
Авторот Поповски е еден 
од ретките Македонци кој 
не мирува во трагањето за 
вистинската историја на 
Македонија.

Сепак, Клеопатра била 
припадник на Македонците, 
на онаа бела раса на луѓе, на 
која й припаѓал и славниот 
крал Македон. Таа била 
царица на Македонија во 
Мисир, но во нејзините вени 
не течела мисирска крв, туку 
македонска.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГАКНИГА

од повеќе архиви ширум Европа: 
во Диселдорф, Берлин, Минхен, 
Амстердам, Брисел, Париз, Рим... 
Авторот Поповски е еден од рет-
ките Македонци кој не мирува во 
трагањето за вистинската историја 
на Македонија. 

Преку прикажувањето на лич-
носта на Клеопатра, односно неј-
зината моќност, раскошната уба-
вина, борбеност, всушност авторот 
ги прикажува најважните настани, 
односно силата и моќтта на ма-
кедонската династија од Алек сан-
дар до Клеопатра.

Книгата изобилува со многу на-
слови, почнувајќи од "Историјата 
на Македонија", "Предците на Клео-
патра седма", за Александар и не-
говиот тестамент, за наследниците 
на македонското царство, за раѓа-
њето на последната македонска 
царица Клеопатра седма, за глав-
ниот град на Македонците, Алек-
сандрија, за радостите, победите, 
трагедиите и за смртта на Клео-
патра седма... 

"Ликот и карактерот на Клео-
патра и повеќе од 2000 години по 
нејзината смрт не изгубиле ништо 
од својот привлечен сјај, кој бил 
поголем и од фараоните, кои де-
нес претставуваат симбол за голе-
мината на стариот Мисир.

Сепак, Клеопатра била при пад-
ник на Македонците, на онаа бела 
раса на луѓе, на која й припаѓал и 
славниот крал Македон. Таа била 
царица на Македонија во Мисир, но 
во нејзините вени не течела ми сир-
ска крв, туку македонска. Птоле меј-
ската династија на која таа й при-
паѓала потекнувала од Македонија. 
Нејзин основач бил полубратот на 
Александар Македонски, по име 
Пто  лемеј. Од сите генерали на Алек-
сандар, само на Птолемеј Со тер 
(Спасител) му успеало да из гради 
царство, кое го достигнало својот 
највисок дострел", запишал Попов-
ски во својот предговор.

Според авторот на книгата, не 
може да се заобиколи ниту исто-
ријата на Птолемејската династија 
доколку се сака целосно да се со-
гледа и да се сфати ликот на Клео-
патра. Таа била наследник на спом-
натата династија, која постигнала 
највисок можен културен процут 
во историјата на светот. Како што 
потенцира Поповски, во ликот на 
Клеопатра биле споени сите ка рак-
тери на Птолемејската династија, 
како позитивните, така и нега тив-
ните. Таа била доминантна маке-
донска царица за која Римјаните 
рекле дека, покрај Ханибал, само 
таа им влеала страв во коските како 
никој друг. 

МОЌТА НА ГОЛЕМАТА МОЌТА НА ГОЛЕМАТА 
МАКЕДОНСКА ЦАРИЦАМАКЕДОНСКА ЦАРИЦА

"К ЛЕОПАТРА СЕДМА "К ЛЕОПАТРА СЕДМА 
МАКЕДОНКАТА" ОД МАКЕДОНКАТА" ОД 
РИСТО ПОПОВСКИРИСТО ПОПОВСКИ

Македонецот Ристо Поповски не 
ги заборава своите корени иако 
долги години живее во Гер ма-

нија. Неговото име може да се сретне 
како коавтор со неколку македонски 
пишувачи за македонската древна ис-
торија, а овој пат книгата "Клеопатра 
седма Македонката" е потпишана токму 
од него. Поведен од фактот дека Клео-
патра седма е единствена жена, која 
толку го има фасцинирано античкиот и 
денешниот свет, и авторот Поповски се 
одлучува да напише книга посветена 
токму на неа, за македонската царица 
Клеопатра.

Пред да излезе оваа книга Поповски 
неуморно трагал и црпел информации, 
материјали, податоци од 16 книги по-
светени на големата Клеопатра, како и 
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