ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР ДОНСКИ, ПОЗНАТ МАКЕДОНСКИ ИСТОРИЧАР

"Роднинските врски на македонскиот цар Самуил со британската кралица Елизабета Втора", господинот Донски й ја
испратил на британската кралица. Добивањето одговор
од Ба кингемската палата
значи дека книгата навистина дошла во нејзините раце
и дека таа ја прочитала.
Книгата нуди многу податоци кои
досега никој не ги објавил,
особено за роднинската врска меѓу британската кралица Елизабета Втора и македонскиот средновековен
цар Самуил.

САМУИЛОВАТА

Разговорот го водеше:
Милева ЛАЗОВА
На адресата на македонскиот историчар и наш долгогодишен соработник господинот Александар Донски пристигна писмо од Бакингемската палата
од Лондон. Во него британската кралица
Елизабета Втора ја искажува благодарноста кон Донски за неговата книга, посветена на нејзината роднинска врска со
македонскиот средновековен цар Самуил. Во краткото писмо од крали цата,
Донски е известен дека таа ја примила
книгата и искажала почит кон ваквиот
гест.
Книгата "Роднинските врски на македонскиот цар Самуил со британската
кралица Елизабета Втора" е објавена на
почетокот од годинава на англиски јазик, во издание на литературното друштво "Григор Прличев".
Господине Донски, неодамна на Ваша адреса пристигна писмо од Бакингемската палата од Лондон. За какво
писмо станува збор?
ДОНСКИ: Тоа беше кратко писмо од
Бакингемската палата, испратено на мојата домашна адреса, во кое сум известен дека нејзиното Височество кралицата на Велика Британија и Северна Ирска Елизабета Втора ми испраќа благодарност за книгата која претходно й ја
испратив.
Што за Вас претставува писмото?
ДОНСКИ: За мене писмото е голема
чест. Ако знаеме дека кралицата секојдневно добива стотици писма, подароци
и слично, а токму јас сум еден од избраните да бидам удостоен со одговор, тоа

Александар Донски потекнува
од уметничко семејство. Основно и
средно образование завршил во
Штип, а потоа дипломирал на факултетот Историја на уметноста со археологија во Скопје. Има објавено
повеќе стотици написи од македонската историја, фолклор и религија, како и свои раскази во поголем
број весници и списанија, како и
стручни публикации, не само во Македонија туку и во странство. Од областа на историјата автор е на книгите: "Етногенетските разлики помеѓу Македонците и Бугарите", "Исус
Христос и Македонците", "Уделот на
Македонците во светската цивилизација", "Античко-македонското наследство во денешната македонска
нација" (која во 2004 година е објавена и на англиски јазик), и "Денешните потомци на Самуиловата царска династија".
значи дека Нејзиното Височество навистина ја примило книгата.
Кога веќе ја спомнавме, за каква
книга станува збор?
ДОНСКИ: Токму во содржината на
книгата лежи објаснувањето за писмото
кое го добив. Имено, оваа книга (објавена на англиски јазик) нуди, за крал48 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 564 / 22.4.2005

НА БРИТ
ското семејство досега непознати податоци, за роднинската врска меѓу британската кралица Елизабета Втора и
македонскиот средновековен цар Самуил. Иако, "Македонско сонце" прво ги
објави овие податоци во фељтонот кој
неодамна го имав, накратко ќе потсетам
за што станува збор. Преку анализа и
проучување на старите европски родословни табели, дојдов до сознанија за
потомството на цар Самуил. Познато е
дека неговата внука (ќерка на неговиот
син Гаврило Радомир) се омажила за
кнезот на Дукља (средновековна држава на територијата на денешна Црна
Гора). Постојат податоци за нивното натамошно потомство, кои во книгата ги
наведувам во детали. Така, на пример,
нивниот пра-правнук е татко на српскиот средновековен крал Урош Први.
Ќерката на Урош Први, по име Јелена, се

КРВ ТЕЧЕ И ВО ВЕНИТЕ
бројните преводи на бугарски писатели
кои овде ги објавив.

омажила за унгарскиот крал Бела Втори,
а за нивното потомство, исто така, постојат прецизни податоци во унгарската
историографија. Тоа значи дека мал дел
од крвта на цар Самуил стигнал и до
унгарското кралско семејство. Во XIII и
XIV век, членови на ова семејство се мажат и се женат во германската династија
и во благородничките семејства, а нивен далечен потомок влегува и во британското кралско семејство, па така дел
од крвта на цар Самуил се наоѓа и во
денешната британска кралица Елизабета
Втора.

Во моментов кон што е насочено Вашето внимание, кога станува збор за истражување и за запишување одреден
број страници, кои ќе бидат овековечени
во една Ваша нова книга?

Како се најде таа книга во рацете на
кралицата?
ДОНСКИ: Јас лично й ја испратив и
тоа со големо задоволство. Добивањето
одговор од Бакингемската палата значи
дека книгата и навистина дошла во нејзините раце, а силна индиција дека Нејзиното Височество можеби и ја прочитала, е самата содржина на книгата, која
сепак се однесува на нејзиното сопствено семејство. Се разбира дека во книгата вметнав и посебен дел за историјата
на Македонија и на Македонците, а посебен акцент ставив и на презентирањето податоци за нашите врски со античките Македонци.

вмешал грчкиот амбасадор, по што промоцијата била откажана.
Дали и досега сте наидувале на такви или слични опструкции при промовирањето на други Ваши книги?
ДОНСКИ: Нормално дека, освен
поддржувачи, јас имам и бројни опо-

ДОНСКИ: Имам предвид неколку
проекти, но дали ќе се остварат зависи
од материјалните средства. Конкретно,
имам предвид книга во која планирам
да понудам податоци за директните денешни живи крвни потомци на античкомакедонската царска династија, чиј зачетник бил Пердика. Веќе имам силни
индиции дека се знае идентитетот на
потомците на оваа македонска царска
династија. Натаму, имам предвид обелоденување на, досега во нашата јавност, непознати податоци за јазикот на
античките Македонци. Нема да има никакви мои импровизации, туку само и
само факти. Конкретно станува збор за
поголем корпус зборови од овој јазик,
кои досега сè уште не се објавени во пошироката јавност во светот, а јас, преку
големи напори, ги добив од архивата на
библиотеката од една западноевропска
земја. Засега не можам да откријам
повеќе податоци, но ќе кажам дека овие

АНСКАТА КРАЛИЦА
При промоцијата на една Ваша книга во странство, наидовте на опструкции
од грчка страна. За која книга стануваше
збор?
ДОНСКИ: Станува збор за мојата
книга под наслов "Потомците на Александар Велики од Македонија", исто
така, објавена на англиски јазик. Оваа
книга нуди докази за етно-културните
врски меѓу денешните и античките Македонци. Досега книгата е промовирана
во САД (на Универзитетот "Вашингтон"
во Сиетл, кој е втор по големина во
САД), потоа во Канада, Австралија и во
Германија. Македонскиот активист од
дијаспората Гоце Дуртаноски се обиде
да направи нејзина промоција и на Државниот универзитет во Малезија, но се

ненти, не само во редовите на шовинистите од соседните земји туку и овде.
Поради мојата борба со големобугарската пропаганда, пред седум години,
од страна на ВМРО-СМД во Софија бев
прогласен за "најомразена личност во
Бугарија" (за што сè уште чувам извадок
од весник). Добивав напади и закани и
од грчки шовинисти, на кои и јас им
возвраќав. Сега ги напуштив директните
"судири" со нив преку Интернет и повеќе сум свртен кон презентирањето на
нашата историја пред странската јавност. Да го спомнам и тоа дека јас себеси
се сметам за патриот, но истовремено
сум и космополит и ги почитувам сите
останати култури и народи. Колку што
се борев против големобугарската пропаганда, истовремено толку и придонесував во зближувањето на македонската и на бугарската култура, преку
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зборови му ги испратив на еден американски професор по старогрчки јазик, без да му посочам за какви зборови
станува збор. Го замолив да ми ги преведе, а по извесно време добив одговор
од него дека тоа не се старогрчки зборови и дека не знае да преведе ниту еден
од нив! Многу би сакал на англиски јазик да ја преведам и мојата книга "Исус
Христос и Македонците". Не се потребни
којзнае колкави средства, а мојот систем на објавување е дека сите оние кои
вложуваат во моите книги, си ги враќаат
вложените пари. Се разбира дека вашиот и мој неделник "Македонско сонце", со кој соработувам веќе девет години (со мала пауза), прв ќе дознае за
сите мои следни откритија од областа
на историјата, поради што ги повикувам
читателите и натаму да го читаат и да го
поддржуваат "Македонско сонце".

