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ÊÓËÒÓÐÀ
ИСТОРИСКИ РОМАН    

В о преполнетата сала 
во Домот на АРМ во 
Скопје и со многу гос-
ти од политичкиот и 

од јавниот живот, беше про-
мовиран историскиот роман 
"Александар Македонски" од 
Владан Велков, во издание 
на "Македонска искра". За де-
лото и неговото значење, ка-
ко и за творештвото на Вел-
ков зборуваа Вера Стојчев-
ска-Антиќ и Славе Николов-
ски-Катин, а извадоци читаа 
актерите Петар Темелковски 
и Самоил Стојановски. Про-
мо  цијата беше збогатена и со 
настапот на хорот при сред-
ното училиште  "Марија Кири 
Склодовска", под дири гент с-
тво на Весна Симја нов ска.

ЗА АВТОРОТ

Авторот Владан Велков, 
скопјанец, доктор, прима ри-
ус, специјалист за невропси-
хијатрија, го објави својот 
втор роман "Александар Ма-
кедонски".  Само пред некол-
ку години, во 2001 година, тој 
дебитираше со првиот ро-

Александар не беше 
обичен дојденец, 
ниту обичен цар. 
Тој го живееше и го 
доживуваше жи во-
тот во целосна пол-
нотија, во реа лнос-
та, во момен тите на 
митовите кои ја ис-
полнуваа анти ката.  

Александар не се чув-
ствува само како 
цар на Македон ци-
те. Воспоставува и 
духовни контак ти 
со поробените не-
при јатели, ги вр ед-
нува, ги почи ту ва, 
покажува ми лост и 
трпеливост и се ко-
го сака да го со-
слуша.

ман "Хајдин" и веднаш се вб-
рои во најсериозните прет-
ставници на современиот ма-
кедонски роман, кој се нај де 
во најстрогата селекција за 
најдобар роман на годи ната. 

"Авторот - вели проф. Ве-
ра Стојчевска-Антиќ - како 
по    широко познат психијатар 
и психолог и во најновиот ро    -
ман за Александар е из вон-
реден проникнувач во сите 
сфери на човековата лич ност, 
особено на царот Алек сан дар. 
Доктор Велков е поз нат на 
полето на невро пси хија три-
јата со повеќе од 30 струч-
ни и научни трудови, од 
кои посебно ги издво ју вам, 
'Достоевски и психоло гијата 
на злосторот', 'Татко убиство', 
'Генијалноста и лу дилото', 
'Бра    тоубиство', а во под го тов-
ка се и неговите ро мани 'Вос-
кресија сепак вос кресна' и ро -
манизираната би ографија на 
Евгение Ла ди слав 'Неза бо ра-
вениот ге ниј'". 

И како што натаму истакна 
професорката Антиќ, на овој 
наш македонски етнички те-
рен пред Исус Христос жи-
вееле античките Македонци. 
Во смените на македонските 
кралеви се истакнал најзна-
менитиот, најславниот, нај-

инспиративниот, најо пеја ни-
от крал Александар Маке-
донски, наследник на слав-
ниот татко, кралот Филип. 
"Колку писанија - додава про-
фесорката Антиќ - се распро-
страниле низ светот од него-
вото дејствување до денес, 
не е децидно одговорено. Да 
наведам само еден најнов 
доживеан пример за долго-
вечната и разнесена слава 
на Александар Македонски. 
Во 1993 година, на пат низ 

Северна Америка застанавме 
да се одмориме до една мала 
бела градба. Над вратата пи-
шуваше "Macedonian crhch" 
(Македонска црква). По де-
сетина минути од црквата из-
легоа повеќе мажи и жени од 
црна раса. Им се приближив 
на прво излезените и ги пра-
шав как ва е нивната црква и 

ОД НА 

кои се излезените верници. 
Еден од нив ми одговори 
многу се риозно - 'Ние сме 
потомци на Александар Ма-
ке донски, ние сме Маке дон-
ци, ова е нашата македонска 
црква'. Ете, затоа и во самиот 
вовед авторот Владан Велков 
во својот најнов роман нуж-
но подвлекува дека отсе-
когаш сите знаат повеќе за 
нас от колку ние самите за се-
бе. Со Александар Македон-
ски се гордеат сите земји и 

КОГА ИСТОРИЈАТА ЖИВЕЕ ПРЕД СОВРЕМЕНИЦИТЕ, ТАА ТОГАШ И 
ДИШЕ, ВЕРА СТОЈЧЕВСКА-АНТИЌ
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народи каде што негова нога 
стапнала, а ние, земјата од ка-
де што тој изрти, од ко ре ните 
наши древни, од оваа наша 
земја вековна, ни глас да пуш-
тиме". 

ЗА ДЕЛОТО

Почетокот на романот е 
ве   личествен. Прикажана е 
свадбата на македонскиот 
крал Филип, невестата - рас-
кошната убавица Олимпија, 
настан кој бил исполнет со 
волшебни моменти, препол-
ни со чувства. 

"Кога историјата живее 
пред современиците, таа то-
гаш и дише - истакна профе-
сорката Антиќ. - Во сите нас-
тани од животот на предците 
на Александар и тој заче ко-
рува достоинствено. Така му 
е најавено и самото раѓа ње, 
таков ќе биде и воз буд ли ви-
от живот на семоќниот маке-
донски цар. Уште со ра ѓа ње-
то Аполоновото свети лиште 
прорекло дека ново ро ден-
чето ќе стане господар на 
целата земја. Неговата до ил-
ка Лајка умее да ми ги рас-
кажува најубавите при казни 
на светот, меѓу кои и таа за 
царот Пердика кој до нел дел 
од сонцето во под ножјето на 
Олимп откога поч нала ма-
кедонската слава на сонцето, 
а истиот цар го про нашол 
местото на првата ма ке дон-
ска престолнина - гра дот Ај-
га или Вергина или Кутлеш". 

Според забележаното во 
романот, врз Александар вли-
јаеле и воспитувачите, меѓу 
кој најмногу Аристотел, кој 
му открил дека Маке до нија 
гледа кон исток, од нос но кон 

сонцето, а Македонија се 
наоѓа во самиот центар на 
земјата. Му го открил мес-
тото на папокот на светот. 
Потоа во книгата авторот ја 
спомнува битката кај Херо-
неја, каде што таткото и си-
нот заедно се борат, кога 
Алек сандар по втор пат го 
спасил својот татко Филип. 
Вториот дел од романот, на-
словен како "Ртулец", го сле-
ди развојниот пат на Алек-
сан   дар, во една светска рома-
низирана биографија, спло-
тена во цивилизацијата од 
по    веќе страни и аспекти. На 
20-годишна возраст Алек-
сандар бил прогласен за цар 
на Македонија. Тој ја освоил 
цела Хелада и ја почнал Аз-
иската кампања. Се нижеле 
воените судири, големите по-
беди на македонската фа лан-
га. Нему му се вооду ше ву ва-
ле и освоените народи. 

Третиот дел од романот е 
насловен како "Александар 
Македонски" или "Цветна 
билка". Тој се вљубил во Рок-
сана, но и покрај тоа Алек-
сандар го вознемирил след-
ниот ден, следната победа, 
освојувањето на светот како 
што верувал и во пророш-
твата. Немирот за освојување 
го довеле и до Индија. Но, 
него не го привлекувало бо-
гатството, туку огромната 
желба да дојде до океанот, 
на крајот на другата страна 
од светот. Меѓутоа, по 13 го-
дини владеење, враќајќи се 
дома, во 33 година од жи во-
тот починал големиот Алек-
сандар.

"Авторот Велков - вели 
про фесорката Антиќ - со ова 
изгради дело, кое ја пре диз-

викува љубопитноста кај се-
кој читател кој се интересира 
за сопствената историја. И 
по кој знае по кој пат да се 
навраќаме кон сложената и 
интересна личност на Алек-
сандар Македонски, ќе от-
крив аме во него значајни ка-
рактеристики и црти, кои са-
мо ќе ја збогатуваат фигу ра-
та на младиот македонски 
цар со бројни епитети, осо-
бини, а нашата мисла ќе се 
престројува во смисла да се 
долови личност која тежнее 
кон сеопфатност, успех, про-
грес, универзалност уште во 
времето пред Христа".  

Романот на авторот Вел-
ков претставува значаен при-
донес и прилог кон освет лу-
вањето на голем број ас пек-
ти за древноста и за кон ти-
нуитетот на историската вис-
тина за Македонија, со по-
себна нагласка на ант ич киот 
период. 

"За жал - истакна вториот 
промотор на романот, Славе 
Николовски-Катин - кај нас 

античкиот период не е често 
и континуирано истражуван, 
затоа бројот на делата кои се 
занимаваат со ова прашање 
е многу мал, за разлика од 
нашите јужни и други соседи, 
кои постојано настојуваа да 
ја закопаат нашата вистина. 
Овој историски роман е лика 
и прилика за развојниот кон-
тинуитет на Македонија. Пре-
ку своите извонредни рас-
кажувачки способности, ав-
торот Велков создал дело 
кое буди силни чувства за 
недоволно проучените пе-
риоди и ја јакне љубовта кон 
Македонија. Ова дело прет-
ставува историска вистина за 
македонските корени и не-
пресушен извор од каде што 
секој Македонец ќе ја впие 
чистата македонска патри от-
ска љубов кон тат ко вината 
Македонија". 

Покрај тоа што господинот 
Николовски-Катин говореше 
за значењето на романот, тој 
накратко се осврна и за не-
говата содржина. 

 ШИТЕ ДРЕВНИ КОРЕНИ
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