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ПРВ ДЕЛ 
 
 
I 

 
По осмото, најжестоко ранување од безмилосната стрела што 

ги пронижа градите на Александар, царот на Македонија, царот 
на Персија, царот над царевите, наречен Великиот, ја напушти 
индиската земја. 

Претрпувајќи пораз во Индија, на бреговите на Хифасис – 
дотогаш невиден срам – Великиот цар сакаше да му докаже на 
сиот свет на што е сè уште способен.  

На крајот на 325 година пред раѓањето на Христос, војската 
предводена од Александар пристигна до Гадросијанската Пустина1. 

Преку таа пустина и царицата Семирамида2 се враќала од 
Индија во својата татковина и од стоилјадната нејзина војска со 
неа во Вавилон3 се вратиле одвај дваесетина војници; Кир Вели-
ки4 го избрал истиот пат за своето враќање и ја доживеал истата 
судбина. 
                                                 

1 Гадросија – пустина во денешен Белуџистан. Грците се запознале со 
оваа пустина, која претставува еден вид плато во областа на висина од 1000 
метри над нивото на водата, кога Александар Македонски решил преку неа 
да се врати од Азија.  

2 Семирамида – вавилонска царица. За време на нејзиното владеење, 
биле изградени познатите канали за заштита. Се поистоветува со царицата 
Шамурамат (IX в. пр. н.е.). Легендата за висечките градини на Семирамида 
– едно од седумте чудесии на светот, сепак нема врска со Шамурамат 
бидејќи градините се изградени во VI в. пр. н.е. 

3 Вавилон – грчко име на Бабили („Божја врата“) на реката Еуфрат. Бил 
престолнина на Старото и на Новото Вавилонско Царство, значаен културен 
и стопански центар. Во 538 г. пр. н.е. Вавилон бил завојуван од Персијците, во 
331 г. пр. н.е. – од Александар Македонски, а подоцна од полководецот на 
Александар, Селевк, кога влегол во состав на Селевкидското Царство. 

4 Кир Велики – првиот цар на династијата на Ахеменидите (558 – 529 г. 
пр. н.е.). Ги освоил Медија, Лидија и Вавилонија. Според античките преда-
нија, Кир бил храбар, добар и толерантен спрема покорените народи. Тој ги 
ослободил Јудеите од вавилонското заробеништво и го обновил Ерусалим. 
Животот на Кир е опишан од страна на Херодот. Во делото „Учењето на 
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Загледувајќи го бескрајниот синџир песочни дини, кој како 
непроодна препрека стоеше пред неговата војска, Александар 
ненадејно го запре коњот. 

Птоломеј, кој прв стигна до него, викна: 
– Ти повторно сакаш да одиш во пресрет на опасноста! 
– Подобро речено, во пресрет на судбината, но со цел да се 

запознае непознатото! – го поправи верниот Хефестион. 
Александар молчеше, внимателно проценувајќи ја, како лут 

непријател, непознатата пространа пустина. 
Проникливиот Птоломеј предупреди: 
– Гадросијанската Пустина не успеале да ја покорат ниту 

легендарната Семирамида ниту Кир. Внимавај, не преминувај ја 
границата што Господ ја предвидел за тебе! Нели е подобро, 
додека сè уште не е доцна, да се појде одоколу? 

Александар, без колебање, одговори: 
– Јас сум Александар! И не дозволувам пустината да нè 

победи мене и мојата војска! 
– Зборови достојни за големиот Александар – восхитено рече 

Хефестион и, погледнувајќи во вознемиреното лице на Птоломеј, 
ги цитира зборовите на Херодот: „Луѓето што се решени да 
дејствуваат најчесто ги следи среќата, за разлика од оние коишто 
само зборуваат, одмеруваат и се колебаат“.  

Пријателите се засмеаја. 
– Херодот5, големиот историчар! И тој несомнено имал 

право! – се согласи претпазливиот Птоломеј. 
Александар, повторно зафатен од воинствениот жар, извикна: 
– Напред и само напред! Во пресрет на ревот на ветрот, на 

жарот на сонцето, на блесокот на молњите! Зевс6 е со нас, а и 
победата!  

И војската на Александар влезе во вжештениот пекол на 
песочното море. Песокот, вжарен, застрашувачки со својата про-

                                                                                                        
Кир“ („Киропедија“) старогрчкиот писател и историчар Ксенофонт го прет-
ставил како идеален владетел. 

5 Херодот (484 – 425 г. пр. н.е.) – старогрчки историчар. Патувал помеѓу 
465 и 444 г. пр. н.е. По себе ги оставил записите на јонски дијалект 
„Изложување на настаните“ во девет книги. Секоја книга го носи името на 
една од деветте музи. Херодот ја напишал историјата на односите меѓу 
стариот источен деспот (Азија) и грчките робовладетелски држави. 

6 Зевс – врховен бог во старогрчката митологија, татко на боговите и на 
луѓето, син на Кронос и на Реа. 
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страност, бескраен, тивок и злокобен, се чинеше како со својот 
задушлив расеан пламен да ја беше преплавил целата вселена. 

Војниците се влечкаа, одвај држејќи се од истоштеност. 
Нозете покриени со рани им потонуваа во врелиот песок. Гледаа 
како врелиот песок ги голта нивните пријатели. Но на кутрите 
никој не посака да им помогне. 

Со секој нареден ден, жештината стануваше сè понеиздржли-
ва, патот сè потежок. И влечните коњи, тешко дишејќи, паѓаа и 
не се креваа. Кратките паузи што ги правеа под колите во вжеш-
тениот пекол не го носеа посакуваниот одмор, тешките нозе не 
стануваа полесни. 

Само страсната желба да се победи пустината го принудува-
ше Александар со неверојатен напор и волја да ги крева војниц-
ите повторно и повторно за да се движат по групата предводни-
ци, Индуси, кои каскаа пред војската на издржливите камили, за 
кои пустината и не беше толку страшна. Тие одеа напред, го 
одбираа патот помеѓу песочните ридови, кои стануваа сè 
повисоки и повисоки. 

Стотиците песочни дини тешко отстапуваа назад, не обѕирај-
ќи се на молбените јачења што сè почесто и почесто се слушаа од 
синџирот војници. 

– Немаме повеќе сила! 
– Завршете со нас! 
– Застанете! 
– Зошто мораше да се предизвикува судбината? 
Исцрпените луѓе, оставени од своите пријатели, паѓаа на 

колена или директно со лицето во врелиот песок... 
– Помогнете ми да станам! 
– Не оставајте ме да умрам во овој пекол! 
– Наскоро и вас да ве стигне проклетството! 
– Александар го насочи гневот на боговите кон нас! 
Но никој не ги слушаше. 
Намуртено вртејќи се, војниците, немо, како призраци, се 

нишаа покрај оние што умираа и молбите замираа зад благите 
контури на песочните ридови. Непријателскиот здив на пустина-
та ги тераше луѓето сè пониско и пониско да ја веднат главата и 
да ги игнорираат страдањата на другите... 

– Пустината е страшна за туѓинците! – рапаво и со суво грло 
рече Хефестион. 

Пустотата и недостигот на вода овде беа најмалите страдања. 
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Заслепувачкото сонце, како и врелата прав, предизвикуваа 
воспаление на очите и го попречуваа дишењето – токму тој кош-
мар ги тераше војниците на лелек.  

И очите на војсководецот речиси престанаа да гледаат. Тој 
одвај се држеше на коњот. 

– Дознајте дали наскоро завршува песокот! – намуртено му 
се обрати Александар на Хефестион. 

– Предводниците рекоа дека има уште најмалку дваесет дена 
патување. Далеку сме. 

– Што е она? – нервозно извикна Птоломеј, приближувајќи 
се на својот коњ и покажа кон небото покриено со сиви облаци. 

Предводниците со плачливи крикови скокнаа од камилите и 
паднаа на колена. Ги кренаа рацете кон небото, молејќи ги бого-
вите да ги заштитат од несреќа. 

Еден од коњичката придружба скокна од коњот, грабна еден 
од предводниците за рамена и бесно праша: 

– Што се случува? 
– Доаѓа песочна бура, а заедно со неа долетува и смртта... 
Тешка тишина се надвисна врз војската, која ја нарушуваше 

само лутото завивање на ветерот низ песокот. Жежок, тој се 
вееше со пронижувачко фучење. Песочната магла ги раздели 
луѓето. Секој беше препуштен самиот на себе, осамен пред лице-
то на страшната несреќа. 

Војниците ги криеја лицата во наметките и паѓаа ничкум. 
Сувата бура ги задушуваше луѓето. Многумина паднаа во 

несвест.  
Градите на животните и на луѓето беа притиснати од слој 

песок, од задушувачко кашлање и од лелеци. 
Песочната бура беснееше од утрото до вечерта. Потоа, 

наеднаш, стивна. 
Александар ги отвори очите и го виде ѕвезденото небо. Ѕвез-

дите беа блиску, огромни и блескави. 
Војниците се раздвижија во темнината, откопувајќи ги свои-

те другари што беа затрупани под песокот. Загинатите ги тргаа 
настрана. 

Сосема истоштени, одвај распознавајќи го патот, преживеа-
ните тргнаа по предводниците, држејќи се еден за друг. 

Многумина од војниците останаа без своите коњи. Од колите 
со болни итно се отпрегнуваа преживеаните животни, а болните 
воини беа препуштани на судбината. Војската на великиот вој-
сководец со мачна забрзаност се движеше напред. Паѓаа војни-



 9 

ците, зацврстени во битките, паѓаа и за чудо преживеаните влеч-
ни коњи. 

Отсуството на дисциплина зафаќаше огромни размери. 
Александар мрачно, растревожено гледаше на она што се случу-
ваше и, на крајот, донесувајќи одлука, слезе од коњот, му го ја 
подаде уздата на стражарот и тргна заедно со пешадијата...  

Беше невозможно да се гази по вжештениот песок, но Алек-
сандар, а по него и војниците, го продолжуваа патот, не запи-
рајќи, не вртејќи се наназад. Само напред, со сите сили, напред... 

А напред, затскривајќи го хоризонтот, бесконечно се редеа 
песочните ридови, сите личејќи еден на друг... 

Во главата на Александар лудо вриеше крвта, предизвикувај-
ќи му неподнослива болка. 

...Под жешкото сонце, меѓу дините, неколку воини видоа 
мала локва. 

Локвата беше покриена со зеленило, но беше вода! Низ 
редот се разнесе радосен рапав шепот: 

– Вода! 
– Тоа е вода! 
– Нека е и голтка, само да е течност! 
Еден војник го симна шлемот, внимателно зафати и плашеј-

ќи се да не се излее, дојде до царот. Со растреперени раце му го 
подаде шлемот. 

– Пиј, царе! 
Александар со двете раце го прифати шлемот: 
– Ви благодарам, пријатели мои! 
Кревајќи ја водата до сувите усни, тој погледна наоколу... Во 

него, од сите страни, беа вперени воспалени погледи... 
Со отсечно движење, тој ја плисна драгоцената течност во 

песокот. 
Песокот за миг ја проголта. 
Птоломеј викна: 
– Тоа е достојно за Александар! 
Царот едноставно рече: 
– Јас сум војсководец! Верноста на мојата војска може да ме 

чини една голтка вода. 
Александар виде како војниците почнаа да се менуваат. 

Тапата рамнодушност, која беше запечатена на изморените исцр-
пени лица, исчезна... Очите, дотогаш тапи и рамнодушни, сега 
внимателно, живо и со надеж гледаа во својот кумир. 
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И повторно, илјадници крвави нозе потонуваа и потонуваа во 
врелиот песок... 

Тетеравејќи се, Александар, одеше заедно со нив. Само 
страсната желба да ја победи пустината го тераше да ги движи 
нозете во ритам со Птоломеј, со Хефестион и со воините... 

Одеднаш, царот застана и нареди: 
– Доведете ми го коњот! 
Му го доведоа најсилниот од преживеаните. Тој изненадено 

извикна: 
– Зошто црвен? А мојот Букефал? Каде е Букефал? 
Воинот, збунето, одговори: 
– Царе, Букефал остана во Индија! 
Со страв и со тага Хефестион му рече: 
– Александар, таму каде што е закопан твојот коњ се издиг-

нува градот Букефал... 
Александар бладаше. Во вознемирениот мозок веќе му се 

појавуваа визии... Тој ја стави раката на своето чело: 
– Да... Да... што зборувам јас? 
И тогаш, соземајќи се, скокна врз грбот на коњот. Му даде 

знак на коњичкиот одред да го следи. Потоа, се сети на нешто и 
се озари: 

– Овде треба да има море! 
Со последните сили се обидуваше да се задржи на коњот, 

држејќи се за густата црвена грива... Коњаниците заостануваа 
еден по еден. Коњите паѓаа, војниците не можеа да се влечкаат 
понатаму, само Александар и петтемина негови неуморни коња-
ници се стремеа напред. Најблиску до него беа Хефестион и 
Птоломеј. 

На крајот, тие навистина здогледаа море. 
Александар најпрвин си помисли дека повторно има 

привидение. Но не: морската синевина блесна издигнувајќи се 
над белиот песочен брег. 

Царот нареди: 
– Копајте во песокот! Да видиме дали има вода! 
Исцрпените војници заедно со царот почнаа со мечовите да 

копаат во песокот, во потрага по свеж извор. 
И наскоро од песокот се појави извор. Водата беше чиста, 

свежа и студена! И толку блиску! 
Александар црпна со дланката... стана и си рече самиот 

себеси: 
– Се врати животот! 
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Патот низ Гадросијанската Пустина траеше шеесет дена, 
страдањата и загубите на овој пат беа поголеми отколку на сите 
претходни заедно. 

 
 

II 
 
И така, тој успеа да се извлече од местото од кое многумина 

не се беа вратиле, од Гадросијанската Пустина. 
Александар Велики се враќаше со скапоцена победа, се 

враќаше, но се сомневаше во самиот себеси. 
Страшните случки во војната, со кои беше освоена Азија, 

многу лесно можеа да изменат сè во друга насока: како што со 
еден удар на судбината богатството на царот го достигнува својот 
врв, но исто толку лесно тоа може и да биде изгубено. 

На враќање, тој помина извесно време меѓу урнатините на 
дворците на царевите на Персеполис7. Сега тој веќе не се гордее-
ше со она што го беше направил порано. 

Салата од сто столбови, Ападаната, Портата на сите народи, 
Ризницата – од нив беа останати само тажни остатоци. Тој талка-
ше заедно со своите блиски воени генерали. Многумина од него-
вите најлојални соборци веќе не беа со него. 

Среде урнатините, каде што домаќини му беа змиите, се 
слушаа крикови на був, насекаде растеа диви рози, а на небото 
кружеа врани. 

И тој јасно се сети на денот кога го уништи Персеполис, 
денот на својот срам, кога се изневери самиот себеси. 

 
Тој повторно го слушна шепотот на Таида, која седеше заедно со 

него на масата за време на пирот во салата со престолот на Дариј... 
– Царе, Персијците заслужуваат одмазда поради понижува-

њето и навредите врз Грција. А не постои подобра казна од 
рушењето на Персеполис... 

– Да, да! Таа има право! – се разлеаја гласови од сите страни. 
Александар го крена златниот пехар полн со вино и ја 

погледна Таида: 
– Не знам дали имаш право, но, ајде, овој пат нека биде како 

што сакаш. Клит, дојди ваму! 
                                                 

7 Персеполис – еден од градовите-резиденции на персиските цареви, 
изграден од Дариј I. 


