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Повод за моето обраќање 

до јавноста се ново обја ве ни-
те книги на Ангелина Мар кус 
- "Македонска древна ме ди-
цина" и "Филип Втори Ма ке-
донецот".

Пред повеќе од десет го-
дини, во Салонот 19,19  прв 
пат ја слушнав г-ѓа Ангелина 
Маркус како во своето из ла-
гање на тема Македонија, јав-
но се извинува за нејзината 
заблуда дека сите стари фи-
лозофи, мислители, лекари, 
богови, биле Елини или Гр-
ци, бидејќи со нејзината ком-
паративна анализа за вре-
мето и просторот каде што 
живееле и опстојувале, за-
клу  чила логично дека по ве-
ќето од нив се Македонци и 
поради тој несоборлив факт 
се гордее со нив. 

Како дипломиран фи ло-
зоф 35 години предавала ан-
тичка филозофија и врз ос-
нова на пропишаните ме тод-
ски единици заклучила дека 
сите тие години јавно пог-
решно ги едуцирала своите 
ученици дека само во старо 
(античко) време постои грч-
ка филозофија и ништо по-
веќе.

 Меѓутоа, проучувајќи ги 
старите филозофи како Арис-
тотел, Платон, Хипо крит, Пи-
тагора, Демокрит и други, 
нивното време на живеење, 
творење, нивните простори 
каде што живееле и се дви-
желе, нивното потекло, во 
еден момент кај неа се слу-
чило нелогичните работи 
да се испреплетат во врзоп 

и тогашните настани да се 
суд рат еден со друг, така што 
на крајот, како светла мисла, 
се појавил крајниот логичен 
заклучок и како бле   сок на 
вистината останал пода то-
кот дека Аристотел и некои 
други филозофи, ле кари и 
богови биле Маке дон ци по 
род.

Од тој момент па до де-
нешно време таа твори, пи-
шува, настапува на јавни кул-
турни настани , во тв-еми сии 
и пред странци, со цел да ја 
докаже вистината дека Ма-
кедонецот, Македонија и неј-
зината почва се база за це-
лата светска култура и вое-
на филозофија.

Г-ѓа Ангелина Маркус до-
сега има издадено повеќе 
книги и тоа: "По трагите на 
славните Македонци" (1998), 
"Македонски древни вред-
ности" (2001), "Поеми за ма-
кедонските цареви", "Маке-
до нија  на Македонците", со 
кои наметнува една ис то-
рис ка вистина за Македо ни-
ја и за Македонците. Мно гу-
мина наши историчари и ака-
демици, топло завиткани во 
својот комодитет пос тиг нат 
со изучувањето на Маке до-
нецот само во период од 
150 години, се соочуваат со 
почитуваната г-ѓа Ангелина 
Маркус, која преку своите 
истражувања како со ѓуле 
ги урива таквите стерео тип-
ни размислувања и дава на-
деж дека еден ден Европа и 
светската цивилизација оп-
рав дано ќе го стават Ма ке-

донецот на пиедесталот на 
културните и воените дос-
тигнувања на сметка на оние 
Елинските. Со тоа светската 
цивилизација ќе ги отстрани 
златните залепени маке дон-
ски пердуви на грчкиот гав-
ран.

Во една од книгите се да-
дени кумранските записи ка-
де што преку 60 цареви е да-
ден вековниот царски кон   ти-
нуитет со владеењето на Ма-
кедонија. 

Преку тие царски лози, 
со нивниот исклучителен 
рас    кош, богатство, култура, 
како и со воената спо соб ност 
за одржување на Маке до ни ја 
како држава во континуитет, 
светската цивилизација ќе 
мора да се соочи, иако за-
сега за големо чудо сè ова 
го игнорира и се фаќа како 
на јадица за елинската кул-
тура нарекувајќи ја грчка, 
кога дури до 1832 година таа 
како држава не постои ос-
вен како градови-држа вич ки. 

Книгата "Македонска древ-
на медицина" треба на де-
нешните македонски лека-
ри да им служи како ос нов-
но четиво и со гордост на 
светските медицински сим-
позиуми да потенцираат де-
ка за Македонците меди ци-
ната била позната уште од 
најрани времиња. Познато 
е дека во тоа бурно ма ке дон-
ско време, во текот на мно-
губројните битки, се јаву ва-
ла потреба да се лекуваат 
раните на војниците, така 
што преку директна прак-



ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ПИСМА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови 
книги, кои ав торите й ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе 
читатели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција. 

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и ак  -
тивности во земјава и во дијаспората,  кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ

Америка 9$ + 4$
Европа 7€ + 3€

"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ

Америка 11$ + 4$
Европа 8€ + 3€

"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

тика медицината брзо нап-
редувала, оставајќи траги сè 
до денешен ден. 

Без разлика што нашите 
денешни непријатели или 
народи за сопствениот ин-
терес наголемо го дезор-
ганизираат Македонецот и 
потпикнуваат различни  мис-
лења дека Македонците се 
мали, колебливи, одат еден 
покрај друг, дека се пре-
давници итн. Но, ќе дојде 
денот кога ќе се истакне де-
ка сè тоа е лага, бидејќи во-
општо не е случајно тоа што 
Македонците владееле на ог -
ромен географски прос тор, 
од Македонија до Ин дија. 

За волја на вистината, на 
таков простор не може ниту 
еден народ да владее и да 
управува доколку луѓето не 
се сплотени меѓу себе. Само 

единството и сплотеноста 
би ле клучната спрега која 
на Македонците им овоз мо-
жила да владеат на вака ог-
ромен простор.

Г-ѓа Ангелина Маркус, пре-
ку нејзиното богато поз на ва-
ње и творештво, како све-
тица ни го осветлува тој ма-
котрпен пат до вистината за 
Македонецот и Македонија 
да го заземат тоа почесно 
место во придобивките на 
народите во културната чо-
векова цивилизација. 

Таа, како светица, ни го 
нуди своето благородно ср-
це кое е полно со љубов кон 
Македонија. Таа, како све-
тица, ни го нуди своето бо-
гато познавање на ста риот 
свет, со цел да из ле зе ме на 
виделина од темниот свет 
на дел од нашите де нешни 

историчари и ака дем ци, кои 
сè уште талкаат во маѓепсан 
круг, цврсто држејќи се за 
сламка само за историските 
македонски настани од XIX 
и XX век.

Таа, како осветена душа, 
одговара на поканите и пос-
тојано се движи низ цела 

етничка Македонија, пре-
рас кажувајќи ги херојствата, 
знаењето, културата, фило-
зофијата, богатството и рас-
кошот на старите Маке дон ци.

Од сè срце треба да й 
честитаме и да й посакаме 
добро здравје, многу плод-
на работа.

 Томе Секуловски,
Скопје


