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ÊÍÈÃÈ
"ФИЛИП II МАКЕДОНЕЦОТ" НА АНГЕЛИНА МАРКУС И РИСТО ПОПОВСКИ

Најновото остварување 
на Ангелина Маркус и 
Ристо Поповски - Кец, 

насловено како "Филип II Ма-
кедонецот", претставува уш-
те едно навраќање на древ-
ното македонско минато. Кни  -
гата му е посветена на еден од 
нај големите војсководци во 
ис торијата на Македонија, 
Фи   лип II. Oва дело прет ста-
вува приказ на исклучи тел-
ното ма кедонско династичко 
ми нато, без тенденции тоа да 
пре расне во сериозен сту ди-
озен научен проект. При ка-
зот й е наменет на опре де ле-
на категорија читатели, чие 
интересирање за древното 
ми    нато не е поттикнато само 
од љубопитство. 

Применетата попу ларис-
тич ка нарација има цел да го 
поттикне читателот во еден 
здив да се здобие со соз на-
ние за историските вред нос-
ти со кои нема можност да се 
запознае на друг начин. До-
сега кај нас за Македонија во 
античко време, а што е вред-
но, се трите објавени книги: 
Аријан, Квинт Куртиј Руф и 
Јустин, а за жал, Плутарх и 
Диодор сè уште чекаат из да-
вач. Овие пет книги, пишу ва-
ни пред околу 2.000 го ди ни, 
се драгоцен придонес во ма-
кедонската наука, затоа што 
можат да се сметаат за веро-
достојни показатели на бо га-
тото македонско минато. Тие 
ќе овозможат комплетен ма-
ке донски поглед врз Филип 
II, Александар Македонски, 

Комплексната личност на овој војсководец го во-
ри само едно: тој е основа за постоењето на 
сегашна Македонија. По неговата смрт Ма-
кедонија се соочила со големи жртви, про го-
ни, убиства и терор.

ка  ко и врз македонската ди-
настија, ако некој сака да се 
занимава со научна ме то до-
логија. Меѓутоа, тешко е одед-
наш да се разберат петте кни-
ги, бидејќи не се наменети за 
читање, туку за систематско 
компаративно студирање. Се -
пак, мораме да констатираме 
дека сè уште се чувствува не-
достиг од литература за Ма-
кедонија и за Македонците 
во античко време. 

На почетокот од експозето 
авторите особено внимание 
му посветиле на поглавјето 
за митолошките корени на 
ма кедонскиот народ, а потоа 
следува краток осврт на ма-
кедонската царска династија, 
при што акцент е ставен на 
животот и на делото на Фи-
лип II. Комплексната личност 
на овој војсководец говори 
само едно: тој е основа за 
постоењето на сегашна Ма-
кедонија. По неговата смрт 
Ма  кедонија се соочила со го-
леми жртви, прогони, убис-
тва и терор. Од тогаш со Ма-
кедонија се пазарат туѓи си-
ли. Разни држави под разни 
имиња се идентификуваат со 
Македонија.    

Составката на историјата 
на Македонија се историите 
на сите народи од преку Ду-
нав на север, до изворите на 
Нил на југ, и од Италија на за-
пад до Кина на исток. Преку 
Дунав, на север, Александар 
ги победил Готите и Келтите 
и со нив склучил мировен до-
говор, во кој е вградена об-
врс ката за чување на гра ни-
ците на империјата. И во ис-
торијата на сите народи и др-
жави кои со сила или до бро-

волно влегле во маке дон ска-
та светска империја е неиз-
бежна Македонија како ос-
тавка. Иран, Ирак, Ав га нис-
тан, Пакистан и Индија мош-
не коректно го признаваат тоа. 

Меѓутоа, проблемот кој го 
имаат Грците со името Ма ке-
донија и натаму останува гор-
ливо прашање во севкупната 
македонска историја, а со се-
риозни тенденции тоа да би-
де раздор и во иднина. Сè уш-
те постои изобличување на 
сè она што значи македонско. 
Скорешните преводи на древ -
 ните извори и нивните ин тер-
претации со наменска умис-
ла допрва ќе поттикнуваат 

несогласувања и кон тро вер-
зи. Изворните поими за тат-
ковински обичаи на Маке-
донците се преведени како 
грчки обичаи, своите или ма-
кедонските богови како грч-
ки, а следствено на античките 
филозофи, лекари, сликари, 
скулптори, драмски писатели 
и уметници итн., според инер-
ција им се става префикс грч-
ки, иако во изворната ва ри-
јанта нема таква одредница. 
Она што им останува на ма-
кедонските истражувачи е ма-
котрпна работа на полето на 
македонската античка ис то-
рија, со цел што пообјективно 
да се претстави вистината. 

 


