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АНТИЧКИТЕ  МАКЕДОНСК    И  ЦАРЕВИ  АНТИЧКИТЕ  МАКЕДОНСК   ИМПЕРАТОРИ  

Мудроста е наследна, од-
носно генетска, која се пре-
несува на потомството. Пре-
несувањето на мудроста на 
луѓето се врши преку вер-
балност и со печатење на 
мудростите, изреките и сен-
тенците во посебни книги и 
во дневни весници. Муд ре-
ците кои мудроста егоистич-
ки ја чуваат за себе е нега-
тивност затоа што тие нема 
да пристигнат до другите лу-
ѓе во тој современ период 
ниту, пак, ќе дојдат до поко-
ленијата, како и до самите 
луѓе од планетата Земја, а тоа 
значи дека мудростите ќе би-
дат закопани засекогаш. Во 
својот животен век човекот 
постојано станува сè по му-
дар. Тоа секако се однесува и 
на наследната мудрост, лу ѓе-
то се здобиваат и со муд рос-
ти кои пред нив ги користеле 
и ги објавиле другите мудри 
луѓе во своите книги и вес-
ниците, за да можат да бидат 
достапни за читателите. Нау-
ката оди напред, а за тоа муд-
рите мисли се користат во 
сите области. Секој гениј рас-
полага со голема мудрост, 
поради што во својот жи во-
тен век со своите постигнати 
резултати се наоѓа на врвот 
на скалилата во придонесот.

Во овој мој напис пишувам 
за македонските мудреци, ка-
ко што се, Аристотел и Тео-
фраст од античкиот период, 
кои ги поставија темелите во 
филозофијата, природните 
науки, математиката, ботани-
ката и другите области на 
нау ката, а за што обработив 
студија под наслов "Антич-
ките македонски филозофи 
со фалсификат прикажани ка-
ко антички Грци од 'Цивили-
зираната Европа'".

Но, секако текстот ќе го 

дадам во кратки црти, пишу-
вам за криминалното одне-
сување на "цивилизираната 
Европа" со погрчувањето на 
нашите неповторливи маке-
донски генијални војсковод-
ци, како што е, императорот 
(ЦАРОТ) Александар III Маке-
донски (355/322 пред Исус 
Христос, кој владеел тери-
торија со површина од 3.800 
милиони километри квад-
ратни, прогласен за Бог од 
Република Атина и од пред-
ците на Египет, кои му пред-
видоа дека ќе биде најго ле-
миот император на сите вре-
миња, дека ќе ги победи вој-
ските на Персија. Сите на-
роди го прифатиле Алек сан-
дар Македонски за ослобо-
дител од персискиот јарем.

Колку фанфари за по фал-
би и за овации создал Алек-
сандар Македонски со сво ја-
та храброст во походите, со 
недостижни од другите до-
сега тактики и стратегии, во-
дејќи ја исклучителната маке-
донска фаланга, како воена 
формација, со колкава голе-
ма филозофија располагал 
во сите воени и праведни 
постапки кон покорените на-
роди, кои ги сметал за свои 
пријатели и се однесувал спо-
ред обичаите на потчинетите 
освоени народи, како и со 
прифаќањето на нивната об-
лека и храна, прифаќајќи дел 
од нивната филозофија во по-
зитивна конотација. Во воз-
вратното дејство, кај наро ди-
те на огромната империја ја 
наметнувал македонската фи -
лозофија, обичаите и начинот 
на живеење. Поробените на-
роди од Персијците не ги по-
корил, односно не ги по ро-
бил и не им дал повторно 
ропство, напротив им донел 
слобода поради што сите на-

роди од империјата на Алек-
сандар Македонски ги це не-
ле и ги почитувале, па дури и 
самите Персијци. Престол ни-
ната од Пела ја преселил во 
Вавилон (Месопотамија), со 
што докажал дека е ин тер-
национален владетел. По доц-
на во историјата неговата ве-
личина направи многубројни 
лоши копии на лоши вла де-
тели (императори), освоју ва-
чи за уништување, поро бу-
вање, асимилирање на дру-
гите народи. Вакви примери 
по 322 Господово Лето пред 
Исус Христос се безброј во 
историјата, односно до ко-
нечното уништување на Ма-
кедонија во 146 година од 
страна на Римската империја, 
со безброј уништени народи, 
заборавени во историјата до 
денес, со безброј војско вод-
ци кои уништиле туѓи луѓе и 
цивилизации за да го на метнат 
својот примитивизам над по-
развиените народи, со ури-
вање на спомениците на кул-
турата, со убивање на не ви-
ниот народ, со масовни ко ле-
жи на луѓето како обични жи-
вотни, без милост и совест.

Александар Македонски 
со својот татко императорот 
Филип II на 2 житар (август) 
338 година пред Исус Христос 
во Херонеја на Илинден ги 
поразил војските на Репуб-
лика Атина, при што заро бе-
ните војници ги ослободил 
за да одат во Република Ати-
на, без да преземе врз нив 
тортура како што тоа го пра-
веле војските на Република 
Атина и војските на Персија. 
Овој датум, 2 август 338 го-
дина пред Исус Христос, е 
првиот македонски победо-
носен Илинден и милостив 
кон војниците на Република 
Атина, односно дотогаш, па и 

до денес, не се памети вакво 
милосрдие и мудрост на не-
повторливиот гениј импера-
торот Александар III Маке-
дон ски. Според филозо фија-
та, во издадената наредба на 
Александар III Македонски, 
војник не смее да убие цар, 
односно тој се бори со вој-
ник, а само цар со цар, но 
наспроти тоа сепак подмол-
но се убивале цареви од стра-
на на војниците на другите 
цареви, со налог или без, на 
бојното поле или затку лис но.

Во случајов не ја зголему-
ваме славата на Александар 
III Македонски за да омало-
важиме други цареви, на про-
тив од разни автори досега 
од сите признат војсководец 
и ханист е Александар III Ма-
кедонски и е наречен Алек-
сандар Велики затоа што од 
него нема помудар, поспо со-
бен војсководец, похуман и 
поцивилизиран император 
на Земјата, ниту некој создал 
држава со такво огромно 
пространство.

Почитта која до денес ја 
имаме ние и сите луѓе на пла-
нетата Земја за Александар 
III Македонски се базира на 
фактот дека ги споил запад-
ната со источната цивили за-
ција, северната со јужната ци-
вилизација, што е фило зоф-
ски голема мудрост на еден 
генијален човек, со визија за 
опстојување на сите народи 
и на сите култури на Земјата.

Александар Македонски 
на своите непријатели им ну-
дел да се смират и им овоз-
можил да прифатат соживот 
во неговата империја, а за да 
нема крвопролевање барал 
да се приклучат во по го ле-
мата многунационална Маке-
донска империја. Александар 
Македонски ја достигнал сво-
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јата слава со средствата и со 
начините на кои успеал да ја 
достигне и тој е пример на 
духовно возвишение и на ве-
ликодушност во смелоста да 
води огромна целина на кон-
гломерат на разните народи 
на Европа, Азија и на Африка.

Александар III Македонски 
е неповратен гениј, со голем 
квантум на интелигенција, 
генетски програмиран и со 
визија за напредувањето на 
цивилизацијата, а иако е ми-
нато долго време од неговата 
смрт (бил отруен), сепак тој 
не исчезнал во просторот на 
вечноста и не е заборавен од 
македонскиот народ, од по-
томците - современите Маке-
донци и од целата светска 
јавност, од историчарите и 
од војсководците кои сакале 
да го копираат а станале и 
останале само бледа копија, 
така што времето никогаш 
не ма да го избрише големиот 
војсководец, филозоф и хума-
нист, кој на целиот свет му 
дал да користи наука. Бла-
годарни сме на мудроста ко-
ја генетски е всадена кај ма-

кедонскиот народ од Бога, 
нашиот творец. Александар 
Македонски е голем човек 
бидејќи умеел да ја иско рис-
ти, покрај големата инте лек-
туална способност, благонак-
лонетоста на судбината која 
го предодредила а тоа е Гос-
под, нашиот творец, како што 
претходно изнесов за целиот 
македонски народ, така са-
кал да создаде неповторлива 
светска личност. Во него и 
пред Исус Христос постои 
христијанска добрина. Него-
вото воздигнување е со за-
слуга и затоа историјата не 
го избришала со најголемиот 
великан на сите времиња во 
светската историја. Алек сан-
дар Македонски е таков ка-
ков што го опишавме, за што 
нема дилема. Од овие по-
фалби за Александар III Ма-
кедонски светот има корист 
да се создаде мултина ционал-
на заедница, без да се по т-
цени или да се игнорира 
постоењето на било кој на-
род, затоа што  Господ бара 
сите да живеат на Земјината 
топка во љубов и во мир, со 

ангажирање да се усовршува 
во сите полиња и во духовно 
воздигнување.

Денес, за жал, во XXI век 
по Исус Христос светот е 
составен од маски. Пример 
за тоа е случајот на Обе ди не-
тите нации и на Европската 
унија кои Република Македо-
нија не ја признаваат, потоа 
се негира дека Македонската 
православна црква е авто-
кефална црква и продол же-
ние на Охридската архи епис-
копија. Очигледната вистина 
им ги заслепила очите и им 
ги оглувела ушите за маке-
донската стварност, за по том-
ците на античките Маке дон-
ци и првите христијани во 
Европа, од каде што се ши-
реле религијата, писменоста 
и воопшто цивилизацијата на 
сите континенти, од страна 
на Македонците кои се зна-
меносци со шеснаесет кра ко-
то сонце од Кутлеш на Алек-
сандар Македонски. Да ја 
спомнеме првата христи јан-
ска Света Лидија од Филип - 
Егејска Македонија, која е 
покрстена од Свети Павле, 

во придружба со Свети Сила 
и Свети Тимотеј, како и Еван-
гелистот Свети Лука во 51 
Господово Лето.

За Организацијата на Обе-
динетите нации и на Европ-
ската унија ќе наведам цитат 
од Библијата: "Тоа што сакате 
да ви прават луѓето, истото 
правете им го на нив", потоа 
"Кој се соединува со Господ 
станува само еден Дух со Не-
го", а Македонците се избран 
народ од Бога, имаме едно 
крштевање, кое го осветува 
патот и од Господ сме крс-
тени во Духот, поради кој не 
сакаме повторно крштевање 
од антихристијаните, кои ни 
го оспоруваат најмилото да-
дено од нашиот Творец. Гос-
под Бог ќе ја обедини Маке-
донија во овој XXI век од 
новата ера и покрај интри-
гите кои ги водат недостој-
ниците на Бога.

Спасе Јовчев,
Скопје

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.
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ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО 
НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. 
ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ 
НА ФИЛТРАЦИЈА. 

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО 
ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, 
КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ 
(ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И 
БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА 
ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ 
НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е 
ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА
ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ
НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА 
"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

Почитуван господине пре-
миер, колега од Универзитетот 
"Св. Кирил и Методија", мина-
тата година Ви испратив две 
писма да помогнете да се раз-
реши состојбата со забраната, 
која се спроведува врз теата-
рот "Скрб и утеха", да се раз-
береме како демократи, гра ѓа-
ни, Македонци, колеги од Уни-
верзитетот и да бидеме од пол-
за и двајцата за нашава земја. 
Но, за жал, нема резултати. За-
тоа состојбата околу потисну-
вањето на театарот "Скрб и 
утеха" ќе ја споделам со јав-
носта. Правото да се биде чо-
век, да се биде рамноправен 
со другите, е основното чове-
ково право. Како и правото на 
слобода. Правото на приватна 
сопственост. На театарот "Скрб 
и утеха" му се скратува тоа 
право, не му се одобрува ниту 
една премиера од страна на 
Министерството за култура за 

ЦЕНЗУРАТА  КОН  "СКРБ  И  УТЕХА"ЦЕНЗУРАТА  КОН  "СКРБ  И  УТЕХА"
2006 година, со што се дове-
дува во нерамноправна сос тој-
ба со другите професионални 
театри во РМ, и се кршат чо-
вековите права и правото на 
слободата во култура. "Скрб и 
утеха" е возобновен 1988 го ди-
на, тоа се речиси 20 години 
пос  тоење, од неговото прво 
именување на 13.5.1901 г. се 
навршуваат 105 години, а од 
неговите почетоци од 1895 г. 
се минати 111 години. Сите дру-
ги театри имаат добиено сред-
ства за продукција и за пре-
миери. Ние сме приватна кул-
турна институција, иако Ми-
нис терството за култура ни фи-
нансираше едно работно мес-
то за време на министерот Сло-
бодан Унковски, што само е по-
казател за нашата вистинска 
вредност. Не може "Скрб и уте-
ха" да се споредува со некој 
независен продуцент, кој де-
новиве се регистрирал или до-

дека нивните сопартијци се на 
власт за да се каже дека на 
ниту еден независен проект 
не му се одобрени средства за 
премиера. За да се биде на вис-
тина театар потребни се време 
и дела. Значи, ние не сме не-
зависен проект туку приватна 
културна институција, при ва-
тен театар, и треба да се по-
читува тоа право. И како таков 
театар би требало да имаме 
исти права и со театрите про-
излезени од соцреализмот-те-
атрите згради-државните теат-
ри - 11 на број, на кои им се 
дадени средства за продукција 
за 2006 година. Но, за жал, кон 
нас се гради поинаков однос 
со што ни се одзема правото 
да бидеме рамноправен дел 
од македонската култура и не 
добиваме премиера од Минис-
терството за култура. Зошто? 
Тоа не е социјал-демократија и 
европско интегрирање. Во Ев-

ропа приватната култура е рам -
ноправна при делењето на бу-
џетот со државната, барем та-
ка ни пренесоа предавачите 
од Советот на Европа, на се-
минарот одржан во "Молика", 
на Пелистер, кога министер бе-
ше Слободан Унковски. Оста-
нува сенката на сомневање де-
ка се работи за свесен при ти-
сок врз нас затоа што како и 
првиот театар "Скрб и утеха" 
имаме блиски културни врски 
со македонските заедници во 
соседните земји. 

Луѓето треба да се почи ту-
ваат според делата. И "Скрб и 
утеха" е дел од македонската 
култура. Театарот ја бара сво-
јата премиера. Срамота е во Р 
Македонија да се забранува 
македонската култура. 

К.Ц. "Скрб и утеха",
уметнички директор

Тихомир Стојановски


