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ВОВЕД 

Доајенот на класицистите, Едит Хамилтон, еднаш напиша: „Кај 
Александар Велики има нешто кое ви го одзема здивот. Како и на сè 
друго што е чудесно - пирамидите, Големиот кањон, Монт Еверест - 
човек никогаш не може да се навикне на тоа. Тоа нè води преку секој-
дневните граници кои ги сметаме за возможни “. 

Достигнувањата на Александар се многубројни. Тие се присутни 
во многу области од животот. Неспорно најголем воен стратег, такти-
чар и владетел во историјата на светот, Александар изврши влијание 
врз многу воени, политички и бизнис лидери. Во античкиот свет, тој 
изврши влијание врз дејствувањето на некои од моќните предводници 
на Рим - Помпеј, Јулиј Цезар и Марко Антониј. Неговиот живот беше 
инспирација и за првиот император на Рим, Октавијан Август, за глав-
ниот противник на Рим, Ханибал од Картагина, како и за Чандра Гуп-
та Маурја од далечната Индија и за неговиот лукав премиер, Чанакја. 

Во периодот на ренесансата, тој беше обемно проучуван од се-
мејството Медичи од Италија, и од Хабсбурзите од Австрија. Всуш-
ност, Николо Макијавели направи еден вид на „кариера“ со толкува-
њето на воените походи и на системот на владеење на Александар. За 
принцовите од ренесансата било вообичаено да изложат, како цен-
трално дело од нивните уметнички колекции, таписерии кои го прика-
жувале животот на Александар. Кога Хабсбуршкиот цар Фридрих III 
во 1452 година пристигнал во Рим за да биде крунисан од папата како 
владетел на светото Римско царство, во негова чест биле прикажани 
раскошни таписерии од збирката на Кардиналот Франческо Гонзага, 
маркизот од Мантова. Таписериите ги прикажувале подвизите на 
Александар.1

Во 17-от, 18-от и во 19-от век, Александар Велики беше модел за 
најголемите војсководци на таа епоха - Фридрих Велики, Принцот 
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Еуген, Наполеон Бонапарта, Хорацио Нелсон, Војводата од Велинг-
тон, како и за предокот на Винстон Черчил, Војводата од Марлборо. 
Големите американски војсководци, како Џорџ Вашингтон (кој, отка-
ко замина во пензија, не успеа да ја набави бистата на Александар 
Велики, за да ја украси својата резиденција во Маунт Вернон), Роберт 
Ли и Јулисис Грант, им ги припишуваа своите воени успеси на страте-
гиите и тактиките на Александар. За водечките генерали и политича-
ри во текот и после Втората светска војна, од Ервин Ромел и Бернард 
Монтгомери, до Норман Шварцкопф, се вели дека биле вдахновени 
од Александар. 

Помеѓу бизнис лидерите, основачот на CNN, Тед Тарнер, навод-
но е обожавател на Александар Велики.2 Не е невообичаено неговите 
достигнувања да се споредуваат со тие на Александар. Добар пример 
е и Џеј Пиерпонт Морган. Тој е финансиерот кој помогна при создава-
њето на некои од најголемите американски економски носечки стол-
бови, како General Electric, US Steel, железничките пруги и истоиме-
ната финансиска институција сега наречена J.P. Morgan Chase. Мор-
ган имаше улога на неофицијален централен банкар (Федералните 
резерви на САД беа основани неколку месеци по неговата смрт). Кога 
Морган доби почесна диплома од Yale, еден професор од тој Универ-
зитет во таа пригода го спореди со Александар Велики. Многу роди-
тели им даваат име Александар на своите деца, во чест на Александар 
Велики. А некои родители им даваат име по одредени случки од жи-
вотот на Александар. Еден од најпознатите играчи на бејзбол, Тај 
Коб, го добил своето име Тајрус (Tyrus) бидејќи неговиот татко го 
читал описот на опсадата која Александар ја извел против градот Тир. 

Мојот прв контакт со оваа тема се случи кога имав седум годи-
ни. Тогаш моите родители ме однесоа да ги видам урнатините на при-
станишниот град изграден од Александар, кој се наоѓал на островот 
Фаилака, блиску до бреговите на Кувајт. Островот бил населен од 
Александар при неговото враќање од Индија. После неговата смрт, 
селевкидските кралеви го користеле овој град како попатна станица 
помеѓу западниот крај на нивното царство, во денешен Ирак, и источ-
ниот крај, во Индија. Фаилака, каде имаше музеј кој поседуваше голе-
ма количина антички македонски пари, и каде се наоѓаше релативно 
добро сочуван антички грчки храм, во 1990 година беше ограбен од 
страна на ирачката војска. 

Додека растев во Кувајт, јас бев под влијание на богатото и раз-
новидно наследство од античка Месопотамија (од денешен Ирак до 
современа Турција), Феникија (околу денешен Либан) и Египет. Вли-
јанието доаѓаше од моите пријатели, соседи и учители, за кои овие 
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култури претставуваа нивно наследство. Придонесот на Александар 
Велики за овие цивилизации секогаш беше предмет на дебата. Тоа 
наликува на беспредметните „навивачки“ прашања од типот: кој од 
кого повеќе научил за астрономијата, Грците од Египќаните, или 
Египќаните од Грците? Дали грчките жители на градот Александрија 
- а особено многу прочуените жители, како на пример математичарот 
Евклид - биле Грци или Египќани? Или, што ново научиле Египќани-
те од Грците во врска со мерењето на големите пирамиди во Египет? 

Помеѓу мене и Александар постои подлабока лична врска. Роден 
сум во градот Патна, во Индија. Патна денес е трошен град, олицетво-
рение на урбаното растројство, разорување, пропаѓање и сиромаш-
тија. Патна е уникатен и по тоа што е единствениот град во Индија кој 
забележува негативен раст во текот на последните 60 години, откако 
Индија се стекна со независност. Тоа значи дека жителите на Патна 
живеат полошо отколку пред шеесет години. Но, своевремено овој 
град имал врховна власт во Индија: се викал Паталипутра и бил гла-
вен град на античка Индија. Александар сакал да стигне до него, но не 
успеал. Токму од неговото седиште во Паталипутра, првиот индиски 
император, Чандра Гупта Маурја, кој се спријателил со Александар 
кога тој стапнал во Индија, го избркал од Индија наследникот на 
Александар, Селевк Никатор - но откако постигнал договор меѓу ин-
диското и селевкидското царство (договорот вклучувал и свадба на 
неговата ќерка). Многу од историјатот на античка Паталипутра (или 
на тогашна Индија) не може да се пронајде во антички индиски тек-
стови - поголем дел од нив се исчезнати - туку во грчки историски 
документи. Дури и централниот историски текст за Александар, напи-
шан од Аријан, е наречен Анабасис (Историја) на Александар и Инди-
ка. Како и секој што е љубопитен за своето родно место, и јас долго 
време се интересирав за Паталипутра. Колку повеќе научив за Пата-
липутра, толку повеќе научив и за Александар. 

Секој ученик во Индија знае за Александар. На секое дете во 
Индија му се кажува приказната за битката помеѓу Александар и ин-
дискиот крал Порус, и секое дете во Индија ја помни кратката песнич-
ка која зборува за храброста и на Александар, и на Порус. Децата во 
Индија, или во која било земја што била под власт на Македонија, 
растат гледајќи филмови, танцови и драми, кои на романтичен начин 
ја прикажуваат улогата на Александар. Во Индија се снимени толку 
многу филмови за Александар (или за Сикандер, како што таму е 
познат), колку што се снимени во англиското говорно подрачје. Црно 
- белиот филм Сикандер, во режија на Сохраб Моди, снимен во 1941 
година на јазиците хинди и урду, дури и денес ја привлекува кино - 
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публиката. Интересно, Сохраб Моди беше Парс - потомок на персис-
ките следбеници на Зороастер. Александар ги победи токму Парсите 
при неговото освојување на Персија, најголемото царство во тоа вре-
ме. Денес, најголем дел од Парсите живеат во Индија. 

Додека бев проучувач и советник за стратешки прашања, го 
сфатив големото влијание кое Александар го има врз начините со кои 
пристапуваме кон бизнисот, или кон воени или политички стратегии. 
Тој не само што воодушевува; во врска со неговите подвизи ние има-
ме и некое вонвременско чувство. Ова ми стана совршено јасно во 
1991 година, кога заедно со мојот колега и ментор Греем Шарман се 
сретнавме со генералот Вилијам „Гус“ Пагонис, задолжен за логисти-
ката на мултинационалните сили во Првата заливска војна. Тогаш, 
непосредно видов како стратегиите и тактиките на Александар Вели-
ки помагаа при обликувањето на стратегиите и тактиките на САД во 
таа војна, водена на истите песоци на Арабија по кои Александар 
одеше пред 2.500 години. 

Како набљудувач, учесник и пишувач за менаџментските идеи и 
трендови, јас бев зачуден колку многу идеи и концепти на Александар 
се користат денес, за да ја намалиме несигурноста во врска со идни-
ната, или да донесеме одлуки кои ја обликуваат нашата иднина. Затоа, 
не треба да нè изненадува ако чуеме како некој главен извршен рако-
водител или виш менаџер вели дека решавањето на некој горлив 
проблем можеби треба да биде на начин како што тоа го сторил Алек-
сандар Велики. Не треба да нè изненадува и кога во канцеларијата на 
некој менаџер ќе видиме збирка од книги за Александар, или негова 
биста поставена на видливо место, која служи за инспирација. 

Постои едноставна причина зошто луѓето се инспирираат од 
Александар Велики. Земете го за пример менаџментот. И покрај нап-
редокот во областа на менаџментот во последните неколку децении, и 
покрај надмоќноста на таканаречените „пробиви“ и „големи идеи“, 
реалноста е: идеите кои темелно го обликуваа и го променија практи-
кувањето на менаџментот, во голема мера се приспособување на сто-
летни верувања и испробани пристапи од други области. Фредерик 
Винслоу Тејлор, таткото на научниот менаџмент, беше машинист и 
пронаоѓач. Без неговите придонеси масовното производство ќе оста-
неше само сон. Елтон Мејо беше психолог роден во Австралија, кој ја 
набљудуваше работата во фабриката Hawthorne на Western Electric, 
близу до Чикаго. Увидот на Мејо за влијанието кое кратките паузи во 
работата го имаат врз мотивацијата и продуктивноста на работниците, 
даде придонес за разбирањето на однесувањето на вработените, пове-
ќе од сите книги за организациското однесување. Мери Паркер Фолет 
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беше политички активист и општествен работник. Нејзината работа 
во однос на граѓанските прашања и на други демократски вредности 
во црнечките гета во Бостон и Лондон дадоа поттик за соработка и за 
сузбивање на сиромаштијата многу повеќе отколку што тоа може да 
го сторат денешните идеи за тимска работа. Едвардс Деминг беше 
статистичар, а неговата работа околу пописот во Јапонија по Втората 
светска војна ги постави темелите на посветеноста околу квалитетот. 
Џеј Форестер, таткото на системската динамика, ја воспостави таа 
научна гранка со примена на поуки од контролата на повратната врска 
во електроинженерството. Најголемиот од сите мислители за менаџ-
ментот, Питер Дракер, во голем дел од животот работеше како нови-
нар. Ова се некои од луѓето чиишто идеи, и покрај забот на времето, 
остануваат на централно место при практикувањето на менаџментот. 

Од друга страна, помодните идеи од деведесеттите, како „реин-
женеринг“, „повторно обликување на јадрениот процес“ и „јадрени 
способности“, денеска во областа на бизнисот немаат никакво значе-
ње. Додека овие идеи звучат лажно како банкнота од три долари, 
идеите од минатите децении и векови сè уште се прични и јасни за 
луѓето. Учењето на идеите и дејствијата на Александар е искуство 
слично на земањето идеи од правиот извор на знаењето за стратегија-
та и тактиката. Александар не само што ги создаде стратегиите и так-
тиките кои денес се користат за победа во војна или за победа против 
конкурентите во бизнисот - тој со примената на неговите стратегии и 
тактики го промени и начинот на кој генерациите после него го дожи-
вуваат светот. 

Како и во повеќето настани кои се сметаат за темелна промена, 
Александар дојде на власт во тежок и пресуден момент во македон-
ската историја. Неговиот татко, Филип II, беше убиен во атентат. 
Грчките градови - држави кои Филип ги освои, беа на работ од бунт. 
А моќното персиско царство беше подготвено да ги нападне Грција и 
Македонија. 

Откако победи во битката за тронот, на возраст од само 20 годи-
ни, Александар стана крал на Македонија и Грција. Има еден интере-
сен детаљ. За да не им остави впечаток на Грците дека владее над нив, 
никогаш не се нарекувал „крал на Македонија и Грција“, туку еднос-
тавно крал Александар. Набргу потоа, неговото царство се протегаше 
од Балканот и северна Африка, преку цела Азија, сè до северозападна 
Индија. Во неговиот поход да го владее светот - од Грција до земјата 
на „другата страна од Океанот“ - тој освои неколку големи антички 
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империи и цивилизации: Персија, која повеќе од три века владееше со 
голем дел од Азија, како и Египет, Вавилон, Асирија и Индија. 

Александар целосно го промени начинот на водењето битки. 
Дотогаш, битките се водеа само со полн фронтален напад. Противнич-
ките војски јуришаа една кон друга, како пеперутки кои ноќе летаат 
кон улична светилка, сè додека поголемата војска не победеше. Алек-
сандар беше првиот војсководец кој откри како помала војска може да 
победи поголема, со помош на вешти стратегии и тактики, и посто-
јано го употребуваше тоа. Тој покажа како да се совлада противникот 
со напаѓање на најкритичното место, и ни укажа како да се бара тоа 
место во непријателскиот средишен дел и во крилата. А можеби нај-
важно, тој откри дека најкритичната точка не е секогаш и најслабата 
точка, како што тогаш се мислеше. Тој го откри правото значење на 
собирањето разузнавачки податоци. За разлика од Персијците, кои за 
таа цел ги измачуваа и ги поткупуваа локалните жители, Александар 
се потпираше на мислењата на експерти од различни области, а потоа 
ги поврзуваше тие мислења во складна целина. 

Зошто Александар стана толку исклучителен човек? Една од 
причините е одлуката на неговиот татко, во Македонија да доведе 
познат научник, кој би му бил тутор на Александар Велики во негови-
те младешки години. Туторот беше Аристотел. Под водство на Арис-
тотел, Александар научи да биде чувствителен кон други луѓе и 
култури, чувствителен како ниеден владетел пред него и како 
неколкумина владетели после него. Таа карактерна црта му беше од 
голема полза. Ниту една од земјите под негова окупација никогаш не 
се побуни. Кога при походите имаше потреба двојно да ја зголеми 
неговата војска, 30 илјади Персијци доброволно се придружија во 
неговите редови. 

Тој имаше завидна способност да ги мотивира своите трупи да 
се соочат со најтешките искушенија, во крајно неповолни услови. 
Постојат повеќе примери: преминот преку покриениот со снег Хинду 
Куш во Авганистан и Уксиските Планини во Иран, при крајот на 
зимата и почетокот на пролетта. Марширање пеш или на коњ преку 
Сахара и Нубиската пустина. Војување со непријатели чиишто армии 
беа неколку пати поголеми од неговата војска. Тој секогаш беше на 
чело на војската. Од неа никогаш не бараше да стори нешто, кое и 
самиот тој не би го сторил. Го предводеше првиот налет во битките, 
се бореше таму каде е најтешко, секогаш беше подготвен да помогне 
и да спаси свој војник, без разлика на неговиот чин. 

Кога Александар почина во Вавилон, во 323-та година пред 
Христос, зад себе остави градови и култури кои постојат и денеска. 
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Тој е олицетворение за создавање на империја. Тој беше најдоброто 
од тоа што освојувачите сакаа да бидат и служи како модел за многу 
создавачи на империи. 

Оваа книга е напишана за секој кој се интересира за Александар 
Велики и кој сака да научи како тој ги инспирира нашите сегашни 
дејствија. Книгава не е енциклопедиски документ за сите негови дос-
тигнувања - тоа е преголем потфат и постојат многу повеќе автори 
кои се повеќе квалификувани да се зафатат со тоа. Всушност, оваа 
книга намерно ги селектира настаните и ситуациите кои сака да ги 
нагласи. 

Тукидид, можеби најдобриот историчар на сите времиња, пред 
речиси 2.500 години ја одреди публиката за неговата книга Пелопо-
неските војни, со овие зборови: „тие кои јасно сакаат да ги согледаат 
настаните, кои се случиле во минатото, и кои во некоја прилика, и на 
речиси ист начин, ќе бидат повторени во иднината“. Историскиот 
контекст на оваа книга е поскромен: таа служи да нè потсети на 
настаните од минатото, и да разбереме колку ретко новите размислу-
вања и пристапи се навистина нови. 

Конечно, целта на оваа книга е да ви понуди делчиња од зборо-
вите на Александар. Големите лидери се познати и по тоа што го 
кажале, исто колку и по тоа што го направиле. Малкумина луѓе, не 
сметајќи ги класицистите и научниците, се запознаени со тоа што 
Александар го рекол (или со тоа што наводно го рекол, а се пренесува 
од една генерација на друга). Секогаш кога беше можно, се обидов да 
фрлам краток поглед на тоа што го рекол, со надеж дека читателите, и 
покрај вековите кои се меѓу него и нас, ќе чујат како одекнуваат 
неговите зборови. 

Во 336-та година пред Христос, пред речиси 2.500 години, Алек-
сандар го наследи престолот на Македонија, откако неговиот татко, 
кралот Филип Втори од Македонија, беше убиен во атентат. 

Филип почина на возраст од 46 години. Тој започна да владее со 
Македонија во 359-та година пред Христос - три години пред раѓање-
то на Александар Велики. Во 23-те години од неговото владеење, 
речиси цела Грција му се потчини на неговото водство, а неговото 
царство ги вклучуваше и крајните западни делови на денешна Турци-
ја. Тој потчини голем број на грчки градови-држави (полиси) и од нив 
создаде единствена сила под негово водство. Неколку од тие полиси 
беа демократии, други беа олигархии во кои моќта ја имаа аристо-
кратски елити, а останатите полиси беа тоталитарни режими. Филип 
никогаш не владееше директно врз полисите, ниту пак се се нарекува-
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ше крал на цела Грција. Тој почина како Филип, крал на Македонија, 
и „хегемон“ или „врховен водач“ на цела Грција. 

Во неговата улога како „врховен водач“, речиси цела Грција 
потпадна под неговата власт. Иако Грците во 490-та година пред 
Христос ì нанесоа тежок пораз на Персија во битката на Маратон, 
Персијците остануваа закана. Во 480-та година пред Христос, персис-
ката армија под команда на големиот крал Ксеркс ја опустоши Грција, 
и целосно ги уништи нејзините најзначајни споменици - вклучувајќи 
го и храмот на Атена на Акрополис. Во истата година, Грците победи-
ја во поморска битка - Атињаните ги фатија во замка лесноверните 
Персијци во заливот Саламис. Наредната година Грците, предводени 
од Спартанците, извојуваа победа во копнената битка кај Платеја. 

Градовите-држави не се трпеа меѓу себе и не си веруваа (две 
коалиции на градови-држави војуваа едни со други во 27-годишната 
Пелопонеска војна, помеѓу 431-та и 404-та година пред Христос). Но, 
и покрај тоа, Филип знаеше дека повеќето од нив ќе се сплотат во 
борбата против Персија. Иако имаше освоено голем дел од Грција 
Филип, во 338-та година пред Христос, настапи како политичар. Тој 
покорно побара полисите да се обединат под него како „врховен во-
дач“, за да водат света војна против Персија и да се одмаздат за сите 
сквернавења кои таа ги сторила во Грција. Две години подоцна, Фи-
лип беше починат. 

Без секакво сомневање, Александар никогаш нема да ја владее-
ше Грција, да ја покори Персија, да појде сè до Индија и да биде 
познат како Александар Велики - во буквална и во преносна смисла - 
ако не беше син на Филип, еден од највештите тактичари на антич-
киот свет. Инспириран од делата на тебанскиот генерал Епаминондас, 
Филип му стави крај на бесмислениот полн фронтален напад, што бе-
ше тактика на завојуваните армии без оглед на нивната бројност. Од 
друга страна, Александар не беше само обичен наследник на неговиот 
татко. Александар е најголемиот стратег и тактичар на сите времиња. 

Создавање победоносна војничка организација 
Филип спои илјадници војници заедно и направи тие да функци-

онираат како самоуверена, дисциплинирана, добро обучена и добро 
организирана целина. Тој ја подобри организацијата на македонската 
коњица. Додека беше држен како заложник во Теба (за да се обезбеди 
добро однесување на неговите двајца постари браќа, откако неговата 
мајка и зет го убија нивниот татко, кралот Аминта) тој ги проучуваше 
коњичките тактики на тебанскиот крал Епаминондас. Тој беше во 
Теба веднаш по битката кај Леуктра. Во таа битка, Епаминондас, еден 
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од најдобрите стратези во стариот свет, ја предводеше тебанската вој-
ска во блескавата победа над Спарта. Со тоа беше завршена 35-
годишната тоталитарна власт на Спарта над Грција, која траеше од 
Пелопонеските војни. 

Филип од тебанските војници од прва рака дознал како Епами-
нондас ја организирал тебанската коњица во една целина, и како таа 
целина, или единица, влегла во битката. До битката кај Леуктра, ко-
њицата настапувала како група од поединци на коњи, кои се впуштале 
во борба со непријателската пешадија и коњица како поединци - а не 
како организирана единица. Теба имала долга традиција на одгледува-
ње на коњи и на јавачка вештина. Слично на Теба, и Македонија има-
ла таква традиција. Коњите од Македонија биле тренирани за да бидат 
лесни за управување - за маневри низ ридските предели. Тие не биле 
тренирани да бидат брзи, што било случај со персиските коњи. 

Филип бил ревносен обожавател на списите на Ксенофон, воен 
историчар, филозоф и војсководец, кој еднаш го предводел тоа што во 
историјата едноставно е познато како „Десетте илјади“. Бројните при-
донеси на Ксенофон во врска со војувањето, тука ја вклучуваат и 
идејата за планирање и изведување на повлекување (видете го второто 
поглавје). Вие ќе прочитате како Филип, но и Александар, ги корис-
теле сознанијата на Ксенофон во врска со повлекувањето, и како го 
употребиле тоа во разните битки кои ги воделе - посебно во битката 
кај Херонеја. 

Ксенофон има напишани и други две книги, кои извршиле голе-
мо влијание врз Филип. Првата е За јавачката вештина. Во неа се 
говори за одгледувањето и грижата за коњите, како и за начините за 
нивно дресирање. Втората книга говорела за користа од поделбата на 
трудот. Опишувајќи ја работата во една грчка работилница за изра-
ботка на чевли Ксенофон, во 370-та година пред Христос, напишал: 
„Тој што ќе се посвети себеси на мошне високоспецијализирана рабо-
та, ќе ја сврши на најдобар можен начин“.3 Ксенофон го напишал ова 
повеќе од 2.000 години пред да се случи индустриската револуција, 
која сесрдно ќе го прифати размислувањето за поделбата на трудот. 

Опремен со советите од Ксенофон, Филип ја организира коњи-
цата во три одвоени единици, секоја специјализирана да изведува по-
себен вид на задача. Највисок ранг во коњицата била единицата на 
Пријателите (Содружниците). Како средновековните европски витези, 
и Пријателите носеле бронзен шлем украсен со коњски опаш. Носеле 
и разновидни оклопи кои им го покривале телото од вратот до поло-
вината, како и долги обувки кои им биле до колената. Секој бил опре-
мен со лесен дрвен штит обложен со кожа, долго копје и со келтски 
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меч. Оклоп имале и коњите - на главата и градите. Некои единици на 
Пријателите биле составени од влијателни лица (магнати), на кои 
Филип им дал некои области поради услугите кои тие му ги нуделе. 
Сепак, најголем број од Пријателите биле членови на семејствата на 
тие влијателни лица или професионални коњаници во нивна служба. 
Слично како за витезите на кралот Артур, и за Пријателите се создале 
митови: за нивната бестрашност, храброст и витештво. 

Обуката на елитните сили на Пријателите 
Секој припадник на Пријателите бил придружуван од најмногу 

три пажа. Филип ја обликувал структурата на рангот на Пријателите, 
на начин кој им овозможувал на пажовите да бидат ученици. Тие ја 
учеле воената вештина на Пријателите дури и од седумгодишна воз-
раст. Ако ги земеме предвид легендите кои ги имаме за нив, кандида-
ти за пажеви секогаш имало повеќе отколу што било потребно. Пажот 
ќе станел штитоносец, кога во некоја битка ќе го носел штитот на 
Пријателот. А откако ќе станел вешт во воената вештина и во држав-
ничките и дипломатските вештини, тој ќе бил назначен за Пријател. 
Сите воени заповедници и цивилни администратори во Македонија, 
биле одбирани од редовите на Пријателите. Во Македонија во секое 
време имало околу 2.000 Пријатели, распоредени во осум единици во 
кои имало 250 од нив. Ударната тактика на Пријателите го одлучила 
исходот на речиси секоја битка која ја воделе Филип и Александар.4

Наредниот воен ред била коњичката единица од Тесалија. Крал-
ското семејство од Тесалија, мала земја јужно од Македонија, тврдело 
дека потекнува од грчкиот бог Херкул, како што тврдело и македон-
ското кралско семејство. А Тесалијците сметале дека се не толку да-
лечни роднини со Македонците. Тесалија долга низа години била 
сојузник на Македонија, а нејзината тешка коњица, која по бројност 
била речиси иста со единицата на Пријателите, во борбениот распоред 
секогаш била до Пријателите. Тесалијците во таа единица биле благо-
родници и нивни роднини, а на бојното поле имале еднакво значење 
како и нивните македонски роднини. 

Описот на коњицата го заокружуваме со лесната коњица. Овие 
јавачи биле опремени само со штит и со меч. Нивниот лесен оклоп им 
овозможувал да се движат брзо. Филип и Александар ја пополнувале 
лесната коњица со луѓе од сојузничките земји, или со грчки платени-
ци, кои се бореле за секој кој ќе им понуди добра плата. Ја користеле 
за молскавичен пробив преку непријателските линии, за да ги дезори-
ентира - а по потреба и да ги уништи - противничките строеви. Често 
била користена и како резерва, за да ја поддржи акцијата на тешката 
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коњица. Доста често, кога била во тек голема воена експедиција, 
стрелци и копјаници јавале заедно со овие лесни коњаници, за да вне-
сат метеж во крилата на противникот. За првпат при водењето на бит-
ки, коњицата станала технологија за создавање метеж. 

Нападот на коњицата го следеле лесни пешадиски трупи, наре-
чени хипасписти („штитоносци“), кои настапувале со мечеви и со 
копја, а потоа го чекале пристигнувањето на тешката коњица. Голем 
број од нив биле штитоносци, кои добивале обука за да станат дел од 
Пријателската коњица. Тактиката на Филип и на Александар била 
коњицата и пешадијата да дејствуваат заедно во битка, а промената 
меѓу коњичкиот и пешадискиот напад требала да биде без некој пре-
кин. Хипаспистите, како што рековме, со години биле обучувани како 
пажеви кај Пријателите, и знаеле сè за коњичкиот напад. Поради тоа, 
тие најдобро знаеле како да се изведе преминот меѓу одлучниот јуриш 
на коњицата и страотниот пешадиски напад со копја. Хипаспистите 
знаеле сè за пешадискиот напад. Затоа, тие станувале повешти и 
подобри коњаници. 

Најголемата организациска иновација на Филип II била борбени-
от поредок на фалангата. Тој ќе стане најуважуваниот и најимитира-
ниот борбен поредок во историјата на пешадиското војување. Грчките 
полиси неколку векови ја користеле фалангата. Но, да се организира 
толпа луѓе за да бидат во групација, за да носат тешка воена опрема, 
да ги штитат своите другари и да го нападнат непријателот - тоа било 
комбинација од дејствија кои малку смртници можеле да ги контроли-
раат и да ги координираат. 

Филип ја поедноставил целта, како и организацијата на фалан-
гата. Тој ја претвори фалангата во несовладлива единица. Филип ја 
започна трансформацијата на фалангата со отфрлање на тешкиот 
метален оклоп кој го носеа пешадијците (хоплитите). Тој го замени 
тешкиот оклоп (кој се состоеше од оклоп за градите, китенка околу 
појасот и долги штитници на нозете) со оклоп изработен од тврда 
кожа и од мешовити материјали. Тешкиот бронзен шлем, кој го огра-
ничуваше видокругот му отстапи место на кожен шлем, кој не го 
покриваше и лицето. Филип потоа ја зголеми должината на копјето 
(сариса) кое секој хоплит го имаше од околу 240 сантиметри на речи-
си 420 сантиметри. За подолго и потешко копје мораше да се користат 
двете раце. Па така, Филип ги отстрани пешадиските мечеви, кои се 
носеа во едната рака, и воведе мал бодеж, кој стоеше закачен на поло-
вината. 

Претходно, членовите на фалангата се грижеа за заштита на нив-
ната десна страна, додека се движеа нанапред. Во левата рака држеа 


