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550 Βιβλιοκρισίαι (Vladimir Hanga, Alexandra cel Mare)

Vladimir Hanga, Alexandra cel Mare. Editura Albatros, Bucuresti [1974], 80 
μικρό, σελ. 192.

Κατά τά τελευταία χρόνια εχει παρατηρηθεί διεθνώς άξιόλογη συγγραφική δραστη
ριότητα γύρω άπό τήν προσωπικότητα καί τό έργο τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τό πιό ά- 
ξιοσημείωτο είναι ότι τά περισσότερα άπό τά σχετικά βιβλία άπευθύνονται στό εύρύ κοι
νό, πράγμα πού δείχνει πώς ό Μακεδόνας στρατηλάτης παραμένει πάντοτε άντικείμενο 
ζωηρού ένδιαφέροντος· σήμερα ίσως καί περισσότερο, μέτήν έπέτειο στα 1977 τών 2.300 
χρόνων άπό τόν θάνατό του καί μέ τά πρόσφατα έκπληκτικά άρχαιολογικά εύρήματα στή 
μακεδονική γη.

’Εδώ θά πρέπει νά τονιστεί ότι τό βιβλίο τού κ. Hanga κυκλοφόρησε σέ 48.500 άντί- 
τυπα, πού πολύ γρήγορα έξαντλήθηκαν στήν άγορά. Σκοπός τού συγγραφέα δέν ήταν ή 
προσφορά νέων έρευνητικών συμβολών, μολονότι ό ίδιος διαθέτει πλούσιο έπιστημονικό 
έργο στήν μελέτη καί τήν διδασκαλία τής ίστορίας τού δικαίου κατέχοντας τήν όμώνυμη 
έδρα στήν Νομική Σχολή τού όνομαστοδ πανεπιστημίου τού Κλούζ. Ό κ. Hanga, άπο- 
βλέποντας νά έπαναμυήσει τό εύρύ ρουμανικό κοινό στό οικουμενικό έργο τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, ξεκίνησε τό βιβλίο του άπό τήν άντίληψη ότι οί κατακτήσεις τού Μακεδό- 
να βασιλέα άνοιξαν τόν άνθρώπινο όρίζοντα πρός τήν ιδέα τής παγκόσμιας ένότητας, τής 
ένιαίας, πολιτικά καί πολιτιστικά, πολυεθνικής κοινωνίας. Ή ιδέα αύτή άποτελοΰσε μιάν 
έντελώς νέα σύλληψη. Δέν ήταν συνέχεια τής πόλης-κράτους, πού θεωρητικά άξιοποίη- 
σαν ό Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης καί στήν πράξη όριοθέτησαν ή ’Αθήνα καί ή Σπάρτη, 
χωρίς νά έτοιμάσουν προοπτικές γιά τήν έξέλιξή της. Ή Pax Macedonica τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου διευκόλυνε τήν μεταφύτευση τών ιδεών καί μπόλιασε στήν κοινωνία τής έ- 
ποχής τήν άντίληψη τού κοσμοπολιτικοδ κράτους. "Ολα αύτά χάρη στήν έλληνική παι
δεία καί γλώσσα. Ενότητα πολιτική καί πολιτιστική, τονίζει ό συγγρ., χαρακτηρίζουν 
τήν δομή τού κράτους πού έγκαθίδρυσε ό ’Αλέξανδρος. Τό βιβλίο έχει γραφεί μέ έλκυστι- 
κό ύφος καί μεγάλη άγάπη γιά τό άντικείμενο του. Ξενίζει, βέβαια, ή άποψη —ή μάλλον 
άξίωμα τού συγγρ.— ότι οί Μακεδόνες δέν ήταν φύλο έλληνικό. Παρόμοιες άτέλειες εί
ναι βέβαιο πώς δέν θά ύπήρχαν, άν τά πρόσφατα πορίσματα τών άρχαιολογικών έρευνών 
είχαν προηγηθεΐ τής συγγραφής τού βιβλίου. 'Οπωσδήποτε πρόκειται γιά έργο άξιόλογο, 
πού έκπληροΐ στό άκέραιο τούς σκοπούς τής συνθέσεώς του έχοντας έπιπλέον άποτυπω- 
μένη σέ κάθε σελίδα του τήν βαθειά πνευματική καλλιέργεια τού κ. Hanga.
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