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АМЕРИКАНСКИ 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ СО ДЕЛУМНО 

МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО!

ПРОМОЦИЈА НА НОВАТА КНИГА НА ИСТОРИЧАРОТ
АЛЕКСАНДАР ДОНСКИ

КУЛТУРА
КУЛТУРА

еновиве излезе од пе-
чат книгата "Маке дон-
ското потекло на не-
кои од американските 

претседатели" од исто рича-
рот Александар Донски. Во 
неа се опфатени роднинските 
врски на единаесет амери-
кански претсе датели со ан-
тичко-македонската ди нас ти-
ја, со Самуиловата династија 
и со Македонската династија 
која владеела со Византија. 

"Меѓу американските претседатели кои имаат делумно 
македонско по тек ло се Џорџ Вашингтон, Томас Џефер сон, 
Френклин Рузвелт, Ричард Никсон, ка ко и актуелниот прет-
седател Џорџ Буш", вели авторот Александар Донски.

Донски потенцира дека не тврди оти овие претседатели 
биле "Македонци", туку само дека имале далечна род нин-
ска врска со македонските династии. Тој потсетува дека, 
спо  ред амери кан ските генеолози, некои американски 
прет се датели роднински се поврзани со средновековните 
и со подоцнежните европски кралски и аристократски се-
мејства.

те и со подоцнежните европ-
ски кралски и аристократски 
семејства. Неодамна и аген-
цијата "Ројтерс" објави извеш-
тај со кои кралски семејства 
роднински е поврзан Џорџ 
Буш. За европските кралски и 
аристо крат с ки семејства, пак, 
се знае дека делумно крв но 
биле поврзани со ермен ски-
те династии на Багратуните и 
Арсакидите (со кои се повр-
зувале, главно, во периодот 

Меѓу овие претседатели се и 
неколу познати имиња: Џорџ 
Вашингтон, Томас Џеферсон, 
Френклин Делано Рузвелт, 
Ри  чард Никсон, како и сегаш-
ниот претседател Џорџ Во кер 
Буш и неговиот татко. Дон-
ски потенцира дека не тврди 
оти овие претседатели биле 
"Македонци", туку само дека 
имале далечна роднинска 
врс ка со македонските ди-
нас тии. Тој потсетува дека, 
спо ред американските генео-
лози, дел од американските 
претседатели роднински се 
поврзани со сред новеков ни-

на Крстоносните војни). Во 
ди настијата на Арсакидите 
(која владеела од 62 до 428 
година), се знае дека имало и 
античко-маке донска крв пре-
ку мажењето на ќерката на 
Антиох Први Теос со кралот 
Артавасдес Први. Таа, пак, 
потекнувала од династијата 
на Птолемеите (за што пос-
тојат докази од античките из-
вори, кои се посочени), а ос-
новачот на оваа династија 
Птолемеј Први бил род нин-
ски поврзан со античко-ма-
кедонс ката династија, чиј за-
четник бил Темен (кој живеел 

во IX, а можеби и X век пред 
Христа). Сè ова во книгата е 
поткрепено со претста ву ва-
ње на идентитетот на сите 
припадници на овие родос-
ловни линии, во конкретниов 
случај, почнувајќи од основа-
чите на македонските ди нас-
тии, па сè до спомнатите аме-
рикански претсе датели. Во мо-
ментов книгата се преве дува 
на англиски јазик, а Дон ски 
планира со помош на исе ле-
ниците, да ја дистри буи ра до 
повеќе значајни пое дин ци и 
субјекти во САД и во светот.
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