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МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

НА 14 АПРИЛ 334 Г. ПР.Н.Е. ПОЧНА ГОЛЕМИОТ ПОХОД НА 
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ТРГНА КОН ИСТОК ЗА  
НАРОДИТЕ ОД ЦЕЛ   

Александар Маке дон-
ски прв во историјата 
на чо вештвото се оби-

дел да ја спроведе на дело 
идејата за еднаквост на сите 
луѓе, која била позната само 
меѓу фи лозофите. Многу по-
доцна се појавиле јудејскиот 
меси ја низам и христијан-
ството, кои масовно ја про-
поведале идејата за еднак-
вост, но само на оној свет. 
При созда ва њето на новата 
држава глав на сила и моќ на 
Александар му била неговата 
космо по литска филозофија. 
Со воена сила и вештина ги 
поразувал противничките 
војски, но соз давањето на 
огромна др жава со бројни 
разнородни народи, со раз-
лични култури, религии, оби-
чаи, кои дото гаш често меѓу-
себно воју ва ле, можела да се 
создаде са мо со космопо-
литско сфа ќа ње на заед нич-
кото живеење. Во таа огром-
на држава која ја создал 
Александар од раз новидни 
народи, култури и религии, 
немало ниту една побуна од 
нововклучените народи во 
неа. Побуни имал во својата 
војска, пред сè, затоа што 
мал кумина можеле да ги 
разберат неговите идеи и 
планови. Особено често се 
побунувале грчките наем ни-
ци во кои Александар немал 
доверба. Тогаш Александар 
со оружје го решавал про бле-
мот. Овој војнички гениј, фи-
лозоф -  космополит мечтаел 
и сонувал да го обедини це-
лиот свет. За таа цел користел 
сила и моќ, знаење и богат-
ство, мешани бракови и пре-
селувања. Кај него секогаш 
целта ги оправдувала сред-
ствата.

Стратегијата на Алексан-
дар била прогресивна, ви-
зионерска, гледал, но и одел 
многу напред, далеку пред 
сите. За осум години не само 
што создал огромна импе-
рија, туку станал ненадминат 
воен стратег - државник, тво-
рец на ново космополитско 
државно уредување - апсо-
лутна монархија од про све-
тен тип, организатор и тво-
рец на првото светско крал-
ство, војнички гениј, неимар 
кој изградил 70 градови, ис-

Иако имал најсилна војска, Александар Ма-
кедонски не ја создавал државата со сила и 
со меч. Главна сила и моќ му биле неговата 
кос мополитска филозофија. Со воена веш-
тина ги поразувал противничките војски, но 
созда вањето огромна држава со бројни раз-
нородни народи, со различни култури, ре-
лигии, обичаи, кои дотогаш често меѓу себе 
војувале, можела да се создаде само со кос-
мополитско сфаќање на заедничкото живе-
ење.

тражувач и откривач (открил 
нови области, рудни богат-
ства, нови сознанија), гра ди-
тел на нов свет и нова кул ту-
ра со што станал меѓник на 
новата епоха во историјата 
позната како хеленистичка, 
според конвенцијата, а маке-
донска, според фактите.  

МАКЕДОНСКИ ПЕРИОД 
МАКЕДОНИЗАМ

 
Во најново време совре-

мената историографија пе-
риодот на владеењето на 
Александар Македонски и 
по неговата смрт до освоју-
вањето на Македонија од ст р-
ана на Римјаните оправдано 
го нарекува македонски пе-
риод, односно "македо ни-
зам" и го отфрла несоод вет-
ниот термин "хеленизам". Тоа 
се оправдува со космопо ли т-
ските идеи кои Александар 
во голема мерка ги остварил, 
со тоа што тој е првиот човек 
кого народите во античкиот 
период го нарекле "Велики" 
и со оглед на тоа дека бил 
Македонец, историчарите це  -
нат дека е право епохата на 

која тој неизбришливо го 
втиснал својот белег да се 
нарекува "македонска", спо-
ред земјата од која потек-
нува.

Воената стратегија на Ал ек-
сандар, организацијата на ма-
кедонската војска и прин ци-
пите на неговата воена веш-
тина се предмет на вое ните 
науки, кои се изучуваат ре-
чиси во сите воени акаде мии 
во светот. Многубројни се де-
лата и откритијата на не го-
вата воена стратегија, кои и 
денес се практикуваат, некои 
се ненадминати, а не кои до-
прва се откриваат. Соз да ва-
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  ДА ГИ ОБЕДИНИ 
СВЕТ! Стратегијата на Александар била про гре-

сивна, визионерска, гледал, но и одел многу 
напред, далеку пред сите. За осум години не 
само што создал огромна империја, туку 
станал ненадминат воен стратег - државник, 
творец на ново космополитско државно уре-
дување - апсолутна монархија од просветен 
тип, организатор и творец на првото светско 
кралство, војнички гениј, неимар кој из гра-
дил 70 градови, истражувач и откривач (от-
крил нови области, рудни богатства, нови 
сознанија), градител на нов свет и нова кул-
тура со што станал меѓник на новата епоха 
во историјата позната како хеленистичка, 
според конвенцијата, а македонска, според 
фактите.  

њето малубројна, но елит на 
војска, обуката до со врше-
нство и примен ли воста на 
науката за воени це ли и вое-
ните походи во науч ни ми-
сии се негови изуми, оста-
натото се принципи кои се 
слични речиси во сите епо хи 
на војувањето.

Александар е прв кој го во-
вел штабното, односно тим-
ското раководење и тоа мно-
гу успешно се покажало во 
практиката на теренот. Штаб-
ното раководење се пока жа-
ло како успешно и во време 
на подготовките на походите. 
Тој сметал дека основен ус-
лов за крајниот успех се це-
лосните подготовки. Алек-
сан дар извршил реоргани-
зација на војската. Формирал 
помали единици од мешовит 
состав (специјални сили), ја 
засилил обуката, ја зацврстил 
дисциплината, ја зголемил 
маневриската способност и 
со тоа ги подготвил силите за 
војување во пустински и во 
планински предели, во зим-
ски и во летни услови, преку 
ден и ноќ. Покрај тоа, по сто-
јано ги усовршувал бор бе на-
та техника и воената веш-
тина. Со формирањето на 
шта  бот, кој се состоел од врв-
ни генерали, научници, ле-

(специјални сили) и во со-
времените воени стратегии 
заземаат значајно место.

ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ИМПЕРИЈАТА

Филип II му оставил на 
Алек сандар цврсто ор гани-
зирана држава, воспоставена 
и распространета речиси на 
целиот Балкански Полуос-
тров. Изградена, стегната со 
дисциплина и со силно воено -
оспособена војска, избран 
воен и лојален кадар и про-
славено воено училиште, кое 
произвело многубројни ви-
со  коквалитетни генерали.

Основните претпоставки 
за воената стратегија на Алек-
сандар Македонски ги соз-
дал неговиот татко Филип II, 
а тоа се воената сила, еко ном-
ската моќ и науката. Маке-
донската војска која ја фор-
мирал Филип II, Александар 
ја претворил во страдалиште 
за противникот, и кога е во 
одбрана и кога е во напад, со 
победите врз Персија ја зго-
лемувал економската моќ, а 
влијанието на науката која 
му ја всадил Аристотел, ги 
претворила неговите походи 
во научна мисија. Во стра те-
гијата на Александар се ка-
рак теристични два периода: 
првиот е до битката кај Ис во 

кари, разузнавачи и други, 
Александар ги поставил ос-
новите на штабното рако во-
дење и на изработка на вое-
ни планови во кои грижливо 
ги разработувал стратегис-
ките цели и упорно ги ос т-
варувал во целост. Како ре-
зултат на штабното плани-
рање била изработена стра-
тегиската задача - повлеку-
вањето на македонската вој-
ска во три насоки: преку пла-
нини, преку пустини и по во-
ден пат од Индија до Вави-
лон. Штабното планирање и 
формирањето мешовити од-
реди од разни специјалности 

Александар Македонски прв во историјата на 
човештвото се обидел да ја спроведе на дело 
идејата за еднаквост на сите луѓе, која била по з-
ната само меѓу филозофите.

ДРЖАВАТА НА АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ
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МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

333 г. пр.н.е. во кој се водела 
борба за доминација на Ме-
дитеранот, а вториот се по-
ходите кои продолжиле за 
реализација на неговиот кос-
мополитски поглед на светот. 
Во двата периода страте ги-
јата на Александар имала тво-
речки, а не разурнувачки ка-
рактер, тој вложувал и соз-
давал. Александар водел еки-
пи научници, градежници, 
уметници, тој откривал, гра-
дел, создавал нова култура и 
нови односи меѓу луѓето, та-
ка како што тој ја сфаќал ед-
наквоста меѓу народите, од-
носно врз основа на него-
виот космополитизам соз да-
вал нов поредок. 

СТРАТЕГИЈА СО 
РАЗНОВИДНИ МЕТОДИ

Според стратегијата на 
Александар, уште во под гот-
вителниот период за секоја 
битка се применувале раз-
новидни методи (политички, 
дипломатски, воени, еко ном-
ски). Без оглед на тоа што 
битката била основна форма 
на вооружената борба, тој 
постојано ги применувал ди-
пломатскиот пораз на про-
тивникот (писмата на Дариј), 
економската блокада (со за-
земање на пристаништата по 
бреговите на Средоземното 

Море, со цел да го прекине 
снабдувањето на против ни-
кот со материјални средства), 
месните раководители не ги 
менувал, освен командантот 
на војската и финансискиот 
гувернер на чии места по-
ставувал свои генерали, а на 
другите раководни места 
поставувал лојални лица од 
месното население. На тој 
начин Александар приме ну-
вал комбинирани дејства 
врз најважните делови на 
воената моќ на противникот. 
Така се здобивал со авто ри-
тет на ослободител, а не ос-
војувач на народите, созда-
вал услови за инвестирање и 
градење во новите земји, а 
не за ограбување и разу рну-
вање, освен таму каде што 
тоа било неопходно. Таквиот 
пристап кон противникот и 
денес резултира со успех.

Александар е првиот вр-
ховен командант кој ги пред-
водел сите битки на сво јата 
војска, и не само тоа, ту ку во 
секоја битка ја земал нај-
тешката задача. Ретко има ло 
битка во која не бил ранет. 
Неговото тело било испол-
нето со лузни, но бистриот 
ум го водел напред. Тој е пр-
виот кој ја развил идејата за 
создавање резерва, која по-
доцна имала силно значење 
во историјата на војните. Во 

битката кај Гавгамела 331 г. 
пр.н.е. резервата одиграла 
ре шавачка улога во победата 
на македонската врз пер сис-
ката војска. Разните маневри, 
содејства, опфати, заседи, 
ком бинации биле негов при-
донес во развојот на такти-
ката и на воената вештина. 
Тој прв со своите специјални 
сили го применувал герил-
ското војување по северно-
азиските планини против раз  -
новидни племиња.

Овој голем војсководец ги 
практикувал ограничените 
битки и ја наметнувал бор-
бата на отворено бојно поле 
за да ги поштеди градовите 
со кои планирал да владее и 
да биде почитуван од мес но-
то население. Да се уништува 
она поради кое се водело 
војна претставувало акт на 
лудило. Александар давал 
големи подароци и богато ја 
наградувал својата војска за 
победите, но и затоа што не 
ограбувале. Тоа го правел од 
политички причини. Целта 
на неговата воена стратегија 
била да се победи во пого ле-
мите битки, а цел на поли-
тичката стратегија била да го 
пацифизира противникот, а 
не да го антагонизира. На тој 
начин го намалувал бројот 
на битките кои требало да ги 
води. Бил свесен дека и ос во-

ените, ако се откажат од на-
дежите за живот, можат очај-
нички да се борат, а како што 
рекле филозофите "Божјата 
моќ често се восхитува со 
тоа што малото го прави го-
лемо, а големото мало". По-
ради целта на Александар да 
освои без големи жртви, тој 
повлекол јасна линија меѓу 
персиската војска и пер сис-
киот народ. Поразот на вој-
ската била негова воена ст р-
атегиска цел. А победата над 
народот била цел на не го-
вата политичка стратегија. 
Воената стратегија била ср ед-
ство за да се освои по ли-
тичката цел. Затоа што сè до-
дека персиската војска го др-
жела полето, не било си гур-
но дека народот ќе го при фати 
за свој крал.

Воената стратегија на Алек-
сандар особено значе ње й 
пос ветува на логис тиката, 
односно на логистич кото 
обезбедување. Тој не пре зел 
ниту една мисија до дека не 
обезбедил сигурни бази и 
сигурни патни кому никации. 
Базите ги споре ду вал со 
темелите на куќата, кои 
морале да бидат издрж ливи 
да ја поднесат тежината на 
суперструктурата, а пат ните 
комуникации со скелето кое 
им овозможува на гради те-
лите да го задржат кон так тот 
со темелот (базата) и по с те-
пено да им се додава на 
ѕидарите потребниот ма те-
ријал. Кога една војна или 
кампања се споредува со су-
перструктурата, тогаш ста-
нува очигледно значењето 
на основата - почетна точка 
на секој успех. Ниту еден вој-
сководач не го разработил 
ова подобро од Александар 
Македонски. Основната база 
или темелот на успесите тој 
ги поставил со неговата по-
дунавска кампања и со де-
струкцијата на Теба. Поду нав-
ската кампања била стратеш-
ка операција со која воспо-
ставил сигурна северна гра-

Овој војнички гениј, фи-
лозоф -  космополит меч та-
ел и сонувал да го обедини 
целиот свет. За таа цел ко-
ристел сила и моќ, знаење и 
богатство, мешани бракови 
и преселувања. Кај него се-
когаш целта ги оправдувала 
средствата.

МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ВО БОРБЕНО ДВИЖЕЊЕ
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ница. Деструкцијата на Теба 
имала политичко значење, 
воспоставување пасивен 
внатрешен фронт. Тие се до-
полнувале, едната го спре чу-
вала нападот од север, вто-
рата ја отстранила опасноста 
од антимакедонски фракции. 
Двете заедно ги обезбе ду ва-
ле основите, односно теме-
лите на македонскиот дом за 
време на владеењето на Ал ек-
сандар.

По зацврстувањето на ос-

новата во Македонија, Алек-
сандар ја воспоставил сво-
јата база на источниот брег 
на Егејот, која ја обезбедил 
со победата кај Граник во 
334 г. пр.н.е. Потоа, заземајќи 
ги градовите покрај брегот 
на Средоземното Море, из-
вршил економска блокада 
врз персиската флота и вос-
поставувал бази за ната мош-
ни освојувања на Персија 
кон исток. По битката кај Гав-
гамела во 331 г. пр.н.е. за бра-

нил секакво уништување на 
материјалните средства, а 
битките ги водел надвор од 
градовите. Со блокади на Ва-
вилон, Суза и Персопол го зе-
мал богатството, со што се 
зголемила неговата економ-
ска моќ. По смртта на Дариј 
не го продолжил гонењето 
на неговите убијци, туку обез-
бедил база за натамошни 
бор  би со азиските племиња. 
Следната база ја организирал 
во Таксила и тука вршел под-
готовки за борбата против 
индискиот крал Пор. Органи-
зирањето на базите се спро-
ведувало внимателно и план-
ски. Трговијата била стиму ли-
рана, а гарнизоните и оние 

кои живееле во нив по веќе 
биле политичка сила и ко ло-
нисти, отколку окупа торска 
војска.

Патните комуникации, мор-
ски и сувоземни, во стра те-
гијата на Александар има ле 
суштинско значење. Тој не-
мал време да гради нови ко-
муникации, ги користел ста-
рите, но секогаш тие биле 
силно обезбедени. Во тие 
дол ги походи неколку пати 
му доаѓале засилувања од 
Ма  кедонија до Персија, а уш-
те повеќе пати тој испраќал 
каравани со богатство во 
Македонија и никогаш ниту 
една негова мисија не била 
по патот изненадена и униш-
тена. Со градовите, базите и 
патиштата владееле неговите 
најдоверливи генерали и тие 
одговарале за безбедноста и 
сигурноста на мисиите.

Анализирајќи ја воената 
стратегија на Александар Ма-
кедонски се добива впечаток 
дека и современите воени 
стратегии на најразвиените 
армии се базирани врз те-
мел ните вредности на него-
вата стратегија: воената си ла, 
економската моќ и науката. 
Примената на принципите 
на воената вештина во сог-
ласност со факторите на во-
оружената борба и условите 
речиси се во целосна слич-
ност. Сепак, човекот е един-
ствениот субјективен фак-
тор, а во тој поглед кога е во 
прашање Александар Ма ке-
донски, природата го обда-
рила со сите вредности кои 
од еден човек прават гениј.

Подготвено 
од Редакцијата

Поимот "стратегија" (умет ност на општото) денес ре-
чиси е нај чес то употребуван и како збор и како поим во 
сите области на општественото живеење, осо бено во 
политиката, во дипломатијата и во војската. Воената 
тер минологија го применува поимот стра те гија од по-
четокот на XVIII век, со кој се означуваат мноштво ме-
тодички маневри, мар ше ви и походи, кои прео вла ду-
вале во периоди на строго ограничени војни. Денес по-
имот стратегија најчесто се дефинира како наука или 
уметност на проекции и на сочувања на воени движења. 
Според Клаузевиц, стра те ги јата е ангажирање во битки 
за да се стави крај на војната. Затоа стратегијата мора 
да им одреди цел на севкупните воени активности кои, 
пак, мора да бидат во согласност со целта на војната. 
Тоа значи дека стратегијата го формира планот на вој-
ната и до неј зиниот крај ја поврзува сев купната серија 
на активности и на дејства кои ќе водат до крајното 
решение, односно го прави планот за посебни кампањи 
(политички, еко ном ски, дипломатски) и ги ре гулира 
битките кои треба да ја добијат војната. Кога вое ната 
стратегија ќе кул ми нира тогаш таа се претвора во по-
литичка наука, односно двете стануваат едно.

БИТКАТА КАЈ ГАВГАМЕЛА


