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"Далеку сум од помислата 
историјата да ја загадам со 
политика. Напротив, цел ми е 
монографијата да ја 
прикажам со еден научен 
пристап кон историските 
настани, нивно објективно и 
реално изнесување пред 
'универзалната' јавност, за да 
ги вразуми опасните и 
пасионираните 
експанзионисти", вели 
авторот на книгата, Веле 
Алексоски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГАКНИГА

Александар Македонски низ фран-
цуската историографија" од м-р Веле 
Алексоски неодамна беше промо-

вирана пред прилепската публика во 
ресторанот "Сонце ГА" во Прилеп. Иако, 
како што вели и самиот автор на книгата, 
за Александар Македонски се напишани 
илјадници страници, сепак инспириран 
од делото и од ликот на големиот Ма ке-
донец, и тој се одлучува да забележи неш  -
то во една своја книга, потпирајќи се на 
пишувањата и на текстовите на голем 
број француски историчари, журналисти 
и прераскажувачи.

Авторот книгата ја пишува пови ку вај-
ќи се на два мотива. Првиот мотив де-
мократскиот свет и нивниот став за по-
теклото на Филип II и на Александар III 
Македонски, односно како што вели 
Алек соски, дали демократскиот свет (Ев-
ропска унија) не знае или не сака да знае 
дека Филип и неговиот син Александар 
биле Македонци од првата, во тоа време, 
организирана држава Македонија и дека 
тие ги потчиниле елинските градови-др-
жави. Вториот мотив е чудната толе ран т-
ност на македонските државници, како и 
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зачудувачката ноншалантност на ев роп-
ските јуристи и историчари со тоа што не 
им ги покажуваат објективните аргу менти 
на оној кој имал и сè уште има на цио на-
листички и експанзионистички пре тензии. 

"Далеку сум од помислата историјата 
да ја загадам со политика. Напротив, цел 
ми е монографијата да ја прикажам со 
еден научен пристап кон историските 
настани, нивно објективно и реално из-
несување пред 'универзалната' јавност, 
за да ги вразуми опасните и пасио ни ра-
ните експанзионисти. Намерно ги из бег-
нувам македонските и грчките исто рис-
ки извори, со што сметам дека ќе го из-
бегнам субјективизмот. Од античките ис-
торичари најчесто се користени делата 
на четворица, од кои тројца Елини: Ари ен, 
Плутарх и Диодор, а четвртиот Куртиј Руф 
е Латин (Римјанин). Сите живееле три века 
по Александар, а нешто повеќе од еден 
век по јавувањето на името Грк", ќе запише 
во предговорот авторот Алек соски. 

Ставот на Алексоски е дека тоа што 
современите историчари, за разлика од 
античките, се поинфицирани од грциз-
мот, е резултат на општествено-поли тич-

ките и на економските прилики. Но, и 
новинарите-публицисти се зачудени од 
нивното пасивно набљудување на те ро-
рот кој го вршат грчките власти, мешајќи 
се во внатрешните работи на суверена 
Македонија, барајќи од неа да се откаже 
од името и од името на скопскиот аеро-
дром "Александар Велики". 

"Македонскиот дух, интелект и циви-
лизациски пристап ќе ја донесе, се на-
деваме, Европа на библиското маке дон-
ски тло. Минаа времињата на шови ни зам, 
нацизам, експанзионизам. Доаѓа Алек-
сандровата (македонската) идеја за ху-
манизам и космополитизам", додава ав-
торот Алексоски.

Иако книгата содржински има научен 
карактер со примена на аналитичко ком-
паративна методологија, нејзината фор-
ма е учебникарска. Оваа моно гра фи ја ќе 
биде полезен и објективен историски 
при рачник за младите генерации - сред-
ношколци, студенти и други прог ре сив-
ни лица од Македонија, но и од Грција, 
па и од Европа. Сепак, тоа е книга и за 
сите возрасти, без разлика на нивното 
ниво на образование. 

Само оние Македонци Само оние Македонци 
кои се чувствуваат кои се чувствуваат 
директни по том ци на директни по том ци на 
Филип и на Алек сандар, Филип и на Алек сандар, 
веч но ќе останат имуни на веч но ќе останат имуни на 
туѓите асими ла торски туѓите асими ла торски 
пропаганди и ни  ко гаш пропаганди и ни  ко гаш 
нема да се одродат од нема да се одродат од 
родот МАКЕДОНСКИ.родот МАКЕДОНСКИ.

Авторот Веле А лексоскиАвторот Веле А лексоски

Бог е татко на сите луѓе;Бог е татко на сите луѓе;
според тоа, треба да според тоа, треба да 

живееме братски и во слога!живееме братски и во слога!
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