
Aleksandras Didysis 

(Makedonietis)

ParengėValerija Bartnikaitė

III e



 Aleksandras Didysis (lot. Alexander 

Magnus) gimė 356 per. Kr. Peloje, 

tuometinėje Makedonijos sostinėje, o 

mirė 323 m. pr. Kr. Babilone.

 Makedonijos karaliaus Filipo II ir 

princesės Olimpijos sūnus Antikos 

karvedys, Makedonijos karalius, karaliavo 

336-323 m.

 Jį mokė pats garsiausias senovės filosofas 

Aristotelis. Jį mokė gero elgesio taisyklių, 

valstybės valdymo, literatūros, meno, 

filosofijos. Mokytojo įkvėptas žavėjosi  

Homeru.

 18-niolikos jau pasižymėjo Chaironėjos 

mūšyje (338 m. pr. Kr.), būdamas 20 metų
po tėvo mirties (pastarasis buvo 

nužudytas) paveldėjo sostą.



Didieji darbai
 Numalšino sukilimus šiaurėje ir Graikijoje. 335 m. sugriovėTėbus.

 Po to rengėsi žygiui prieš Persiją ir 334 m. įsiveržė į ją tik su 35 tūkst. 
karių armija. Paskui patraukė išilgai Mažosios Azijos pakrantės, Kikiloje
prie Iso nugalėjo Persijos karalių Darėją III. 

 Toliau keliavo į Egiptą, kuris pasidavė be kovos. Aleksandras kurį laiką 
apsistojo Egipte, kad pailsėtų kariai. Ten, nors dar tik 24 m., jis buvo 
karūnuotas faraonu ir paskelbtas dievu. Nilo žiotyse įkūrė sparčiai 
suklestėjusią  Aleksandriją. Po to jis vedė savo armijas atgal įAziją ir 
331 m. lemiamame mūšyje prie Gaugamelų galutinai sutriuškino daug 
didesnę persų armiją.

 327 m. žygiavo į Indiją, bet įveikęs galingą karalių Porą grįžo atgal –
kareiviai nesutiko žygiuoti toliau. 

 Grįžęs į Persiją, maždaug metus Aleksandras praleido 
perorganizuodamas savo imperiją bei armiją. Aleksandras ketino tęsti 
užkariavimus keliaudamas į Arabiją, tačiau netikėtai Babilone jis susirgo 
karštlige ir numirė būdamas 33 metų. Palaidotas Egipte.



Aleksandro žygiai



Aleksandro nuopelnai istorijai

 jis pirmasis pradėjo skelbti tautų lygybės (makedonus, graikus bei 

persus padarė lygiateisiais), brolybės idėjas. Siekė santarvės ir 

harmonijos. 

 beveik per 13 metų sukūrė imperiją , kuri tęsėsi nuo Dunojaus iki 

Indo ir nuo Egipto iki Viduriniosios Azijos, nors po jo mirties 

suskilusią ir žlugusią.

 politiškai įformino Graikijos ir Rytų suartėjimą - Rytų pasaulis 

helenizavosi.

 Aleksandro žygiai pradėjo naują – heleninę - epochą antikos 

istorijoje.

 Aleksandras turbūt dramatiškiausia figūra istorijoje, o jo karjera 

bei asmenybe buvo žavimasi visais laikais.

 jo žygiai atvėrė perspektyvas gamtos mokslams ir geografijai.



Įdomūs faktai

 Kaip karys, jis buvo talentingas ir 

drąsus, kaip karo vadas, jis buvo 

nepralenkiamas – per 11 

kariavimo metų nepralaimėjęs nė
vieno mūšio. 

 Kariaudamas įkūrė daugiau kaip 

20 naujų miestų. Garsiausias buvo 

Aleksandrija Egipte.

 Vedė dvi žmonas Roksaną, 

Baktrijos valdovo dukterį, o 

vėliaus Stateirą, Darėjo III 

dukterį.

 Po Makedoniečio mirties jo 

sukurta didžioji imperija iširo, nes 

neatsirado sosto įpėdinių.



Šaltiniai
 http://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_Didysis

 http://mokslai.lt/referatai/dokumentas/aleksandra

s-makedonieti-1-puslapis2.html

 http://www.arzinai.lt/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=2341:kas-buvo-

aleksandras-makedonietis&catid=67:zymus-

zmones&Itemid=643

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Roksana

 Antikos žodynas. VILNIUS 1998 m. 23 – 24 psl. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_Didysis
http://mokslai.lt/referatai/dokumentas/aleksandras-makedonieti-1-puslapis2.html
http://www.arzinai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2341:kas-buvo-aleksandras-makedonietis&catid=67:zymus-zmones&Itemid=643
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roksana

