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ГРАДОТ ХЕРОЈ ГИ О 
ОБЕДИНУВАЧКАТА М 

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ, КУЛТ УРНИОТ МЕЦЕНА, 
ВО ПРИЛЕП МУ ПОДИГНА СПОМЕНИК НА МАКЕДОНСКИОТ 

ВОЈСКОВОДЕЦ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 

Градот херој, градот под 
Марковите кули, мина-
тиот петок стана един-

ствениот град во државава 
чиј плоштад се гордее со гран-
диозен споменик на ма ке дон-
скиот великан и вој ско водец 
Александар Маке дон ски. 

Како што овој великан не-
когаш ги обединувал наро-
дите, така и господинот Ѓор-
ѓија - Џорџ Атанасоски, до-

се заблагодарат на гос по ди-
нот Атанасоски за неговата 
обединувачка мисија. Отсега 
натаму Македонците имаат и 
со што да се гордеат и да го 
слават делото на  големиот 
војсководец, бидејќи сега ве-
ќе и директно докажуваат 
дека се потомци на Алек сан-
дар Македонски. 

Споменикот на Алексан-
дар Македонски е дело на 

натор на споменикот, во гра-
дот Прилеп ги обедини Ма-
кедонците од Балканот и Ма-
кедонците од светот. Откри-
вањето на споменикот го 
следеа Македонците од Егеј-
ска, Пиринска Македонија, 
Ма ла Преспа, од Албанија, Ма -
кедонците од Соединетите 
Американски Држави, Маке-
донците од Австралија, кои 
дојдоа во овој град за да му 

"Александар не е само крал на Маке-
донците, тој е крал на визијата на светот. 
Александар Македонски бил визионер, 
не бил поробувач, тој бил најголемиот 
обе динувач на народите, со кој и ден де-
нес лидерите се мерат. Затоа се ангажирав 
да го изградиме споменикот на Алек сан-
дар Македонски и да му го подарам во 
својот град Прилеп, не само за прилеп ча-
ни, туку за сите Македонци во Македонија 
и надвор од неа и во светот. Од овде да 
тргне патот за поубава Македонија", изја-
ви господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски.

"Старите Латини рекле дека името е 
знак, не знам зошто и не знам кога, ама 
навистина е речено дека името како знак 
всушност е препознавање, тоа е корен и 
стебло на еден народ, името на Алек сан-
дар Македонски е нашата препознат ли-
вост", изјави градоначалникот на Општи-
на Прилеп, господинот Марјан Ристески.

Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА  
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ТВОРИ ПОРТИТЕ ЗА 
АКЕДОНСКА МИСИЈА

ше изведена и културно-за-
бавна програма, на која свој 
настап имаа ма кедон ски от и 
светски при знат опер ски пе-
јач Борис Трајанов и групата 
"Синте зис". 

 ВЕЛИКАНОТ

"Како прилепчанец сакам 
да ги поздравам сите при-
лепчани, Македонците од 
САД, Македонците од Ав-
стралија, од Мала Преспа, Ал-
банија, од Пиринскиот дел и 
од Одринско и од Егејска Ма-
кедонија. Денес сите ние сме 
тука за да се обединиме и да 
за станеме под знамето на 

туку Александар Македонски 
ќе биде роден и во другите 
градови на Македонија и во 
другите делови на етничка 
Македонија. Александар не е 
само крал на Македонците, 
тој е крал на визијата на све-
тот. Александар Македонски 
бил визионер, не бил поро-
бувач, тој бил најголемиот 
обе динувач на народите, со 
кој и ден денес лидерите се 
мерат. Затоа се ангажирав да 
го изградиме споменикот на 
Александар Македонски и 
да му го подарам на својот 
град Прилеп, не само за при-
лепчани, туку за сите Маке-
донци во Македонија и на-

 Споменикот е висок повеќе од 6 метри, 
а копјето е долго 5,30 метри. Автор на 
скулптурата на Александар Македонски е 
Жарко Башески. Таа е изработена од 
бронза. Штитот има пречник од околу 1 
метар и на него е претставен релјеф со 
сцени од Илијада.

ака демскиот сликар Жарко 
Башески. Честа да го откријат 
споменикот ја имаа дона то-
рот - македонскиот бизнис-
мен Ѓорѓија - Џорџ Атана со-
ски, кој живее и работи во 
САД, и градоначалникот на 
Прилеп, Марјан Ристески. 

На свеченото откривање 
на споменикот, како призна-
ние за несебичниот анга ж ман, 
градоначалникот на При  леп, 
господинот Рис тес ки, им до-
дели плакети на Ѓор ѓија - Џорџ 
Атанасоски, Жар ко Башески, 
Борис Трајанов и на групата 
"Синтезис". Во чест на поди г-
нувањето на споменикот бе-

Алек   сандар Македонски и ус-
пе сите кои ги постигнале 
Маке донците во минатото. 
Денес е денот кога треба да 
се свр тиме назад и да видиме 
кол ку ние сме биле успешни 
и тој успех да го продолжиме. 
Да ги поттикнеме нашите де-
ца и идните поколенија и си-
те заедно како браќа и сес-
три да работиме и да напра-
виме Македонија да биде 
една од најубавите држави 
на Балканот. Ова е споменик 
на Александар Македонски, 
кој прв пат е подигнат во Ре-
публика Македонија. Мислам 
дека нема да има само тука, 
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двор од неа и во светот. Од 
овде да тргне патот за по уба-
ва Македонија", изјави гос-
подинот Ѓорѓија - Џорџ Ата-
насоски.

"Градот под Марковите ку-
ли, од овој момент е и градот 
на Александар Македонски. 
За овој великан, изминативе 
години, како историска лич-
ност, човек и војсководец се 
напишани многу текстови, 
снимени се многу филмови, 
се дебатирало безброј пати, 
но само Прилеп направи 
неш то што ќе биде неза бо-
равно - грандиозен споменик 
на Александар Македонски. 
Старите Латини рекле дека 
името е знак, не знам зошто 
и не знам кога, но навистина 
е речено дека името како 
знак всушност е препо зна ва-
ње, тоа е корен и стебло на 
еден народ, името на Алек-
сандар Македонски е нашата 
препознатливост. Денес не 
зборувам од лично име, ниту 
како градоначалник, туку ка-
ко Македонец кој има чест 
да ве поздрави вас, на овој 
голем ден за нашиот град. Не-
ма да ви зборувам за зна-
чењето на Алексадар Маке-
донски од историски аспект, 
бидејќи секој од вас учел и 
знае доволно за него, осо-
бено и големо е значењето 
на овој споменик од аспект 
на културата, традицијата и 
туризмот. Најмаркантната 
личност во нашата историја 
конечно го доби своето мес-
то на еден од најубавите 
плоштади во Македонија, 
најмногу ме радува тоа што 
тој е донација на нашиот при-
лепчанец господинот Ѓорѓија 
- Џорџ Атанасоски, човекот 
кој покажа како се сака сво-
јот град, како се инвестира 
во него, како се заживува ло-
калното стопанство и што 
зна чи да се биде културен 
мецена. Тешко ќе беше да го 
реализираме овој проект 
без неговата несебична под-
дршка. Секој грам бронза, 
секое зрно камен и секоја 
плочка мермер од денес ќе 
бидат дел од прилепската 
кул турна атракција. Од оваа 
сцена ќе произлезат и ќе се 
анимираат идните маке дон-
ски културни амбасадори, 
уметници со кои ќе се гордее 

и нашиот град. Фасциниран 
од идејата и од реализацијата 
на овој проект со огромно 
задоволство ја прифати мо-
јата покана за учество свет-
ски признатиот оперски пе-
јач, баритонот господинот 

Бо   рис Трајанов. А тука се и 
на шите стари познаници гру-
пата 'Синтезис'. Посебна бла-
годарност до нив и до чо-
векот со волшебни раце, кој 
го излеа овој споменик, го-
сподинот Жарко Башески. 

Мо рам да им оддадам бла-
годарност и на сите други 
фирми, донатори и работ ни-
ци, кои активно се вклучени 
во реализацијата на проектот. 
Почитувани, ако градот Алек-
сандрија, кој го основал овој 
човек, во минатото имал ог-
ро мна библиотека, која по-
тоа изгорела, Прилеп на ова 
место ќе добие библиотека 
на отворено каде секој по-
сетител ќе може да се за по-
знае со историјата на нашиот 
град и со прилепските авто-
ри. На големиот национален 
празник Илинден ќе го реа-
лизираме и ова ветување и 
ќе ги имаме најубавиот парк 
и плоштад во Македонија. Би 
ве поздравил со една голема 
мисла на овој великан, кој 
стои пред вас, а кој многу 
одам на рекол: 'Јас не го ос-
воив светот, јас го обединив 
светот'", потенцира Марјан 
Ристески, градоначалник на 
Општина Прилеп.

ЕДЕН НАРОД 

Пригоден збор за Алек-
сандар Македонски одржа и 
проф. д-р Наде Проева: 

"Две работи за Александар 
се значајни кои често се 
запоставуваат бидејќи во 
прв план се истакнува не го-
виот освојувачки карактер. 
Меѓутоа, тоа освојување не 
можеме буквално да го на-
речеме освојување, фактич-
ки освојувањето е творење. 
Походот на Александар е тво-
речки, за разлика од дру гите 
освојувачи од светот. Алек-
сандар гради нов свет ски по-
редок и по Александар све-
тот повеќе не е ист. Со него 
почнува една нова епо ха. Би 
сакала да ја истакнам и не-
говата космополитиска ви-
зија, тој е првиот државник 
космополит во антиката, со 
тоа е предвесник на своето 
време. Тој космополитизам, 
тие негови сфаќања за светот 
ги шират филозофите, по не-
говата смрт". 

Перо Димшоски, Маке до-
нец кој живее и работи во 
САД, вели:  

"Кога умрел Александар 
Ма кедонски имал 33 години, 
да беше жив и да учествуваше 
на овие избори неговите по-
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литички опоненти ќе му нај-
деа многу мани, ќе речеа 
млад е, многу е неискусен, 
многу е храбар, ние сме мал 
народ, ништожен народ, не 
можеме ние да имаме храбар 
лидер, не можеме да имаме 
млад лидер. Мили сограѓани, 
да се биде млад не е мана, да 
се биде стар не е мана, да не 
се знае многу, исто така, не е 
мана, меѓутоа да бидеш на 
врвот на својата зрелост, да 
поседуваш највисоко об ра-
зование, да поседуваш го ле-
ма моќ и да не направиш 
ништо за својот народ, исто 
така, не е мана, тоа е грев. Ма-
кедонија пред 2.000 и повеќе 
години била мала земја, која 
ја населувале земјоделци, 
претежно одгледувале доби-
ток, често пати биле напаѓани 
од соседите, разни дивјачки 
банди ограбувале, палеле, 
големите сили внатрешно ни 

нашите прапрадедовци? Дос-
та ни е од понижување, ние 
сакаме победа, победа каква 
што ја носи овој ветер, овој 
ветер дува од Гавгамела ме-
стото каде што Александар 
го порази Дарие и завладеа 
со целиот тогашен свет".

Борис Трајанов, потен ци ра: 
"Како што во Прилеп пук-

на првата пушка еве го и 
првиот споменик на Алек-
сандар Македонски. Се гледа 

дека прилепчани се храбар и 
голем народ. Тој бил толку го-
лем што успеал своите не-
пријатели да ги направи при-
јатели, разни народи да обе-
дини. Последните 15 го дини 
ние од еден македонски на-
род станавме две големи 
племиња и уште неколку по-
мали. Се поделивме. В ред е 
секој да си ја сака својата пар-
тија за која навива и мис ли 
дека ќе оди понапред. За ра з-

лика од Грците кои секоја 
четврта година склучувале 
мир и десет дена правеле 
олим пијада, ние треба да го 
направиме обратното. Че ти-
ри години да се сакаме меѓу 
себе, да бидеме еден народ, 
а последната седмица или 
десет дена пред изборите се-
кој нека си навива за својата 
партија. Тоа нека ни биде мо-
тото, Македонија е една, еден 
народ сме". 

се потсмевале, и едноставно 
нè презирале. Македонците 
биле презирани. Тоа траело 
сè додека еден ден Маке дон-
ците не се собрале, како што 
ние сме собрани овде вечер-
ва, и не одлучиле да изберат 
свој лидер, го избрале нај-
храбриот меѓу нив, меѓутоа 
исто така, одлучиле и да го 
следат, тогаш и ја формирале 
македонската фаланга. Што 
можеме ние да научиме од 


