи 1. Барбари, варвари, ѕверови 
2. Цивилизиран 2. Див, нецивилизиран 
3. Организиран 3. Хаотичен 
4. Развиен, напреден 4. Деградиран, дегенериран 
5. Возвишен, божји 5. Подземен, ѓаволски 
6. Моќен, супериорен 6. Немоќен, инфериорен 
7. Храброст, воинственост 7. Плашливост, кукавичлук 
8. Колонизирачки, владејачки 8. Колонизиран, владеан 
9. Интерактивен, комуникативен 9. Затворен, некомуникативен 
10. Реален, реалистичен 10. Фантазмагоричен, имагинативен 

 
Табела 1 

Интеркултурните разлики меѓу „населениот“ и „ненаселениот“ 
свет 

во средновековната „Александрида“ 
 
 Од друга страна, митолошкиот и религиозниот слој од нараци-
јата во трите верзии на „Александридата“ што се предмет на нашата 
елаборација се показатели само за интегрирањето на ликот на 
Александар Македонски како интерактивен код на културите. Се 
појавуваат бројни ликови од митологијата и од религијата и тоа во 
опозиција со ликот на Александар Македонски. Такви ликови се, на 
пример, веќе спомнатите Ѕевс, Амон, Јупитер (трите варијанти на 
врховниот бог од различни култури со коишто се алудира на божјото 
потекло на Македонецот), Хера, Сарапис, Амазонките, Кентаурите, 
Орфеј, пророкот Еремија и многу други. За Амон, на пример, се тврди 
дека е либиски бог со што во нарацијата се воспоставува еден 
митолошко-културен линк помеѓу македонската и либиската античка 
цивилизација. Амазонките27 ја имаат наративната функција да ја 
надополнат онаа често поставувана релација помеѓу Александар и 
Херакле и ја потврдуваат историско-книжевната идеја за Александар 
како получовек и полубог. И Орфеј, античкиот митски пејач, е 
поставен во релација со Александар Македонски. Во сижето на 
Псевдо-Калистеновата верзија „Животот и делата на Александар 
                                                
27 Амазонките се жени-воини од античката митологија коишто се поврзуваат со 
Херакле. Имено, Херакле имал задача да го освои појасот на амазонската кралица 
Хиполит. Во древното античко сликарство Амазонките биле претставувани со ликот 
на Атина, а подоцна и со ликот на Артемида, односно во тенок високо подигнат 
фустан заради добивање брзина. Во наративните историски извори, но и во сред-
новековните верзии од Романот за Александар Македонски се зборува за средбата 
на македонскиот крал со овие митолошки жени-воини. 
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Велики“ кога Александар ќе пристигне пред храмот и статуата на 
Орфеј во Пиерија, тој од страна на толкувачот ќе биде спореден со 
овој митолошки лик: 
 „Како што Орфеј свирејќи на лира и пеејќи ги придоби 
Хелените, ги набрка барбарите, ги припитоми дивите ѕверови, така и 
ти мачејќи се, со копје сите ќе ги натераш да ти се покорат“.28 
 Сепак, во контекст на религиозните теми, во средновековната 
„Александрида“ доминантна е христијанизацијата на нарацијата, 
односно контаминацијата на средновековниот Роман за Александар 
Македонски со христијански теми и мотиви, а со тоа и христија-
низацијата на ликот на Александар Македонски. Ова е особено 
присутно во верзијата на романот со наслов „Александрида“ во 
редакција и превод на Димитар Пандев, објавена од издавачот 
Macedonia prima од Охрид во 2001 година. Историската подлога за 
ваквите средновековни книжевни фикции ја согледуваме во ост-
варениот контакт помеѓу Александар и Евреите, односно влегувањето 
на Александар во Ерусалим и принесувањето жртва на еврејскиот бог 
Јахве.29 Македонскиот крал е поставен во опозиција со староза-
ветниот пророк Еремија со чии сугестии Александар ќе го прифати 
„единствениот жив бог Саваот“ како вистински бог и како творец на 
сè што е видливо и невидливо во светот. Многу чести се епизодите во 
кои Александар Македонски му се моли на единствениот Бог 
(еврејски, христијански) или во кои тој вели дека успесите што ги 
постигнал се резултат на неговата верба во живиот бог Саваот. Во 
истиот контекст се, се разбира, и епизодите во кои Александар 
пристигнува во рајот, односно во земјата на блажените, во пеколот, па 
раскажувањата за старозаветните Адам, Каин, Авел, Сит и сл. Она 
што треба овде да се додаде и да се потенцира, а што е сосема очиг-
ледно, е тоа дека на ваков начин во средновековната „Александрида“ 
ликот на Александар Македонски функционира како наративен се-
мантички интегрант на две сосема различни и во реалниот историски 
свет неспојливи културни семиосфери – античката митолошко-ма-
кедонска, од една, и средновековната религиозно-христијанска сфера, 
од друга страна. 
 Наспроти ваквите имагинативни, фиктивни содржини, во сред-
новековниот Роман за Александар Македонски се среќаваме и со еден 
историски наративен слој што се однесува на културно-интегрантната 
функција на ликот на Александар Македонски. Ова се однесува, пред 
сè, на воспоставената опозиција меѓу ликовите Александар III 
                                                
28 Псевдо-Калистен, Животот и делата на Александар Велики, цит. дело, стр. 61. 
29 За ова да се види, на пример: Артур Вајгал, Александар Македонски, превод Ја-
года Сидоровска, Мисла, Скопје, 1992, стр. 244. 
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Македонски (кралот на Македонија) и Дариј III (кралот на Персија). 
Она што го среќаваме како сиже во однос на оваа опозиција на двата 
лика во средновековната „Александрида“, во основа, соодветствува со 
автентичните историски настани од 4 век пр.н.е. Имено, во сред-
новековниот Роман за Александар Македонски македонскиот крал 
секогаш е прикажан како помоќен, посилен, поснаодлив, помудар, 
подоблесен, похрабар, порешителен, подостоинствен, повешт војско-
водец и воен стратег, односно супериорен во однос на неговиот не-
пријател, персискиот крал Дариј III кој, пак, во верзиите од романот 
семантички се интегрира како горделив, неснаодлив, колеблив, плаш-
лив, немоќен, слаб, невешт војсководец, односно инфериорен во од-
нос на Александар Македонски. Тоа можеме да го видиме, пред сè, во 
размената на симболичните дарови помеѓу Александар и Дариј, но и 
во бројните битки меѓу македонската и персиската војска. Во овие 
ривалства како победници на крајот секогаш излегуваат Александар и 
неговите Македонци. Идентична паралела во нарацијата се гради и во 
врска со релацијата Македонци – Персијци. На пример, Персијците се 
„ненаситни ѕверови“, а Македонците се „возвишени“.30 По манифес-
тираната непослушност од страна на војската поттикната од Пер-
сијците, македонскиот крал ќе нареди „Персијците во женски алишта 
да се облечат и платна женски на главите да носат“.31 Од друга 
страна, Александар со ваков говор ги поттикнува и ги охрабрува Ма-
кедонците да се борат против Персијците: 
 „Зарем Дариј да нè исплаши? Вас, волци и лавови, зарем ќе ве 
плашат овци и јагниња?“.32 
 Сосема јасно е дека Македонците („волци и лавови“) се тие 
што се супериорни, а Персијците („овци и јагниња“) најчесто се пос-
тавуваат во инфериорна позиција. 
 И односот помеѓу Александар Македонски и индискиот крал 
Пор се базира врз супериорноста на Александар и инфериорноста на 
Пор. Дури и самиот Александар се однесува со омаловажување кон 
индискиот крал.33 Во писмото до Пор, Александар пишува: 

                                                
30 Александрида, цит. дело, стр. 77. 
31 Исто, стр. 103. 
32 Непознат византиски автор, Александар кралот на Македонците, цит. дело, стр. 
49. 
33 Ваквата сема (атрибут) на ликот на Александар Македонски во средновековната 
„Александрида“ не е сосема во согласност со особеностите на историската личност 
Александар III Македонски, барем кога станува збор за односот на македонскиот 
крал кон непријателот. Имено, Александар III Македонски како историска личност 
безмалку секогаш се однесува со почит кон своите непријатели, а особено кон 
рамните на него – непријателските кралеви. 
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 „Александар, цар над царевите и над сите кнезови, и на 
царевите цар, не со својата храброст туку со божјата повелба, на 
Великиот Пор, индиското магаре“.34 
 Супериорноста на Александар се покажува и со неговата побе-
да во двобојот со индискиот крал Пор.35 Во средновековната „Алек-
сандрида“ Македонците се прикажани како супериорни и во однос на 
Индијците, слично како релацијата Македонци – Персијци. 
 Сепак, двете суштински категории во интеркултурната кому-
никација какви што се супериорноста и инфериорноста се релативи-
зираат кога ќе се постават во контекст на фокализацијата, односно во 
контекст на гледната точка на субјектот. Имено, од гледната точка на 
персискиот крал Дариј III, тој е супериорен во однос на македонскиот 
крал Александар Македонски. Според Дариј, Александар е недозреа-
но момче и разбојник, па во писмото ќе му напише: 
 „...врати се кај своите родители, кои ми служат мене и седни си 
во скутот на мајка ти Олимпијада... и да не заведуваш толку многу 
млади луѓе во таа возраст, па како некој главатар на разбојничка бан-
да да ги влечкаш со себе и да ги обеспокојуваш градовите“.36 
 Според персискиот крал, Македонците се здодевен народ,37 но 
и гусари.38 За Александар Македонски, пак, кој за себе смета дека е 
супериорен во однос на персискиот крал, Дариј е безумен, плашлив, 
обичен човек, а не крал-бог итн. 
 Се разбира, и ваквата релација на супериорност – инфериор-
ност (колонизатори – колонизирани, односно елитни – субалтерни) го 
интегрира семантичкото поле на ликот на Александар Македонски и 
го детерминира овој лик како интерактивен код на културите. Во овој 
контекст, ни се чини, најсоодветно би било да се повикаме на забе-
лешките на Едвард Саид во врска со ориентализмот, односно во врска 
со односот на Европејците кон Азијците. Да потсетиме што вели Саид 
за ориентализмот: 
 „Суштината на ориентализмот е неискоренливата дистинкција 
меѓу западната супериорност и ориенталната инфериорност... Ориен-
тализмот, исто така, може да ја изрази моќта на Западот и слабоста на 
Истокот – видена од аспект на Западот“.39 

                                                
34 Александрида, цит. дело, стр. 97. 
35 И овој сегмент од „Александридата“ – двобојот меѓу македонскиот и индискиот 
крал – претставува само книжевна фикција, а не автентичен историски настан. 
36 Псевдо-Калистен, Животот и делата на Александар Велики, цит. дело, стр. 52-53. 
37 Исто, стр. 87. 
38 Александрида, цит. дело, стр. 49. 
39 Едвард Саид, Ориентализам: западни концепции за Ориентот, превод Зоран 
Анчевски, Магор, Скопје, 2003, стр. 49 и стр. 52. 
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 Саид е уште попрецизен и поконкретен кога вели дека „ори-
ентализмот е систем на европско и западно знаење за Ориентот“, но 
тој е и „синонимен со европската доминација врз Ориентот“.40 Овие 
зборови на Саид, очигледно, претставуваат пресликување на овој 
омаловажувачки, деградирачки однос на Александар Македонски и на 
Македонците кон персискиот крал Дариј III и кон Персијците, како и 
кон индискиот крал Пор и кон Индијците што го среќаваме во 
средновековниот Роман за Александар Македонски. 
 Меѓутоа, од друга страна, во средновековната „Александрида“ 
среќаваме и раскажувачки сегменти во кои се согледува еден сосема 
поинаков, спротивен однос на Александар Македонски кон „Дру-
гите“, односно кон туѓите народи и култури. Ќе наведеме неколку 
примери за да стане појасно за што зборуваме. Александар ќе се 
ожени со Роксана (во средновековниот роман овој лик се деноминира 
како Роксанда), ќерката на персискиот крал Дариј41 и тоа по сугестија 
на самиот персиски крал непосредно пред неговата смрт. По 
склучувањето на овој македонско-персиски брак „Персијците се 
зближија со Македонците и станаа како браќа меѓу себе“.42 Истото го 
среќаваме и како вербален предикат на македонскиот крал Алексан-
дар во писмото до Олимпијада и до Аристотел: 
 „...ја зедов неговата ќерка за жена и со таа моја постапка на-
правив Персијците и Македонците да се согласуваат меѓу себе“.43 
 Откако ќе се ожени со Роксана, Александар „Персијците во 
македонски свити ги облече, а Македонците во персиски“.44 И при 
погребот на персискиот крал Дариј III, Александар Македонски ја 
манифестира својата кралска благородност и ќе нареди Дариј да биде 
погребан со сите почести и тоа во согласност со персиските обичаи, 
како што и му доликува на еден персиски крал.45 
 Како обединител на сите народи Александар Македонски се 
појавува и во оној фрагмент од сижето кога „на полето наречено 

                                                
40 Исто, стр. 188. 
41 И овој податок од средновековната „Александрида“ не соодветствува со автен-
тичните историски факти. Историски факт е дека Александар Македонски се оже-
нил со Роксана во 327 година пр.н.е., меѓутоа Роксана не е ќерка на Дариј III, туку 
ќерка на Оксијарт, великодостојник од Согдијана. 
42 Непознат византиски автор, Александар кралот на Македонците, цит. дело, стр. 
62; Да се види и: Псевдо-Калистен, Животот и делата на Александар Велики, цит. 
дело, стр. 101. 
43 Непознат византиски автор, Александар кралот на Македонците, цит. дело, стр. 
92. 
44 Александрида, цит. дело, стр. 80. 
45 Александрида, цит. дело, стр. 108; Истото во: Псевдо-Калистен, Животот и делата 
на Александар Велики, цит. дело, стр. 101. 
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Синар, и во земјата што се вика Авсидија, каде што праведниот Јов 
богатиот беше живеел“ ќе се соберат многубројни народи и владетели 
на кои Александар им е крал: 
 „А имаше да се видат повеќе од илјада илјади луѓе...; зашто беа 
заедно тука насобраните народи: Персијците, Индијците, Сиријците, 
Евреите, Мидијците, Фаниците, Гелфите, Еламите, Халдеите, Немци-
те, Грците и сите други источни народи и западни. И тука Александар 
царот големи гозби на војската и направи, и тука од исток и од запад 
и од север и од југ сите владетели и кнезови од морето дојдоа со 
скапоцени подароци за Александар“.46 
 Дури и смртта на Александар Македонски ќе ги обедини Маке-
донците и Персијците: 
 „Сите заедно, персиските и македонските владетели, го прифа-
тија телото на Александар и го однесоа во Александрија, во Египет“.47 
 Претходно елаборираните наративни сегменти од трите верзии 
на средновековната „Александрида“ што се однесуваат на ликот на 
Александар Македонски како интерактивен код на културите ги 
претставуваме на следната табела. Притоа, верзиите на Романот за 
Александар Македонски ги означуваме со името на издавачите што ги 
објавиле на македонски стандарден јазик, а наративните сегменти ги 
даваме според редоследот во сижеата од трите верзии. За ликот на 
македонскиот крал Александар Македонски ја користиме кратенката 
„Алекс.“. 
 

 
ЛИКОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ КАКО 

ИНТЕРКУЛТУРЕН СЕМАНТИЧКИ ИНТЕГРАНТ ВО 
„АЛЕКСАНДРИДАТА“ 

 
Зумпрес (1994) Macedonia prima (2001) Слово (2008) 

1. Нектанеб, татко на 
Алекс. 

1. Нехтенав, татко на 
Алекс. 

1. Нектанеб, татко на 
Алекс. 

2. Египет – Македонија 2. Алекс. – Ахил 2. Египет – Македонија 
3. Алекс. = нов Ахил 3. Алекс. vs. Кумани 3. Алекс. vs. Дариј 
4. Алекс. = втор Херакле 4. Алекс. vs. Дариј 4. Алекс. vs. Рим 
5. Алекс. во Рим 5. Алекс. vs. Атина 5. Алекс. во Африка 
6. Алекс. роден од Зевс 6. Алекс. vs. царевите 6. Алекс. – Либија 
7. Алекс. vs. Скити 7. Алекс. vs. Рим 7. Алекс. vs. Египет 
8. Алекс. vs. Дариј 8. Алекс. – Јупитер 8. Алекс. – Александрија 
9. Алекс. vs. Теба 9. Алекс. vs. Египет 9. Алекс. – Сарапис 
10. Алекс. vs. Рим 10. Алекс. – Александрија 10. Алекс. – крал на 

                                                
46 Александрида, цит. дело, стр. 131 - 132. 
47 Непознат византиски автор, Александар кралот на Македонците, цит. дело, стр. 
127. 
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Египет 
11. Алекс. – Јупитер 11. Алекс. во Азија 11. Алекс. во Сирија 
12. Алекс. vs. Запад 12. Алекс. – Троја 12. Алекс. vs. Тир 
13. Алекс. vs. Југ 13. Алекс. vs. Дариј 13. Алекс. vs. Дариј 
14. Алекс. во 
ненаселената земја 

14. Алекс. – Јудеја 14. Алекс.: разликата 
меѓу хеленски и 
барбарски тиран 

15. Алекс. во Киликија 15. Алекс. – христијанство 15. Дариј: „Алекс. е 
разбојник“; Алекс.: 
„Дариј е барбарин“ 

16. Алекс. во Фригија 16. Алекс. – Еремија 16. Алекс. – Орфеј 
17. Алекс. во Троја 17. Алекс. во Египет 17. Алекс. – Хектор, 

Ахил 
18. Алекс. на Исток 18. Лекарот Филип: 

„Египќаните се магариња“ 
18. Алекс. = Херакле 

19. Македонците волци, а 
Персијците овци („Ние“ 
vs. „Тие“) 

19. Алекс. во Вавилон 19. Алекс. vs. Теба 

20. Алекс. – Македонци, 
Персијци, Индијци 

20. Алекс. во Персепол 20. Алекс. – Атина 

21. Алекс. – Роксана 21. Алекс. – Роксанда 21. Алекс. vs. Спарта 
22. Алекс.: Македонците 
и Персијците браќа 

22. Персиј. = ненасистни 
ѕверови; Мак. = 
возвишени 

22. Алекс. во Азија 

23. Алекс. – Јудејци 23. Персијците во 
македонски свити; 
Македонците во персиски 
свити. 

23. Алекс. vs. барбари 

24. Алекс. во Египет 24. Алекс. до крајот на 
Земјата 

24. Алекс. = крал на 
Хелени и на барбари 

25. Алекс. – 
христијанство 

25. Алекс. – рајот 25. Алекс. vs. Ксеркс 

26. Алекс. до крајот на 
светот 

26. Алекс. – жива вода 26. Алекс. – Роксана 

27. Алекс. – жива вода 27. Алекс. vs. Пор 27. Алекс. vs. Пор 
28. Алекс. vs. Кентаури 28. Алекс.: „Пор е 

индиско магаре“ 
28. Пор: „Алекс. е 
ограбувач на градови“ 

29. Алекс. vs. Индијци 29. Алекс. – туѓите богови 29. Алекс. = новиот 
Дариј 

30. Алекс. vs. Пор 30. Алекс. vs. Амазонките 30. Алекс. – брамани 
31. Алекс. vs. Амазонки 31. Алекс. vs. поганите 

народи 
31. Алекс. vs. Амазонки 

32. Алекс. vs. погани 
народи 

32. Алекс. – пеколот 32. Алекс. во Вавилон 

33. Алекс. погребан во 
Александрија 

33. Алекс. – бројни 
народи 

33. Алекс. – Херакловите 
Столбови 

34. Алекс. и во смртта 
обединител на народите 

34. Алекс. погребан во 
Александрија 

34. Алекс. погребан во 
Мемфис 
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Табела 2 
Идентичните мотиви во верзиите на„Александрида“ во однос на 

ликот 
на Александар Македонски како интерактивен код на културите 

 
 Станува сосема јасно и очигледно дека комуникацијата меѓу 
две и повеќе култури се одвива врз два основни принципи: 
 а) со меѓусебно почитување на разликите во двете култури, и 
тоа од обете страни, при што се елиминирани релациите на супериор-
ност – инфериорност, односно елитност – субалтерност, и нема за-
емно омаловажување меѓу тие култури; 
 б) со непочитување на разликите и со омаловажување на дру-
гата култура, при што заемно се создаваат релациите на супериорност 
– инфериорност, односно колонизатори – колонизирани, односно 
елитни – субалтерни. 
 Првата комуникација меѓу културите ја нарекуваме „то-
лерантна“ поради меѓусебното почитување на човечките културни 
вредности од страна на двете култури, додека втората ја детерми-
нираме како „расистичка“, пред сè, поради меѓусебното непочитува-
ње и омаловажување на двете култури. 
 Ликот на Александар Македонски во средновековната „Алек-
сандрида“ влегува и во двете опции затоа што во неговото семантичко 
поле се интегрирани семи коишто упатуваат на непочитување, омало-
важување на туѓите култури, односно на „Другите“, но во се-
мантичкото поле на овој лик среќаваме и такви атрибути коишто 
упатуваат на еден толерантен однос кон културните разлики, па дури 
и преземање на дејствија кои одат во насока на приближување на две 
(но и повеќе) култури и создавање на една нова, хибридна култура 
која би помогнала во одржувањето и зачувувањето на големата 
Македонска Империја на Исток. Тоа, секако, значи дека и во двата 
случаи ликот на Александар Македонски функционира како интерак-
тивен код на културите затоа што неговата дејствителност ја пот-
тикнува и ја остварува комуникацијата меѓу различните култури. 
 Иако во нарацијата од средновековната „Александрида“ ликот 
на Александар Македонски доминантно се интегрира како 
интерактивен код на културите, како обединител на сите народи во 
светот, сепак во неговото семантичко поле може да се сретнат и 
атрибути коишто го претставуваат него како патриот, како крал 
којшто, пред сè, е врзан за својата земја, за својата монархија, за 
својата татковина. Имено, кога еден од македонските витези со име 
Вринеуш (кој подоцна и ќе го отруе македонскиот крал) ќе побара од 
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Александар да му ја даде Македонија за да владее со неа, Александар 
решително ќе му одговори: 
 „Целиот свет ќе го разделам, Македонија, пак, никому не му ја 
давам; до смртта моја со неа ќе владеам, по смртта моја да владее со 
неа оној кому бог ќе му ја даде среќата Александрова и цврстата 
десница и остриот меч“.48 
 Тоа секако значи дека во ликот на Александар Македонски, 
покрај доминантниот екуменизам (или т.н. космополитизам), е ин-
тегриран и патриотизмот, љубовта и приврзаноста кон татковината 
Македонија. 
 
 3. Сублимат 
 Во средновековниот Роман за Александар Македонски ликот 
на античко-македонскиот крал Александар III Македонски е 
интегриран како интерактивен код на културите. Сижеата на трите 
верзии од „Александридата“ содржат бројни наративни елементи 
коишто претставуваат сосема солидни индиции за интеркултурните 
релации во кои доминантната улога ја има ликот на Александар 
Македонски. Ваквата негова функција е забележлива и во книжевно-
историските слоеви на верзиите, но и во книжевно-фикциските 
раскажувачки структури. Ликот на Александар Македонски е најак-
тивниот дејствител (актант) во остварувањето на културните контакти 
и заемните влијанија меѓу бројните европски, африкански и азиски 
култури. 
 Во таа интеракција меѓу културите присутни се два основни 
принципи на реализирана комуникација што зависат од почитува-
њето, односно непочитувањето на „Другите“, но и од воспоставената 
субординираност на културите, т.е. нивното категоризирање и специ-
фицирање како супериорни и инфериорни: 
 а) толерантна интеркултурна комуникација; 
 б) расистичка интеркултурна комуникација. 
 Меѓутоа, иако ликот на Александар Македонски во трите раз-
гледани верзии од „Александридата“ се интегрира како семема во која 
доминираат атрибутите што му припаѓаат на полето на културната 
интеракција, сепак македонскиот крал се детерминира и како патриот, 
како Македонец приврзан за својата татковина. 
 
 
   
 

                                                
48 Александрида, цит. дело, стр. 140. 
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