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43. ЛЛЕКСЛНДРНДА
друга чствртииа XV пека
Београд, Народна библиотека Србије, Рс 23
папир, 70 л., 200 х 130 тт

,ј///то

Рукопис, исписан полууставним писмом и са 
цртама карактеристичним за традицију ра- 
шког правописа, садржи Живот Александра 
ВеликоГ. Илустрован је са три цртежа на мар- 
гинама, која подражавају узоре из изгубљеног 
предлошка. Кодекс нема почетак, као ни крај,

п„,ал.*л»1(-
,гДа.'А- А* ',а г'"'

66. Алсксандрида, НБС Рс 23, л. 42у

док му у средини недостају листови, што оста- 
вља нешто више од трећине целокупне Српске 
Александриде. Радмила Маринковић га у сво-
јој класификацији рукописног наслеђа Рома- да делима што су настајала у „оном интерме- 
на о Александру означава као први Вуксановру- дијалном периоду између антике и модер-

ног доба који теорија књижевности није узи- 
мала у обзир при свом конституисању" (Р. 
Маринковић).

I

копис ( V).

Александрида је књижевна биографија Алек- 
сандра Великог. Настала је у Александри- 
ји, највероватније током II или III века н. е., 
обједињавањем локалних народних легенди 
о освајачевом животу и пореклу, данас изгу- А. Веселовски ствара термин Српска-Алсксан- 
бљених епистола и измењених-свелочења на-

Српски преписи Александриде толико су број- 
ни и карактеристични да руски проучавалац

арида говорећи о посебној српској редакцији 
(верзијиЈРомана о Александру. Настанак тогЈ>евих хеленистичких биографа. Спис се по- 

грешно приписивао историчару и Аристо- дела временски се везује за_зрели период срп- 
теловом нећаку Калистену, те се дело у ли- ске средњовековне државе. Основно обележје 
тератури именује и као Псеудо-Калистено- Отске Александриде јесте хришћански поглед
ва Александрида. Роман о Александру, строго цд свет. У њој се први пут по)авл>ује бог Сава- 
жанровски посматрано, није роман. Припа- јз_т, што јсГједно од библијских имена староза- <
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Јветног Бога (Господ над војскама). У е редак- 
цији, најстаријем грчком сачуваном претход- 
нику Српске Александриде, датираном у VIII 
век или почетак IX века, Александар веруЈе у 
неименованог Бога. Српски су рукописи по- 
том развијали монотеистичке елементе из те 
редакције.^У тој Александриди Македонски ве- 

' рује у Бога^и пре посете Јерусалимудок је у 
другим верзиЈама он тек пртгсубрету с лити- 
јом свештеника пожелео да се покрсти. У срп- 
ској редакцији вера у новог, личног Бога, на 
кога се цар стално позива, повезанаЈе с још 
једном новином - први пут се јавља мотив 
васкрсења и бесмртности душе. Хришћански 
Александар не мора, попут антачког, да се по- 
винује Судбини II умре достојном смрћу. Сада 
се наглашава да ће се он са својим Македон- 
цима видети .жал мртвп из гробова устану на 
страшно судилиште!"

Промењена је и позната епизода о царевој 
посети Јерусалиму, која постоји још кодЈоси- 
фа Флавија у Јудејским старинама (књига XI, 
поглавл>е VIII, 1-7), али и у поменутој е ре- 
дакцији. Мења се разлог Александрове посе- 
те том граду. Док је цар раније био принуђен 
да дође у Јерусалим, сада је мотив доласка ње- 
гова сопствена жел>а и он то јасно говори:
[ер ја док се не поклоним богу великоме у Је- 
русалиму/нећу кретати на Дарија." Посета Је- 
русалиму налази се у смисаонбП" сред^ивту 
текста - цар најпре борави у граду, Л тек онда 
одлази у одлучујући бој с Даријем, што није 
тако у већини других верзија.

Јерусалим се у Српској Александриди поја- 
вл>ује као Јрад узор - он је истовремено Зе- 
мал>ски Јерусалим, који представл>а савршен 
облик политнчког уређења, и идеални, Не- 
бески Јерусалим, место блиско недоступном 
рају и острву Блажених, које ће цар посети- 
ти. Слика Македонског на литургији и кру-

Вал>а издвојити и обраду цареве посете Риму 
као знак особености ове редакције. Рим је 
град у којем племићи и свештеници арчеку- 
ју Александра, ту је Македонски представл>ен 
као император, у његову част су уприличене 
војна парада и црквена литија.

Промена односа према Богу и према светом 
простору - градовима Риму, Атини, Јерусали- 
му - повезана је са уношењем библијских ци- 
тата у текст. Стари завет - Књиге мудрости 
(Прине и Премудроспш Соломонове и Књит 
Исуса сина Сирахова) - често се цнтира. Док 
се изреке ихКњига мудрости користе најви- 
ше у истицању моралног слоја текста, цитати 
из црквене поезије псалама Давидових и сти- 
хираЈована Дамаскина из чина опела драма- 
тизују размишљања ликова у тренутку смр- 
ти. „Нема, дакле, радости у коју се и жалост 
не умеша“ јесте својеврстан „рефрен" Српске 
Александриде, који изједначава цара Алексан- 
дра са осталим смртннцима.

Још један од знакова христијанизације јесте 
инсистирање на различитнм даровима које 
цар прима - реч је о предметима који су при- 
падали старозаветним царевима (шлем, ко- 
пл>е, плашт, жезло). Издваја се улога проро- 
каЈеремије, који се као лик може наћи једи- 
но у Српској Александриди. Његова пророчан- 
ства и појављивања налазе се на кључним ме- 
стима у тексту - пред одлучујући бој с Дари- 
јем и Александрову смрт.

Српска Александрида нам показује како један 
текст престаје да буде антички и постаје ви- 
зантијскн срелњовекован^Библијска тексту- 
алност, хришћанска религиозност и ствара- 
ње Града, симбола, књижевног Јерусалнма
јесу средства којима је средњовековнаГкул
тура ова1 ШЈТичЈоГсЈГо^гентпг^инила својим 
Српска Александрида је класичан, најзрелији
облик приче о Александру на византи]Ском 

нисању у светом граду ствара снажно поре- Игток^ -------- ——
ђење измеђуЈерусалима угексту СрГПКегАлек- ^—
сандриде иП(онстантинопол>ауконтетсст)гње- Дит.: Опмс. НБС, бр. 24; Р. Маринковић, Српска

Алсксандрида. Историја основноЈ тскста, Бсоградног разумевања.
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1969, 165-188; Ромаи о Троји, Роман о Алексан- 
дру Всликом, прир. Р. Маринковић, Београд 1984; 
(е редакција): ЖивотЂШ на Алсксандрђ цар на Ма- 
ксдонците: От нсизвсстсн византипски автор, 
прев. от старогргцки Н. Генова, Софил 1991.

М. П. Живковић (Филолошки факултет 
Универзитета у БеоЈраду)

вана Александрида сведочи о томе да је „под- 
млађивање“ српске редакције Романа о Алек- 
сандру почело већ у XV веку, али том проце- 
су нису подлегли сви делови текста из софиј- 
ског кодекса. О посебности рукописа гово- 
ри и чињеница да је он истовремено део срп- 
ске и бугарске књижевне баштине, што исти- 
че наднационалну природу средњовековне 
књижевности.

У софијском рукопису сачувано је тринаест 
илустрација епизода из Српске Александри- 
де. Истраживачи претпоставл>ају да их је пр- 
вобитно несумњиво било више - вал>а напо- 
менути и да су приликом различитих „рестау- 
рација" рукописа на појединим местима неве- 
што изведени цртежи сцена или других дета- 
л>а из романа. Данас у рукопису постоје сле- 
деће сцене: Рођење Александра Великог (10у), 
Александар постаје самодржац (23), Бој код 
Атине (з7у); Александар прима Даријево пре- 
теће писмо (52), Лекар Филип лечи болесног 
Александра (63), Александрова гозба (бзу), 
Бој са Индијцима (127^-128), Двобој Алек- 
сандра и индијског цара Пора (135); Опла- 
кивање Пора (135у); Александрово последње 
обраћање (Оплакивање Александра) (191), 
Пренос Александровог тела у Александри- 
ју (191у), Роксандино самоубиство, Дучипал 
убија Вринонуша (192.), Гроб Александров и 
Роксандин у Александрији (192^).

Осим фигуралних минијатура, у оригинал- 
ни сликани украс текста Српске Александри- 
де спадају и пет декоративних наслова и ини- 
цијали. Иницијали се могу поделити на увећа- 
на слова и „праве иницијале". Прави иниција- 
ли, засновани на флоралној орнаментици, ве- 
ома су вешто изведени. Истог су типа и ини- 
цијали у другим списима уз текст Александри- 
де, али су по детаљима унеколико различити.

По стилским одликама фигуралне минијатуре 
софијске Александриде представљају занимљи- 
ва, али не и нарочито репрезентативна и успе- 
ла остварења. У погледу цртежа оне су доне- 
кле сродне минијатурном украсу најстаријег

44. СОФИЈСКА ИЛУСТРОВАНА 
АЛЕКСАНДРИДА 
друга четвртина XV века 
Софија, Народна библиотека 
Кирил и Мстодиј, бр. 771 (381) 
папир, 273 л., 210 х 140 тт

Зборник се састоји од два дела - у првом се 
налазе. Супска Александрида, Прина о Индиј- 
ском царству, чланци богословске садржине, 
изреке и текстови о гатању и врачању, а у дру- 
гомЈРоман о Троји. Рукописи су настали неза- 
висно један од другог, а касније су спојени у 
целину. На основу језичких особина изводи се 
закључак да је најстарији слој споменика на- 
стао у српској књижевној средини. Богато је 
илустрован^З.бог графичког изгледа и стања 
текста ово је један од најстаријих и најважни- 
јих преписа Српске Александриде.

Старији, српски део рукописа (XV век) није 
сачуван у целини. Њему припада 220 листова, 
на којима су радила двојица писара. И један 
и други користе полууставно писмо са акцен- 
тима, спиритусима и скраћеницама. Оба пи- 
сара пишу српским једнојеровим правописом. 
Књига је у XVII или XVIII веку допуњена но- 
вим листовима на бугарској територији. Рад- 
мила Маринковић у својој анализи рукопи- 
сног наслеђа Српске Александриде овом пре- 
пису даје истакнуто место. Сматра га особе- 
ним јер поседује делове који припадају разли- 
читим групама рукописа Српске Александриде. 
Будући да има особине сличне млађим препи- 
сима, у којима се званични српскословенски 
језички израз губи и отвара се простор на- 
родном, говорном језику, Софијска илустро-
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