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АПСТРАКТ

ABSTRACT
The first recorded flag usage in
Byzantine Macedonia goes back to the
10th century. Portolans shows a yellow
flag with a red double-headed eagle
above City od Skopje. The heraldic
flags attributed to Alexander the Great
in medieval European sources are also
included. Among the rebellion flags
under Ottoman Empire the oldest preserved is
from 1876 Macedonian Uprising in Razlovci.
From the insurgent flags of Ilinden Uprising in
1903 came the color of the flag on Macedonian
national flag of 1943. Тhe red partisan fivepointed star is from 1941 and latter appears on
the flags of all republics in Yugosalvia. Under
this flag the Republic of Macedonia won its
independence in 1991. The star was replaced in
1992 with the yellow 16-pointed sun of Kutlesh/
Vergina type, which in turn was replaced with an
8-rayed divergent sun. The design processes and
proposals are discussed in detail.

Првата забележана употреба на знамето во византиска Македонија датира од 10 век. Портоланите покажуваат
жолто знаме со црвен двоглав орел над
град Скопје. Вклучени се и припишаните
хералдички знамиња на Александар Велики од средновековни европски извори.
Од востаничките знамиња под Отоманската Империја најстарото сочувано е од Македонското востание во Разловци од 1876 година.
Од знамињата на четите од Илинденското востание во 1903 година доаѓа и бојата на знамето
на македонското државно знаме од 1943 година. Црвената партизанска петокрака потекнува од 1941 година на знамињата на сите републики од Југославија. Под ова знаме се освои
независноста на Република Македонија. Ѕвездата беше заменета во 1992 година со жолтото
16-крако сонце од типот Кутлеш/Вергина, кое
пак во 1995 беше заменето со дивергентно сонце со осум зраци. Процесите на дизајнирање и
предлозите се дискутирани во детали.
Клучни зборови: векслилологија на
Македонија; знамињата на Македонија;
Македoнsко знаме
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ИСТОРИЈА НА
МАКЕДОНСКОТО
ДРЖАВНО ЗНАМЕ

РАНИ ЗНАМИЊА

EARLY FLAGS

В ЕКСИЛ ОЛ ОГ ИЈА • V EX IL L OL OG Y

Македонија, регион на Балканскиот Полуостров во југоисточна Европа, видела многу цивилизации и култури во својата долга историја.
Античкото македонско кралство, најпознато по
големиот освојувач Александар Македонски,
паднало во рацете на Римјаните во 146 п.н.е. Во
следните 22 века (со неколку кратки прекини)
Македонија била дел од две големи империи,
Римската (вклучувајќи ја Византиската) и Отоманската Империја. На почетокот на 20 век, регионот на Македонија, како плен на Првата балканска војна (1912), беше поделен меѓу четирите
млади балкански држави, Грција, Бугарија, Албанија и Србија, и токму на делот кој таа го окупира
се создава модерната држава Македонија.
Знамето е симбол на држава, земја, провинција итн., па дури и народ. За време на средновековниот период, знамињата главно биле
хералдички, чиј дизајн е преземен од грбот.
Текстилот од кој се направени знамињата не е
многу издржлив материјал. Затоа, при истражувањето на знамињата треба да користиме надворешни извори, како што се слики или знамиња
во книги, или нивниот дизајн опишан во писмена форма.
Во Источното Римско Царство, средновековните знамиња биле под силно влијание на
црквата, а крстот бил најчест симбол. Кога свети Методиј владеел со пограничниот регион
меѓу Источното Римско Царство и Бугарското
Кралство, околу реката Брегалница во Македонија (845-855) се претпоставува дека имал црвено знаме со жолт крст, пред кое ги покрстувал
луѓето во неговото кнежевство кои уште не биле
христијани (Панов 1988, 290) (сл. 1).
Кога подоцна бугарскиот владетел Борис (852-889) ја освоил Македонија, тој испратил писмо до папата Николај I во кое прашува какво
знаме да вее. Како одговор, папата
напишал, какво друго знаме освен
знакот на светиот крст, објаснувајќи
дека Константин Велики го поставил крстот на црвено знаме. Ова ни
дава насоки дека повеќето знамиња од тој период биле со крст (Отговорите 1960, 87-88) .
Најстарата зачувана претстава на конкретно
знаме во Македонија е знамето на градот Скопје
од поморска карта на италијанскиот картограф
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

Macedonia, a region on the Balkan Peninsula
in southeast Europe, has seen many civilizations
and cultures in its long history. The ancient
Macedonian Kingdom, best known for the
conqueror Alexander the Great, fell to the
Romans in 146 BC. In the next 22 centuries
(with a few short interruptions) Macedonia
was part of two great empires, the Roman
(including Byzantine) and Ottoman Empires.
At the beginning of the 20th century the region
of Macedonia was divided, as a spoils of the
First Balkan War (1912), among the four young
Balkan states: Greece, Bulgaria, Albania, and
Serbia; the modern state of Macedonia occupies
territory gained at that time by Serbia.
A flag is a symbol of a state, land, province,
etc., or even a peoples group. During the medieval
period flags were mostly heraldic, devised based
on coats of arms. The textiles of which the flags
were made was not very durable. Therefore, in
researching flags we need to use external sources,
such as paintings or flags in books, or their designs
as described in writing.
In the Eastern Roman Empire, medieval flags
were strongly influenced by the church, with
the cross as the most common symbol. When
St. Methodius1 ruled the border region between
the Eastern Roman Empire and the Bulgarian
kingdom, around the river of Bregalnica in
Macedonia (845–855), he presumably had a red
flag with a yellow cross, before which he baptized
the people in his principality who had not yet
become Christians (Панов 1988, 290) (Fig. 1).
When later the Bulgarian ruler Boris (852–
889) invaded Macedonia, he sent a letter to
Pope Nicholas I, asking
what kind of flag to fly.
In response, the pope
wrote, “what other flag
than the sign of the Holy
Cross?”, explaining that
Constantine the Great
Сл./Fig. 1
placed the cross on a
red flag. This gives us
guidance that most flags of that period bore a
cross (Отговорите 1960, 87–88).
The oldest preserved representation of a
specific flag in Macedonia is the flag of the city of
Skopje, from a 1339 maritime map (portolan) by
4
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ПРИПИШАНИ ХЕРАЛДИЧКИ
ЗНАМИЊА НА АЛЕКСАНДАР
МАКЕДОНСКИ

HERALDIC FLAGS ATTRIBUTED
TO ALEXANDER THE GREAT OF
MACEDONIA

Посебна збирка знамиња се оние хералдичките знамиња припишани на Александар Македонски. Ликот на Александар Македонски е

A special collection of flags are those heraldic
flags attributed to Alexander the Great of
Macedonia. The image of Alexander was deeply
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Анџелино де Дулцерто,
the Italian cartographer
од 1339 година (Dulcert
Angelino
Dulcert
1339). Оваа карта ги при(Dulcert 1339). This map
кажува пристаништата
shows the ports around
околу Медитеранот, а
the Mediterranean, and
некои од нив се прикаmost of them show a flag.
жани со знаме. Скопје е
Skopje is represented
претставено со натписот
by
the
inscription
Сл./Fig.
2
„Скопи“, над кој се наоѓа
“Scopi”, above which
тврдина, над која се вее
is a fortress, over which
знаме. Знамето е жолто со црвен двоглав орел
a flag is flying. The flag is yellow with a red
(сл. 2). Текстовите на овој дел од картата се напиdouble-headed eagle (Fig. 2). The texts on this
шани наопаку. Подолу има натпис „Сервија“, кој
part of the map are written upside down. Below
досега се толкуваше како Србија, а со тоа знамето
it is the inscription “Servia”—this was initially
ѝ се припишуваше на Србија. Но, на овој портоinterpreted as “Serbia”, and thus the flag was
лан, црвен текст се користи само за градови, така,
attributed to Serbia. But the red text was used
се работи за градот Сервија, на реката Бистрица
only for cities, and it actually identified the city of
(Аликмонас), сега во регионот Македонија во ГрServia, on the river (Bistrica) Alikmonas, now in
ција. На истата карта, знамето над Солун е исто
the region of Macedonia in Greece. On the same
како и над Константинопол - црвено знаме со жолт
map, the flag over Salonica is the same as over
крст, знамето на Византиската Империја, исто
Constantinople—red with a yellow cross, the flag
како што веќе споменавме пред два века.
of Byzantine Empire, as we already mentioned
Истото жолто знаме со црвен двоглав орел, се
two centuries before.
гледа на истото место во портоланот на Габриел
The same yellow flag with red double-headed
де Валсека од 1439 година (Valseca 1439). Македоeagle is also seen at the same location on the
нија во последните децении на 14 век потпаднала
1439 portolan of Gabriel de Vallseca (Vallseca
под Отоманската Империја, така што во времето
1439). During the last decades of the 14th century
на исцртување на картата на Валсека била целосно
Macedonia had fallen to the Ottoman Empire, so
под Отоманска Империја.
at the time of Vallseca map it was completely
Знамето како амблем се наоѓа
under Ottoman Empire.
во челенката на (припишаниот)
A flag as a crest is found on the
грб на кралот Марко Мрњавчевиќ,
coat of arms attributed to King Marko
кој владеел со дел од централна
Mrnjavcevic, who ruled part of central
Македонија (1371-1395). Неговите
Macedonia (1371–1395). On his coats
грбови во илирските грбовници, на
of arms in the Illyrian Armorials, the
челенката прикажуваат жена која
crest depicts a woman holding a flag.
држи знаме. Знамето е поделено
The flag is divided vertically into
вертикално на бело и црвено со едwhite and red with a single-headed
ноглав орел, кој е обратно обоен,
counterchanged eagle—the part of
делот од орелот што лежи на белоthe eagle on the white field is red, and
то платно е црвен, а оној на црвеноthe part on the red field is white. The
то платно е бел. Орелот е крунисан
eagle is crowned in gold (London, 16,
Сл./Fig.
3
со злато (London 16, 19) (сл. 3).
19) (Fig 3).
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длабоко вграден во свеста на луѓето од средноembedded in the consciousness of the people of
вековна Европа - не само како голем освојувач,
medieval Europe—not only as a great conqueror
туку и како симбол на доблест и витештво. Се
but also as a symbol of virtue and chivalry.
појавиле различни дела за неговиот живот и
Various works on his life and accomplishments
достигнувања, особено преводи и адаптации на
appeared, notably translations and adaptations of
делата од 3 век: Историја на Александар Макеthe 3rd century History of Alexander the Great by
донски од Квинт Куртиус Руф и Животот на
Quintus Curtius Rufus and The Life of Alexander,
Александар, кралот на Македонците од Псевthe King of Macedonians by Pseudo-Callisthenes
до-Калистен (Јоновски 2015, 36).
(Јоновски 2015, 36).
Во времето на процутот на хералдиката во 13
As heraldry flourished in the 13th century,
век, грбовите и особено хералдичките знамиња
arms and especially heraldic flags as banners and
како банери и стандарди им се припишувале на
standards were attributed to mythological figures,
митолошки фигури или на лица кои живееле
or to persons living before the beginning of
пред почетокот на хералдиката во 12 век, кои тие
heraldry in the 12th century, who did not actually
всушност не ни можеле да ги носат. Тие се фанbear arms. They are fanciful products of the
тастични производи од развиениот хералдички
heraldic period. The armorial flags of Alexander
период. Грбовните знамиња на Александар се
appear as illustrations in general stories and
појавуваат како илустрации во
Alexander
Romancesопшти нарации и александриди
Alexandrides (literary works
(книжевни дела кои го слават
celebrating Alexander’s life
животот и достигнувањата на
and achievements). These
Александар). Нивниот изглед
were not consistent—various
не е постојан, но се појавуваinterpretations
appeared
ат различни толкувања во заdepending on the region
висност од регионот (Jonovski
(Jonovski 2020, 14).
2020, 14).
The oldest book depicting
Најстарата книга која го
Alexander the Great with
Сл./Fig. 4
прикажува Александар Макеflag is from the first half of
донски со знаме е од првата
13th century. In the Byzantine
половина на 13 век. Во византиската книга наbook written in Greek, Historia Alexandri
пишана на грчки јазик, Историја на АлексанMagni (recension epsilon), the flag bears a
дар Велики (рецензија ипсилон), знамето е со
tetragrammatic cross (with four letters “B”)
тетраграмски крст (со четири букви „В“) (сл. 4)
(Fig. 4) (Pseudo-Callisthenes 1200, 17r). It is
(Pseudo-Callisthenes 1200, 17r). Тоа е, веројатно,
probably the earliest reported usage of this flag.
најраната позната употреба на ова знаме. ПодоLater, it would be used by the emperors of the
цна, тоа ќе биде преземено од царевите од виByzantine Paleologos dynasty (probably to
зантиската династија Палеолог, веројатно симconnect them symbolically with Alexander the
болично поврзувајќи се со Александар Велики.
Great) and became known as Byzantine flag. The
Тоа ќе стане познато и како византиско знаме.
same blazon appears for Serbia from the Illyrian
Истиот блазон за Србија се
armorials, starting from the end
јавува во илирските грбовници
of 16th century.
почнувајќи од крајот на 16 век.
The first armorial flag
Првото грбовно знаме што
attributed to Alexander appeared
му се припишува на Алексанin Western Europe in the early
дар во Западна Европа се поја13th century (perhaps 1210) in
вило на почетокот на 13 век
the work of Roger IV of Lille,
(можеби 1210 година) во делоHistoire ancienne jusqu’à César,
то на Роџер IV од Лил, Стара
and in its illustrated version, the
историја од Цезар, во неговата
manuscript of Dijon, about 60
Сл./Fig. 5
илустрирана верзија, ракопиyears later (Histoire 1260, 172v)
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сот на Дижон, околу 60 години
(Fig. 5). In it, Alexander’s
подоцна (Histoire 1260, 172v) (сл.
flag is a silver lion on
5). Во него, знамето на Алексанred field. The illustrated
дар е црвено со сребрен лав. Во
manuscript of Le roman de
илустрираниот ракопис на Ромаtoute chevalerie, the 14thнот на сите витези од 14 век на
century novel by Thomas de
Томас де Кент за Александар, поKent about Alexander, shows
кажува златно знаме со црвен лав
a red lion on a golden field
(сл. 6) (Grise 1338, 58v).
(Fig.6) (Grise 1338, 58v).
Во својата епска поема ЗаIn his epic poem Les
Сл./Fig.
6
клетвата на паунот, изведена
Voeux du Paon, performed
пред бискупот од Лиж во 1312
before the Bishop of Liege in
година, Жак де Лонгујон ги прославува „Деветте
1312, Jacques de Longuyon glorified “the Nine
достоинственици“, тоа се тријаWorthies” (Voex 1350). They
да од тријади: „Добрите пагани“:
were a triad of triads: the
Хектор од Троја, Александар
“Good Pagans”: Hector of
Велики и Јулиј Цезар; „Добрите
Troy, Alexander the Great,
Евреи“: Исус Навин, кралот Даand Julius Caesar; the “Good
вид и Јуда Макавеј, и „Добрите
Jews”: Joshua, King David,
христијани“: кралот Артур, Карло
and Judas Maccabeus; and
Велики и Годфри од Бујон, кралот
the “Good Christians”: King
на Ерусалим (Voex 1350). СликиArthur, Charlemagne, and
те на деветте достоинственици со
Godfrey of Bouillon, King
грбови или хералдички знамиња
of Jerusalem. Images of the
Сл./Fig. 7
може да се најдат изработени во
Nine Worthies with coats
камена пластика, на фрески, таписерии итн. Како
of arms or armorial flags can be found in stone,
што често се случува со припиfrescoes, tapestries, etc. As is
шаните грбови, тие покажуваат
often the case with attributed
одредена недоследност (често се
coats of arms, these show some
заменети еден со друг).
inconsistency (often being
Црвено наме со златен лав се
transposed with each other).
среќава и во Александрида на
Flags with a gold lion on
грчки од 14 век од Венеција (сл.
a red field are also found in
7) (Ψευδο-Καλλισθένης 109v).
Alexandride in Greek from
Сино знаме со златен лав е про14th century Venice (Fig. 7)
најдено во делото на Августин,
(Ψευδο-Καλλισθένης, 109v).
Сл./Fig. 8
Божјиот град наспроти паA golden lion on a blue flag
ганите, од 1480 година (сл. 8)
is found in Augustinus`s De
(Augustinus 1480, 73).
Civitate Dei contra Paganos, from 1480 (Fig. 8)
Во Факти и дела на Алек(Augustinus 1480, 73).
сандар Велики од 1463 година,
In Les faits et geltes
знамето е црвено со златен змеј
D’Alexandre le Grand of 1463,
(сл. 9). Овде наоѓаме и знамиња
the flag is red with golden dragon
со текст „Александар“ (Lucène
(Fig. 9). Here we also find a
1463, 44r). Во друго издание се
flag with the text “Alexander”
прикажани жолто знаме со цр(Lucène 1463, 44r). In another
вен лав кој држи борбена секиedition the flag shows a yellow
ра или халберда (сл. 10) (Curse
flag with red lion on holding a
15, 14r).
battle ax or halberd (Fig. 10)
Сл./Fig. 9
Зелено знаме со златни
(Curse 15th, 14r).
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шестокраки ѕвезди се наоѓа во
The green flag with golden
германската книга Белифорsix-pointed stars is found in
тис од Конрад Кајзер (сл. 11)
the German book Bellifortis
(Kyeser 1450, 87r). Црвено знаby Konrad Kyeser (Fig. 11)
ме со златен орифлејм се наоѓа
(Kyeser 1450, 87r). A red flag
во Трите големи наслови од Сеwith a golden oriflamme is
бастијан Мермот, од 16 век (сл.
found in Sebastien Mamerot,
12) (Mermot 16c, 19v).
Les Titre Trois Grands, from
Сино знаме со три златни
16th century (Fig. 12) (Mermot
ѕвона е пронајдено во делото
16c, 19v).
Сл./Fig. 10
Александар Магнус од Реџине
A blue flag with three
Рихтер од 1567 година (сл. 13) (Regine 1567, 4v).
golden bells is found in Regine Richter’s 1567
Александар со знаме со коза се гледа во МаAlexander Magnus (Fig. 13) (Regine 1567, 4v).
теус Меријан, Серија на четирите империи на
Alexander with a flag with a goat is seen
коњ: Александар Велики, крал на Македонија
in Matthäus Merian, Serie der vier Weltreiche
од 1593 година (сл. 14) (Matthäus 1593). Козата
zu Pferd: Alexander der Große, König von
е говорен симбол на Ајга, главниот град на
Makedonien of 1593 (Fig. 14) (Matthäus 1593).
Александар Македонски.
The goat is a canting symbol for Ayga, the
Најраниот приказ на лав за Александар во
capitol of Alexander`s Macedonia.
ѕидните фрески е пронајден во замокот Монти
The earliest representation of a lion on a flag for
во Италија, кој датира од 1430 година. Некои од
Alexander in wall frescoes is found at Monti Castle
деветте достоинственици се прикажани со грб,
in Italy, dated to 1430. In a depiction of the Nine
некои со знаме. Грбот на Александар е црвено
Worthies, some are holding heraldic flags, some
со златен лав, кој седи на златен трон и држи
wuth arms. Alexander’s is a red flag with a gold
златна секира. Слични фрески од истиот период
lion seated on a gold throne holding a gold axe.
се пронајдени во Шато де Валере, во Сион,
Similar frescoes from the same period are found
Швајцарија, но таму Александар е претставен со
in the Château de Valère, in Sion, Switzerland, but
жолто знаме со црвен лав (Norris et al. 1997, 199).
Alexander is represented there by a yellow flag
with a red lion (Norris et al. 1997, 199).

Сл./Fig. 12

Сл./Fig. 11

Сл./Fig. 13

Сл./Fig. 14

ВОСТАНИЧКИ ЗНАМИЊА

FLAGS OF REBELLION

Во 15 век Македонија потпаднала под
Отоманската
Империја.
Употребата
на
бунтовнички знамиња во Македонија е
документирана и во турски извори. Така, во 1651
година, овчарот Тане од битолското село Чаирли

In the 15th century Macedonia came under
Ottoman rule. The use of rebel flags in Macedonia
is also documented in Turkish sources. Thus,
in 1651 the shepherd Tane from the village of
Cairli, Bitola, was convicted as a flag bearer
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of the “thieves” (Документи 1981, 149). The
flag of Karposh from 1689 is mentioned as
“unfortunate” (ibid).
Due to the difficult conditions under
Ottoman rule and numerous conflicts in
Macedonia, many Macedonians emigrated to
other countries, including the Russian Empire.
There the Macedonian Regiment was formed
from such emigrés, by order of the Russian
Empress Elisaveta Petrovna on May 10, 1759.
It had its own flag, taken from Zhefarovic’s
Stematographia. A red lion appeared on a yellow
field, with “MACEDONIA” written above it.
From 1776 to 1783 the regiment used another
flag with an escutcheon and crossed spears
(Матковски 1985, 270).
The Negush uprising broke out in 1822 under
the leadership of Atanas Karatasho the Old. The
rebel headquarters flew a red flag with a golden
eagle, and above the eagle an inscription, “Seal
of Freedom” (Стојчев, 2000, 329). None of
these last three flags are preserved and no image
of them exists.
The first surviving flag of rebellion is from
the 1876 Macedonian Uprising
of Razlovci, led by Dimitar Pop
Georgiev Berovski (Fig. 15). It is red,
with a red lion and “МАКЕДОНIЯ”
(MACEDONIA) inscribed above
in an arc, set on a gold rectangle
shifted toward the hoist. The lion’s
appearance comes from Zhefarovic’s
Stematographia. The flag was also
used in the Macedonian (Kresna)
Uprising of 1878 (Миљковиќ 2003,
23). The Macedonian League was
formed in 1880, defining its flag in
Article 50 of League’s constitution:
“For all units, special flags were
provided, red with a yellow lion, and the name
of the unit under the arms” (Стојчев 2007, 53).
Flags played a central role during the August
1903 Ilinden (St. Elijah day) Uprising, which
led to the short-lived Republic of Krushevo. The
“Republic” did not have an official flag. The
Krushevo Manifesto of the Uprising mentions
a “Bloody Flag” with text “Freedom or Death”
(Ристовски 2009, 768).
However, each unit of chetniks (guerillas) in
the uprising had its own flag. Most often the flags
JUNE • 2022
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бил осуден како знаменосец на „крадците“
(Документи 1981, 149). Знамето на Карпош од
1689 година се споменува како „злосреќно“ (ibid).
Поради тешките услови под османлиската
власт и многубројните конфликти во Македонија,
многумина емигрирале во други земји, меѓу
кои и во Руската Империја. Од нив, по наредба
на руската царица Елисавета Петровна, на 10
мај 1759 година бил формиран Македонскиот
полк, кој имал свое знаме преземено од
Стематографијата на Жефаровиќ. На жолтото
знаме бил претставен црвен лав, а над него
пишувало „МАКЕДОНИЈА“. Од 1776 до 1783
година полкот користел друго знаме со метална
капа и вкрстени копја (Матковски 1985, 270).
Негушкото востание избувнало во 1822
година под раководство на Атанас КараташоСтариот. Штабот на бунтовниците имал црвено
знаме со златен орел, а над орелот натпис Печат
на слободата (Стојчев 2000, 329).
Ниту едно од овие три знамиња не е зачувано и
нема слика за тоа како изгледале. Првото сочувано
знаме е од Македонското востание во Разловци 1876
година, на Димитар Поп Георгиев-Беровски (сл.
15), тоа е црвено, со црвен лав со
натписот горе „МАКЕДОНIЯ“
во лак, поставено на златен
правоаголник, поместено кон
копјето. Изгледот на лавот
доаѓа од Стематографијата
на Жефаровиќ. Знамето се
користело и во Македонското
(Кресненско) востание од 1878
година (Миљковиќ 2003, 23).
Македонската лига била фор
мирана во 1880 година, и го де
финира своето знаме во член
Сл./Fig. 15
50 од Уставот на Лигата: „За
сите единици беа обезбедени
посебни знамиња, црвени со жолт лав и името на
единицата под грбот“. (Стојчев 2007, 53)
Знамињата играле централна улога за време на
Илинденското востание, во август 1903 година,
што довело до основање на краткотрајната
Крушевска Република. „Републиката“ немала
официјално знаме. Во Крушевскиот манифест на
востанието се споменува „Крваво знаме“ со текст
„Слобода или смрт“ (Ристовски 2009, 768).
Меѓутоа, секоја чета имала свое знаме.
Најчесто знамињата биле извезени на црвена
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свила. Востаничкиот Устав ја
дефинира улогата на знамето, како
и на знаменосецот и постојаните
помошници одговорни за чување
на знамето. Меѓутоа, Уставот не
дефинира конкретно знаме, туку
зборува за знаме воопшто, со значење
на знаме на чета (Пандевски 1987,
193). Повеќето од нив биле црвени,
изработени од две посебни парчиња
ткаенина, често со различни мотиви
на аверсот и на реверсот (Миљковиќ
2003, 23).
Лавот се појавува на шест од
16-те револуционерни знамиња
на Илинденското востание за
кои имаме информации. Две го
прикажуваат лавот како хералдичка
фигура: Загоричанското зелено
знаме со црвен лав (сл. 16), и
кратовското црвено знаме со златен
лав (сл. 17). На другите знамиња
лавот се користи како амблем, но
не во хералдичка положба или во
хералдичка композиција; боите на
лавот се природни - извезени со
темноцрвен конец, додека гривата е
прикажана со посветла нишка, како
на струшкото знаме (сл.18).
Сонцето првпат се појавува
како дел од пејзажот на знамето на
кумановската чета. Во средината на
аверсот има панел на кој е прикажан
бунтовник во кафеава наметка, кој
држи пушка со бајонет во десната
рака и копје со црвено знаме во
левата рака, наредени на пејзаж од
изгрејсонце и планини (сл. 19).
Знамето на Крушевската чета е
црвено со жолта контура на две раце
кои се ракуваат и факел зад нив (сл.
20). Други знамиња се црвени со
жолт крст во центарот и под него
текст. (Јоновски 2020).

were embroidered on red silk. The
1.
rebellion’s constitution defined the
role of the flag, as well as the flag
bearer and the permanent assistants
responsible for guarding the flag.
However, constitution did not
define a single flag for the country
or uprising, but spoke of flag in
general, meaning the unit flag (Пандевски 1987, 193). Most flags were
red, constructed from two separate
pieces of fabric, often with different
motifs on the obverse and reverse
(Миљковиќ 2003, 23).
The lion appears on six of the 16
Ilinden Uprising revolutionary flags
for which we have information. Two
depict the lion as a heraldic figure:
the Zagorichani flag (a red lion
on a green field) (Fig. 16), and the
Kratovo flag (a gold lion on a red
field) (Fig. 17). On the other flags the
lion is used as an emblem, but not in
a heraldic position or in a heraldic
composition; the colors of the lion
are natural—embroidered with a
dark red thread, while the mane is
shown with a brighter thread, like in
Struga flag (Fig. 18).
The sun appears as part of the
landscape for the first time on the
Kumanovo unit flag. In the center
of the obverse a panel shows a rebel
in a brown robe holding a rifle and a
bayonet in his right hand and the staff
of a red flag in his left hand, arrayed
against a landscape of sunrise and
mountains (Fig. 19).
The Krushevo unit flag is red
with the yellow outline of two hands
shaking and a torch behind (Fig. 20).
Other flags are red with a yellow
cross in the center and text below
(Jonovski 2020).

Сл./Fig. 16

Сл./Fig. 17

Сл./Fig. 18

Сл./Fig. 19

Сл./Fig. 20

ДРЖАВНО ЗНАМЕ

THE STATE FLAG

Првиот предлог за знаме на независна
Македонија, на македонската колонија во
Санкт Петербург, Русија, беше објавен во
списанието Македонски голос во 1914 година,

The first proposal for a flag of an independent
Macedonia was made by the Macedonian colony
in St. Petersburg, Russia, and published in
the journal Makedonskiy Golos in 1914, as an
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како илустрација со наслов „Македонско знаме“
illustration titled “Macedonian Flag” without any
без никакво објаснување или придружен текст
explanation or accompanying text (Македон(Македонскій Голосъ, 1914). Знамето е црвено
скій Голосъ, 1914). The flag is red with a white
со бел кантон, во кој има црвен еднорог (и
canton bearing a red unicorn (despite having
покрај тоа што се смета дека тоа всушност го
been perceived by some as Alexander’s horse,
претставува коњот на Александар, Букефал).
Bucephalus). In the lower fly corner is a quarterВо долниот агол на слободниот дел е четвртsun in gold with many rays depicted as narrow
сонце во златна боја со многу зраци прикажани
gold lines, around which runs the inscription in
како тесни златни линии, околу кои е натписот
decorative oblique letters in gold: “Едина несо украсни коси букви во златна боја: „Едина
зависима Македония” (Edina Nezavisima
независима Македония“ (сл. 21). Ова знаме е
Makedonija, One Independent Macedonia) (Fig.
реакција на Балканските војни (1912-1913) во
21). This flag was a reaction to the Balkan Wars
кои османлиската провинција Македонија била
(1912–1913) after which the Ottoman province
поделена од нејзините соседи.
of Macedonia was divided into four parts by its
Во 1918 година, делот на Македонија под
neighbors: the recently independent kingdoms
Србија станал дел од Кралството
of Greece, Bulgaria, Albania, and
на Србите, Хрватите и Словенците,
Serbia.
подоцна
преименувано
во
In 1918 the portion of
Југославија. За време на Втората
Macedonia under Serbia became
светска
војна,
Демократска
part of the Kingdom of Serbs,
Федеративна
Македонија
Croats, and Slovenes (later
постигна суверенитет во рамките
renamed Yugoslavia). During the
на Југославија преку АСНОМ
Second World War Democratic
Сл./Fig. 21
како „решение на македонското
Federal Macedonia achieved
национално прашање“. АСНОМ, честопати
sovereignty within Yugoslavia through the Antiнаречен „Втор Илинден“ се одржа на 2 август 1944
Fascist Assembly of the People’s Liberation
година, на 41-годишнината од Илинденското
of Macedonia (ASNOM) as a “solution to the
востание во 1903 година, давајќи перцепција за
Macedonian national question”. ASNOM, often
континуитет.
referred to as the “Second Ilinden” (St. Elijah’s
Основата на дизајнот на македонското знаме
Day) was held on 2 August 1944, the 41st
произлезе од Советувањето на Главниот штаб на
anniversary of the Ilinden Uprising in 1903—
НОВ и ПОЈ во Столице, Босна и Херцеговина во
giving perception of historical continuity.
1941 година. Ова советување ги постави темелите
The basis of the design of the Macedonian
на партизанските единици на Југославија,
flag emerged from the Conference of the General
дефинирани како борбени единици на народите
Headquarters of the National Liberation Partisan
на Југославија, а како свој белег ја дефинира
Units of Yugoslavia in Stolice, Bosnia and
црвената петокрака, заедно со народното
Herzegovina in 1941. This laid the foundation
знаме. Народното знаме плус црвена петокрака
for the partisan units of Yugoslavia, defined as
станаа знамињата на повеќето републики во
combat units of the peoples of Yugoslavia, and
југословенската федерација. Овој концепт
defined the red five-pointed star, together with
се одрази подоцна кога беше дизајнирано
the people’s national flag, as their distinguishing
македонското знаме (Билтeн 1941).
mark. A national flag plus a red five-pointed star
Во летото 1943 година, на ослободената
became the flags of most of the federal republics
територија во Лопушник првпат се разговарало
in the Yugoslav Federation. This concept was
за дизајнот на идното македонско државно знаме.
later repeated when the Macedonian flag was
Ова се случило на состанок на Генералштабот
designed (Билтeн 1941).
на НОВ и ПОМ, кога командантот Михајло
In the summer of 1943, the design of the future
Апостолски се подготвувал да замине во битка.
Macedonian national flag was discussed for the
Тој прашал: „Партизанските единици треба
first time in the liberated territory in Lopushnik.
да веат знаме. А какво ќе биде знамето?“ По
At a meeting of the General Staff of the Peoples’
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анализата на знамињата на Илинденското
Liberation Partisan Units of Macedonia (PUM),
востание од 1903 година, било избрано црвено
Commander Mihajlo Apostolski was preparing
знаме. Според одредбите за партизански
to go into battle and asked: “Partisan units
знамиња на Советувањето во Столице,
should fly a flag. And what will be the flag?”
македонското партизанско знаме во центарот
After analyzing the flags of the Ilinden Uprising
има црвена петокрака, обрабена
of 1903, a red flag was chosen. In
со жолто-златна боја (Солунски
accordance with the provisions for
1993, 102) (сл. 22). Во седиштето
partisan flags in the advisory order
на ПОМ во Лопушник, Кичево, е
in Stolice, the Macedonian flag bore
одреден изгледот на македонското
a red five-pointed star in the center,
знаме - црвено поле со иста
bordered in yellow-gold (СолунСл./Fig. 22
црвена петкрака ѕвезда, но со
ски 1993, 102) (Fig. 22). At the
жолти рабови (Младеновски 2004
headquarters of PUM in Lopushnik,
г. 24). Меѓутоа, понекогаш ѕвездата била во
Kichevo, the appearance of the Macedonian
кантонот, како што се гледа
flag was similarly determined—a
на фотографија од Кичево
red field with the same red fiveво септември 1943 година
pointed star, but with yellow
(сл. 23). Во манифестот на
edges (Младеновски 2004, 24).
Штабот на НОВ и ПОМ кон
However, sometimes the star was
македонскиот
народот
и
in the canton, as seen a photograph
малцинствата во Македонија
from Kichevo in September 1943
од октомври 1943 година
(Fig.23). The Manifesto of the
Сл./Fig. 23
знамето се нарекува „Знамето
Headquarters of the People’s
на Крушевската Република“
Liberation Army and Partisan
(Манифест 1943).
Units of Macedonia to the Macedonia People
Првото
споменување
на
знаме
во
and Minorities in Macedonia of October 1943
официјалните документи е во Прогласот до
describes the flag as the “Krushevo Republic`s
македонскиот народ од 19 ноември 1944 година:
Flag”.
„високо се дига црвеното македонско знаме“
The first mention of a flag in official documents
над ослободената територија, а потоа неколку
is in the Proclamation to the Macedonian People
параграфи подоцна: „Занесете го што побргу
of 19 November 1944: “the red Macedonian flag
црвеното партизанско знаме во нашето родно
is flown high” over the liberated territory, then
Скопје, развејте го високо над неговиот врф“.
a few paragraphs later: “Bring the red partisan
(Президиум 1944).
flag as soon as possible in our native Skopje, fly
Тоа сугерира дека во хиерархијата на
it high above its mountain.” (Presidium 1944).
симболите црвеното знаме станало основа на
This suggests that in the hierarchy of
која биле поставени други можни симболи,
symbols, the red flag became the basis on which
ѕвезда со пет крака или нешто друго. Црвеното
other possible symbols would be placed, a fiveзнаме било перципирано и како македонско и
pointed star or something else. The red flag was
како партизанско. Ова произлегува од фактот
perceived as both Macedonian and Partisan,
дека македонското знаме и знамињата на
because the Macedonian flag and the flags of
другите југословенски републики беа прво
other Yugoslav republics were first military flags
воени знамиња кои се трансформирале во
which transformed into the state symbols of the
државните симболи на шесте федерални
six federal republics. This also shows how dual
републики. Ова исто така покажува како
symbolism can persist at the same time. On the
двојна симболика може да опстојува во исто
one hand, the Macedonian flag was related to the
време. Од една страна, македонското знаме
flag of the Krushevo Republic of 1903, which
било поврзано со знамето на Крушевската
is mentioned in the national anthem Today over
Република, кое се споменува во државната
Macedonia.2 The second stanza starts “Again
химна Денес над Македонија се раѓа.2 Втората
the flag of Krushevo Republic is flown”.This
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

12

ЈУНИ • 2022

ЗНАМИЊА СО СОНЦЕ И ЛАВ

FLAGS WITH SUN OR LION

По Втората светска војна имаше голема политичка емиграција од Македонија, особено по
Граѓанската војна во Грција (1947-1949) и злосторствата нанесени врз македонското цивилно
население таму. Во овој период се формираат различни македонски национални движења
во дијаспората (Томов 2012). Почнувајќи од
1956 година, националистот и дисидент Драган
Богдановски организирал неколку македонски
организации во Европа. Ослободителниот комитет на Македонија (ОКМ) е основан во 1962
година во Трелеборг, Шведска; во 1973 година
стана Движење за ослободување и обединување
на Македонија (ДООМ).
Македонската дијаспора, главно присутна во
Австралија, Канада и САД, првенствено се зала-

After the Second World War there was
extensive political emigration from Macedonia,
especially after the Greek Civil War (1947–
1949) and the atrocities inflicted on Macedonia’s
civilian population there. Various Macedonian
national movements in the diaspora were formed
in this period (Томов 2012). Starting in 1956,
dissident nationalist Dragan Bogdanovski
organized several Macedonian organizations
in Europe. The Liberation Committee of
Macedonia (OKM) was founded in 1962 in
Trelleborg, Sweden; in 1973 it became the
Movement for Liberation and Reunification of
Macedonia (DOOM).
The Macedonian diaspora, living mainly
in Australia, Canada, and the U.S., primarily
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строфа почнува „Од ново сега знамето се вее на
flag was a symbol of the 100-year struggle
Крушевската Република“. Ова знаме е симбол
for freedom, but also a symbol of the partisan
на 100-годишната борба за слобода, а од друга
movement in the National Liberation War, the
страна е симбол на партизанското движење во
last and most important stage of that struggle.
НОБ, последната и најважна етапа од таа борба.
Therefore, with the Proclamation leaders urged
Затоа, лидерите со прогласот побараа знамето да
that the flag be taken to the capital of Skopje, as
се однесе во главниот град Скопје, како симбол
a symbol of the final victory and final liberation
на конечната победа и конечното ослободување
of Macedonia.
на Македонија.
During this period, the flag of the USSR
Во овој период, знамето на
was popular as well as the
СССР било популарно како и
flag of the Communist Party
знамето на Комунистичката
of Yugoslavia with a similar
партија на Југославија кои се со
design: a red flag with a red
слични дизајни: црвено знаме
five-pointed star in the canton,
со црвена петокрака ѕвезда во
edged in gold, bearing a crossed
кантонот, обоена во злато, со
hammer and sickle. In the upper
Сл./Fig. 24
вкрстен чекан и срп. Во горниот
part of the flag appeared the
дел од знамето е испишан слоганот „Пролетери од
slogan “Workers from all countries unite” (Fig.
сите земји обединете се“) (сл. 24).
24).
Знамето на НР Македонија е утврдено во член
The flag of the People’s Republic of
4 од нејзиниот Устав од 31 декември 1946 година
Macedonia was established in Article 4 of the
(Службен 1947). Тоа е црвено во сооднос 1:2. На
constitution of 31 December 1946 (Службен
него има црвена петокрака ѕвезда во
1947). It was red in proportions of
кантонот, која се одделува од полето
1:2. On it is a red five-pointed star
со жолта фимбријација (сл. 25).
in the canton, distinguished from the
Според Законот за македонското
field by a yellow fimbriation (Fig.
знаме од 1974 година, дијаметарот
25). According to the Macedonian
на опишаниот круг околу ѕвездата
Flag Law of 1974 the diameter of
Сл./Fig. 25
е 0,33 од висината на знамето, што
the implied circle enclosing the star
значи дека е помал од тробојката на Југославија и
is 0.33 of the height of the flag, smaller than on
на другите републики каде што е 0,6 од висината
the tricolor of Yugoslavia and of other republics,
на знамето.
where it is 0.6 of the height of the flag.
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гала за ослободување и обединување на етничadvocated the liberation and unification of
ка Македонија. Својата активност ја насочувала
ethnic Macedonia. It directed its activity toward
кон поддршка на Македонците во Грција, каде
supporting the Macedonians in Greece, where
што тие немаат основни човекови права, како
they lacked basic human rights, such as the
што е правото на користење на нивниот јазик.
right to use their language. With the loosening
Со олабавувањето на односите во рамките на
of relations within the Yugoslav Federation
југословенската федерација во 1988 година дојin 1988 came the first public and spontaneous
де до првите јавни и спонтани собири против
rallies against Greece’s negative attitude
негаторскиот однос на Грција кон Македонија и
towards Macedonia and the Macedonians,
Македонците, особено кон оние што живеат во
especially toward those living in the Aegean part
Егејска Македонија. Ова се совпадна со одлуof Macedonia. This coincided with Greece’s
ката на Грција да го преименува своето Минисdecision to rename its Ministry of Northern
терство за Северна Грција во Министерство за
Greece as the “Ministry of Macedonia and
Македонија и Тракија, што дојде како промена
Thrace”, a change from its previous position—
од нејзината претходна позиција - негирање на
denying the very existence of Macedonia—to
самото постоење на Македонија - во тврдењето
asserting that Macedonia had always been and
дека Македонија отсекогаш била и е само грчка.
was only Greek.
Сонцето како милениумски симбол на МаThe sun as a millennia-old symbol of
кедонија доби посилно симболичко значење по
Macedonia gained stronger symbolic meaning
откривањето на кралската гробница во Вергина
after the discovery of the royal tomb in Vergina
(македонски Кутлеш) во 1977 година. Во него
(Kutlesh in Macedonian) in 1977. In it a
е пронајден саркофаг, веројатно на кралот Фиsarcophagus was found, presumably that of King
лип II Македонски, со карактеристична слика
Philip II of Macedonia, bearing a distinctive sun
3
на сонцето. Бидејќи саркофагот нема бои, кога
image.3 As the sarcophagus had no colors, when
македонската дијаспора почна да вее знаме со
the Macedonian diaspora began to fly a flag with
таа слика на сонцето од Вергина/Кутлеш во
that Vergina/Kutlesh sun image in 1986, it used
1986 година, ги користеше боите на актуелното
the current Macedonian national flag’s colors of
4
македонско државно знаме, златна и црвена.
gold and red.4
Ова знаме заедно со црвено знаме со
This flag, together with a red flag with golden
златен лав се вееја на големите протести на
lion, was flown at the large protests by the
македонската дијаспора, како оној пред ООН
Macedonian diaspora, such as the one in front of
во Њујорк (Exclusive 1988), како и во Австраthe United Nations in New York (Exclusive 1988)
лија и Америка на 25 февруари 1988 година
as well in Australia and elsewhere in America
(Macedonian protest 2017), во Мелбурн на 26 ноon 25 February 1988 (Macedonian protest
ември 1989 година (Ethnic Macedonians 1989) и
2017), then in Melbourne on 26 November 1989
во Торонто на 25 март 1990 година (Macedonian
(Ethnic Macedonians 1989), and in Toronto on
Protest 1990).
25 March 1990 (Macedonian Protest 1990).
Вакви протести се одржаа во Скопје, најпрSimilar protests took place in Skopje, first on
вин на 23 ноември 1988 година пред грчкиот
23 November 1988 in front of the Greek consulate
конзулат (First open 1988) и во февруари 1990 го(First Open 1988), and in February 1990 in the city
дина на градскиот плоштад, главно со употреба
square, mainly using protest signs and Socialist
на транспаренти и знамиња на СР Македонија и
Republic of Macedonia and Yugoslav flags.
Југославија.
A red flag with a lion
Црвено знаме со лав се
appeared on the masthead of
појави на логото на весникот
the DOOM`s newspaper Обена ДООМ, Обединета Макединета Македонија [United
донија, објавен во Минхен во
Macedonia], published in
1975 година (сл. 26). Белиот
Munich in 1975 (Fig. 26).
хералдички лав е без круна и со
The white heraldic lion has
Сл./Fig.
26
една опашка, над него има бел
a single tail and no crown;
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текст „Македонија“. Знаме
above it is “Macedonia” in
со истиот дизајн подоцна
white. A flag with the same
ќе се вее на основачкото
design would later be flown
собрание на ВМРО-ДПМat the founding assembly of
НЕ во Скопје во 1990 годиVMRO-DPMNE (Internal
на (сл. 27).
Macedonian Revolutionary
Знамето на сонцето од
Organization—Democratic
Кутлеш првпат јавно се веParty
for
Macedonian
еше во Македонија на блоNational Unity) in Skopje in
Сл./Fig. 27
кадите на македонско-гр1990 (Fig. 27).
чката граница на 21 април
The Kutlesh sun flag first
1990 година (Петров 2017). Блокадите ги оргаflew in public in Macedonia at the blockades
низираше Светскиот македонски конгрес, агиon the Macedonian-Greek border on 21 April
тирајќи за укинување на визите, афирмација на
1990 (Petrov 2017). The World Macedonian
положбата и правата на Македонците во Грција
Congress organized the blockades, agitating for
и државјанства, граѓански и наследни права за
the abolition of visas, affirmation of the position
Македонците насилно протерани од егејскиand rights of the Macedonians in Greece, and
от дел на Македонија од Балканските војни до
citizenship, civil, and hereditary rights for
Граѓанската војна во Грција (Петров 2015).
Macedonians forcibly expelled from the Aegean
Во овој период партиите од десницата (чесpart of Macedonia from the Balkan Wars through
то националистички и етнички фокусирани) во
the Greek Civil War (Petrov 2015).
нивните амблеми генерално користеа
During this period the parties on the right
национални симболи – златниот лав
(often nationalist and ethnically focused)
од земскиот грб на Македонија и златgenerally used national symbols—the gold
ното 16-зрачно сонце Кутлеш на црвеlion of the land arms of Macedonia and the
но поле. Партиите во центарот и лево
gold 16-rayed Kutlesh sun on a red field—in
главно користеа идеолошки амблеми,
their emblems. The parties in the center and
вклучувајќи општи симболи, како што
on the left mainly used ideological emblems,
се ѕвездите или сината боја, поврзани
including general symbols such as stars or the
со некој идеолошки концепт (Поповски
color blue, associated with some ideological
2005, 15).
concept (Popovski 2005, 15).
Првата политичка организација во
The first political organization in
Македонија, Движење за семакедонMacedonia (“Movement for All-Macedonian
Сл./Fig. 28
ска акција – МААК, беше формирана
Action” —MAAK) was formed in Skopje
во Скопје на 4 февруари 1990 година,
on 4 February 1990, with a national/ethnic
со национален/етнички симбол за привлекување
symbol to attract cultural activists. The flag was a
културни активисти. Знамето беше црно-црвеblack-red-black tricolor with a gold bar in the lower
но-црна тробојка со златна лента во долната ленstripe and a linear-type sun in the center (Fig. 28).
та и сонце од линеарен тип во центарот (сл. 28).
At the founding congress of VMRO-DPMNE
На основачкиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ
on 17 June 1990 in Skopje and at other congresses,
на 17 јуни 1990 година во Скопје
flags were displayed with
и на други конгреси беа истакнаdifferent lions and the suns. In
ти знамиња со различни лавови
the autumn of 1991, VMROи сонца. Во есента 1991 година,
DPMNE chose a specific flag
ВМРО-ДПМНЕ избра специфичhorizontally divided red and
но знаме хоризонтално поделено
black with red canton with
црвено и црно со црвен кантон со
16-rayed sun (Fig. 29).
16 зраци сонце (сл. 29).
Сл./Fig. 29
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ЗНАМЕТО НА НЕЗАВИСНОСТА

THE INDEPENDENCE FLAG

Независноста во 1991 година ја најде Република Македонија „симболично“ и „амблематично“ неподготвена. За разлика од другите југословенски републики, во Македонија целиот процес
на независност се одвиваше под црвено знаме со
петокрака. Ова знаме беше првиот разликувачки
знак на македонските војници, бидејќи тие носеа иста униформа како и ЈНА. Под ова знаме
заклетвата ја дадоа првите војници на Армијата
на Република Македонија на 9 мај 1992 година.
Од 1990 година наваму, двата симболи кои
претходно ги користеше македонската дијаспора – златниот лав и златното 16-зрачно сонце на црвено поле – полека беа претставени на
јавноста во Македонија. Пример за тоа јасно се
гледа на митингот во Скопје за прогласување на
резултатите од референдумот за независност на
8 септември 1991 година, кога можеа да се видат само неколку од тие знамиња (Референдум
1991). Ова го демонстрира процесот низ кој тие
полека влегоа во јавниот простор и почнаа да се
доживуваат како национални симболи во Република Македонија. Нивната популарност значително ќе се зголеми следната година кога ќе се
одржат изборите за државните симболи, следени
внимателно од јавноста.
Уставот на Република Македонија од 17 ноември 1991 година не ги утврди државните симболи, но во член 5 пишува: „Грбот, знамето и
химната на Република Македонија се утврдуваат
со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници“.
Уставниот закон за спроведување на Уставот
на Република Македонија, во член 8 предвидува дека: „Законот за грбот, знамето и химната на
Република Македонија ќе се донесе во рокот од
шест месеци од денот на прогласувањето на Уставот. До донесување на Законот се применуваат
постојните симболи“.
Процедурите предвидуваа спроведување
јавен конкурс од кој Уставната комисија би
избирала предлози за симболите. Комисијата
формираше работна група, предводена од Тито
Петковски, која усвои распоред за јавен конкурс,
насочен кон донесување на законот на 20 мај
1992 година, во согласност со Уставниот закон
(Петров 1992). Според Петковски, ВМРО-ДПМНЕ вршела притисок за промена на знамето,
„Притисокот за промена на грбот не бил толку

Independence in 1991 found the Republic of
Macedonia “symbolically” and “emblematically”
unprepared. Unlike the other Yugoslav republics,
in Macedonia the entire independence process
took place under the red flag with a five-pointed
star. This flag was the first distinctive patch
symbol for Macedonian soldiers, since they wore
the same uniform as the Yugoslav People`s Army.
The first soldiers of the Army of the Republic of
Macedonia took their oath under this flag on 9
May 1992.
From 1990 onward the two symbols previously
used by the Macedonian diaspora—the gold lion
and the gold 16-rayed sun on a red field—were
slowly introduced to the public inside Macedonia.
An example of this is clearly seen at the rally
in Skopje for the proclamation of the results of
the Independence Referendum on 8 September
1991, where only a few of those flags could be
seen (Референдум 1991). This demonstrates
the process through which these slowly entered
the public space and began to be perceived as
national symbols in the Republic of Macedonia.
Their popularity would significantly increase the
following year when the election on state symbols,
followed closely by the public, took place.
The Constitution of the Republic of Macedonia,
dated 17 November 1991, did not determine the state
symbols, but Article 5 stated: “The coat of arms,
flag, and anthem of the Republic of Macedonia
are determined by law adopted by a two-thirds
majority vote of the total number of Members of
the parliament.” The Constitutional Law on the
Implementation of the Constitution of the Republic
of Macedonia stipulated in Article 8 that: “The Law
on the Coat of Arms, the Flag, and the Anthem of
the Republic of Macedonia shall be passed within
the period of six months from the day of the
proclamation of the Constitution. Until the adoption
of the Law, the existing symbols will be used”.
The procedures envisioned conducting a public
competition, from which the Commission would
choose proposals for the symbols. The commission
formed a working group, led by Tito Petkovski,
which adopted a schedule for a public competition,
targeting 20 May 1992 for enacting the law, in
accordance with the Constitutional Law (Петров
1992). According to Petkovski, VMRO-DPMNE
exerted pressure to change the flag, “The pressure to
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силен како знамето - како симбол на државносchange the arms was not as strong as to the flag—as
та, суверенитетот и идентитетот на Македонија
a symbol of statehood, sovereignty, and the identity
бидејќи знамето се користи повеќе од грбот, осоof Macedonia—because the flag is more widely
бено од граѓаните“. (Чомовски 2011).
used than the arms, especially by the citizens.”
Жирито за знаме и грб на Република Маке(Чомовски 2011).
донија го сочинуваа Анета Светиева (етнолог),
The jury for the flag and the coat of arms of
Александар Цветковски (уметник), Коста Балаthe Republic of Macedonia comprised Aneta
бан (историчар на уметност) и Димитар КондовSvetieva (ethnologist), Aleksandar Cvetkovski
ски (уметник). На конкурсот, објавен на 25 март
(artist), Kosta Balaban (art historian), and Dimitar
1992 година, беа побарани предлози за грбот,
Kondovski (artist). The competition, announced
знамето и химната на Република Македонија,
on 25 March 1992, requested proposals for the
кои ќе ги „изразат државноста, самостојноста
national arms, flag, and anthem of the Republic of
и суверенитетот на Републиката, историските
Macedonia, which would “express the statehood,
традиции, културното наследство и стремежот
independence and sovereignty of the Republic,
за социјален и духовен напредок, природните
the historical traditions, cultural heritage, and
карактеристики на Републиката, заедништвото
the aspiration for social and spiritual progress,
и соживотот и современите стремежи за демоthe natural characteristics of the Republic, the
кратско општество и европска и светска интеграunity and coexistence and modern aspirations for
ција“. (Службен 1992)
a democratic society, and European and world
Пристигнаа вкупно 239 шифри за грб и знаме
integration.” (Службен 1992)
во кои беа понудени голем број варијанти (СтеA total of 239 code names for the coat
нографски 1992, I/7). Жирито разгледа околу
of arms and the flag arrived and the large
4.000 варијанти (Лавот 1992). Како најдобри беа
number of participants offered many variants
избрани три шифри кои нудат предлози и за зна(Стенографски 1992, I/7). The jury reviewed
мето и за грбот (види табела стр. 21).
about 4,000 variants (Лавот 1992). Three code
Комисијата побара од авторите на тие три шиnames were chosen as the best, offering proposals
фри да достават дополнителни предлози со истоboth for the flag and the coat of arms (See Table
то ново златно сонце на црвено поле за грбот и
on p. 21).
за знамето. Предлогот поднесен од „ФЕНИКС
The Commission asked those three code
92“, Костадин Танчев-Динката
names to submit further proposals
(сл. 30), беше прифатен и влезе
with the same new gold sun on a red
во официјалниот предлог-закон
field for the arms and for the flag.
за грбот на Комисијата поднесен
The proposal submitted by “FENIKS
од пратениците Тито Петковски,
92”, Kostadin Tanchev-Dinkata (Fig.
Сл./Fig.
30
Зоран Крстевски и Киро Попов30), was accepted and included in
ски на 20 јуни 1992 година, како и
the Commission’s official Draft Law
предлог за знаме со истото сонце. Во нацрт-предon the Coat of Arms submitted by the MPs Tito
логот се вели:
Petkovski, Zoran Krstevski, and Kiro Popovski
Знамето на Република Македонија е црвено
on 20 June 1992, as well as a proposal for a flag
со жолто сонце во средината. Сонцето е со 16
with the same sun. The draft proposal states:
основни зраци, кои се прекршуваат во 32 зраThe flag of the Republic of Macedonia is
ка, од кои 16 се поставени на врвот од основниred with a yellow (golden) sun in the middle.
те зраци, а другите 16 се наоѓаат во средината
The sun has 16 primary rays that break into 32
меѓу два основни зрака. Односот на широчинаrays, 16 of which are at the top of the primary
та и должината на знамето е еден спрема два.
rays, and the other 16 are in the middle between
Петковски напоменува дека значењето или
primary rays. The ratio of the sides is 1:2.
симболиката е историскиот континуитет на жолPetkovski mentioned the significance or
тите и црвените бои поврзани со знамињата на
symbolism was the historical continuity of the
востанијата. Овие бои се јавуваат во симболите
yellow and red colors associated with the flags
на Албанците и Турците, кои со векови живеат
of the uprisings. These colours appeared in the
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заедно со Македонците на овие простори; исто
symbols of the Albanians and Turks who, for
така, Македонците не ги поврзуваат овие симcenturies, lived together with the Macedonians in
боли со непријател, окупатор или ропство. Тој
these areas; also, Macedonians did not associate
не го споменува сонцето и неговото значење,
these symbols with an enemy, an occupier,
но тврди дека симболите се ослободени од тенor slavery. He did not mention the sun and its
денции за обновување на големите кралства од
meanings but asserted that the symbols were free
минатото. Понатаму, тој изјави дека симболите
from the claims of renewal of great kingdoms
не навредуваат други народи и граѓани на друfrom the past. Further, he stated that the symbols
ги држави, не е присвоен ниту еден странски
did not offend other nations and citizens of other
симбол и дека симболите нема да имаат широко
states, no foreign symbol was adopted, and the
распространети штетни асоцијации за одредени
symbols would not have widespread harmful
народи и држави (Стенографски 1992, I/12).
associations for certain nations and states
Покрај овој процес, пратеници(Стенографски 1992, I/12).
те даваа многу предлози и честопаRegardless of this process, the
ти повторно ги поднесуваа истите
MPs made many proposals and often
предлози откако еднаш им беа одresubmitted the same proposals after
биени. Првиот предлог за знамето
repeated rejections. The first proposal
со сонце со 16 зраци, сега познато
for the flag, with a 16-rayed sun,
како Кутлеш/Ѕвезда од Вергина, го
now known as the Kutlesh/Star of
дал Тодор Петров од 1 јуни 1992 гоVergina, was made by Todor Petrov
дина. Тој беше предложен три пати,
of 1 June 1992. It was proposed three
со различни големини на сонцето
times, with evolving sizes of the sun
(сл. 31). Првиот предлог имаше про(Fig. 31). The first proposal had 1:2
порции 1:2; Сончевиот диск е 1/5
proportions, the sun’s disk 1/5 of the
од висината на знамето, должина
flag’s height, the shorter rays’ length
на пократките зраци е еднаква на
equal to the disk’s diameter, and the
дијаметарот на дискот, а односот на
ratio of shorter to longer rays 1:1.5.
Сл./Fig. 31
пократките и подолгите зраци 1:1,5.
The second proposal, of 8 June 1992,
Вториот предлог, од 8 јуни 1992 гоhad 2:3 proportions, the longer rays
дина, има пропорции 2:3, подолгите зраци се
1.5 times the diameter of the sun’s disk, and
1,5 пати поголеми од дијаметарот на сончевиот
the ratio of shorter to longer rays 6:7. The third
диск и односот на пократки и подолги зраци 6:7.
proposal had 1:2 proportions, the sun’s disk 1/7
Третиот предлог има пропорции
of the flag’s height, and the ratio of
1:2, сончевиот диск 1/7 од висинаshorter to longer rays 7:8 (Jonovski
та на знамето и односот на пократ2019, 6).
ки и подолги зраци 7:8 (Jonovski
Petrov also made another
2019, 6).
proposal for the flag: red with a gold
Петров даде и друг предлог за
lion. Such a flag with a lion was later
Сл./Fig. 32
знамето: црвено со златен лав. Такsubmitted by Ratka Dimitrovska on
во знаме со лав подоцна беше поднесено од Рат21 July 1992 (Fig. 32). Another proposal by Faik
ка Димитровска на 21 јули 1992 година (сл. 32).
Abdi kept the red field but replaced the red fiveДруг предлог за знамето на Фаик Абди го задржа
pointed star with the coat of arms of the Republic
црвеното поле, но црвената петокрака ја замени
of Macedonia without the red five-pointed star
со грбот на Република Македонија без црвена пе(Fig. 33).
токрака (сл. 33).
The proposal for a flag with
Предлогот за знаме со сонцеKutlesh sun was unacceptable to the
то од Кутлеш беше неприфатлив
Commission and other government
за Комисијата и другите владини
members
with
communist
членови со комунистичка задниbackground, claiming that this
Сл./Fig. 33
на, тврдејќи дека овој симбол ќе ја
symbol would anger Greece, as it
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налути Грција бидејќи почнаа да користат сино
had begun to use blue flag with the same type of
знаме со ист тип на знаме како „грчката“ Макеstar for “Greek” Macedonia.
донија.
The European Union’s Lisbon Declaration
Лисабонската декларација на Европската Унија
of 27 June 1992 conditioned recognition of the
од 27 јуни 1992 година го условуваше признавањеindependence of the Republic of Macedonia upon
то на независноста на Република Македонија, само
having a name that would not contain the word
под име што нема да го содржи зборот „Македо“Macedonia” (Историја 2008, 331). This caused
нија“ (Историја 2008, 331). Тоа предизвика голем
great anger and protests among Macedonians,
гнев и протести кај Македонците, кои се кренаа во
which rose in defense of their country’s name
одбрана на името на својата земја и во гнев против
and in anger against Greece. These feelings
Грција. Овие чувства биле движечка сила
would be driving force to look to ancient
да се погледне на античките компоненcomponents in the construction of the
ти во изградбата на „новиот“ симболичен
“new” symbolic identity. According to
идентитет. Според Стојан Андов, тогашен
Stojan Andov, then the President of the
претседател на Собранието на Република
Assembly of the Republic of Macedonia
Македонија и претседател на Комисијата
and President of the Committee on
за уставни прашања, 16-зрачното сонце
Constitutional Issues, the 16-rayed sun
на знамето е избрано поради гневот на наof the flag was chosen because of the
селението кон Лисабонската декларација
population’s anger about the Lisbon
Сл./Fig. 34
(Андов 2017).
Declaration (Andov 2017).
Политичките партии постигнаа догоThe political parties reached an
вор за дизајн на знаме со 16 зраци сонце. Потоа, на
agreement on the design of a flag with 16-rayed
повик на Тодор Петров, на 30 јули 1992 година се
sun. Then, at the urging of Todor Petrov, on 30
договориле за грб со истото сонце (сл. 34) (Група
July 1992 they agreed on a coat of arms with the
1992c).
same sun (Fig. 34) (Група 1992c).
Освен процесот во Собранието, свои
Apart from the process in the
предлози пратија и некои вексилолози
Parliament, some flag enthusiasts
од светот. Пол Васон од Институтот за
from around the world sent in their
знамиња од Лондон пратил предлог за
proposals. Paul Wason, from the Flag
дизајн на знаме. Предлогот е црвено-црInstitute in London, proposed a red
но хоризонтално знаме со црн визанand black horizontal bicolor with a
Сл./Fig. 35
тиски орел и три ѕвезди (сл.35) (Round
black Byzantine eagle and three stars
1992, 6).
(Fig. 35) (Round 1992, 6).
По многу превирања, конечно, знамето и дрAfter much turmoil, the flag and the national
жавната химна, Денес над Македонија (се раѓа
anthem, Today over Macedonia (a New Sun of
ново сонце на слободата), беа усвоени од СобраFreedom Rises), were finally adopted by the
нието на првото продолжение на 41. седница на
National Assembly during its 41st session on 11
11 август 1992 година.
August 1992.
Член 2 од Законот за знамето гласи:
Article 2 of the flag Law states:
Знамето на Република Македонија е црвено со
The flag of the Republic of Macedonia
златножолто сонце. Сонцето е со осум основни и
is red with a golden yellow sun. The sun
осум споредни сончеви зраци, благо здебелени
has eight primary and eight secondary
во првата половина, наизменично и симетрично
rays, slightly thickened in the first half,
наредени околу сончевиот диск. Основните сонalternately and symmetrically arranged
чеви зраци непосредно се одделуваат од сончевиaround the solar disk. The primary solar
от диск, а крајната надворешна должина на сите
rays are directly separated from the solar
шеснаесет сончеви зраци се поклопува со надвоdisk, and the ultimate outer length of all
решната периферија на сонцето. Дијаметарот на
sixteen solar rays coincides with the outer
сончевиот диск е една седмина од широчината на
periphery of the sun. The diameter of the
знамето. Односот на дијаметарот на сончевиот
solar disk is one-seventh of the width of
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диск со должината на основниот сончев зрак е еден спрема два, а односот на
должината на споредниот и основниот
зрак е седум спрема осум. Центарот на
сонцето се совпаѓа со точката во која се
сечат дијагоналите на знамето. Односот
на ширината и должината на знамето е
еден спрема два (Службен 1992) (сл. 36).
Како одговор, знамето беше дочекано со огромно непријателство од соседна Грција, што
доведе до тригодишно ембарго. Како и секоја
новонезависна земја, Македонија се обиде да
стане членка на Обединетите нации. Нејзиното
барање беше испочитувано само откако меѓународниот притисок ја принуди Република Македонија да прифати привремено име за влез
во ОН - Поранешна Југословенска Република
Македонија. Понатаму, дури и кога Македонија
беше примена во Организацијата на 8 април
1993 година, не ѝ беше дозволено своето знаме
да го подигне заедно со знамињата на другите членки пред зградата на ОН во Њујорк. Тоа
беше првпат во историјата на ОН да биде примена нова членка, но не и нејзиното знаме.
Оваа ситуација заврши со Привремена спогодба меѓу Македонија и Грција во која беше
договорено Македонија да го смени знамето.5
Дополнително, Македонија со овој договор
беше обврзана да ја обесхрабри јавноста да го
користи своето поранешно знаме.

the flag. The ratio of the
diameter of the solar disk
to the length of the primary
solar rays is one to two, and
the ratio of the length of
the secondary and primary
Сл./Fig. 36
rays is seven to eight. The
center of the sun coincides with the point
at which the diagonals of the flag intersect.
The ratio of the width and length of the
flag is one to two (Службен 1992) (Fig. 36).
The flag was met with huge hostility by
neighboring Greece, leading to a three-year
embargo. But that was not the end of it. As with
every newly independent country, Macedonia
applied for membership in the United Nations.
Its request was only honored after international
pressure forced the Republic of Macedonia to
accept a temporary name: “the Former Yugoslav
Republic of Macedonia”. Furthermore, even
when Macedonia was admitted on 8 April 1993,
its flag wasn’t allowed in the member flag display
in front of the U.N. building in New York. It was
the first time in the U.N.’s history that a new
member was admitted, but not its flag.
This only ended with an Interim Accord
between Macedonia and Greece in which
Macedonia agreed to change its flag and
committed to discourage the public use of its
former flag.5

НОВОТО ЗНАМЕ

THE NEW FLAG

Предлозите за дизајн на ново знаме на РепуProposals for the design of a new flag of the
блика Македонија беа разработени од проф. МиRepublic of Macedonia were undertaken by Prof.
рослав Грчев, архитект. Новото знаме мораше
Miroslav Grchev, an architect. The new flag
да биде различно, но да има тематски, визуелhad to be distinct but retain a thematic, visualно-симболички и идентитетски континуитет со
symbolic, and identity continuity with state and
државните и националните знамиња, со сонцето
national flags, with the sun (and the five-pointed
(и со петокрака, сонцето е ѕвезда и со боите жолstar, the sun is a star), and with the colors yellow
та и црвена. Биле разгледани основните вексилоand red. The basic vexillographic forms of the
графски форми на сонцето, а од очигледни приsun were considered, and for obvious reasons the
чини било отфрлено сонцето од типот Кутлеш
Kutlesh-type sun was discarded (see table on p.
(види табела на стр. 21). По истражувањето на
21). After exploring 12 versions of the sun, the
12 верзии на сонцето, концептот
concept materialized as a sun
се материјализира како сонце со
with eight divergent rays that
осум дивергентни зраци кои изemerge directly from the disk,
легуваат директно од дискот, без
without additional elements
дополнителни елементи (сл. 37)
(Fig. 37) (Grchev 2011).
(Грчев 2011).
However, the final proposal
Сл./Fig. 37
Сепак, конечниот предлог
was amended by Prof. Kostadin
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Tanchev Dinkata, a fine artist. The original
беше изменет од проф. Костадин Танчев-Динка“golden” ratio proportions (Grchev 2011a) were
та, ликовен уметник. Оригиналниот „златен“ одchanged to 1:2 and the rays were detached from
нос (Grčev 2011а) беше истегнат во 1:2 и зраците
the solar disk by an implied circle. This broke the
беа откачени од сончевиот диск со имплициран
balanced composition of the circular symmetry of
круг. Ова ја наруши избалансираната кружна
the sun and radial rays that was also symmetrical
симетрија на сончевите зраци, која беше симеin a square format.
трична и во квадратна форма.
Dinkata claimed he made the proposal himself,
Динката тврди дека тој самиот го дал предлоwithout any connection to Grchev (Величковски
гот, без никаква поврзаност со Грчев (Величков2019, 181). In another claim, journalist Spase
ски 2019, 181). Од друга страна, новинарот Спасе
Shuplinovski asserted that the sun on the flag
Шуплиновски тврдел дека сонцето на знамето е
is his idea and it was backed by U.N. General
негова идеја, поддржана од генералниот секреSecretary Boutros Boutros Ghali, who forced the
тар на ОН Бутрос Бутрос Гали, кој го принудил
president of Macedonia, Kiro Gligorov, to accept
претседателот на Македонија Киро Глигоров да
it. According to Shuplinovski, Prof. Grchev only
го прифати. Според Шуплиновски, проф. Грчев ја
did the “computer graphic” work (Шуплиновнаправи само „компјутерската графика“ (Шуплиски 2013).
новски 2013).
Looking at the final design, it is difficult to
Гледајќи го финалниот дизајн, тешко е да се
believe that the original work of Grchev did not
поверува дека оригиналното дело на Грчев не е
underlie the final design by Dinkata. Therefore,
вклучено во конечните дизајнерски измени наthe flag should be referred as the Grchev-Dinkata
правени од Динката. Затоа, дизајнот на знамето
design. Spase Shuplinovski did not work on the
треба да се нарече како дизајн Грчев-Динката.
design of the flag at all, and in no way can he be
Спасе Шуплиновски воопшто не работел на диconsidered the flag’s creator in his ideological or
зајнот на знамето и во никој случај не може да се
other kind of creator (Јоновски 2021).
смета за негов идеолошки или каков било друг
The Liberal Party came up with
вид творец (Јоновски 2021).
a proposal for an 8-rayed sun with
Либералната партија даде свој
the same wirth rays, like those on
предлог за изгледот на сонцето со
the British Union Jack (Fig. 38).
осум зраци, каде што тие се со иста
On 22 September 1995, two
дебелина, слично на британското
proposals for the new flag were
знаме - Унион Џек. (сл. 38).
Сл./Fig. 38
published. Consensus was reached
На 22 септември 1995 година беа
on the Grchev-Dinkata proposal with the sun
објавени два предлога и постигнат е консензус
with divergent rays. The proposal was accepted
за предлогот со сонцето со дивергентни зраци на
by 86 MPs (Дарковска 1995).
Грчев-Динката. Предлогот беше прифатен од 86
The Flag Institute sent an amended proposal
пратеници (Дарковска 1995).
by Paul Wason to the Macedonian Embassy
Институтот за знамиња од Лондон, испрати
in London. The proposal “used the Byzantine
изменет предлог од Пол Ватсон до македонската
eagle, the red and black colors of VMRO,6 and
амбасада. Предлогот „го користеше византискиот
6
three stars to represent the countries
орел, црвено-црните бои на ВМРО и
where Macedonians live. The
три ѕвезди за да ги претстави земјите
Greeks may not have liked this part”
во кои живеат Македонците. Може(Fig. 39), (Star 1995, 8). The three
би овој дел нема да им се допадне на
stars also appear on a version of the
Грците“ (сл. 39) (Star 1995, 8). Трите
flag used at the founding congress
ѕвезди се наоѓаат и на верзијата на
of VMRO-DPMNE7 in May 1990.
знамето користено на основачкиот
Сл./Fig. 39
6
They represented the three parts
конгрес на ВМРО-ДПМНЕ во мај
of Macedonia separated during
1990 година. Тие ги претставуваат
the Balkan Wars of 1912–13: Vardar (Serbia),
трите делови на Македонија поделени за време на
Aegean (Greece), and Pirin (Bulgaria)7 and are
Балканските војни 1912-1913: Вардарска (Србија),
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Егејска (Грција) и Пиринска (Бугарија)7, а се смеconsidered a symbol of striving for unification
таат за симбол на стремежот за обединување (сл.
(Fig. 27) (Star 1995, 8).
27) (Star 1995, 8).
To prepare the public for the change of the
За да ја подготви јавноста за промената на знаflag, the day before announcing the new design
мето, ден пред објавувањето на новиот дизајн на
of the sun, the main daily newspaper Nova
сонцето, главниот дневен весник Нова МакедоMakedonija published a survey testing citizens’
нија објави анкета со која се тестира подготвеносwillingness to change the flag. The title of the
та на граѓаните да го сменат знамето. Насловот на
paper’s poll was quite indicative: “The name
анкетата на весникот беше прилично индикатиcannot be changed—the flag can!” Actually, the
вен: „Името не може да се смени – знамето може!“
entire survey addressed more on the question of
Всушност, целата анкета повеќе се однесуваше на
the country’s name and possible flag variants.
прашањата за името на државата и можните ва56% of the respondents did not mind changing
ријанти на знамето. На 56 отсто од испитаниците
the flag, 26% were opposed (Дарковска 1995).
не им пречело промена на знамето, 26 отсто биле
This supported the theory that the flag was
против (Дарковска 1995). Ова ја поддржа теоријаsacrificed to preserve the country’s name (Petrov
та дека знамето е жртвувано за да се зачува името
2017).
на земјата (Petrov 2017).
On 5 October 1995, the 27th session of the
На 27. седница на Собранието на Република
Assembly of the Republic of Macedonia adopted
Македонија, на 5 октомври 1995 година, беше
the law on the flag as well as a declaration
усвоен Законот за знамето како и декларацијата
condemning the assassination attempt on
за осуда на обидот за атентат врз претседателот
President Kiro Gligorov two days earlier. In
Киро Глигоров два дена претходно. На исклучиan exceptionally short session, without debate
телно кратка седница, без расправа (покажувајќи
(showing that all parliamentary groups had
дека сите пратенички групи веќе се договориле за
already agreed on changing the flag), the Law
промена на знамето), со 110 гласа „за“, еден проon the Flag of the Republic of Macedonia was
тив и четири воздржани, беше донесен Законот за
adopted with 110 votes in favor, one against, and
знамето на Република Македонија (сл. 40).
four abstentions (Fig. 40).
Во член 2 од Законот за знаме се вели:
Article 2 of the Law states:
Знамето на Република Македонија е црвено
The flag of the Republic of Macedonia is
со златно жолто сонце. Сонцето е со осум сончеred with the golden yellow sun. The sun has
ви зраци кои се простираат од сончевиот диск со
eight sun rays that extend from the solar disk
проширување до рабовите на знамето. Сончевите
by extension to the edges of the flag. The sun’s
зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и
rays cross the diagonal, horizontal, and vertical.
вертикала. Дијаметарот на сончевиот диск е една
The diameter of the solar disk is one-seventh
седмина од должината на знамето. Центарот на
of the length of the flag. The center of the sun
сонцето се поклопува со точката во која се сечат
coincides with the point at which the diagonals
дијагоналите на знамето. Односот на ширината и
of the flag meet. The ratio of the width and length
должината на знамето е еден спрема два.
of the flag is one to two.
Во прилог е даден и ликовно-графички приIn addition, a graphic representation of the flag
каз на знамето (Службен 1995).
is provided (Службен 1995).
Новото знаме првпат бе
The new flag was first
ше поставено на 7 октомври
hoisted on 7 October at the
во зградата на Собранието, а
Parliament Building of
на 22 октомври пред зградаthe Assembly in Skopje,
та на Обединетите нации во
and on 22 October in
Њујорк. Знамето беше пре
front of the United Na
чекано со голема резигна
tions headquarters in
ција, како симбол на капиNew York. The flag was
тулација. Не беше развеано
welcomed with great
Сл./Fig. 40
пред општините во Македоresignation, as a sym
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нија под контрола на опозициската ВМРО-ДПМbol of capitulation. It was not hoisted in front of
НЕ сѐ до следните локални избори.
municipalities in Macedonia controlled by the
Дизајнот на знамето е специфичен, со црвено
opposition VMRO DPMNE until the next local
поле и дивергентно сонце. Иако некои од дименelections.
зиите на дизајнот на сонцето се наведени во ЗаThe design of the flag is specific, with the
конот, некои се сè уште недефинирани, а некои
red field and divergent sun. Although some of
отстапуваат од графичкиот приказ на знамето
the dimensions of the sun’s design are specified
што е дел од Законот. Зраците на графичкиот
in the Law, some are still undefined and some
приказ на знамето не се добиваат со едноставно
deviate from the graphic representation of the
сечење на дијагоflag that is part
налите на правоof the Law.
аголникот, како
The rays of
што е напишаthe
graphic
но во законот,
representation
туку од сложена
of the flag are
структура на поnot obtained by
четоците на раsimply cutting
бовите на зраците
the diagonals
кои формираат
of
the
Сл./Fig. 41
квадрат со соодrectangle, as
нос 3:4 (сл. 41).
written in the law, but from a complex structure
Знамето има пропорции 1:2. Дијаметарот на
of the beginnings of the edges of the rays that
дискот е 1/7 од должината на знамето, односно
form a square with a ratio of 3:4 (Fig. 41).
неговиот радиус е 1/7 од висината; Целото жолто
The flag has proportions of 1:2. The disk’s
сонце и зраци се 33 % од површината на знамето;
diameter is 1/7 of the length of the flag, i.e., its
преостанатите 67 % се црвени. Сонцето има два хоradius is 1/7 of the height; the entire yellow sun
ризонтални, два вертикални и четири дијагонални
with rays is 33% of the flag’s area; the remaining
зраци, секој поставен со различни карактеристики
67% is red. The sun has two horizontal, two
и различни појдовни точки, од кои само хоризонvertical, and four diagonal rays, each set with
талните зраци се среќаваат во центарот на знамето.
differing characteristics and different starting
Нивната должина е 1 единица (E) (висина на знаpoints; only the horizontal rays meet at the center
мето), нивната ширина е 0,2 E, а под агол од 11,53°.
of the flag. Their length is 1 unit (E) (height of
Државното заме се дефинира како правоаголthe flag), their width is 0.2 E, and they subtend
ник со однос на страните 1:2. Но често пати е поan angle of 11.53°.
требно знамето да биде со други димензии. На
The state flag is defined as a rectangle with
пример размерот на знамињата на учесничките
sides 1: 2. But it is often necessary for the flag to
на олимписките игри долго време биле според
have other dimensions. For example, the size of
пропорциите на знамето на земјата домаќин. Деthe flags of the participants of the Olympic Games
нес знамињата се со пропорциите на олимписhas long been according to the proportions of the
кото знаме 2:3. Или пак знамето на државите на
flag of the host country. Today the flags are in
дипломатските автоthe proportion of
мобили при официјалthe Olympic flag
ните посети, истотака
2: 3. Or the flags
се со зададени дименof the countries on
зии.
the diplomatic cars
Или пак, знамето
during the official
се користи како дел од
visits are also with
многу логоа и графики,
given dimensions.
или разни документи,
Or, the flag is
како лична карта паused as a part of
Сл./Fig. 42
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сош, каде што димензиите се помали од пропишаmany logos and graphics,or in document like ID
ните 1:2, но тие се всушност исечени од оригиналor passports, where the dimensions are less than
ното знаменце со однос, што го прави знамето дел
the prescribed 1:2, but they are actually cut from
несиметрично како да недостигаат уште 4 зраци за
the original-ratio flag, which makes the flag part
пополнување на симетријата на сценографијата.
asymmetrical as if four more rays are missing to
(сл. 42).
complete the set design symmetry (Fig. 42).
Бидејќи дефиниSince
the
цијата за знамето во
definition of the flag
законот вели дека зраin the Law states
ците се хоризонтални,
that the rays are
вертикални и дијагоhorizontal, vertical,
нални, тогаш сонцето
and diagonal, then
треба повторно да се
the sun should be
нацрта за употреба во
redrawn for uses in
круг, квадрат и други
circle, square, and
димензии. (сл. 43)
other dimensions
Сл./Fig. 43
Од вексилолошка
(Fig. 43).
гледна точка, дизајнерските атрибути на знамето
From a vexillographic point of view, the
се сменија, но претставените симболи не. Знамеflag’s design attributes changed but the symbols
то остана црвено со жолто сонце. Сонцето со конrepresented did not. The flag remained red with
вергентни зраци го замени едното со дивергентни
a yellow sun. The sun with convergent rays
зраци, тоа не ги изгуби своите атрибути ниту доби
replaced one with divergent rays, it did not lose
други.
its attributes or gain others.
Новото знаме многу бавно почна да се прифаќа,
The new flag started to be accepted very
што можеше да се види и денеска на спортските
slowly. It can be seen today at sporting events,
настани, каде што на повеќе од половина истакнаwhere it is more than half of the flags displayed.
то е новото знаме.
Events that have helped this are being set up on
Настани што го потпомогнаа ова се поставуflagpoles in many locations throughout Macedonia.
вањето на јарболи со големи знамиња на многу
In December 2008, masts 30m high were set up in
локации низ Македонија. Во декември 2008 годиSkopje on the city square, in front of the Parliament,
на се поставија јарболи високи 30 м во Скопје на
on the Skopje Fortress and in Bitola. The flag has
градскиот плоштад, пред Собрание, на скопскоdimensions of 4m x 8m. In the next two years, many
то Кале и во Битола. Знамето е со димензии 4 м
such masts and flags are erected. And the peak of
х 8 м. Во следните две години се поставија многу
the promotion of the celebrities is the establishment
такви јарболи и знамиња. А врвот на промоцијата
of the flag-changing ceremony accompanied by
на знамињата е востановувањето на церемонијата
the intonation of the national anthem in front of the
на менување на
Parliament and
знамето пропра
the Government
тена со интоof the Republic
нирањето
на
of Macedonia,
државната химwhich are open
на пред Собраto the public, as
нието и Владата
well as in Vodno
на
Република
- the President‘s
Македонија, кои
palace for invi
се отворени за
ted
groups
јавноста, како и
from different
во вилата Водно
b a c k g r o u n d s
– кабинетот на
from students
Сл./Fig. 44
Претседателот,
to retirees (Fig.
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кое поради затворениот карактер се одвива за пока44). The first ceremonial change of the known
нети групи од разни заднини од ученици до пензиwas performed in front of the Parliament of the
онери (сл. 44). Првото церемонијално менување на
Republic of Macedonia on Saturday, May 15,
знамето е изведено пред Собранието на Република
2010, conceived to be called „Flag Day“.
Македонија на 15 мај 2010 година, сабота, замисMay 15 again become relevant on social
лено да се вика „Ден на знамето“.
networks - the day of
Низ социјалните мрежи повthe
Macedonian
flag
торно се актуелизира 15 мај - деwhen people are invited
нот на македонското знаме кога
to post pictures with the
се повикуваат луѓето да постават
Macedonian flag, without
слики со македонското знаме,
specifying which flag
при тоа не прецизирајќи на кое
they mean, although in
знаме с мисли, иако во дијаспоthe diaspora it is often
рата најчесто се подразбира дека
understood that it is the flag
станува збор за знамето од 1992
from 1992(Fig. 45).
година (сл. 45).
But the old flag was
Но, старото знаме никогаш
never abandoned and is
Сл./Fig. 45
не беше напуштено и сè уште
still used by some people,
се користи за лична употреба, а добива поголема
and it has gained in popularity especially after the
популарност особено откако државата го осуди
State had to denounce it under the 2018 Prespa
со Преспанскиот договор меѓу Грција и МакеAgreement between Greece and Macedonia—
донија од 2018 година и се гледа како симбол
it can symbolize opposition to the change of the
против промената на името на Република Маname of the Republic of Macedonia to “North
кедонија, со додавање „Северна“. Со овој догоMacedonia”. Under that agreement Macedonia
вор Македонецот беше принуден да го отстраwas forced to remove any public appearance of
ни секое јавно појавување на старото знаме од
the old Kutlesh/Vergina flag—the sun was even
Кутлеш/Вергина. Така, сонцето беше избришано
ground off of manholes covers. The old flag is seen
дури и од капаците на шахтите. Старото знаме
by some as a national (ethnic) flag, while the new
некои го гледаат како национално (етничко) знаis seen as a state flag.
ме, додека новото е државно знаме.
Most of the Macedonian Albanians, living
Повеќето македонски Албанци, кои живеат
near the border with Albania and Kosovo, never
во близина на границата со Албанија и Косоaccepted either flag. They only fly the Albanian
во, никогаш не го прифатија ниту
flag (red with a double-headed
едното ниту другото знаме. Тие го
black eagle) and regard it as
веат само албанското знаме (црвеan ethnic flag. The use of this
но со двоглав црн орел) и го смеflag is accepted by the Law,
таат за етничко знаме. Употребата
which requires that it be flown
на ова знаме е прифатена со закон,
only if accompanied with the
кога се вее само ако е придружеMacedonian flag (which is 1/3
но со македонско знаме кое е 1/3
larger) (Закон 2005), although
поголемо (Закон 2005). Сепак, ова
this requirement is rarely
ретко се забележува. Пример е обеhonored. An example is the
лежувањето на денот на албанското
marking of the Albanian flag
знаме 28 ноември 2018, во општина
day on November 28, 2018, in
Чаир, во Скопје со претежно албанthe Municipality of Chair, in,
ско население, кога доминират алCapital of Skopje mainly with
банското државно и народно знаме.
Albanian state and national
Каде се присутни заедно, поголемо
flags. Where put together, the
e знамето на Република Албанија
flag of the Republic of Albania
(сл. 46).
is larger (Fig. 46).
Сл./Fig. 46
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CONCLUSION

Пишаните извори укажуваат за употреба на
конкретни знамиња во Македонија од 10 век, кои
користат крст на црвеното знаме. Во следниот период се опишувани знамиња поврзани со Македонија на портолани кои прикажуваат знаме над
градот Скопје, како и припишаните хералдички
знамиња на Александар Македонски во средновековната европска литература, најмногу во романите за Александар (александриди) со плејада на
дизајни, така што златниот лав на црвено знаме и
обратно повторно се појавуваат во 19 и 20 век на
востанички знамиња.
Првото сочувано знаме со натпис Македонија
е знаме на Македонското востание од Разловци од
1876 година. Потоа е предлогот за знаме од 1914
година на Македонската колонија во Санкт Петербург, Русија.
Првото македонско државно знаме ќе се појави во согласност со упатствата од 1941 година на
Штабот на ПОЈ за партизанското знаме на секој
народ: црвена петокрака врз националното знаме. Црвеното знаме на краткотрајната Крушевска
Република за време на Илинденското востание
во 1903 година беше избрано во 1943 година да
ја прифати партизанската црвена ѕвезда со жолта
фимбријација. Знамето беше утврдено дури со Уставот од 31 декември 1946 година. Под ова знаме е
завршена целата независност на Република Македонија. Беше потребна речиси една година по независноста за да се дојде до новото знаме во август
1992 година. Црвеното знаме со 16-зрачно сонце
од типот Кутлеш наиде на силен отпор на соседна
Грција, што доведе до промена на типот на сонцето во октомври 1995 година. со што беше поставено ново осумзрачно дивергентно сонце.

Textual sources write about usage of specific
flags in Macedonia beginning in the 10th century,
using a cross on the red flag. The next period saw
portolans describe flags connected to Macedonia,
placing a flag above the city of Skopje. It also
saw heraldic flags attributed to Alexander the
Great in medieval European literature, mostly
in the Alexander Romances (Alexandrides) with
plethora of designs, generally a golden lion on a
red flag (and vice versa), which would reappear
in the 19th and 20th centuries on the flags of
rebellion.
The first surviving flag with the inscription
“Macedonia” is the 1876 Macedonian Uprising
flag from Razlovci. The next is the 1914 proposal
for a flag advanced by the Macedonian colony in
St. Petersburg, Russia.
The first Macedonian national flag emerged
in accordance with the 1941 instructions of the
Headquarters of Partisan Units of Yugoslavia for
the partisan flag of its component nations: a red
five-pointed star on top of the national flag. In
1943 the red flag used by the short-lived “Republic
of Krushevo” during the Ilinden Uprising of
1903 was chosen, adding the partisan red star
with yellow fimbriation. The flag was included
in the Constitution of 31 December 1946. Then
in the 1990s the Republic of Macedonia gained
full independence under this flag. It took almost
a year after independence, August 1992, to come
up with the new flag: a red flag with a 16-rayed
Kutlesh sun. It was met by severe resistance
from neighboring Greece, which led in October
1995 to the change to a new 8-rayed divergent
sun.

БЕЛЕШКИ • NOTES

1 St. Methodius, brother of St. Cyril, the Slavic
misioneries that translated the Bible into ChurchSlavonic.
2 Денес над Македонија првпат беше испеана на
новогодишната ноќ 1942 година. Де факто беше
химна на НР/СР Македонија од 1945 година, но
целосно официјално беше озаконета дури во 1989
година со амандманите на Уставот од 1974 година. / Today over Macedonia was first sung on New
Year’s Eve, 31 December 1941. It was the de facto
anthem of the PR/SR Macedonia from 1945 but only
fully officially adopted in 1989 in an amendment to
the 1974 Constitution.
3
https://www.aigai.gr/en/explore/museum/royal/
grave/of/philip/aiges/vergina. Accessed on 26.6.2017.
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4 Подоцна, Грција ќе користи сребрено (а подоцна
и златно) сонце на сино знаме за „својата“ Македонија, создавајќи сосема поинакво знаме според хералдичките и вексилографските правила. /
Later, Greece would use the silver (and later golden)
sun on a blue flag for “its” Macedonia, creating a
completely different flag which is heraldically correct
and vexillographically successful.
5 Покраината Македонија во Грција (име што се
користи од 1987 година, а претходно се нарекуваше Северна Грција) почна да користи сино знаме со златно или сребрено 16-зрачно сонце како
симбол на „грчка Македонија“. Иако, хералдички,
тоа не е проблем, бидејќи знамињата се со различни бои, грчката влада смета дека употребата
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на овој симбол од страна на Република Македонија
е крадење на еден од нејзините симболи. /The Greek
province of Macedonia (a name used only since 1987,
previously called “North Greece”) began using a blue
flag with a gold or silver 16-rayed sun as a symbol of
“Greek Macedonia”. Although this is not a problem
heraldically, since the flags have different colors, the
Greek government viewed the Republic of Macedonia’s
use of this symbol as stealing one of its symbols.
6 ВМРО е едно од имињата на Македонската револуционерна организација што стана синоним
за целото движење (1893 – 1937) и симбол на
македонската борба за самостојна Македонија.
ВМРО го организираше Илинденското востание
во 1903 година кое се смета за значаен настан во
борбата за создавање независна македонска држава што започна да се исполнува на Илинден
1944 година. / VMRO–Vnatreshna Makedonska
Revolucionerna Organizacija (Internal Macedonian
Revolutionary Organization) is one of the names
of Macedonian Revolutionary Organization that
became a synonym for the entire movement (1893–
1937) and the symbol of the Macedonian struggle
for independent Macedonia. VMRO organized the
Ilinden (St. Elijah’s Day) Uprising in 1903, which
is considered a landmark event in the struggle for
the creation of an independent Macedonian state,
a struggle that began to see its fulfillment on the
same day in 1944. However, in Bulgaria VMRO is

regarded as a pro-Bulgarian organization aiming
for the unification of Macedonia with Bulgaria. For
more details see https://www.britannica.com/topic/
Internal-Macedonian-Revolutionary-Organization.
7 Малиот дел под Албанија не е отсликан тука/ The
little part under Albanian is not recognized in the
deisgn.
8 ВМРО-ДПМНЕ (Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска партија за
Македонско национално единство) Регистрирана
во летото 1990 година, како „национална партија
на македонскиот народ“ со антикомунистичка
конзервативна ориентација, меѓу првите политички партии кои се залагаат за независност на
Македонија од југословенската федерација. Како
што кажува и името, декларира дека е продолжение на историското ВМРО (Klimovski 2017, 294).
/ VMRO-DPMNE (Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija—Demokratska partija za
Makedonsko Nacionalno Edinstvo) Internal Macedonian Revolutionary Organization—Democratic
Party for Macedonian National Unity. Registered in
the summer of 1990 as a “national party of the Macedonian people” with an anti-communist conservative
orientation, it was among the first political parties
striving for the Independence of Macedonia from Yugoslav federation. It claimed, as the name indicates,
to be continuation of the historic VMRO (Klimovski
2017, 294).
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Every Mijak family in the past had its
own flag. The use of the family flags is
associated with several customs, which
were performed during their display,
carrying, and finally packin up. Without
performing those customs and rituals,
the flag would not have been hoisted.
These flags had their own symbolism
and meaning for which they were used.
The wedding in the Mijak villages did not
start, without displaying the flag in the
house where the wedding took place. If the
flag was not displayed, it meant that some
accident had happened, or if it was packed
up immediately after the wedding, it meant
that the bride was dishonest.

Секое семејство кај Мијаците во
минатото имало свое знаме. Со употребата на семејните знамиња се
поврзани една цела низа обичаи, кои
се правеле при нивното истакнување,
носење и на крајот собирање. Без да
се изведат тие обичаи и обреди знамето не се истакнувало. Овие знамиња
си имале своја симболика и значење
поради кое биле употребувани. Свадбата во
мијачките села не почнувала без да биде истакнато знамето на куќата каде што се правела
свадба. Доколку не било истакнато, тоа значело дека се случил некаков несреќен случај, или
пак, доколку било собрано веднаш по свадбата,
тоа значело дека невестата е нечесна.
Клучни зборови; Бајрак, свадба, обичаи,
симболика, свадбени знамиња.
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THE USE OF THE MIJAK FLAGS

It is believed that in the past the Mijaks had
Се смета дека во минатото Мијаците имале
one flag for the whole tribe. There are various
едно семијачко знаме. Околу староста на ова
claims about the age of this flag that we will
знаме постојат различни тврдења во кои нема
not go into, as they are not the subject of this
да навлегуваме, бидејќи не се предмет на овој
paper.1 With the beginning of the disintegration
труд.1 Со почнатиот распад на племенската
of the tribal organization among the Mijaks in
организација кај Мијаците во XVIII век се
the XVIII century, the family Mijak flags were
создале семејните мијачки знамиња. Секое
created. Every family in the Mijak villages had its
семејство во мијачките села имало свое
own flag (Бужаровски 2021, 33). These family
знаме (Бужаровски 2021, 33). Овие семејни
flags were used during weddings or engagements
знамиња биле употребувани за време на
(Веркович 1868, 8). The wedding ceremonies
свадбите или свршувачката (Веркович 1868,
began with the raising of the flag in the groom’s
8). Со истакнувањето на бајракот во куќата
house (Стејић-Поленаковић 1950, 132). There
на младоженецот почнувале
is little evidence of its use on
свадбените свечености (Стејићother holidays or occasions.
Поленаковић 1950, 132). Околу
Gorica Perisic points out that
употребата при други празници
some red flags with a white
или пригоди има малку
cross were used during the
сведоштва. Горица Перишиќ
saint’s day (Перишиќ 2018),
истакнува дека некакви црвени
but it is not clear whether they
знамиња на кои се пришивал
are family flags or other special
бел крст се користеле за време
saint’s day flags. Smiljanic and
на славите (Перишиќ 2018),
Stanojevic also report on the
но не е јасно дали станува
use of the Mijak flag in wars
збор за семејните знамиња,
(Архив МАНУ; Станојевић
или пак, за други посебни
1930, 3). Mention of the Mijak
славски знамиња. Смиљаниќ
flags for use in sending to war
и Станојевиќ известуваат и за
is also found in a song written
Сл./Fig. 1
употреба на мијачкото знаме
by Isaja Mazhovski where it
во војни (Архив МАНУ; Станојевић 1930, 3).
says:
Споменување на мијачките знамиња за употреба
Flags are risen high,
при испраќање во војна среќаваме и во една
Above wide and high verandas,
песна запишана од Исаја Мажовски, каде што
Will hero goes in war,
се вели:
Or a girl is getting ready to take it...
Се кренале високо бајраци,
(Мажовски 1922, 19)
Над широки и високи чардаци,
The claims of Smiljanic and Stanojevic are
Дали јунак на војна ќа одит,
written based on legends left by the Mijaks.
Ил се готвит мома да си земет...
Support for their claims is not found in any
(Мажовски 1922, 19)
written source. However, given that such legends
Тврдењата на Смиљаниќ и Станојевиќ се заremain among the Mijaks, and the mention of
пишани врз основа на преданија кои останале
flags in the song by Mazhovski in the context
кај Мијаците. Поткрепа за нивните тврдења не
of whether there will be a war or a wedding,
се среќава во некој пишан извор. Сепак, со оглед
with a great deal of reserve we can accept that
на тоа што останале такви преданија кај Мијаsometime in the past the Mijaks also used their
ците, а и споменувањето на бајраци во песната
flag in war. But until we find solid evidence, we
кај Мажовски во контекст на тоа дали ќе има
would not go into this matter deeper.
војна или пак, свадба, со голема доза на резерва
The Mijak weddings did not start without
можеме да прифатиме дека некогаш во минатоthe decoration of the flag. Until the 1930s, the
то Мијаците своето знаме го употребувале и во
flag was decorated on two evenings before St.
MACEDONIAN HERALD 18
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УПОТРЕБАТА НА ЗНАМИЊАТА КАЈ
МИЈАЦИТЕ
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војна. Но, сѐ додека не се најдат посигурни докази, повеќе не би навлегувале во ова прашање.
Свадбите кај Мијаците не почнувале без
да се накити бајракот. До околу 30-тите години на XX век бајракот се кител на две вечери
пред Петровден (Петровић 1931, 92), односно
две вечери пред свадбата, а потоа почнал да
се кити и да се истакнува на ден пред свадбата
(Архив МАНУ). Пред да се почнело со китењето
на бајракот, сите гости поканети на обичајот
„редење на бајракот“ се гоштевале и китењето
почнувало околу полноќ (Кличкова и Георгиева
1965, 119). Врвот на бајракот се кител со разни
цвеќиња, вообичаено со трендафили, копидан,
невен и сл. (Кличкова и Георгиева 1965, 119).
Кога се работело за свадба на врвот се ставало и
позлатено јаболко, а доколку била свршувачка,
немало позлатено јаболко на врвот (Веркович
1868, 8).
Откако ќе се накител бајракот бил поставуван
„на перде“ - ќош од десната страна на куќата.
Самото поставување на бајракот било огласено
со пукање од пушка и со пеење песни (Архив
МАНУ). Бајракот на куќата смеело да го
истакне само челад - обично дете кое имало
живи родители (Стејић-Поленаковић 1950, 132).
Можно е во постаро време бајракот да не бил
поставуван на куќата, каков што бил обичајот
во XX век, бидејќи Јанко Шафарик во неговите
белешки за Мијаците, напишани околу шестото
десетлетие на XIX век наведува:
Ноќта во петок го дигаат тајно бајракот
крстат, на еден ќош од таа колиба (мисли на
колибата која била правена за музичарите кои
доаѓале за свадбата Д.Б.), да не види никој, тоа
го прави посебен бајрактар кој е храбар и знае да
игра и да пее - кога веќе ќе го дигне, тогаш пука
пушка и доаѓаат тројца побратими (девери), еден
женет и двајца неженети (Стејић-Поленаковић
1953, 374).
При китењето и истакнувањето на бајракот
се пееле следните песни:
Пејет пиле на висок полесок,
Будит моме здраво и весело:
Стани моме, да не би станало!
По ридови сл`нце огрејало,
По чардаци крстати барјаци,
По дворови китени сватови,
Во прикледи шарени ковчези,
А пред кледи млада зетовина,
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

Peter’s Day9 (Петровић 1931, 92), i.e., two
evenings before the wedding, and then it started
to be decorated and displayed one day before the
wedding (Архив МАНУ). Before the decoration
of the flag began, all the guests invited to the
custom of “arranging the flag” had a feast and the
decoration began around midnight (Кличкова
и Георгиева 1965, 119). The top of the flag
was decorated with various flowers, usually
with roses, cupid, calendula, etc. (Кличкова и
Георгиева 1965, 119). When it was a wedding,
a gilded apple was placed on top, and if it was
an engagement, there was no gilded apple on top
(Веркович 1868, 8).
After the flag was decorated, it was placed “na
perde” - a corner on the right side of the house.
The rising of the flag was announced by firing a
rifle and singing songs (Архив МАНУ). The flag
was to be displayed on the house only by a child
who had living parents (Стејић-Поленаковић
1950, 132). It is possible that the flag in older
times was not placed on the house, as was the
custom in the twentieth century, because Janko
Shafarik in his notes on the Mijaks, written
around 1850s states:
On Friday night, they secretly display the
cross flag, on one corner of that hut (he thinks
of the hut that was made for the musicians who
came to the wedding D.B.), so that no one can
see, it is done by a special flag bearer who is
brave and can dance and sing - when he raise it,
then he shoots a rifle and three blood brothers
came, one married and two unmarried (СтејићПоленаковић 1953, 374).
The following songs were sung during the
decoration and rising of the flag:
A bird is singing from high fence,
Wake ups girl healthy and happy:
Get up girl, lest you get up!
On the hills the sun is shining,
On the verandas there are cross flags,
In the yard decorated guests,
In the cellar colorful trunks10,
And before cellar young bridegroom mates,
And in cellar engaged girl, i-I-i.
(Архив МАНУ)
or similar variant of this song:
O blood brother, pashas seimen,
Flag bearer, tsar’s treasurer,
Flag bearer, tsar’s cowboy,
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Get up girl, lest you get up!
On the hills the sun is shining,
On the verandas thee are cross flags,
In the yard decorated guests.
(Кличкова и Георгиева 1965, 121).
My autumn ash tree has grown,
has grown.
Those were not autumn ash trees,
those were not.
Those were three friends,
those were:
The first is craftsman painter,
the first is,
The second is a young goldsmith,
the second,
The third is the tailor in the room,
the third is.
The one who was the painter,
the one who was,
Call him to paint the flagpole,
call him,
The one who was a young goldsmith,
the one who was,
Call him to gild the cross,
call him,
The one who was tailor in the room,
the one who was,
Call him to came here faster,
call him,
To sew the cross flag,
to sew.
(Огњановиќ-Лоноски 2004, 253-254)
It grows me а basil,
with many pairs - (branches).
It was not а basil
with many pairs,
he was my young unmarried,
with father, mother,
brother, sister,
uncle, aunt,
uncle, aunt,
of great genus.
(Кличкова и Георгиева 1965, 120-121)
What is the noise in the hero’s yards,
high flags rose, over wide and high verandas,
whether a hero to war will go,
or is getting ready to take a girl…

JUNE • 2022

В ЕКСИЛ ОЛ ОГ ИЈА • V EX IL L OL OG Y

И во кледи свршена девојка, и-И-и!
(Архив МАНУ)
или слична варијанта на оваа песна:
Побратиме, пашини сејмене,
Бајрактаре, царев азантаре,
бајрактаре, селски говедаре.
Стани, моме, здраво нестанало,
по ридови сл’нце огреало.
По чардаци крстатни бајраци,
по дворови китени сватови.
(Кличкова и Георгиева 1965, 121).
или:
Израсла ми три јасена,
израсла ми,
Не ми била три јасена,
не ми била,
Ток ми биле до три побратими,
ток ми биле:
Првијот је мајстор накавчија2,
првиот је,
Другијот је млади ковенжија,
другијот је,
Треќиот је терезија в одаја,
треќиот је.
Тој шчо беше мајстор накавчија,
тој шчо беше,
Викните го сорок3 да нашарит,
викните го.
Тој шчо беше млади ковенжија,
тој шчо беше,
Викните го крстот да полејет,
викните го.
Тој шчо беше терезија в одаја,
тој шчо беше,
Викните го побрго да дојет,
викните го,
Да сошијет крстатна барјака,
да сошијет.
(Огњановиќ-Лоноски 2004, 253-254).
или:
Израсол ми строк босилек,
со многу парови - (гранки).
Не ми бил строк босилек
со многу парои,
ток ми бил млад неженет,
татково, мајково,
братово, сестрино,
стриково, стринино,
вујково, вујнино,
од голема рода.
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(Кличкова и Георгиева 1965, 120-121).
The girl got sick,
или
She is still little,
Што е врева во јунакови двори,
The girl was from big family
Се кренале високо бајраци,
She regrets to leave her family
Над широки и високи чардаци,
She regrets to leave her father
Дали јунак на војна ќа одит,
She regrets to leave her mother
Ил се готвит мома да си земет...
She regrets to leave her brothers
Моме ми се болна разболело,
And from the family to be divided
Уште си е моме малечкаво,
Like a lamb from a large flock.
Моме било от рода голема
(Мажовски 1922, 19)
Жалит моме рода да оставит
At the same time, while the flag was being
Жалит моме татко да оставит
decorated in the bridegroom`s house and the
Жалит моме, мајка да оставит
above-mentioned songs were being sung, it was
Жалит моме, браќа да оставит
seen in the bride’s house whether the flag would
И от рода моме да се делит
be displayed in the boy’s house and the bride,
Како јагне от стадо големо.
and her friends were singing the following song:
(Мажовски 1922, 19)
Sing you rooster, black pepper in your eyes,
Истовремено додека во куќата на момчето се
To wake up Buda’s11 girl,
кител бајракот и се пееле горенаведените песни,
Cross flags on the verandas,
во куќата на невестата се гледало дали во куќата
In yards decorated guests,
на момчето ќе се истакне бајракот и невестата со
In the cellar beautiful brides.
другарките ја пееле следната песна:
(Стејић-Поленаковић 1950, 132)
Пропеј, петле, црн ти бибер в очи,
The mention of flags in the plural in the songs
Да разбудиш Будимка девојка,
is because in the Mijak villages the weddings
По чардаци крстатни барјаци,
were made in the summer and almost all in
По дворови китени сватови,
one day a year. It was most often on the day
По кледови убави невести.
that was the saint’s day of the village, i.e., on
(Стејић-Поленаковић 1950, 132)
St. Peter’s Day, St. Elijah day, Transfiguration,
Инаку, споменувањето на бајраци во множина
St. Parascevi’s day, etc. and sometimes 30-40
во песните се должи на тоа што во мијачките
weddings were held on that day.
села свадбите биле правени во летниот период,
The wedding ceremonies began with the
и тоа речиси сите во еден ден во годината. Тоа
display of the flag in the groom’s house.
најчесто било на денот кој бил слава на селото,
However, although very rare, it happened that the
односно на Петровден,
flag was not displayed. That
Илинден, Преображение,
was a sign that something
Петковден и сл. и се
bad had happened in the
случувало на тој ден да
groom’s house: that he had
бидат направени и по 30been attacked by thieves,
40 свадби.
that there had been a sudden
Со
истакнувањето
death, or that someone
на бајракот во куќата на
had become seriously ill
младоженецот почнувале
(Стејић-Поленаковић
свадбените свечености.
1950, 132).
Сепак, иако многу ретко,
The flag bearer was
Сл./Fig. 2
се случувало бајракот да
always the son-in-law in the
не биде истакнат. Тоа било знак дека во куќата
house, usually the husband of the groom’s sister,
на младоженецот се случила некаква несреќа:
and if he did not have a sister or was unmarried,
дека ги нападнале арамии, се случил изненаден
then it was the husband of the first cousin
смртен случај или некој тешко се разболел
(Черепналкоски 2018). It is an interesting fact
(Стејић-Поленаковић 1950, 132).
that in one written by Jastrebov we find about
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18
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woman flag bearer.
Engaged girl fell asleep,
She fell asleep at an honor table,
The older brother-in-law saw her.
- Come on, beautiful girl!
Are you from my dormant gender?
But are you a bad relative of mine?
The engaged girl said:
- Come on, older brother-in-law!
I am not of a dormant gender,
I am not a bad relative either,
But I care a lot:
Todor the thief praised,
He would sit in narrow gorges,
To take your beautiful bride,
To send you back without a bride.
The engaged girl said:
- Come on, older brother-in-law!
Give me the male weapon!
And give me the cross flag!
They gave her the man weapons,
They gave her the cross flag.
She pushes forward in front of wedding
guests,
They go and go,
They passed in narrow gorges.
Todor the thief came out to them.
Talk to the young flag bearer:
Come on, you little flag bearer!
Where is your beautiful bride?
The young flag bearer said:
Last night she got sick,
She is neither alive nor dead.
They go and go,
Far away they went,
And the beautiful bride said:
God killed you Todor the thief,
You do not recognize the beautiful bride! I I!
(Яастребов 1886, 436-437)
The flag was removed from “na perde” when
the groom’s guest went for the bride. Then the
flag bearer would ride the saddled horse and so
he would receive the flag, attach it to the stirrup
and hold it with his right hand. The flag bearer
rode in front of the guests, and the girls sang to
him:
Flag bearer, village chief,
Flag bearer, tsar’s treasurer!
or
Raduvan went in the army,
35
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Бајрактар секогаш бил зет од куќата,
вообичаено маж на сестрата на младоженецот,
а доколку немал сестра или пак била немажена,
тогаш бајрактар бил маж на прва братучетка (Черепналкоски 2018). Интересен е еден податок од
една песна кај Јастребов каде што наоѓаме жена
бајрактар.
Задремала свршена девојка,
Задремала по чесна трпеза,
Ја догледа постаријот девер.
-Ај ти тебе убава девојко!
Али си ми од дремлива рода?
Али си ми од лоша роднина?
Изговори свршена девојка:
-Ај ти тебе постари девере!
Да ја не сум од дремлива рода,
Ни пак сум од лоша роднина,
Токо сум многу гајлелија:
Пофали се Тодор арамија,
Ќа ми седит во тесни клисури,
Да ви земет убава невеста,
Да ве вратит назад без невеста.
Изговори свршена девојка:
-Ај ти тебе постари девере!
Нел’ дајте ми мошконо оружје!
И дајте ми крстатна барјака!
Је дадоје мошконо оружје,
Је дадоје крстатна барјака.
Ми киниса напред пред сватови,
Ми одје шчо ми поодеје,
Заврвеје из тесни клисури.
Им излезе Тодор Арамија.
Проговори с млад барјактарче:
Ај ти тебе младо барјактарче!
Камо ви је убава невеста?
Изговори младо барјактарче:
Синојка се таја разболела,
Није жива ни пак је умрена.
Ми одеје шчо ми поодеје,
Бајаги ми место откачиле,
Изговори убава невеста:
Бог те убил Тодор арамија,
Ти не позна убава невеста! и и!
(Яастребов 1886, 436-437)
Бајракот се тргал од „на перде“ кога се одело по невестата. Тогаш бајрактарот го јавнувал
оседланиот коњ и така го примал бајракот, го
приденувал на узенгијата и го држел со десна
рака. Бајрактарот јавал пред сватовите, а девојките му пееле:
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Барјактаре, селски главатаре,
Барјактаре, царев азнатаре!
или:
Кинисуват Радуван на војска,
Ќа одиме во Будима Града,
Будимци се много кавгаџије,
На вино се много пијаници,
На ракија лути кесеџији,
Ќа одиме Будим по девојка,
Да не нија девојка девојка не дајет.
(Архив МАНУ)
Доколку се одело во друго село по невеста,
се случувало тамошните дeвојки да му викаат
на бајрактарот со погрдни зборови: „Барјактаре,
селски говедаре!“. Па поради ова имало случаи
да почне тепачка, а се укажувало и на гробишта
од погинати сватови (Архив МАНУ).
Кога ќе се пристигнело кај куќата на
невестата излегувале „чекалените“ - најблиската
рода на невестата за да ги пречекаат. Притоа тие
се шегувале со стројниците4 пеејќи:
Побратими, пилци поклопени,
бајрактаре, царев говедаре,
бајрактаре, селски говедаре,
бајрактаре царев азнетаре,
бајрак ти е в лепушки закопан.
(Кличкова и Георгиева 1965, 142).
или:
Барјактаре, барјактаре, селски говедаре!
Барјакот ти, барјакот ти в лепешки закопан!
Побратими, побратими, два рта бегови,
Старосват, старосват, глуфче во расолот,
А сватови, а сватови пашини загари,
А сватови, а сватови пилци по плотови.
(Стејић-Поленаковић 1950, 133)
Потоа следувало поздравување и други обичаи, а бајрактарот додека се одвивал обичајот
„Гледање низ прстен“ се одделувал од сватовите
и одел да го истакне бајракот „на перде“ на куќата на невестата. При истакнувањето на бајракот
се пеело:
Барјактаре, барјактаре од висока рода,
Барјактаре, барјактаре црвено јаболко!
Барјактаре, барјактаре китка босилкова,
Шо не ти е, шо не ти е барјакот накичен,
Шо не ти е, шо не ти е барјакот навезен?!
(Стејић-Поленаковић 1950, 133)
или:
Барјактаре, селски азнатаре!
Ој јуначе, китка босилкова!
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

We are going to Buda city,
Buda’s people are very quarrelsome,
There are a lot of drunks in the wine,
Angry drinkers of rakiya,
We will go in Buda for a girl,
So that the girl girl doesn’t give.
(Архив МАНУ)
If they go to another village for the bride, it
happened that the girls there would shout at the
flag bearer with abusive words: “Flag bearer,
villager cowboy!”. Because of this, there were
cases when a fight started, and there were also
references to cemeteries of dead wedding guests
(Архив МАНУ).
When they arrived at the bride’s house, the
nearest bride’s family came out to greet them. At
the same time, they joked with the matchmakers4,
singing:
Brothers, chickens covered,
Flag bearer, Tsar’s cowboy,
flag bearer, villager cowboy,
flag bearer tsar’s treasurer,
your flag is buried in crap.
(Кличкова и Георгиева 1965, 142).
or
Flag bearer, flag bearer, villager cowboy!
Your flag, your flag is in crap buried!
Blood brothers, blood brothers, two capes’
beys,
Best man, best man, mouse in sauerkraut,
And wedding guests, and wedding guests
pasha’s hound,
And wedding guests, and wedding guests
chickens on fences.
(Стејић-Поленаковић 1950, 133)
This was followed by a greeting and other
customs, and while the custom of “Looking
through the ring” took place, the flag bearer
separated from the wedding guests and goes to
place the flag on “na perde” of the bride’s house.
During this, the following was sung:
Flag bearer, flag bearer of high birth,
Flag bearer, flag bearer red apple!
Flag bearer, flag bearer garland of basil,
Why is not, why is not, your flag decorated
Why is not, why is not, your flag embroidered?!
(Стејић-Поленаковић 1950, 133)
or:
Flag bearer, villager’s treasurer!
Oh hero, a bouquet of basil!
36
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or:

Who adorned you, who adorned you!
1.
And the wedding guests, tsar’s army,
Blood brothers - pasha’s sejmens!
I don’t wonder that there is so much army,
But I wonder how the earth holds them!
(Стејић-Поленаковић 1950, 133)

Flag bearer, tsar’s treasurer!
Who brought great abroti12,
Who overshadowed the girl’s yards,
Who did the girl’s father grieve,
Who made the girl’s mother to cry,
Who made the girl’s sisters to cry,
Who upset the girl’s brothers?
and so, her whole family continued to be
sung in sequence.
(Милојевић 1875, 169)
The flag remained here until the matchmakers
took the bride (Кличкова и Георгиева 1965,
146). Then the flag was handed over again to the
flag bearer who was mounted on a horse and went
in front of the wedding guests. On this occasion,
a horse race was held with the flag bearer on the
lead (Архив МАНУ).
When going to a wedding in a church, the
flag bearer again bore the flag, but then stuck
in the belt, because they went by foot (Архив
МАНУ). When they arrived at the church, the
flag bearer placed the flag in front of the church
doors or hung it on the church fence, and then
went inside for the wedding (Манојловић 1926,
90; Стејић-Поленаковић 1950, 133). After the
wedding, the flag bearer performed a dance in
front of the church, holding the flag in his belt.
The flag was also worn the
next day when the bride
was led to fill the water in
the morning. Then they
especially danced with the
flag (Архив МАНУ).
For a week, the flag was
waved on the groom’s house,
after which, at dawn, they
collected it. There were cases
where the flag was collected
the day after the wedding.
But this happened very rarely and was a sign that
the young woman was dishonest (Стејић-Поленаковић 1950, 133).
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Кој те китил, кој те изнакитил!
А сватови, а војска царева,
Побратими - пашини сејмени!
Не се чуда шо е восјка многу,
Ток се чуда как е земја држит!
(Стејић-Поленаковић 1950, 133)
или:
Бајрактаре, царев азантаре!
Што донесе големи аброти,
Што засени девојкини дворови,
Што ујади девојкина татка,
Што разплака девојкина мајка,
Што уцвеле девојкине сестре,
Што разтоужа девојкина браќа?
и така се продолжувало да се препејува
целиот нејзин род.
(Милојевић 1875, 169)
Бајракот останувал тука сѐ додека стројците не
ја повеле невестата (Кличкова и Георгиева 1965,
146). Тогаш бајракот повторно бил предаван на
бајрактарот, кој бил качен на коњ и тргал пред
сватовите. Во оваа пригода настанувала и трка
со коњи со бајрактарот на чело (Архив МАНУ).
Кога се одело на венчавање во црква
бајрактарот повторно го носел бајракот, но
тогаш заденат во појасот, бидејќи се одело
пешки (Архив МАНУ). Кога ќе се стигнело во
црквата бајрактарот го ставал бајракот пред
црковните врати или го закачувал на црковната
ограда, па се влегувало внатре за венчавањето
(Манојловић 1926, 90; Стејић-Поленаковић 1950,
133). По венчавањето бајрактарот поведувал оро
пред црквата, држејќи го бајракот во појасот.
Исто така бајракот се носел и наредниот ден,
кога утрото се водела
невестата да наполни
вода. Тогаш особено се
играло со бајракот во
раце (Архив МАНУ).
Една недела бајра
кот се виел истакнат
на куќата на младо
женецот, по што рано
во зората свечено „се
Сл./Fig. 3
соневат“ - се собирал.
Имало случаи каде
што бајракот се собирал ден по венчавањето.
Но, тоа се случувало мошне ретко и било знак
дека младата била нечесна (Стејић-Поленаковић
1950, 133).
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ЗНАЧЕЊЕТО НА СЕМЕЈНИТЕ
СВАДБЕНИ ЗНАМИЊА КАЈ МИЈАЦИТЕ

THE MEANING OF THE MIJAK FAMILY
WEDDING FLAGS

Знамињата кај Мијаците се чувале кај главата
на родот (Бужаровски 2020, 51; Архив МАНУ).
Манојловиќ смета дека според тоа што секое
семејство во минатото најверојатно имало свое
знаме, оваа појава постоела уште во добата
кога народот бил поделен на велеможи и себри
(Манојловић 1926, 85), односно следствено
на ова дека знамињата потекнувале уште од
периодот на средниот век, во феудализмот кога
во нашата земја управувале феудални господари.
Со ваквото тврдење не се сложуваат Кличкова и
Георгиева. Тие според некои знаци на одделни
семејни знамиња, какви што биле ламја,
орел, змеј и други, сметаат дека укажувале на
тотемското обележје на родот, односно самиот
народ велел дека тие се знамиња на куќата
(Кличкова и Георгиева 1965, 119-120).
Ние се сложуваме со мислењето на Кличкова
и Георгиева, а мислењето на Манојловиќ
го сметаме за погрешно бидејќи и според
Смиљаниќ семејните знамиња кај Мијаците се
јавуваат по почнатиот распад на племенската
организација, што настанало подоцна и овие
знамиња претставувале обележје на одделни
родови (Архив МАНУ).
Поленаковиќ-Стејиќ, пак, за мијачките
знамиња вели:
Од досега изложеното се гледа дека на
бајракот во галичките (односно мијачките
Д.Б.) свадби му е доделена многу важна улога.
Со него се означува почетокот на свадбените
свечености, тој го објавува и крајот на свадбата.
Улогата на бајракот во галичките (односно
мијачките Д.Б.) свадби несомнено е слична со
улогата на бајраците и кај преостанатите народи.
Тој го симболизира достоинството на куќата,
објавува радост во куќата, тој е заштитник на
куќата и младенците, тој ги чува младенците од
зли сили. Бајракот кај Мијаците и во тешкото
повеќевековно ропство слободно ја истакнувал
нивната верска, а тогаш тоа значело национална
особеност. (Стејић-Поленаковић 1950, 134)
Според Тихомир Ѓорѓевиќ, улогата на
бајракот на свадбата била да ги привлече на себе
злите погледи, за да не паднеле на младоженците
и сватовите, па да биле урочени (Ђорђевић
1939, 113). Поради тоа знамето и се носело пред
луѓето, односно бајрактарот одел прв за луѓето

The Mijak flags were kept with the head
of the family (Бужаровски 2020, 51; Архив
МАНУ). Manojlovic believes that since every
family in the past probably had its own flag,
this phenomenon existed in the time when the
people were divided into nobles and sebris7
(Манојловић 1926, 85), i.e., consequently that
the flags originated from the Middle Ages, when
feudal lords ruled in our country. Klichkova
and Georgieva do not agree with this statement.
According to certain signs of certain family
flags, such as dragon, eagle, dragon and others,
they are considered to indicate the totemic mark
of the genus, i.e. the people themselves said
that they are the flags of the house (Кличкова и
Георгиева 1965, 119-120).
We agree with the opinion of Klichkova
and Georgieva, and we consider the opinion
of Manojlovic is wrong because according to
Smiljanijic the Mijak family flags appear after
the beginning of the disintegration of the tribal
organization, which occurred later, and these
flags were a feature of certain genera (Архив
МАНУ).
Polenakovic-Stejic, on the other hand, about
the Mijak flags says:
From what has been exhibited so far, it can
be seen that to the flag on Galicnik (i.e. Mijak
D.B.) weddings has been assigned a very
important role. It marks the beginning of the
wedding festivities and announced the end of the
wedding. The role of the flag in the Galichnik
(i.e. Mijak D.B.) weddings is undoubtedly
similar to the role of the flag in other peoples
group. It symbolizes the dignity of the house, it
announces joy in the house, it is the protector
of the house and the newlyweds, it protects the
newlyweds from evil forces. The flag of the
Mijaks, even in the difficult centuries of slavery,
freely emphasized their religion, and then it
meant a national feature. (Стејић-Поленаковић
1950, 134)
According to Tihomir Gjorgjevic, the role
of the flag at the wedding was to attract the evil
eyes, so that they would not fall on the bride
and groom, so that they would be enchanted
(Ђорђевић 1939, 113). Due to that, the flag was
carried in front of the people, i.e. the flag bearer
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потоа да биле заштитени (Ђорђевић 1939, 117).
went first so that the people were then protected
Се верувало дека ако бајракот паднел додека
(Ђорђевић 1939, 117). It was believed that if
бил истакнат, ќе се случела несреќа во куќата
the flag fell while it was being raised, an accident
на младоженецот (Стејић-Поленаковић 1950,
would have occurred in the groom’s house
133). Значи бајракот служел како еден вид
(Стејић-Поленаковић 1950, 133). So, the flag
амајлија, односно предмет чија цел била да го
served as a kind of amulet, i.e. an object whose
уништува влијанието
purpose was to
од злите очи. Притоа
destroy
the
на бајраците биле
influence
of
ставани крстови или
evil
eyes.
икони
(Ђорђевић
Crosses
or
1939, 117). Бајраци
icons
were
те на кои се става
placed
on
ле крстови на врвот
the
flags
на копје биле наре
(Ђорђевић
чени крсташи, кр
1939,
117).
стати бајраци (како
The banners on
што е случајот кај
which crosses
Мијаците), а оние
were placed
на кои се додавале
at the top of
икони, светачки бај
the spear were
Сл./Fig.
4
раци
(Ђорђевић
called
cross
1939, 117-118), нај
flag (as is the
веројатно се мисли
case with the
на литиски црковни знамиња-хоругви. Кај
Mijaks), and those to which icons were added,
Мијаците, освен како крстат бајрак, семејните
saints banners (Ђорђевић 1939, 117-118),
мијачки знамиња биле познати и под името
probably referring to Liturgical flags - gonfalon.
косовски бајрак (Архив МАНУ) и турски бајрак
Among the Mijaks, beside cross flag, the Mijak
(Стејић-Поленаковић 1950, 130). Зашто биле
family flags were also known as the Kosovo’s
нарекувани така не е познато.
flag (Архив МАНУ) and the Turkish flag
За употреба на свадбени бајраци има
(Стејић-Поленаковић 1950, 130). Why they
податоци и за други краеви на Македонија. Во
were called that is not known.
колекцијата фотографии од Јузеф Обрембски
There are data on the use of wedding flags
од Битово, Порече, денес Македонски Брод,
in other parts of Macedonia. In the collection
забележуваме неколку свадбени знамиња.5
of photos by Josef Obrembski from Bitovo,
Понатаму во Музејот на Македонија се чува уште
Porechе, today Makedonski Brod we notice
едно знаме, од поинаков тип од претходните, за
several wedding flags.5 Furthermore, another
кое исто така се смета дека најверојатно било
flag is kept in the Museum of Macedonia, of a
обредно (свадбено) знаме (Јоновски и Поповски
different type from the previous ones, which is
2020, 16). На една фотографија од свадба во
also considered to have been probably a ritual
Мариово во 1932 година исто така се забележува
(wedding) flag (Јоновски и Поповски 2020,
свадбено знаме (сл. 4) (Радовановиќ 1932), а
16). A photograph from a wedding in Mariovo
на друга фотографија со прикажана сцена од
from 1932 also shows a wedding flag (Fig. 4)
китењето на свадбениот бајрак во с. Вепрчани,
(Радовановиќ 1932), and another photograph
Мариово гледаме свадбено знаме, различно од
shows a scene from the decoration of a wedding
претходното, но дополнителни податоци не се
flag in the village Veprcani, Mariovo we see a
дадени (сл. 5) (Етнологија на Македонците 1996,
wedding flag, different from the previous one, but
208). Исаја Мажовски наведува дека: „до пред
additional data are not given (Fig. 5) (Етнологија
100 години и во костурските села знамињата се
на Македонците 1996, 208). Isaja Mazhovski
носеле по свадби, но биле уништени од Турците,
states that: “until 100 years ago in the villages
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благодарение на шпионството на Грците, но друof Kostur the flags were carried after weddings,
гите обичаи во Костурско и до сега се запазени“
but were destroyed by the Turks, thanks to the
(Мажовски 1922, 19). Околу употребата на некакви
spying by the Greeks, but other customs in
знамиња во јановенските села во Костурско
Kostur are still preserved” (Мажовски 1922,
дознаваме и во книгата „Народната култура на
19). We also find out about the use of some flags
Егејска Македонија“ каде што околу обичајот
in the Janovo villages in the Kostur region in the
китење на бајракот пишува: „Во саботата утрото
book “Folk culture of Aegean Macedonia” where
еден од браќата на момчето го крева бајракот (во
it says about the custom of decorating the flag:
последно време тоа е веќе обично државно знаме)
“On Saturday morning one of the boy’s brothers
на покривот на куќата на момчето“ (Пенушлиски
raises the flag (lately it is usually a state flag flag)
1992, 412). Од текстот не е јасно какви биле тие
on the roof of the groom’s house” (Пенушлиски
знамиња, бидејќи не е
1992,
412).
даден опис, но очигледно
It is not clear
постоеле
некакви
from the text
знамиња, различни од
what
those
државното знаме кои се
flags were, as
користеле за свадбите.
no description
За ваквите знамиња
is given, but
користени во други
apparently there
краеви на Македонија се
were
some
сочувани многу малку
flags other than
податоци. Од една песна
the state flag
запишана од Милојевиќ,
used for the
дознаваме за знамиња
weddings.
кои се користеле во
V e r y
Сл./Fig. 5
населбите на Скопска
little data is
Црна Гора. Во песната се
preserved about
споменуваат бајраци, поточно четири бајрака, и тоа
such flags used in other parts of Macedonia.
црвен, син, бел и зелен, од кои црвениот, синиот
From a song written by Milojevic, we learn
и белиот биле за свадбата, а зелениот за војската
about flags that were used in the settlements of
(Милојевић 1870, 44). Нешто подетален изглед
Skopska Crna Gora. The song mentions flags,
за знамињата користени во Малоцрско, Битолска
namely four flags, red, blue, white, and green, of
Нахија, дознаваме од друга песна забележана исто
which red, blue and white were for the wedding,
така од Милојевиќ (Исто). Во оваа песна се спомеand green for the army (Милојевић 1870, 44).
нуваат рујни, сини и бели бајраци, на кои имало
A slightly more detailed look at the flags used in
крстови со огнила, понатаму светци, како св. Ѓуthe Malocrsko, nahiyah Bitola, we find out from
раѓ, Арангел и Никола, но и приказ на човечки раце
another song noticed also by Milojevic (Ibid).
и ѕвезди.
This song mentions crimson red, blue, and white
Знамиња за време на свадбите се користеле и
flags, on which there were crosses with fire
пошироко на Балканот кај другите народи. Така
steels, further saints like St. Gjuragj, Archangel
Милојевиќ во својата книга „Песме и обичаи
Michael and st. Nikolas, but also a display of
укупног народа српског“ споменува дека бајраци
human hands and stars.
за време на свадбите се користеле и во Србија,
Flags were used during weddings and beyond
Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.
in the Balkans by other peoples. Thus, Milojevic
Во Албанија употребата на бајраци била ретка и
in his book “Songs and customs of the entire
тие таму биле зелени. Милојевиќ не соопштува
Serbian people” mentions that flags were used
детални информации за тоа како изгледале
during weddings in Serbia, Albania, Montenegro
овие знамиња и зборува генерализирано за
and Bosnia and Herzegovina. In Albania the use
сите држави велејќи дека на знамињата биле
of flags was rare, and they were green there.
прикачени крстови, човечки раце, ѕвезди,
Milojevic did not provide detailed information
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18
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on what these flags looked like and spoke in
general about all countries, saying that crosses,
human hands, stars, crescents, suns, and in some
places saints like Sts. Gjuragj, St. Archangel
Michael and St. Nikolas (Милојевић 1870, 42).
The Vlachs also used flags during the weddings
called hlambura, which are somewhat different
in different regions, but were usually white and
had crosses on them.
However, despite this use of wedding flags
in other parts of Macedonia, as well as in
other nations in the Balkans, there are several
differences in which the Mijak flags differ from
the others.
First, among the Mijacs, each family had its
own flag, which differed from the flags of other
families, although they had some similarities,
while in other parts of Macedonia it is not
known yet that each family had its own flag and
the same flags characteristic for one region were
used during weddings. Also, among the Mijaks
the flags as we saw above were a totemic symbol
of the genera and were symbol of the house.
Secondly, regarding the name of the flags,
Milojevic states that in Serbia, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, parts of Old Serbia,
the flags were called cross flags because a cross
was sewn on the canvas (Милојевић 1870, 42),
and among the Mijaks these flags are known as
crosses because of the cross which is located on
the top of flagpole, while there was not always
a cross on the flag itself, although most often a
cross is found on the flags we know so far.
Thirdly, there is a difference in the colors of
the canvas of the flag, because Milojevic says
that everywhere the flags for weddings were
tricolor and the upper canvas was crimson red,
the middle extinguished blue and the lower white
(Милојевић 1870, 42), while the Mijak family
flags are usually two-tone, the base is usually
white, with pieces of cloth of red felt.
Fourth, the Mijaks are considered to have
had an “all mijaks” flag, which was a symbol of
all the Mijaks (Бужаровски 2021, 44; Архив
МАНУ) and for which there are legends that it
was used on other occasions, not just weddings.
While the Mijak family flags themselves were
created after the beginning of disintegration of
the tribal organization among the Mijaks, but
they had similarities with this flag.6
41
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полумесечини, сонца, а некаде и светци, како
св. Ѓураѓ, св. Арангел и св. Никола (Милојевић 1870, 42). И Власите за време на свадбите
користеле знамиња, т.н. хламбура, кои се со извесни разлики во различни региони, но најчесто
биле бели и на нив имало крстови.
Сепак, и покрај ваквата употреба на
свадбарски знамиња во други краеви на
Македонија, како и кај другите народи на
Балканот, постојат повеќе разлики по кои
мијачките знамиња се разликуваат од другите.
Прво, кај Мијаците секое семејство имало
свое знаме, кое се разликувало од знамињата на
другите семејства, иако имале некои сличности,
додека во другите краеви на Македонија засега
не е познато дека секое семејство имало свое
знаме и за време на свадбите се користеле исти
знамиња карактеристични за еден регион. Исто
така, кај Мијаците знамињата, како што видовме
погоре, претставувале тотемско обележје на
родовите и биле обележја на куќата.
Второ, околу самото име, Милојевиќ вели дека
во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, дел
од Стара Србија бајраците се викале крстати затоа
што на платното се пришивал крст (Милојевић
1870, 42), а кај Мијаците овие бајраци се познати
како крстати поради крстот кој се наоѓа на копјето
на знамето, додека на самото знаме немало
секогаш крст, иако најчесто на знамињата кои ни
се досега познати се среќава крст.
Трето, се јавува разлика и во самите бои
на платното на знамето, бидејќи Милојевиќ
вели дека секаде знамињата за свадбите биле
тробојни, и тоа горното платно било рујно
црвено, средното загасито сино и долното бела
боја (Милојевић 1870, 42), додека мијачките семејни знамиња се најчесто двобојни, основата
им е најчесто бела, со парчиња платно или чоја
од црвена боја.
Четврто, за Мијаците се смета дека првично
имале едно „семијачко“ знаме, кое било симбол
на сите Мијаци (Бужаровски 2021, 44; Архив
МАНУ) и за кое постојат преданија дека се
користело и во други пригоди, а не само за
свадби. Додека пак, самите семејни мијачки
знамиња настанале по распадот на племенската
организација кај Мијаците, но имале сличности
со ова знаме.6
Денес улогата на свадбарските знамиња кај
Мијаците и општо во Македонија ја зазема
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државното знаме. На Галичката свадба, која
се одржува еднаш годишно, исто така се
употребува знамето на Република Македонија.
На француска репортажа за Македонија од
1960 година од Ирен Шању (Yougoslavie: la
Macédoine et Dubrovnik), можеме да забележиме
едно семејно знаме употребено на свадба во Галичник и ова е најверојатно последна употреба
на вакво знаме на свадба во Галичник, бидејќи
потоа не можеме да најдеме употребено некое
вакво знаме. Згаснувањето на употребата на
семејните знамиња се должело, пред сè, бидејќи
уште во третото и четвртото десетлетие на XX
век, овие знамиња почнале да се заменуваат
со државното знаме, но и поради процесот на
емиграција на мијачкиот крај по Втората светска
војна (Бужаровски 2021, 45).

Today, the role of the wedding flags among
the Mijaks and in Macedonia in general is
taken by the state flag. The flag of the Republic
of Macedonia is also used at the Galichnik
wedding which is held once a year. In a French
report on Macedonia from 1960 by Irene Shanjo
(Yougoslavie: la Macédoine et Dubrovnik),
we can see a family flag used at a wedding in
Galichnik and this is probably the last use of
such a flag at a wedding in Galichnik, because
after that we cannot find a flag like this used.
The extinction of the use of family flags was
due primarily because in the third and fourth
decade of the XX century, these flags began to
be replaced by the state flag, but also due to the
process of emigration in the Mijak region after
World War II (Бужаровски 2021, 45).

СИМБОЛИТЕ НА МИЈАЧКИТЕ
ЗНАМИЊА

THE SYMBOLS ON THE MIJAK FLAGS
If we compare the hitherto known family
Mijak flags, as well as from the descriptions of
some such flags, we concluded that the most
common symbols we find on these flags are the
cross, the circle i.e. the sun, the crescent and the
star. In addition to these symbols on some flags,
we also find animals such as sheep, horse, lamb,
wolf, dog, and dragon. There are also human
figures like a man holding a spear, a horseman,
etc.
The interpretation of these symbols due to the
constant reinterpretation with each generation
within a socio-cultural space, should be taken
in the socio-cultural and historical context,
if possible or in the closest possible context
(Јоновски и Поповски 2020, 16). Therefore, we
will try to interpret here the symbols that are most
often found on the Mijak flags in the context of
their meaning for the Mijaks.
The cross is found on almost all known family
Mijak flags. It is not known so far, a family
flag that does not have the cross on it. As for
the very meaning of the cross, it is a symbol of
Christianity, and given the great religiosity of
the Mijaks, it is obviously used in that context.
The crosses are characteristic of almost all other
wedding flags that were used on the territory of
Macedonia, so we believe that this symbol had
exclusively religious symbolism.
Unlike the cross, the crescent (with or without
a star) and the circle are obviously characteristic

Доколку направиме споредба на досега
познатите семејни мијачки знамиња, како и
од описите на некои вакви знамиња, доаѓаме
до заклучок дека најзастапени симболи кои ги
среќаваме на овие знамиња се крстот, кругот
т.е. сонцето, полумесечината и ѕвездата. Покрај
овие симболи на некои знамиња среќаваме и
животни, како овца, коњ, јагне, волк, куче и
змеј. Исто така, некаде се среќаваат и човечки
фигури, човек кој држи копје, коњаник и сл.
Толкувањето на овие симболи поради
постојаната
реинтерпретација
со
секоја
генерација во рамките на еден социокултурен
простор, треба да се земе во општественокултурниот и историски контекст, доколку е тоа
можно или во што е можно поблизок контекст
(Јоновски и Поповски 2020, 16). Затоа ќе се
обидеме тука да ги протолкуваме симболите кои
најчесто се среќаваат на мијачките знамиња во
контекст на нивното значење за Мијаците.
Крстот се среќава речиси на сите познати
семејни мијачки знамиња. Не е познато досега
семејно знаме на кое го нема крстот. Околу
самото значење на крстот, тој е симбол на
христијанството, и имајќи ја предвид големата
религиозност кај Мијаците, очигледно се користи
во тој контекст. Крстовите се карактеристични
речиси и за сите други свадбени знамиња кои
биле користени на територијата на Македонија,
така што сметаме дека овој симбол имал
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18
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of the Mijak family flags, and in the other known
wedding flags from Macedonia, the crescent is
not represented anywhere, and the circle is found
only on some of them. The crescent is found on
almost every known family Mijak flag, while the
circle is present on all family flags. The circle is
probably the sun, and on some flags the circle is
not even in a straight line, but with tooth, which
is associated with the sun.
Trajchev believes that the crescent of the
Mijak flag symbolized the rule of the Reka region
from Turkey (Трайчевъ 1941, 94-5). However,
the crescent of the Mijak family flags is not in the
same position as that of the Turkish flag. Perhaps
the interpretation of the crescent should be taken
together with the symbol of the circle, i.e. the
sun. These symbols of the Mijaks are probably a
remnant of Bogomilism, whose adherents seem to
have been the Mijaks.7 According to Aleksandar
Solovyev, “the iconographic expression of
the moon and the sun on the stekci (in Bosnia.
Which are also considered to be remnants of the
Bogomils D.B.) had a deep symbolic meaning
for the Bogomils, because they were considered
heavenly ships, i.e. for “dwellings of the souls of
the righteous before their departure to paradise””
(Панов 1985, 315).
At the same time, the scene on one Mijak family
flag depicting a lamb attacked by another animal,
most likely a wolf, may represent the persecution
of Bogomil heretics,
their souls by the
power of evil, just
as it is thought
that meant scenes
of
deer
hunting
and
harassment
in Bosnian stekci
(Панов 1985, 315).
The horsemen that we
find on the flags, then
the people holding
Сл./Fig. 6
spears in their hands
as if on a hunt, also probably represent the evil
force, and the dogs that helped them, represent
the sins that frightened the pure soul, inspired by
God in man (Ibid).
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исклучиво религиска симболика.
За разлика од крстот, полумесечината (со ѕвезда
или без) и кругот се, очигледно, карактеристични за
мијачките семејни знамиња, и на другите познати
свадбени знамиња од Македонија, полумесечината
не е застапена никаде, а кругот го среќаваме само
на некои од нив. Полумесечината се среќава
речиси на секое познато семејно мијачко знаме,
додека кругот е застапен на сите семејни знамиња.
Кругот најверојатно претставува сонце, а на некои
знамиња дури кругот не е со права линија, туку со
запци, што асоцира на сонце.
Трајчев смета дека полумесечината на мијачкото
знаме го симболизирала владеењето на Реканскиот
Регион од Турција (Трайчевъ 1941, 94-5). Меѓутоа,
полумесечината на мијачките семејни знамиња не
е свртена како онаа на турското знаме. Можеби
толкувањето на полумесечината треба да се земе
заедно со симболот на кругот, т.е. сонцето. Овие
симболи кај Мијаците, најверојатно, се остаток
од богомилството, чии приврзаници по сѐ изгледа
биле и Мијаците.7 Според Александар Соловјев,
„иконографското изразување на месечината и
сонцето на стеќците (во Босна. За кои исто така
се смета дека се остаток од богомилите Д.Б.) за
богомилите имало длабоко симболичко значење,
бидејќи тие биле сметани за небесни кораби, т.е.
за ’живеалишта на душите на праведните пред
нивното заминување во рајот‘“ (Панов 1985, 315).
Истовремено сцената на едно семејно
мијачко знаме на кое е претставено
јагне кое е нападнато од друго
животно, кое најверојатно е волк,
може да го претставува гонењето на
богомилите-еретиците, на нивните
души од страна на силата на злото,
исто како што се смета дека значеле
сцените на лов и прогонување на
елени на стеќците во Босна (Панов
1985, 315). Коњаниците кои ги
среќаваме на знамињата, потоа
луѓето кои во рака држат копје како
да се на лов, исто така, најверојатно
ја претставуваат лошата сила-злото, а кучињата
кои им помагале, ги претставуваат гревовите кои
ја застрашувале чистата душа, вдахната од бога
во човекот (Ibid).

ИЗРАБОТКА НА МИЈАЧКИТЕ
ЗНАМИЊА

THE MAKING OF MIJAK FLAGS
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The Mijak family flags until the Balkan
Wars were made from local tailors (СтејићПоленаковић 1950, 130). Gajic, who was in
Galichnik around 1900, states: “The flags are
made by homemade tailors with different figures
and ornaments” (Гајић 1901, 175). One of these
tailors was Jordan Shanduloski, who inherited
the craft from his father Stamat. In 1927, Jordan
probably made the last family flag in Galichnik
for the wedding of Stefo Chadloski’s son (СтејићПоленаковић 1950, 130-131).
The journalist Ivan Blazevski talked with the
tailor Blagoja Angelkovski about the family flag
found in a family that lives today in Australia and
originates from the village of Selce. According to
Angelkovski, this flag was probably made of linen,
which was difficult to process by hand, and just to
prepare, the linen had to be immersed in water for
21 days. Angelkovski further states: “The lower
part with triangles is reinforced with a double
layer of cloth, for the whole flag to hang down.
Applications are hand embroidered. The whole
flag needed a large amount of different material.
Only a rich or prominent man could afford such a
luxury” (Блажевски 2006).
From the folk song “Izrasla mi” (see the variant
of the song above), we learn that the flags were
made by three crafts men: tailor, painter, and gold
smith. The tailor sewed the flag itself. The painter
was in charge for the “sorok”-flag spear on the
flag, more precisely, he painted the spear because
it had to be streaked with striped lines. And the
gold smith plated the cross with silver or gold.
Otherwise, the spear was made of chum wood, and
its top, which ended in a carved cross, was gilded
with gold leaf (Стејић-Поленаковић 1950, 131).
In fact, according to Polenakovic-Stejic, the spear
was rare and not every house had him. That is why
the families that did not have it, borrowed it, and as
a compensation they paid one towel and 3 groschen
(Стејић-Поленаковић 1950, 130).
About the material from which the flags were
made, they are mainly made of cloth and felt, but
also used cotton and linen. Describing the Mijak
flag, Smiljanic says that it was composed of three
canvases, on which the symbols of felt were sewn
(Архив МАНУ). Polenakovic-Stejic, describing
the four flags kept in the Ethnological Museum
in Skopje, states that they were sewn from cloth,

Семејните мијачки знамиња сѐ до Балканските
војни биле изработувани од локалните терзии
(Стејић-Поленаковић 1950, 130). Гајиќ кој бил во
Галичник околу 1900 година наведува: „Знамињата
ги прават домашните терзии со различни фигури
и украси“ (Гајић 1901, 175). Еден од овие терзии
бил Јордан Шандулоски, кој занаетот го наследил
од својот татко Стамат. Јордан во 1927 година,
најверојатно, го изработил последниот семеен
бајрак во Галичник за свадбата на синот на Стефо
Чадлоски (Стејић-Поленаковић 1950, 130-131).
Новинарот Иван Блажевски разговарал со
кројачот Благоја Ангелковски за пронајденото
семејно знаме кај семејство кое денес живее
во Австралија, а има потекло од селото Селце.
Според Ангелковски, ова знаме било изработено
најверојатно од лен, кој бил тежок за рачна обработка
и само за да се подготвел, ленот требало да остане
потопен во вода 21 ден. Понатаму Ангелковски
наведува: „Долниот дел со триаголници е засилен со
двоен слој платно, за целото знаме да виси надолу.
Апликациите се рачно везени. За целиот бајрак била
потребна голема метража различен материјал. Само
богат или виден човек би можел да си дозволи таков
луксуз“ (Блажевски 2006).
Од народната песна „Израсла ми“ пак (види
варијанта на песната погоре), дознаваме дека
знамињата биле изработувани од три мајстори:
терзија, накавчија и ковенжија. Терзијата го шиел
самото знаме. Накавчијата, кој бил еден вид молер,
бил задолжен околу сорокот (копје) на знамето,
поточно тој го шарал сорокот бидејќи требало да
биде ишаран со пругави линии. А, ковенжијата го
опточувал со сребро или злато крстот кој се наоѓал
на врвот на сорокот. Инаку, сорокот бил изработен
од чомово дрво, а неговиот врв кој завршувал со
крст во резба бил позлатен со варак8 (Стејић-Поленаковић 1950, 131). Всушност, според ПоленаковиќСтејиќ, сорокот бил тој кој бил поредок и го немала
секоја куќа. Па затоа семејствата кои немале сорок
го зајмувале, а како надомест плаќале една риза
(пешкир) и 3 гроша (Стејић-Поленаковић 1950, 130).
Околу материјалот од кој биле изработувани
знамињата, тие главно се од платно и чоја, но имаме
употреба и на памук и лен. Смиљаниќ опишувајќи
го мијачкото знаме, вели дека тоа било составено
од три платна, на кои биле пришиени симболите
од чоја (Архив МАНУ). И Поленаковиќ-Стејиќ
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18
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ЗАКЛУЧОК
Примарната улога на семејните знамиња кај
Мијаците била ритуална. Без нив свадбата не почнувала.
Покрај ритуалната улога, се споменува и дека мијачкото
знаме било употребувано во војни, а некакви знамиња
се употребувале и за време на славите во мијачките
села, но дали се работи за семејните знамиња, или пак,
за некои други не е познато. Семејните знамиња на
свадбите служеле како еден вид амајлија и требало да
ги заштитат младоженците од злите погледи и уроци.
Околу истакнувањето на бајраците, нивното китење,
носење, како и собирање постоела цела низа од обичаи кои биле практикувани. Покрај тоа сите тие обичаи биле проследени со песни за таа намена. Овие
обичаи, следејќи ги низ годините претрпеле некои
измени, но сепак главно не се измениле во голема
мера. Знамиња на свадбите се употребувале и во други
краеви на Македонија, но и од соседните народи на
Балканот. Сепак, помеѓу овие знамиња и семејните
мијачки знамиња постојат извесни разлики, по кои
мијачките знамиња се одвојуваат од преостанатите.
Имено, кај Мијаците секое семејство имало свое знаме,
кое се разликувало од знамињата на преостанатите
семејства, иако имале некои сличности, додека во
другите краеви на Македонија и кај другите народи
на Балканот се користеле исти знамиња за време на
свадбите, карактеристични за еден регион и немало
секое семејство свое знаме, а се појавува разлика и во
самите бои на платното на семејните мијачки знамиња
и знамињата употребувани за време на свадбите во
други краеви на Македонија и пошироко на Балканот.

felt, fabris and cotton material (СтејићПоленаковић 1950, 134-138). All known flags
till this day, are mainly made of red and white
cloth or red and burgundy, and the symbols
sewn on them are mostly made of felt, namely
black, red, burgundy, yellow, blue, and green.

CONCLUSION
The primary role of Mijak family flags
was ritual. Without them, the wedding would
not have started. In addition to the ritual role,
it is mentioned that the Mijak flag was used
in wars, and some flags were used during the
St. days in the Mijak villages, but whether
they were a family flags or some others is not
known. Family flags at weddings served as a
kind of amulet and were meant to protect the
bride and groom from evil looks and evil spirits.
There was a whole series of customs that were
practiced about the display of the flags, their
decorating, wearing, and collecting. In addition,
all these customs were accompanied by songs
for that purpose. These customs, following the
years, have undergone some changes, but still
generally have not changed much. Wedding
flags were used in other parts of Macedonia as
well as by neighboring peoples in the Balkans.
However, there are some differences between
these flags and the Mijak family flags, after
which the Mijak flags are separated from the
others. Namely, in the Mijac family each family
had its own flag, which differed from the flags
of other families, although they had some
similarities, while in other parts of Macedonia
and other peoples in the Balkans the same flags
were used during weddings, characteristic for
one region and there each families had not have
own flag, and also there is a difference in the
colors of the cloth on the family Mijak flags and
the flags used during the weddings in other parts
of Macedonia and wider in the Balkans.

СЛИКИ • FIGURES

1. Земање на невестата/ Taking the bride (Галичник
1951)
2. Галичник, Петровден 1921 година. Стројници дојдени да ја земат невестата/ Galichnik, St. Peter’s day
1921, Matchmakers came to pick up the bride (Илустровани лист 1922, 3)
3. Свадба во Галичник помеѓу двете светски војни/
Wedding in Galichnik between two world wars
4. Свадба во Мариово/ Wedding in Mariovo (Радовановиќ 1932)
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5. Китење на свадбено знаме во Вепрчани/ Decorating
of wedding flag in Veprchani (Етнологија на Македонците 1996, 208)
6. Свадба на Ѓорѓе Секулоски во Тресонче во 1924
година. Младата невеста однесена да полни вода,а
во позадина се гледа семејното знаме/ Wedding of
Gjorge Sekuloski in Tresonche in 1924. The young
bride taken to fill water, and the family flag is seen in
the background (Илусторвани лист 1924, 11)
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опишувајќи ги четирите знамиња кои се чувале во
Етнолошкиот музеј во Скопје наведува дека биле
сошиени од платно, чоја, сукно и памучен материјал
(Стејић-Поленаковић 1950, 134-138). Главните бои пак,
од кои биле знамињата според сите досегашни описи
и познати знамиња, главно основата била од црвено и
бело платно или црвено и бордо платно, а симболите
кои се пришиени на нив се претежно од чоја, и тоа од
црна, црвена, борда, жолта, сина и зелена боја.

БЕЛЕШКИ • NOTES

1 Околу прашањето за мијачкото знаме и настанокот на семејните мијачки знамиња види Бужаровски 2021./ About the question of all Mijak flag and the
creation of Mijak family flags see Бужаровски 2021.
2 Накавчија - молер.
3 Сорок - копје за бајрак.
4 Побратими од машката страна кои оделе пешки, а
оние кои оделе на коњ по невестата се нарекувале
сватови.
5 Види/ See Јоновски и Поповски 2020, 14-15.
6 За ова прашање види/ for this question see Бужаров-

7
8
9
10
11
12

ски 2021.
За ова прашање види/ for this question see Шерденковска 2016, 224-241.
Варак - многу тенок лист од злато, што се употребува за украс или лажна позлата со која се премачкуваат различни предмети.
28 June (Julian calendar), 12 July (Gregorian calendar).
For the dowry
From Budapest
Some archaism in Macedonian language, we don’t
know what it means.
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АПСТРАКТ

ABSTRACT

Во статијата е даден опис и сликовит
приказ на амблемите на Бригадата
за логистичка поддршка на АРМ и
единиците во нејзин состав, од 2005
година кога е дизајниран првиот амблем,
па сѐ до 2018 година кога е направена
последната измена на нејзините ознаки.
Од колекцијата на авторот се прикажани
вкупно 33 амблеми за борбена униформа,
како и значката на Сообраќајната служба
на АРМ од 2003 година. Посебно интересни за
нашата хералдика се амблемот на Командата
за логистичка поддршка и амблемите на 1.
логистички баталјон и приштапските единици,
дизајнирани во 2006 година, кога по првпат се
вметнати елементи од општински грбови во
воени ознаки на македонската армија, според
територијалната разместеност на нејзините
единици.

The article gives a description and a
visual representation of the emblems of
the Army of the Republic of Macedonia
(ARM) Logistics Support Brigade and its
units, from 2005 when the first emblem
was designed, until 2018 when the last
change of its insignia was made. From the
author’s collection, in total, 33 emblems
for combat uniforms are displayed, as
well as the badge of the ARM Traffic
Service from 2003. Particularly interesting for
our heraldry are the emblem of the Logistics
Support Command and the emblems of the 1st
Logistics Battalion and the HQ units, designed
in 2006, when elements of municipal coats of
arms were for the first time inserted in military
insignia of the Macedonian Army, according to
the territorial location of the units.

Клучни зборови: логистика, уредба,
ознака, амблем, значка, грб, запченик,
тркало, механичарски клуч, мензура, крст,
меч, змија.
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Keywords: logistics, decree, badge, emblem,
coat of arms, gear, wheel, mechanical wrench,
graduated cylinder, cross, sword, snake
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АМБЛЕМИ ВО БРИГАДАТА
ЗА ЛОГИСТИЧКА
ПОДДРШКА НА АРМ
2005 - 2018

СИГ НУМ А НИСТ ИКА • SIG N U M A N IST ICS

Воена логистика е целокупниот процес на планирање и материјално обезбедување на вооружените сили во мир и војна.
Задачите на логистиката не се само прашање на
логистичарот, туку на целокупниот команден
состав на сите нивоа на командување, како и на
цивилните и воените институции (Paun 2018, 9).
Ниту една воена операција не може успешно
да се реализира без ефикасно применета
логистика, нејзината важност и улога ја прават
да биде витална компонента на постоењето и
функционирањето на војската.
Командите и единиците наменети за
логистичка поддршка на АРМ низ годините
ја менуваа структурата, поставеноста во
хиерархијата на АРМ, како и формациските
називи. Почетоците на единицата датираат
уште од формирање на АРМ во 1992 година
како Прва заднинска база, во 1993 година
продолжува да функционира како Заднинска
база на Копнената војска (КоВ), а во 1996
година како Логистичка база на КоВ. Во 2001
година почнува трансформација на единицата
на ниво на Команда за логистика, во 2005
година е преструктурирана во Команда за
логистичка поддршка (КЛП), а од 2012 година
продолжува да функционира како Бригада за
логистичка поддршка (брЛП). Во согласност
со Стратегискиот одбранбен преглед од
јуни 2018 година (Стратегиски 2018, 35) и
предвидената трансформација на АРМ од 2019
година, планирано е брЛП да се трансформира
во Логистичка база, процес кој сè уште трае.
Оттогаш единицата го носи формацискиот назив
Логистичка база како првопотчинета единица
на Генералштабот на Армијата.
Првата ознака на единицата е дизајнирана во
2005 година кога го добива називот Команда за
логистичка поддршка. Амблемот на Командата
е опишан во Уредбата за единствениот знак за
припадност на АРМ, униформата, ознаките на
чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите
за нивното носење, од јануари 2008 година.
Ознаката на Командата за логистичка
поддршка е во форма на круг обрабен со
темнозелена боја, поделена во два круга.
Првиот круг е на зелено-маслинеста основа, на
кој со жолта боја во горниот дел полукружно е
испишан натпис „КОМАНДА ЗА ЛОГИСТИЧКА
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

Military logistics is the entire process of
planning and material security of the armed
forces during peace and war. The tasks of
logistics are not just a matter for the logistics
operator, but the entire command staff at all
levels of command, as well as for civilian and
military institutions (Paun 2018, 9). No military
operation can be successfully carried out without
efficiently installed logistics; its importance and
role make it a vital component of the existence
and functioning of the armed forces.
The commands and units intended for
logistical support of Army of the Republic of
Macedonia (ARM) over the years changed the
structure, the placement in the hierarchy of the
ARM, as well as the formation names. The
beginnings of the unit date back to the very
establishment of the ARM in 1992 as the First
Logistic Base, in 1993 it continued to function
as the Logistic Base of the Land Army (LA),
and in 1996 as the Logistics Base of the LA.
In 2001, the transformation of the unit at the
level of the Logistics Command began, in 2005
it was restructured into the Logistics Support
Command (LSC), and from 2012 it continues to
function as the Logistics Support Brigade (LSB).
According to the Strategic Defence Review
from June 2018 (Стратегиски 2018, 35) and the
planned transformation of ARM from 2019, it is
planned to transform the LSB into a Logistics
Base, a process that is still ongoing. Since then,
the unit has been called the Logistics Base as the
first unit of the Army General Staff.
The first designation of the unit was designed
in 2005 when it was named the Logistics Support
Command. The emblem of the Command is
described in the Decree on the only insignia of
the ARM, the uniform, the insignia of ranks, the
insignia of arms and services, the insignia of the
units as well as the manner and conditions for
their wearing, from January 2008:
The badge of the Logistics Support Command
is in the form of a circle edged with dark green
color, divided into two circles. The first circle
is on a green-olive base, on which in yellow in
the upper part is written the inscription ‘КОМАНДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА“
(COMMAND FOR LOGISTIC SUPPORT)’,
and seven stars are evenly embroidered in the
lower part. The second circle has a red base,
48
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ПОДДРШКА“, а во долниот дел се
which symbolically represents five
извезени рамномерно седум ѕвезди.
rays in yellow, the centre of which
Вториот круг е со црвена основа, во која
is located at the bottom of the circle
симболично се претставени пет зраци
which is a wheel on which a sword
во жолта боја, чии центар се наоѓа на
is placed (Службен 2008, 11). The
долниот дел на кругот, кој претставува
diameter of the emblem is 8 cm. (Fig.
тркало на кое е поставен меч (Службен
1, Fig. 2)
2008, 11). Пречникот на амблемот е 8
The same Decree further describes
Сл./Fig. 1
цм. (сл. 1, сл. 2)
the emblems of the Logistics
Во истата Уредба во продолжение
Battalions, the logistics squad, the
е даден опис и на амблемите на логистичките
Technical Repair Centre, the transport company
баталјони,
логистичките
чети,
and the supply company.
Техничкиот ремонтен центар, Четата
The badge of the Logistics
за транспорт и Четата за снабдување.
Battalion is in the form of a shield
Ознаката
на
Логистичкиот
edged with yellow, on a blue base, in
баталјон е во форма на штит обрабен
the middle is a wreath, in the middle
со жолта боја, на сина основа, во
of which is presented a sword whose
средината е претставен венец, во
handle are stylised tactical symbols of
чија средина е претставен меч чиј
the logistics elements, and the blade
ракофат претставува стилизирани
has sun and sun rays in whose middle
Сл./Fig. 2
тактички симболи на елементите на
has a white circular base, on which
логистиката, а на сечилото има сонце и сончеви
is written the ordinal number of the battalion.
зраци во чија средина има бела кружна основа,
Above them, on a light blue ribbon, edged in
на која е напишан редниот број на баталјонот.
dark blue, and in yellow letters is written the logo
Над нив на лента во светлосина боја, обрабена
of the unit ‘ЗНАЕЊЕ И ТРУД (KNOWLEDGE
со темносина боја, и со жолти букви е испишано
AND LABOR)’ (Ibid).
логото на единицата „ЗНАЕЊЕ И ТРУД“ (Ibid).
The logo of the Logistics Squad is in the
Ознаката на логистичката чета е во форма
form of a shield edged and halved in yellow, on
на штит обрабен и преполовен со жолта боја,
a blue base. The left part is identical to the badge
на сина основа. Левиот дел е идентичен со
of the logistics battalion, and in to the right is
ознаката на логистичкиот баталјон, а во десниот
a combination of symbols representing a gear,
дел се наоѓа комбинација од симболи, кои
a yellow grain and a rifle, a black bullet and a
претставуваат интерпретација на запченик,
snake wrapped around a grey graduated cylinder
жито во жолта боја и пушка, куршум и змија во
(Ibid).
црна боја која е обвиена околу мензура во сива
The badge of the Technical Repair Center is
боја (Ibid).
in the form of a blue shield edged and halved in
Ознаката на Техничкиот ремонтен центар е во
yellow. The left part is identical to the badge of
форма на штит обрабен и преполовен со жолта
the logistics squad, and in the right part there is
боја, на сина основа. Левиот дел е идентичен
a gear and an adjustable spanner in black (Ibid).
со ознаката на логистичката чета, а во десниот
The badge of the transport company is in
дел се наоѓа интерпретација на запченик и
the form of a blue shield edged and halved in
француски клуч во црна боја (Ibid).
yellow. The left part is identical to the logo of
Ознаката на Четата за транспорт е во форма
the logistics squad, and in the right part there is a
на штит обрабен и преполовен со жолта боја, на
wheel in yellow and black (Ibid).
сина основа. Левиот дел е идентичен со ознаката
The badge of the Supply Squad is in the form
на логистичката чета, а во десниот дел се наоѓа
of a shield edged and halved in yellow, on a blue
интерпретација на тркало во жолта и црна боја
base. The left part is identical to the badge of
(Ibid).
the Logistics Company, and in the right part,
Ознаката на Четата за снабдување е во форма
there is a combination of symbols that represent
на штит обрабен и преполовен со жолта боја, на
the interpretation of ear of grain in yellow and a
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сина основа. Левиот дел е идентичен со ознаката
rifle, bullet and snake in black; the last is wrapped
на логистичката чета, а во десниот дел се наоѓа
around a grey graduated cylinder (Ibid).
комбинација од симболи кои претставуваат
The emblems described in this way are not
интерпретација на жито во жолта боја и пушка,
made and worn on uniform, with the exception
куршум и змија во црна боја, која е обвиена
of the general emblem of the Command, which is
околу мензура во сива боја (Ibid).
the only one made in accordance with the decree.
Вака опишаните амблеми не се изработени
In addition to the Logistics Support Command
и носени на униформа, со исклучок на општиот
emblem from 2005, there is another 2006 variant
амблем на Командата, кој е единствениот
worn on uniform. The emblem is in the shape of a
направен во согласност со уредбата.
blue circle, edged in blue, with a diameter of 8 cm.
Покрај амблемот на Командата за логистичка
In the middle are presented a wheel and a gear,
поддршка од 2005 година, постои уште една
and inside them in a circular field is presented the
варијанта од 2006 година носена на униформа.
coat of arms of the Municipality of Karpoš, but
Амблемот е во форма на круг во сина боја,
without the star in chief. Above them, the text
обрабен со сина боја, со дијаметар од 8 цм. Во
‘КОМАНДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА
средината се претставени тркало и запченик,
(LOGISTICS SUPPORT COMMAND)’ is
а во нивната внатрешност на кружно поле е
written in a semicircle, and below them, seven
претставен грбот на Општина Карпош, но без
stars are represented in a semicircle. All symbols
ѕвездата во чело. Над нив полукружно
are embroidered in yellow (Fig.3).
е напишан текст „КОМАНДА ЗА
Having in mind that the Command
ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА“, а под
is located in a building within the
нив полукружно се претставени седум
Military Hospital in Skopje, on
ѕвезди. Сите симболи се извезени со
the territory of the Municipality of
жолта боја. (сл. 3) Имајќи предвид
Karpoš, the municipal coat of arms
дека Командата е сместена во зграand its two basic colours - blue and
да во кругот на Воената болница во
yellow – are used in the design of this
Скопје, на територија на Општина
emblem, which clearly indicates the
Сл./Fig. 3
Карпош, општинскиот грб и двете
location, that is, the seat of this unit.
негови основни бои - сина и жолта,
According to Article 6 of the
се искористени при дизајнот на овој амблем,
Statute of the Municipality of Karpoš, the coat of
со кој јасно се покажува локацијата, односно
arms of the Municipality of Karpoš is in the form
седиштето на оваа единица.
of a vertically placed triangular shield where the
Според чл. 6 од Статутот на Општина Карratio between the sides is 1:1.33. The coat of
пош, „грбот на Општина Карпош е
arms is edged with a white border,
во форма на вертикално поставен
and the inside of the coat of arms is
триаголен штит кај кој односот
composed of three horizontal bands.
помеѓу страните е 1:1,33. Грбот е обThe heraldry of the coat of arms
рабен со бела бордура, а внатрешносmoves vertically and is created from
та на грбот-штитот е составен од три
three semantic levels:
хоризонтални полиња. Хералдиката
The upper level is blue and has
на грбот се движи по вертикала и е
a twelve-pointed yellow star of
создадена од три семантички нивоа:
Saint Panteleimon of Gorno Nerezi

- Горното ниво е со сина боја
in the center, representing the light
Сл./Fig. 4
и централно поставена дванаесет
of spiritual power;
крачна жолта ѕвезда на Свети
The middle field-level is yellow
Пантелејмон од Горно Нерези, што ја
and has nine pyramid-shaped white squares
претставува светлоста на духовната моќ;
which represent the urban core of the Munic- Средното поле - ниво, е со жолта боја и деipality;
вет пирамидално поставени бели квадрати што
The lower zebra blue-yellow at field-level
го претставува урбаното езгро на Општината;
is a symbol of the banks of the river Vardar
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as a metaphor of eternal and uninterrupted
renewal of life (Статут 2019, 5). (Fig.4)

дар како метафора на вечната и непрекината обIn 2006, the restructuring of the Logistics
нова на животот“. .“ (Статут 2019, 5) (сл. 4)
Support Command was completed, which with
Во
2006
година
е
завршено
minor changes retained its organisationalпреструктурирањето
на
Командата
за
formation set-up until today. Then three logistics
логистичка поддршка, која со мали промени
battalions were formed within it and emblems
ја задржа до денес својата организацискоwere designed for them. During the creation of
формациска поставеност. Тогаш се формирани
the emblems of the 1 logistics battalion and its
три логистички баталјони во нејзин состав и се
HQ units, symbols from the territorial, that is,
дизајнирани нивните амблеми. При создавањето
municipal heraldry in Macedonia, in accordance
на амблемите на 1. логистички баталјон и
with the territorial location of the units, that is
неговите приштапски единици, исто така, во
coat of arms elements of the municipalities in
нив се вметнати симболи од територијалната
which cities the units of the 1st Logistic Battalion
т.е. општинската хералдика во Македонија, во
were located. The unit then and today formally
согласност со територијалната разместеност на
consists of Command and Staff, command
единиците, односно елементи од грбовите на
platoon and 1 logistics squad, stationed in Štip
општините во чиишто градови се стационирани
garrison, 2nd Logistics Squad in Kumanovo
единиците на 1. логистички баталјон. Имено,
garrison, 3rd Logistics Squad in Veles garrison
единицата и тогаш и денес формациски се
and a logistics support platoon of the Army
состои од Команда и штаб, команден вод и 1.
Krivolak training ground. Retired Captain Toše
логистичка чета, стационирани во штипскиот
Jordev from Štip, one of the designers of the
гарнизон, 2. логистичка чета во кумановскиот
emblems of the 2nd Mechanised Infantry Brigade
гарнизон, 3. логистичка чета во велешкиот
and the 1st Logistics Battalion, whose main base is
гарнизон и вод за логистичка поддршка на
the barracks ‘Jane Sandanski’ in Štip, confirmed
Армискиот полигон Криволак. Капетанот
this ‘pioneering step’ in a conversation (Јордев
во пензија Тоше Јордев од Штип, еден од
2016).
дизајнерите на амблемите на 2. механизирана
The emblem of the 1st Logistics Battalion is in
пешадиска бригада и на 1. логистички баталјон,
the form of a shield in dark green colour, edged
чија матична база е касарната ,,Јане Сандански“
in black, with dimensions 6.5 x 9 cm, where in
во Штип, во разговор (Јордев, 2016) го потврди
the middle is a smaller shield with dimensions
овој ,,пионерски потфат“.
4.5 x 6.5 cm above which is embroidered
Амблемот на 1. логистички баталјон е во
inscription ‘1.logbn’ in yellow. The shield in the
форма на штит во темнозелена боја, обрабен
centre shows in black the tactical symbols of the
со црна боја, со димензии 6,5 х 9 цм, во чија
elements of the logistics - gear, crossed spanner
внатрешност се наоѓа помал штит со димензии
and graduated cylinder, and on them a yellow
4,5 х 6,5 цм над кој е извезен натпис ,,1. логбн“
sword around which is wrapped a black snake.
во жолта боја. Во штитот централно
Below them is representation of a
со црна боја се претставени тактички
fortress, taken from the coat of arms
симболи на елементите на логистикаof the Municipality of Štip where
та-запченик, вкрстени клуч и мензура,
inside are embroidered five yellow
а врз нив жолт меч околу кој е обвиена
stars that symbolize the five first
змија во црна боја. Под нив е претстаsubmissive units of the battalion.
вена тврдина, преземена од грбот на
(Fig.5)
Општина Штип во чија внатрешност
The emblem of the command
се извезени пет жолти ѕвезди кои ги
platoon of the 1st Logistics Battalion
симболизираат петте првопотчинети
is in the form of a shield in dark green,
единици на баталјонот. (сл. 5)
edged in black, with dimensions
Амблемот на командниот вод од 1.
6.5 x 9 cm. In the centre of the
Сл./Fig.
5
логистички баталјон е во форма на штит
shield are presented in black the
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во темнозелена боја, обрабен со црна
боја, со димензии 6,5 х 9 цм. Во штитот
централно со црна боја се претставени
тактички симболи на елементите на
логистиката - запченик, вкрстени клуч
и мензура, а врз нив жолт меч околу
кој е обвиена змија во црна боја. Под
нив е претставена тврдина, преземена
од грбот на Општина Штип во чија
внатрешност е извезена една ѕвезда во
жолта боја. (сл. 6)
Амблемот на 1. логистичка чета
од 1. логистички баталјон е во форма
на штит во темнозелена боја, обрабен
со црна боја, со димензии 6,5 х 9 цм.
Во штитот централно со црна боја
се претставени тактички симболи на
елементите на логистиката - запченик,
вкрстени клуч и мензура, а врз нив
жолт меч околу кој е обвиена змија
во црна боја. Под нив е претставена
тврдина, преземена од грбот на
Општина Штип. (сл. 7)
Амблемот на 2. логистичка чета
од 1. логистички баталјон е во форма
на штит во темнозелена боја, обрабен
со црна боја, со димензии 6,5 х 9 цм.
Во штитот централно со црна боја
се претставени тактички симболи
на елементите на логистиката запченик, вкрстени клуч и мензура,
а врз нив жолт меч околу кој е
обвиена змија во црна боја. Под нив
е претставена градба преземена од
грбот на Општина Куманово. (сл. 8)
Амблемот на водот за логистичка
поддршка од 1. логистички баталјон е
во форма на штит во темнозелена боја,
обрабен со црна боја, со димензии 6,5
х 9 цм. Во штитот централно со црна
боја се претставени тактички симболи
на елементите на логистиката запченик, вкрстени клуч и мензура, а
врз нив жолт меч околу кој е обвиена
змија во црна боја. Под нив е извезен
грозд во жолта боја преземен од грбот
на Општина Неготино. (сл. 9).
На амблемите на 1. логистички
баталјон, 1. логистичка чета и на
командниот вод се извезени контури
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18
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tactical symbols of the elements of
the logistics - gear, crossed spanner
and graduated cylinder, and on
them a yellow sword around which
is wrapped a black snake. Below
them is a representation of a fortress,
taken from the coat of arms of the
Municipality of Štip in its middle a
yellow star is embroidered. (Fig.6)
The emblem of the 1st Logistics
Squad of the 1st Logistics Battalion is
in the form of a shield in dark green,
edged in black, with dimensions 6.5
x 9 cm. In the shield in the centre in
black are shown the tactical symbols
of the elements of the logistics gear, crossed spanner and graduated
cylinder, and on them a yellow sword
around which is wrapped a black
snake. Below them is a representation
of a fortress, taken from the coat of
arms of the Municipality of Štip.
(Fig.7)
The emblem of the 2nd Logistics
Squad of the 1 logistics battalion is
in the form of a shield in dark green,
edged in black, with dimensions 6.5
x 9 cm. In the centre of the shield
in black are the tactical symbols of
the elements of the logistics - gear,
crossed spanner and graduated
cylinder, and on them a yellow sword
around which is wrapped a black
snake. Below them is a building
taken from the coat of arms of the
Municipality of Kumanovo.(Fig.8)
The emblem of the logistics
support platoon of the 1st Logistics
Battalion is in the form of a shield
in dark green, edged in black, with
dimensions 6.5 x 9 cm. The shield
in the center shows in black tactical
symbols of the elements of the
logistics - gear, crossed spanner and
graduated cylinder, and on them
a yellow sword around which is
wrapped a black snake. Under them
is an embroidered yellow bunch of
grape taken from the coat of arms
of the Municipality of Negotino.
ЈУНИ • 2022
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кои ја симболизираат штипската
(Fig.9).
тврдина Исар, основен симбол на
On the emblems of the 1st
градот и на грбот на Општина Штип.
Logistics Battalion, the 1st Logistics
Според чл. 6 од Статутот на ОпштиSquad and the command platoon are
на Штип ,,општината има свој грб во
embroidered contours that represent
форма на штит и ја претставува тврŠtip Isar fortress, the basic symbol
дината ,,Исар“. Во средината на грбот
of the city and the coat of arms of
се старите тврдини, а во долниот дел
the municipality of Štip. According
од грбот е напишано археолошкото
to article 6 of the Statute of the
име на градот ’Астибо‘, а во горниот
Municipality of Štip, ‘the municipality
Сл./Fig. 10
современото име.“ (Архива на
has its coat of arms in the form of
Општина Штип) (сл. 10).
a shield and represents the fortress
На амблемот на 2. логистичка чета (Куманово),
‘Isar’. In the middle of the coat of arms are the
под централниот амблем, се извезени симболи
old fortresses, and in the lower part of the coat
кои претставуваат елементи од грбот на Општина
of arms is written the archeological name of the
Куманово – Спомен- костурницата и Занаетчискиот
city ‘Astibo’, and in the upper part the modern
дом. Според чл. 8 од Статутот на Општина Кумаname.’ (Архива) (Fig.10)
ново, „Грбот на Општината Куманово е во форма
On the emblem of the 2nd Logistics Squad
на стилизиран штит, кој се состои од основните
(Kumanovo), under the central emblem, are
геометриски слики квадрат и круг, компониран по
embroidered symbols that represent elements
златен пресек. Кругот е жолто-златен и е симбол
of the coat of arms of the Municipality of
на сонце - топлина, гостопримливост, поставен
Kumanovo - the Memorial Ossuary and the
на црвена позадина-симбол на револуција,
Craftsmen’s House. Pursuant to Article 8 of the
младост и движечка сила. Во централниот дел
Statute of the Municipality of Kumanovo, ‘the
дадена е стилизација на споменикот од Споменcoat of arms of the Municipality of Kumanovo is
Костурницата како симбол на борба и слобода
in the form of a stylised shield consisting of basic
на народот од Кумановскиот крај, а над житниот
geometric images square and round, composed
клас е дадена стилизирана круна - симбол на
of golden section. The circle is yellow gold
Карпошовото востание што наедно ги претставува
and is a symbol of sun-warmth and hospitality,
и четирите бандери од Кумановската
placed on a red background - a
тумба. Бројката 1519 е годината во која
symbol of revolution and driving
за првпат се споменува Куманово во
force. In the central part is given a
пишаните документи. Во позадина на
representation of the monument from
Споменикот е даден Занатскиот дом
the Memorial-Ossuary as a symbol
кој ги симболизира сите занаетчии
of struggle and freedom of the people
и работници во Куманово. Под
from Kumanovo area, and above a
натписот „Куманово“ кој е испишан
wreath of wheat is a stylised crown
во полукруг со старословенски ки
– a symbol of the Karpoš uprising,
рилични букви, претставен е тутунов
which also represents the four posts of
лист, карактеристичен за Тутунскиот
the Kumanovo mound. The number
комбинат и кумановскиот земјоделец.“
1519 is the year in which written
Сл./Fig. 11
(Статут, 2003) (сл. 11)
documents mention Kumanovo for
На амблемот на логистичкиот вод
the first time. The Craftsmen’s House
на АП Криволак (Општина Неготино) е прикажан
is given in the background which symbolizes all
грозд со шест гроздови зрна, свртен надолу,
craftsmen and workers in Kumanovo. Under
основен симбол на знамето и грбот на Општина
the inscription ‘Kumanovo’ which is written in
Неготино. (сл. 12)
a semicircle with Old Slavic Cyrillic letters, a
Грбот на Општина Неготино не е опишан во
tobacco leaf is presented, characteristic for the
општинскиот статут. Неговиот хералдички блазон
Tobacco Factory and the Kumanovo farmer.’
е Злато обрабено црвено, црвено сонце обременето
(Статут 2003) (Fig.11).
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The emblem of the logistics
1.
со грозд со 6 златни зрна 3-2-1.
platoon
of
AP
Krivolak
За припадниците на 2. логистичка
чета од 1. логистички баталјон
(Municipality of Negotino) shows
(Куманово) е дизајниран уште еден
a bunch of six grapes, turned down,
амблем, покрај ,,штипскиот“. Амthe basic symbol of the flag and
блемот е во форма на штит во зелена
coat of arms of the Municipality of
Negotino. (Fig.12)
боја, обрабен со црна боја, кој на врThe Coat of arms of Negotino
вот завршува со три запци во форма
на тврдина. Во средината е претставен
is not described in the Municipality
венец во светлокафеава боја, во чија
Constitution. The heraldic blazon
внатрешност е претставен меч во жолта
is Or bordured Gules, a sun Gules
Сл./Fig. 12
charged with a bunch of 6 grapes Or
боја претставува стилизирани тактички
симболи на елементите на логистиката,
3-2-1.
а на сечилото има сонце и сончеви
For the members of the 2nd
Logistics Squad of the 1st Logistics
зраци во чија средина има бела кружна
основа на која е напишано ,,АРМ“. Над
Battalion (Kumanovo), another
emblem was designed, besides the
мечот во жолта боја е испишан натпис
‘Štip’ one. The emblem is in the
,,ЛОГИСТИЧКИ БАТАЛЈОН“. Димензиите на амблемот се 6,5 х 10,5 цм. (сл.
form of a shield in green, edged in
13)
black, which ends with three teeth in
Амблемот на Вториот логистички
the shape of a fortress. In the middle
is a light brown wreath, inside
баталјон е во форма на штит во
светлозелена боја, обрабен со темносина
which is a yellow sword whose
Сл./Fig. 13
боја со димензии 7 х 9 цм. Во средината
handle is a stylised tactical symbol
of the logistics elements, and on the
се претставени симболи на логистиката;
blade there is a sun and sun rays in the middle of
под нив во два реда е испишан натпис „2.
ЛОГИСТИЧКИ БАТАЛЈОН“; над
which there is a white circular base
нив е претставено државното знаме
on which is written ‘ARM’. Above
the sword is written the inscription
во кружна форма, зад коешто има два
вкрстени меча, а лево и десно од кругот
‘ЛОГИСТИЧКИ
БАТАЛЈОН
стојат гардисти. Над кругот е испишан
(LOGISTIC BATTALION)’ in
натпис „ЗНАЕЊЕ И РАБОТА“
yellow. The dimensions of the
emblem are 6.5 x 10.5 cm. (Fig.13)
(Трајков, 2019, 40). (сл. 14)
За 2. логистички баталјон е изThe emblem of the 2nd Logistics
работен уште еден сличен амблем,
Battalion is in the form of a shield
in light green, edged in dark blue
во форма на штит во светлозелена
Сл./Fig. 14
with dimensions of 7 x 9 cm. The
боја, обрабен со светложолта боја, со
димензии 8 х 9 цм. Над симболите на
symbols of logistics are presented in
логистиката се извезени четири ѕвезди во жолthe middle; under them in two lines is written
та боја, а над нив е извезена лента во
the inscription ‘2. LOGISTIC
жолта боја на која со сини букви е
BATTALION’; above them is the
испишан натпис „ЗНАЕЊЕ И РАБОstate flag in a circular shape, behind
which there are two crossed swords,
ТА“. (сл. 15)
Амблемот на Третиот логистичand to the left and right of the circle
ки баталјон е во форма на штит обare guards. Above the circle is written
the inscription ‘ЗНАЕЊЕ И РАБОрабен со жолта боја, на сина основа,
ТА (KNOWLEDGE AND WORK)’
со димензии 8 х 9 цм. Во средината
е претставен венец во бела боја, во
(Трајков 2019, 40) (Fig.14).
чија средина е претставен меч чиј
Another similar emblem was
Сл./Fig. 15
ракофат претставува стилизирани
made for the 2 Logistics battalion,
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тактички симболи на елементите на
in the form of a shield in light green,
логистиката, а на сечилото има сонedged in light yellow, with dimensions
це и сончеви зраци во чија средина
8 x 9 cm. Above the logistics symbols
има бела кружна основа, на која е
are embroidered four stars in yellow,
напишан редниот број на баталјоand above them is embroidered a
нот. Над нив на лента во жолта боја,
yellow ribbon on which is written the
обрабена со црна боја, со црни букinscription ‘KNOWLEDGE AND
ви е испишано логото на единицата
WORK’ in blue. (Fig.15)
„ЗНАЕЊЕ И РАБОТА“. (сл. 16)
The emblem of the 3rd Logistics
Сл./Fig. 16
Покрај овие амблеми дизајниBattalion is in the form of a shield
рани во 2006 година, постои уште
edged in yellow, on a blue base, with
еден логистички амблем, сличен со преостанатиdimensions 8 x 9 cm. In the middle is a white
те по својата симболика. Амблемот е во форма
wreath, in the middle of which is a sword
на штит обрабен со црна боја, на зелена основа,
whose handle is a stylised tactical symbol of the
со димензии 7 х 8 цм. Во средината е претстаlogistics elements, and on the blade there is a
вен запченик во жолта боја во чија внатрешност
sun and sun rays in the middle of which there
има тркало, под него е извезен венец од класје во
is a white circular base, on which is written the
жолта боја, а над него рамномерно се претставеordinal number of the battalion . Above them, on
ни пет запченици. Над нив на лента во
a yellow ribbon, edged in black, the
жолта боја со црни букви е испишано
motto of the unit “KNOWLEDGE
логото на единицата „ЗНАЕЊЕ И РАAND WORK” is written in black
БОТА“. (сл. 17)
letters.(Fig.16)
Овие амблеми беа во употреба до
Besides these emblems designed
2012 година кога со новата трансфорin 2006, there is another logistics
мација во АРМ единицата го доби
emblem, similar to the others in
името Бригада за логистичка поддршits symbolism. The emblem is in
ка, а во согласност со новата Уредба
the form of a green shield edged in
за единствениот знак за припадност
black, with dimensions 7 x 8 cm.
Сл./Fig. 17
на АРМ, униформата, ознаките на чиIn the middle there is a yellow gear
новите, ознаките на единиците како и начинот и
with a wheel inside, under it is embroidered a
условите за нивното носење од 9 јули 2012 годиyellow wreath of wheat, and above it are evenly
на се дизајнирани и нови амблеми за нејзините
represented five gears. Above them, on a yellow
единици.
ribbon with black letters is written the logo of the
Ознаката на Бригадата за логистичка поддршunit ‘KNOWLEDGE AND WORK’. (Fig.17)
ка е во форма на штит обрабен со црна боја, на
These emblems were in use until 2012 when
зелена подлога. На горниот дел има шест ѕвезwith the new transformation of ARM, the unit
ди1, во средината се наоѓаат дијагонално прекрwas named the Logistics Support Brigade,
стени клучеви преку нив има тркало
and in accordance with the new
од колска кола со стрелки во круг и
Decree on the only insignia of ARM,
стап обвиткан со змија. На дното на
uniform, rank badges, unit badges
штитот е кратенката на Бригадата за
and the manner and conditions for
логистичка поддршка (брЛП) (Служtheir wearing from 9 July 2012 are
бен 2012, 21) (сл. 18).
designed new emblems for the units.
Ознаката на логистичките баThe badge of the Logistics
талјони е во форма на штит обрабен
Support Brigade is in the form of a
со црна боја и преполовен со црна
green shield edged in black. At the
боја, на зелена подлога. Во левиот
top there are six stars1, in the middle
Сл./Fig. 18
дел се наоѓа ознаката на бригадата за
there are diagonally crossed spanners
логистичка поддршка, а во десниот
over which is a cartwheel with arrows
дел се наоѓа тркалезен запченик. Во заднината
in a circle and a stick wrapped by a snake.
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на запченикот се наоѓаат изѕидани
блокови во два реда, а во средината
на запченикот бројката еден, два или
три, во зависност од редниот број на
баталјонот. Околу запченикот се извезени од двете страни гранчиња од
дабови лисја (Ibid). (сл.19, 20, 21)
Ознаката на Техничкиот ремонтен
центар е во форма на штит обрабен со
црна боја и преполовен со црна боја,
на зелена подлога. Во левиот дел се
наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се
наоѓа голем запченик со зраци од сонце на црвена подлога. Во средината
на запченикот се наоѓа механичарски
клуч (Ibid). (сл. 22)
Ознаката на Центарот за снабдување и транспорт е во форма на штит
обрабен со црна боја и преполовен со
црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата
за логистичка поддршка, а во десниот
дел се наоѓа меч со класје од жито од
двете страни. Над мечот се наоѓаат
пет запчаници во трансмисија (Ibid).
(сл. 23)
Ознаката на Воено-медицинскиот
центар е во форма на штит обрабен
со црна боја и преполовен со црна
боја, на зелена подлога. Во левиот
дел се наоѓа ознаката на бригадата за
логистичка поддршка, а во десниот
дел е поставен црвен крст преку кој
се наоѓа меч со сива боја околу кој е
обвиткана змија со маслинеста боја
(Ibid). (сл. 24)

At the bottom of the shield is the
abbreviation for the logistics support
brigade (брЛП) (Службен 2012, 21)
(Fig.18).
The badge of the Logistics
Battalions is in the form of a green
shield edged and halved in black. In
the left part there is the mark of the
Logistics Support Brigade, and in
Сл./Fig. 19
the right part there is a round gear.
In the background of the gear are
constructed blocks in two rows, and
in the middle of the gear the number
one, two or three, depending on the
ordinal number of the battalion.
Around the gear are embroidered on
both sides branches with oak leaves
(Ibid) (Figs. 19,20,21).
The badge of the Technical Repair
Centre is in the form of a green
Сл./Fig. 20
shield edged and halved in black.
In the left part there is the badge of
the Logistics Support Brigade, and
in the right part there is a large gear
with sun rays on red background.
In the middle of the gear there is an
adjustable spanner. (Fig.22)
The badge of the Centre for
Supply and Transport is in the form
of a green shield edged and halved
in black. In the left part there is the
Сл./Fig. 21
insignia of the Logistics Support
Brigade, and in the right part there is
a sword with wheat wreath on both
sides. Above the sword there are five
gears in transmission (Ibid). (Fig.23)
The badge of the Military Medical
Амблемите на командите на
Centre is in the form of a shield edged
АРМ се во форма на круг со
in black and halved in black, on a
дијаметар од 8 цм, а на единиците
green background. In the left part
во форма на штит со димензии 7
there is the insignia of the Logistics
х 8 цм.
Support Brigade, and in the right part
Сл./Fig. 22
По најавеното преструктурирање
there is a red cross over which there
на АРМ во согласност со Стратегисis a sword in grey around which an
киот одбранбен преглед од јуни 2018 година,
olive-green snake is wrapped (Ibid). (Fig.24)
претседателот на Република Македонија ЃорThe emblems of ARM commands are in the
ге Иванов на 25 декември 2018 година донесе
form of a circle with a diameter of 8 cm, and on
Уредба за ознаките за униформите на АРМ,
the units in the form of a shield with dimensions
првпат како посебен документ одвоен од Уредof 7 x 8 cm.
бата за униформите на АРМ. Во поглед на озAfter the announced restructuring of ARM
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наките на сега веќе преименуваната
in accordance with the Strategic
Логистичка база и потчинетите едиDefence Review from June 2018,
ници извршена е само мала промена
the President of the Republic of
во изгледот на амблемот на КомандаMacedonia Gjorge Ivanov on 25
та на логистичката база и нејзините
December 2018 issued a Decree on
приштапски единици, додека преостаthe insignia of ARM uniforms, for
натите ознаки ја задржаа симболиката
the first time as a separate document
од 2012 година.
separated from the Decree on ARM
Ознаката за Командата на логисuniforms. Regarding the insignia of
Сл./Fig. 23
тичката база и нејзините приштапски
the now renamed Logistics Base and
единици е во форма на штит во црвена
the subordinate units, only a small
боја, обрабен со црна боја. Во средиchange was made in the appearance
ната на штитот се наоѓаат дијагоналof the emblem of the Command of
но прекрстени клучеви во црна боја,
the Logistics Base and its HQ units,
обрабени со златна боја, а преку нив
while the other markings retained the
е поставено тркало од колска кола во
symbolism of 2012.
црна боја со пречки во златна боја. По
The insignia for the Command of
работ на тркалото се поставени стрелthe logistics base and its HQ units
ки во круг во златна боја. Во тркалоis in the form of a red shield, lined
то е поставен жезол во бронзена боја
with black. In the middle of the
обвиткан со змија во сребрена боја
shield are diagonally crossed keys
Сл./Fig. 24
(Службен 2018, 62) (сл. 25) Поради
in black, edged with gold, and over
промената на формацискиот назив и структура
them is placed a wheel of a black cart with gold
од амблемот се отстранети шесте ѕвезди и краbars. Gold arrows in a circle are placed along the
тенката ,,брЛП“.
edge of the wheel. A bronze sceptre
Уредбата од декември 2018 година
is placed on the wheel, wrapped
пропишува амблем и за Центарот за
with a silver snake (Службен 2018,
поддршка на гарнизонот Скопје, кој
62) (Fig.25). Due to the change of
е во форма на штит во црвена боја,
the formation name and structure
обрабен и дијагонално преполовен со
of the emblem, the six stars and the
црна боја. Во левиот горен дел се наabbreviation ‘BLS’ were removed.
оѓа внатрешниот елемент од ознаката
The decree from December 2018
за Командата на логистичката база, а
prescribes an emblem for the Center
во десниот долен дел е прикажан Каfor Support of the Skopje Garrison,
Сл./Fig. 25
мениот мост од Скопје во златна боја,
which is in the form of a red shield,
обрабен со црна боја (Ibid, 63). (сл. 26)
lined and diagonally halved in black.
Во оваа нова ознака на АРМ, исто така, доаѓа
In the upper left part is the inner element of the
до израз територијалниот домен и симsign for the Command of the logistics
болика, при што на амблемот е претbase, and in the lower right part is
ставен Камениот мост преземен од
shown the Stone Bridge from Skopje
грбот на Град Скопје. Камениот мост
in gold, lined with black (Ibid, 63)
е најпрепознатлив и најупотребуван
(Fig.26).
симбол кога станува збор за главниот
In this new insignia of ARM, the
град на нашата држава, и овој пат од
territorial domain and symbolism
воен аспект тој ја симболизира зонаare also emphasised, with the Stone
та на одговорност на оваа логистичка
Bridge taken from the coat of arms
единица.
of the City of Skopje being presented
Според чл. 6 од Статутот на Град
on the emblem. The Stone Bridge is
Сл./Fig. 26
Скопје, „грбот на Град Скопје има
the most recognisable and most used
форма на штит, на кој горната страна е полулак
symbol of the capital of our country, and this
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свртен внатре, левиот и десниот горен агол на штитот го прават две
коси линии, додека долните страни
се надворешно заоблени лакови што
завршуваат со врв по средината на
долната оска. Во просторот на штитот се содржани: Камениот мост со
реката Вардар, тврдината Кале и
снежните врвови на Шар Планина“.
Сл./Fig. 27
(Електронски 2018) (сл. 27)
Во описот на грбот е посветено најмногу
внимание во објаснување на формата на штитот, а елементите само се набројуваат, без нивната боја и заемен однос (Јоновски 2015, 198).
Имајќи предвид дека се работи за амблем во
маскирна (зеленикава) варијанта, Камениот
мост е извезен со маслинесто-зелен конец, а неговата форма е целосно идентична како на грбот на Град Скопје.
Имено, Уредбата од декември 2018 година предвидува за сите команди и единици на
АРМ ознака во боја и ознака во маскирна т.е.
,,subdued“ изведба, која треба да се носи на борбената и на специјалната униформа, практика
која веќе беше присутна во армиската воена
амблематика кога станува збор за маскирната варијанта на амблемите. Во периодот 20122018 година за поголемиот дел од командите и
единиците на АРМ се изработени амблеми во
маскирна варијанта, вклучително и за брЛП и
нејзините шест првопотчинети единици во ранг
на баталјон (сл. 28-34). Иако не е наведено во

Сл./Fig. 28

Сл./Fig. 29

Сл./Fig. 32

time from a military point of view it
symbolises the area of responsibility of
this logistics unit.
According to Article 6 of the Statute
of the City of Skopje, ‘the coat of arms
of the City of Skopje has the shape of
a shield, on which the upper side is a
semicircle turned inwards, the left and
right upper corners of the shield are
made by two oblique lines, while the
lower sides are externally rounded arches which
end with a peak in the middle of the lower axis.
In the area of the shield are: The stone bridge
with the river Vardar, the fortress Kale and the
snowy peaks of Šar Mountain.’ (Електронски
2018) (Fig.27).
The description of the coat of arms pays the
most attention when explaining the shape of the
shield, and only lists the elements, without their
colours and mutual relation однос (Јоновски
2015, 198). Considering that it is an emblem in a
camouflage (greenish) variant, the Stone Bridge
is embroidered with olive-green thread, and its
shape is completely identical to the coat of arms
of the City of Skopje.
The Decree of December 2018 provides
for all commands and units of ARM to have a
colour badge and a camouflage badge, that is,
“subdued” performance, to be worn on combat
and special uniforms, a practice already present
in army military emblems when it comes to the
camouflage variant of emblems. In the period

Сл./Fig. 30

Сл./Fig. 33
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2012-2018, for most of the commands and units
of ARM, emblems were made in camouflage
variant, including for BLS and its six first
subordinate units in the rank of battalion (Fig.
28-34). Although not specified in the Decree, the
prescribed colour badges are intended to be worn
on the front right pocket of the official and formal
uniform in the form of a metal badge placed on
a leather base. In fact, most of the prescribed
emblems of BLS with the Decrees of 2012 and
2018 are worn by the ARM members on their
combat uniform.2
Besides the emblems described so far, on
their combat uniform, members of ARM from
the Logistics Support Brigade wore emblems
that did not find their place in the cited decrees.
These are members of the medical teams from
the Military Medical Centre of the ARM3, who
were part of the BLS, and were engaged in
the EU peacekeeping operation in Bosnia and
Herzegovina ALTHEA / EUFOR.
The emblem of the ALTHEA / EUFOR
mission for ARM members is in the form of a
red shield edged in black, with dimensions 8 x
9.5 cm. In the middle there is an embroidered
smaller shield on a yellow base with
dimensions 6.5 x 7 cm. Above the
shield in black letters is embroidered
the inscription “ARMY MEDICAL
TEAM”, and below it “REPUBLIC
OF MACEDONIA”. In the middle
of the shield there is a red cross with
dimensions 4 x 4 cm in the middle of
which is a yellow sword around which
is wrapped a black snake, and on it is
presented the only sign of belonging to
the Army. The flag of the Republic of
Macedonia is embroidered in the upper
left corner of the shield, and the flags
of the EU and NATO in the upper right
corner. The abbreviation “EUFOR” is
embroidered under the cross. (Fig.35)
In addition to this, there is another
similar emblem, the inscription
“EUFOR” is above the red cross, and
below it is embroidered the abbreviation
“AESCULAP III”. (Fig.36)
Also, the members of ARM medical
teams in peace and humanitarian operations
and exercises on the uniform wear an emblem
JUNE • 2022
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Уредбата, пропишаните ознаки во боја предвидено е да се носат на предниот десен џеб на
службената и на свечената униформа во форма
на метална значка поставена на кожена подлога.
Всушност, најголем дел од пропишаните амблеми на брЛП со Уредбите од 2012 и 2018 година
припадниците на АРМ ги носат на борбената
униформа до денес.2
Покрај досега опишаните амблеми, на својата борбена униформа припадници на АРМ од
Бригадата за логистичка поддршка носеа амблеми кои не најдоа свое место во цитираните
уредби. Станува збор за припадници на медицинските тимови од Воено-медицинскиот центар на АРМ3, кои формациски беа дел од брЛП,
a беа ангажирани во мировната операција на ЕУ
во Босна и Херцеговина АЛТЕА/ЕУФОР.
Амблемот на мисијата АЛТЕА/ЕУФОР за
припадниците на АРМ е во форма штит обрабен
со црна боја, на црвена подлога, со димензии
8 х 9,5 цм. Во средината е извезен помал штит
на жолта подлога со димензии 6,5 х 7 цм. Над
штитот со црни букви е извезен натпис „ARMY
MEDICAL TEAM“, а под него „REPUBLIC OF
MACEDONIA“. Во средината на штитот е претставен црвен крст со димензии 4 х 4
цм во чија средина се наоѓа меч во
жолта боја околу кој е обвиена змија
во црна боја, а врз него е претставен
единствениот знак за припадност на
Армијата. Во горниот лев агол на
штитот е извезено знамето на Република Македонија, а во горниот десен агол знамињата на ЕУ и НАТО.
Под крстот е извезена кратенката
Сл./Fig. 35
„EUFOR“. (сл. 35)
Покрај овој, постои уште еден
сличен амблем, натписот „EUFOR“
е над црвениот крст, а под него е извезена кратенка „AESCULAP III“.
(сл. 36)
Исто така, припадниците на
медицинските тимови на АРМ во
мировни и хуманитарни операции
и вежби на униформата носат амблем во форма на штит обрабен
со црна боја, на зелена основа, со
Сл./Fig. 36
димензии 9,5 х 11 цм. Во средината е извезен црвен крст со димензии 5 х 5 цм
во чија внатрешност е претставен меч во бела
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боја околу кој е обвиена жолта
змија. Над крстот во два реда со
црна боја е извезено „REPUBLIC
OF MACEDONIA“, а рамномерно
од двете страни на крстот е извезено „MEDICAL ARMY TEAM“.
(сл. 37)
За воениот и цивилниот персонал од Воено-медицинскиот ценСл./Fig. 37
тар на АРМ е дизајнирана уште
една ознака. Општиот санитетски
амблем за воено-теренска униформа е во форма
на круг обрабен со црна боја, на бела основа, со
пречник 6 цм. Во средината е претставен крст во
црвена боја со димензии 4 х 4 цм.
(сл. 38)
За сообраќајната служба на
АРМ, која по целите и задачите
кои ги извршува е дел од воената
логистика на Армијата, е дизајнирана значка чие идејно решение и
опис се објавени во јулскиот број
на армиското списание „Одбрана“
Сл./Fig. 38
во 2003 година.
На 2 јуни 2003 година, во Одделението за сообраќајно обезбедување на Г-4 од ГШ на АРМ,
беше промовирана значката на Сообраќајната
служба. Значката во себе содржи симболи од
трите видови сообраќај: копнениот,
воздушниот и водниот. За симболи
на копнениот сообраќај се земени
тркалото од автомобилот и тркалото од управувачот, на воздушниот
сообраќај - крилата, од водниот сообраќај - сидрото, а во центарот е
Сл./Fig. 39
вметната ознаката на АРМ (Мицов
2003, 32). Значката е со димензии
5 х 4 цм, а нејзин дизајнер е полковникот Раче
Мицов. (сл. 39)

in the form of a shield edged in black,
on a green base, with dimensions of
9.5 x 11 cm. In the middle there is an
embroidered red cross with dimensions
5 x 5 cm, insidewhich is a white sword
around which a yellow snake is wrapped.
“REPUBLIC OF MACEDONIA” is
embroidered in two rows in black above
the cross, and “MEDICAL ARMY
TEAM” is embroidered evenly on both
sides of the cross. (Fig.37)
Another badge has been designed for the
military and civilian personnel of ARM Military
Medical Centre. The general medical emblem for
the military-field uniform is in the form of
a circle with black edges, on a white base,
with a diameter of 6 cm. In the middle
there is a red cross with dimensions 4 x 4
cm. (Fig.38)
For ARM traffic service, which
according to the goals and tasks it
performs is part of the military logistics
of the Army, a badge was designed whose
conceptual design and description were
published in the July issue of the Army magazine
Defence in 2003.
On 2 June 2003, in the Traffic Security
Department of G-4 of the General Staff of ARM,
the badge of the Traffic Service was
promoted. The badge contains symbols
of the three types of traffic: land, air and
water. The symbols of the land traffic are
the wheel of the car and a steering wheel,
of the air traffic,, wings, of the water
traffic, an anchor, and the ARM badge is
inserted in the centre (Мицов 2003, 32).
The badge has dimensions of 5 x 4 cm,
and its designer is Colonel Rače Micov. (Fig.39)

ЗАКЛУЧОК

The emblems of the Army Logistics Support
Brigade and its subordinate units contain the
basic tactical symbols of the logistics elements
- gear, adjustable spanner, wheel, graduated
cylinder, etc. which are also present in the badges
of the logistics units of foreign armies. On the
emblems of the Military Medical Centre of ARM
and the medical teams, besides the Red Cross,
as a generally accepted international symbol,
a sword is presented with the blade upwards

Амблемите на Бригадата за логистичка
поддршка на Армијата и потчинетите единици
во нејзин состав ги содржат основните тактички
симболи на елементите на логистиката –
запченик, механичарски клуч, тркало, мeнзура
и сл., кои се застапени и во ознаките на
логистичките единици на странските армии. На
амблемите на Воено-медицинскиот центар на
АРМ и на медицинските тимови покрај црвениот
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18
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around which a snake is wrapped. The basis is
the famous ancient Greek symbol – Aesculapius’
stick, used by many military and civilian medical
units and organizations in the world, with a small
modification that inserts a sword as the basic and
most widely used military symbol in heraldry.
A special attention should be paid to the
emblem of the Logistics Support Command and
the emblems of the 1st Logistics Battalion, which
were in use from 2006 to 2012, where during the
process of designing, the basic elements of the
coats of arms of the municipalities of Karpoš, Štip,
Kumanovo and Negotino were used. Although it
is not a complete graphic representation of the
municipal coats of arms in these emblems, still
the local heraldry comes in full expression in
the design. From an heraldic point of view, it is
important to note that none of the coats of arms
applied in the ARM emblems is a completely
heraldic coat of arms. According to the detailed
analysis and classification of the municipal coats
of arms in the Republic of Macedonia made by
the herald Jovan Jonovski, the coats of arms of
all eighty municipalities can be divided into five
general categories with subcategories: 1. heraldic,
2. nearly heraldic, 3. possibly heraldic, 4. barely
heraldic and 5. non-heraldic (Јоновски 2012).
The coats of arms of the Municipality of Karpoš,
the Municipality of Štip and the Municipality of
Negotino are close to heraldic coats of arms (the
first requires correction of the drawing, and the
other two removal of the text), while the coat of
arms of the Municipality of Kumanovo belongs
to the category of non-heraldic coats of arms – in
the subcategory of quasi-heraldic coats of arms.
This real situation with the local heraldry in the
Republic of Macedonia, in fact, contributes to the
utilisation, that is, only incorporating the central
main elements of the municipal coats of arms.
The representation of (parts of) municipal
coats of arms on the emblems of the ARM logistics
units is the first and only such case in the militarypolice emblems in Macedonia, which is a very
common practice in the insignia of military and
especially police units in the world, especially in
states with a multi-level territorial organisation.
It remains a motive and an idea in the future to
consider this possibility when designing new
emblems of the Macedonian army or police units.
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крст како општоприфатен меѓународен симбол
е претставен и меч свртен со сечилото нагоре
околу кој е обвиена змија. Како основа е земен
познатиот старогрчки симбол – Ескулапов
стап, кој се користи од многу воени и цивилни
санитетски единици и организации во светот, со
мала измена што е вметнат меч како основен и
најупотребуван воен симбол во хералдиката.
Посебно внимание заслужуваат амблемот на
Командата за логистичка поддршка и амблемите
во 1. логистички баталјон, кои беа во употреба од
2006 до 2012 година, при чиешто дизајнирање се
искористени основните елементи од грбовите на
општините Карпош, Штип, Куманово и Неготино.
Иако не станува збор за комплетно графичко прикажување на општинските грбови во овие амблеми, сепак месната хералдика доаѓа во полн израз
при нивниот дизајн. Од хералдички аспект важно
е да се напомене дека ниту еден од аплицираните
грбови во амблемите на АРМ не е целосно хералдички грб. Имено, според деталната анализа и класификација на општинските грбови во Република
Македонија која ја прави хералдот Јован Јоновски,
грбовите на сите осумдесет општини може да се
поделат во пет општи категории со поткатегории:
1. хералдички, 2. близу хералдички, 3. можни хералдички, 4. едвај хералдички и 5. нехералдички
(Јоновски 2012). Грбовите на Општина Карпош,
Општина Штип и Општина Неготино се близу хералдички грбови (кај првиот е потребна корекција
на цртежот, а кај преостанатите два отстранување
на текстот), додека грбот на Општина Куманово
спаѓа во категоријата на нехералдички грбови –
поткатегорија квазихералдички грбови. Ваквата
реална состојба со месната хералдика во Република Македонија, всушност, придонесува за искористување, т.е. инкорпорирање само на централните,
т.е. главните елементи од општинските грбови.
Претставувањето на (делови од) општински
грбови во амблемите на логистичките единици
на АРМ е прв и единствен ваков случај во воено-полициската амблематика во Македонија,
што е многу честа и застапена практика кај ознаките на воените и особено на полициските
единици во светот, особено во државите со повеќестепена територијална организација. Останува како мотив и идеја во иднина да се разгледа
оваа можност при дизајнирањето нови амблеми
на единиците на македонската армија или полиција.
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Дел од амблемите на Командата/Бригадата за логистичка поддршка на униформата на припадниците на АРМ
Part of the emblems of the Command / Brigade for logistical support of the uniform of the members of ARM
БЕЛЕШКИ • NOTES

1 Шесте ѕвезди ги симболизираат шесте потчинети
единици во ранг на баталјон. / The
six
stars
symbolize the six subordinate units in the battalion
rank.
2 Оваа јасна дистинкција е наведена во Уредбата
за ознаките за униформата на Армијата на РСМ
од 11 ноември 2022 година. Во тек е изработка
и доделување на нови ткаени „жакард“ амблеми
за борбена униформа на сите припадници на Ар-

мијата. / This clear distinction is stated in the Decree
on the insignia for the uniform of the Army of the
RSM of November 11, 2022. New woven “jacquard”
emblems for combat uniforms of all members of the
Army are being made and distributed.
3 Од 2019 година оваа единица го носи називот
Баталјон за воено-медицинска поддршка. / From
2019, this unit is called the Military Medical Support
Battalion
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ABSTRACT

Нумизматика е наука што се
занимава со проучување, собирање
и зачувување на валути во смисла на
монети и книжни пари. Од својата појава
во VII век пр. н.е па до денес монетите,
кованици, претставувале исклучително
важно средство во создавањето и
обликувањето на иконаграфијата и
симболиката на дадено општество.
Може да се каже дека издавањето ковани пари
со цел да се одбележи пригода или настан е
феномен стар колку и самите кованици. Цел на
овој напис е да се разгледа досегашната пракса
на Народната банка на Република Македонија
во издавањето пригодни и колекционерски
ковани пари со посебен осврт на парите и
другите нумизматички предмети кои го носат
ликот на Гоце Делчев. Во 1978 година по повод
75 годишнината од Илинденското востание
и 75 годишнината од неговото загинување
издадени се два златни и еден сребрен медалјон
со неговиот лик. Истотака, НБРМ издала
златна пригодна кованица со негов лик по
повод 100 години Илинден во 2003 година.
Ќе бидат разгледани и паранумизматички
предмети од други организации. Во правец
на негово создавање влијаеа и настани од
особено значење за Македонија, но и одредени
нумизматички случувања во регионот.
Клучни зборови: Монети, медалјони,
нумизматика, ковани пари.
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Numismatics is the science of studying,
collecting, and preserving currencies in
terms of coins and banknotes. From their
appearance in the VII century BC until
today, coins are an extremely important
tool in the creation and shaping of the
iconography and symbolism of a society.
It may be said that issuing coins, in
order to mark an occasion or event, is a
phenomenon as old as the coins themselves. The
purpose of this article is to review the current
practice of the National Bank of the Republic
of Macedonia in issuing appropriate collector
coins, with special reference to money and other
numismatic objects that bear the image of the
Macedonian revolutionary Goce Delchev. In
1978, on the occasion of the 75th anniversary of
the Ilinden Uprising and the 75th anniversary of
his demise, two gold and one silver medallion
with his image were issued. Also the National
Bank of the Republic of Macedonia issued in
2003, on the occasion of 100 years of Ilinden,
a gold coin with his image. Paranumismatical
objects from other organizations will also be
considered. Events of special importance for
Macedonia, as well as certain numismatic events
in the region, also influenced the direction of this
article.
Keywords: Coins, Medallions, numismatics, collectros coins.
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Нумизматика е наука што се занимава со
проучување, собирање и зачувување на валути во
смисла на монети, токени и книжни пари (Sayles,
Wayne 2009). Од својата појава во VII век пр. н.е
(Allan, 2019), па до денес монетите, кованици,
претставувале исклучително важно средство во
создавањето и обликувањето на иконографијата
и симболиката на дадено општество (сл. 1). Преку нив се означувало владеењето на
владетелите и се предавале нивните
идеи, заложби и стремежи. Воедно,
се обликувал заеднички економски,
а со тоа и социокултуролошки
простор. Монетите своето име го
добиле по римската божица Јунона,
која била означувана со епитетот
moneta, придавка од глаголот moneo, monere со
значење опоменувам. Главната римска ковачница
ќе биде сместена на ридот Капитол во непосредна
близина на храмот на оваа божица (ibid).
Може да се каже дека издавањето ковани пари со
цел да се одбележи пригода или настан е феномен
стар колку и самите кованици. Во таа смисла
издавањето пригодни кованици продолжува да
биде својствено и денес скоро за сите современи
држави. Во денешни услови со ваквата практика
се цели да се остави историска трага за значењето
на определен настан, а воедно да се создаде свест
за важноста на неговото колективно сеќавање и
празнување.
Македонија се наоѓа во центарот на европската
цивилизација од нејзините најрани почетоци. Затоа, не е за изненадување што во Македонија се
најдени и се наоѓаат големи количества кованици
од сите епохи на историјата. Ова е сосема основана причина за постоењето на Музејот на Народната банка, чија нумизматичка збирка брои над
22.000 примероци. Најстара монета во збирката е
еден триобол на пајонското племе Дерони, искован на преминот од VI во V век пр. н.е. (Павловска 2008, 47) (сл. 2) Во Македонија неколку автори пишувале на нумизматичка тема. Тука пред
сѐ треба да се споменат Христовска
(Hristovska 2012), Шелдаров (Šeldarov
2003), Павловска, Хаџи-Манева, Христовска (Павловска, Хаџи-Манева,
Христовска 2012), и др. Сепак, потребно е будење интерес кон македонската
нумизматика и воопшто за важноста на
парите во создавањето слика и имиџ на
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

Numismatics is the science of studying,
collecting, and preserving currencies in coins,
tokens, and banknotes (Sayles, Wayne 2009).
From their appearance in the VII century BC
(Allan, 2019), until today, coins, have been an
extremely important tool in creating and shaping the
iconography and symbolism of a society (Fig. 1).
They marked the rule of the rulers and conveyed their
ideas, commitments and
aspirations. At the same
time, a common economic
and thus socio-cultural
space was being formed.
The coins got their name
from the Roman goddess
Сл./Fig. 1
Juno, which was marked
with the epithet moneta, an adjective from the verb
moneo, monere meaning warn. The main Roman
mint was located on the Capitol Hill near the temple
of this goddess (ibid).
It may be said that issuing coins, in order to mark
an occasion or event, is a phenomenon as old as
the coins themselves. In that sense, the issuance of
coinage continues to be typical today for almost all
modern countries. In today’s conditions, this practice
aims to leave a historical trace of the significance of
a particular event, and also to create awareness of
the importance of its collective remembrance and
celebration.
Macedonia has been at the center of European
civilization since its earliest beginnings. Therefore,
it is not surprising that large quantities of coins from
all epochs of history have been found in Macedonia.
This is one of the reasons for the existence of
the National Bank Museum, whose numismatic
collection holds over 22,000 coins. The oldest
coin in the collection is a triobol of the Paeonian
tribe Deroni, minted at the turn of VI to V century
BC. AD (Павловска 2008, 47) (Fig. 2) Several
authors have written on the topic of numismatics
in Macedonia. First of all we mention: Hristovska
(Hristovska 2012), Sheldarov N. (Šeldarov 2003),
Pavlovska E., HadziManeva M., Hristovska
E (Павловска, ХаџиМанева, Христовска
2012), and others.
However, it is still
necessary to arouse
Сл./Fig. 2
interest in Macedonian
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numismatics and in general for the importance of
money in creating the image and image of the state.
The purpose of this article is to review the current
practice of the National Bank of the Republic of
Macedonia (NBRM) in issuing appropriate and
collector coins with special reference to money and
other numismatic objects that bear the image of
the national hero Goce Delchev1. Paranumismatic
objects from other organizations will also be
considered. Certain numismatic events in the region
were also considered.

ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ НА НБРМ

JUBILEE COINS OF NBRM

Во Македонија практиката за издавање пригодни кованици постои и веќе во неколку наврати е регулирана со закон. Во југословенско време
се донесени една одлука во 1977 година и закон
во 1980 година. Во 1985 година овој закон е изменет и дополнет. По прогласување независност
и формирањето на Народната банка на Република
Македонија со член 42 од Закон за НБРМ таа има
надлежност да издава пригодни кованици (Службен 158/10 ). Во 1995 година е донесен нов закон
за пригодни ковани пари, кој ќе биде менуван и надополнуван двапати, во 2004 и 2014 година. Така,
според закон, Народна банка издава пригодни ковани пари по повод политички, историски, научни,
културни, спортски или хуманитарни настани, кои
се од општ интерес за Република Македонија или
се од меѓународно значење (Службен 11/95). Кои
настани ќе бидат одбележани со пригодни кованици одредува Владата на Република Македонија.
Дополнително, Владата до 30 јуни од тековната
година ги определува настаните по повод кои се
издаваат пригодни кованици за наредната година
(ibid). Во однос на материјалот пригодните кованици може да се изработат од злато и сребро, како
и од метали од кои се изработуваат кованите пари
што се во оптек (ibid). Изборот на металот за секоја
поединечна кованица повторно го прави Владата
(ibid). Висината на емисијата, апоенскиот состав,
основните обележја и дизајнот на пригодните
ковани пари ги определува Владата, по предлог на
Народната банка (ibid).
Според Одлуката за утврдување на начинот
на пресметка на продажната цена на пригодните
ковани пари од 3.2.2011 година (Службен 14/11),
досега НБРМ издала 21 пригодна кованица, како
што следуваат:
1.„Златен денар“ златник, 1996 год.

In Macedonia, the practice of issuing jubilee
coins exists and has been regulated by law on
several occasions. In Yugoslav times in 1977 a
Bill was issued and in 1980 a law was passed on
the matter. In 1985 this law was amended. After the
declaration of independence and the establishment
of the National Bank of the Republic of Macedonia
(NBRM) with Article 42 of the Law on the NBRM,
the Bank has had the authority to issue jubilee coins
(Службен 158/10). In 1995, a new law on jubilee
coins was passed, which was amended twice, in
2004 and in 2014. Thus, according to the law, the
NBRM issues jubilee coins on the occasion of
political, historical, scientific, cultural, sports or
humanitarian events, which are of general interest
for the Republic of Macedonia or are of international
importance (Службен 11/95). The Government of
the Republic of Macedonia determines which events
will be marked with jubilee coins. Additionally, the
Government, by June 30, determines the events on
the occasion of which jubilee coins are to be issued
for the next year (ibid). In terms of material, jubilee
coins can be made of gold and silver, as well as
metals from which coins in circulation are made
(ibid). The choice of metal for each individual coin is
again made by the Government (ibid). The number
of coins, their face value, the design of the jubilee
coins is to be determined by the Government, upon
a proposal of the National Bank (ibid).
According to the Bill on determining the manner
of calculation of the sale price of the appropriate
coins from 3.2.2011 (Службен14/11), so far, the
NBRM has issued 21 coins, as follows:
1. “Golden Denar” gold coin, 1996
2. “30 years of the autocephaly of the Macedonian Orthodox Church” gold coin, 1997
3. “50 years of the exodus of refugee children
from the Aegean part of Macedonia” gold coin,
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државата.
Цел на овој напис е да се разгледа досегашната практика на Народната банка на Република
Македонија (НБРМ) во издавањето пригодни и
колекционерски ковани пари со посебен осврт на
парите и другите нумизматички предмети кои го
носат ликот на Гоце Делчев. Ќе бидат разгледани
и паранумизматички предмети од други организации. Во правец на создавање на овој текст влијаеа
и настани од особено значење за Македонија, но
и одредени нумизматички случувања во регионот.
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2.„30 години од автокефалноста на
Македонската православна црква“ златник,
1997 год.
3.„50 години од егзодусот на децата-бегалци
од егејскиот дел на Македонија“ златник,
1998 год.
4.„50 години од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ златник, 1999 год.
5.„50 години од Економскиот факултет Скопје“ златник 2000 год.
6.„2000 години од христијанството“ златник,
2000 год.
7.„2000 години од христијанството“
сребреник, 2000 год.
8.„10 години од осамостојувањето на
Република Македонија“ златник, 2001 год.
9.„100 години од Илинденското востание“
златник, 2003 год.
10.
„100 години од Илинденското востание“
сребреник, 2003 год.
11.
„Златник со ликот на Никола Карев“
2003 год.
12.
„Златник со ликот на Гоце Делчев“,
2003 год.
13.
„Златник со ликот на Питу Гули“, 2003
год.
14.
„Златник со ликот на Даме Груев“, 2003
год.
15.
„Златник со ликот на Јане Сандански“,
2003 год.
16.
„Златник со ликот на Крсте П.
Мисирков“, 2003 год.
17.
„Златник со ликот на Ѓорче Петров“,
2003 год.
18.
„Златник со ликот на Методија А.
Ченто“, 2003 год.
19.
„Златник со ликот на Михаил
Апостолски“, 2003 год.
20.
„Златник со ликот на Блаже Конески“,
2003 год.
21.
„60 години од АСНОМ“, 2004 год.
Како и пет комплети:
1.Комплет „2000 години од христијанството“,
2000 год.
2.Комплет со банкноти „2000 години од
христијанството“, 2000 год.
3.Комплет бр. 1 „100 години од
Илинденското востание“, 2003 год.
4.Комплет бр. 2 „100 години од
Илинденското востание“, 2003 год.
5.Комплет бр. 3 „100 години од
Илинденското востание“, 2003 год.
Вон оваа одлука НБРМ издала уште три
монети, и тоа:
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

1998
4. “50 years of the University” St. Cyril and
Methodius” gold coin, 1999
5. “50 years of the Faculty of Economics - Skopje” gold coin, 2000
6. “2000 years of Christianity” gold coin, 2000
7. “2000 years of Christianity” silver coin, 2000
8. “10 years of the independence of the Republic
of Macedonia” gold coin, 2001
9. “100 years of the Ilinden Uprising” gold coin,
2003
10.
“100 years of the Ilinden Uprising” silver
coin, 2003
11.
“Gold coin with the image of Nikola
Karev”, 2003
12.
“Gold coin with the image of Goce
Delchev”, 2003
13.
“Gold coin with the image of Pitu Guli”,
2003
14.
“Gold coin with the image of Dame
Gruev”, 2003
15.
“Gold coin with the image of Jane Sandanski”, 2003
16.
“Gold coin with the image of Krste P.
Misirkov “since 2003
17.
“Gold coin with the image of Gjorce
Petrov”, 2003
18.
“Gold coin with the image of Metodija A.
Chento “, 2003
19.
“Gold coin with the image of Mihail Apostolski”, 2003
20.
“Gold coin with the image of Blazhe
Koneski”, 2003
21.
“60 years of ASNOM”, 2004
As well as five sets:
1. “2000 years of Christianity” set, 2000
2. “2000 years of Christianity” set, 2000
3. Set no. 1 “100 years since the Ilinden Uprising”, 2003
4. Set no. 2 “100 years since the Ilinden Uprising”, 2003
5. Set no. 3 “100 years since the Ilinden Uprising”, 2003
Outside this bill, the NBRM issued three more
coins, as follows:
1. “5 years since the independence of the Republic of Macedonia” gold coin, 1996
2. “Cherry wooden gun” gold coin, 2003
1. “Cherry wooden gun” silver coin, 2003
As mentioned, this article will not go into the
description of each coin individually. This requires
extensive and independent research, which will
remain for some future occasion. Here, attention
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will be paid to the image of Goce Delchev. Thus,
what becomes clear from the current law is that the
Government is the one that should determine which
events will be marked by issuing jubilee coins, and
the NBRM is obliged to implement the decision
of the Government. The last time a government
considered it necessary to mint jubilee coins, was
on the occasion of 60 years of ASNOM2 in 2004.
From the same
list it is clear that
no
government
considered that it
should issue coins
on the occasion
of 15, 20, 25
Сл./Fig. 3
and 30 years of
independence,
although a jubilee coin was issued for the 5th and
10th anniversaries. There is no coin for 75 years of
ASNOM in 2019. Therefore, it is not at all surprising
that there is no jubilee coin on the occasion of 100
years since the
birth of Blazhe
Koneski3 in 2021,
but also none on
the occasion of
150 years since the
birth of the idol of
Сл./Fig. 4
Macedonian spirit
- Goce Delchev, in
2022, although a practice related to the image and
work of the two greatest Macedonians already exists
(Figs. 3 and 4).

Како што беше напоменато, оваа статија нема
да навлегува во индивидуален опис на секоја
кованица поединечно. За тоа е потребно опсежно
и самостојно истражување, кое ќе остане за некоја
наредна пригода. Овде ќе биде обрнато
внимание на ликот на Гоце Делчев. Така,
она што станува јасно од важечкиот закон
е дека Владата е таа што треба да определи
дали и кои настани ќе бидат одбележани со
издавање кованици, а НБРМ е должна да ја
реализира одлуката на Владата. Од досега
издадените кованици пак, станува јасно
дека последен пат во 2004 година некоја
влада сметала дека е сходно да се коваат пригодни
пари, а по повод 60 години од АСНОМ. Од истата
листа станува јасно дека ниедна влада не сметала
дека треба да издаде кованици по повод 15, 20, 25
и 30 години независност, иако се издало
таква за 5- и 10-годишнината. Нема кованица ниту за 75 години АСНОМ во 2019
година. Токму затоа, воопшто не изненадува што нема пригодна кованица по
повод 100 години од раѓањето на Блаже
Конески во 2021 година, но и по повод
150 години од раѓањето на сеопфатната
величина на македонскиот дух - Гоце Делчев, во оваа 2022 година и покрај тоа што таква
практика поврзана со ликот и делото на најголемите двајца Македонци веќе постои (сл. 3 и 4).

КОВАНИ ПАРИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ
ЦЕЛИ

COINS FOR COLLECTING PURPOSES
According to Article 42-a of the Law on the
NBRM (Службен123/12), in addition to issuing
jubilee coins, the National Bank may issue coins
for collection purposes. Unlike as in the cases of the
jubilees where the NBRM’s activity is limited to
decision of the Government, according to paragraph
2 of the same article of this Law, the National Bank
Council shall prescribe the manner and procedure
for issuance and the form and content of the coins
referred to in paragraph (1) of this article, as well as
their disposal. This practically means that NBRM is
completely independent in issuing collector coins.
This is clearly visible from the actions taken by
NBRM in that direction. Thus, from 2014, when
the amendment to the law that allows such issuance

Според член 42-а од Законот за НБРМ (Службен 123/12), покрај издавањето пригодни кованици, Народната банка може да издава ковани пари
за колекционерски цели. За разлика од пригодите
каде што дејствувањето на НБРМ е ограничено од
желбите и сфаќањата на Владата, според став 2 на
истиот член од овој закон, Советот на Народната
банка ги пропишува начинот и постапката за издавање и формата и содржината на кованите пари
од ставот (1) на овој член, како и располагањето
со нив. Ова практично значи дека НБРМ е сосема
независна при издавање колекционерски кованици. Ова е јасно видливо и од преземените дејства
на НБРМ во тој правец. Така, од 2014 година, кога
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1.„5 години од осамостојувањето на Република
Македонија“ златник, 1996 год.
2.„Црешово топче“ златник, 2003 год.
3.„Црешово топче“ сребреник, 2003 год.
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е донесена измената на закон со кој се дозволува
вакво издавање, па до денес се издадени 54 кованици за колекционерски цели. Во продолжение е
дадена листата на кованиците како што може да се
најде на официјалната мрежна страница на НБРМ,
и тоа кована пара за колекционерски цели:
1. „Среќен роденден“, 2019 год.
2. „Вештачка интелигенција“, 2019 год.
3. „Деловен успех и среќа“, 2019 год.
4. „Стрелец“, 2018 год.
5. „Скорпија“, 2018 год.
6. „Вага“, 2018 год.
7. „Св. Пантелејмон“, 2018 год.
8. „Св. Сергиј Радонежски“, 2018 год.
9. „Св. Серафим Саровски“, 2018 год.
10.
„Св. Никола Чудотворец“, 2018 год.
11.
„Девица“, 2018 год.
12.
„Лав“, 2018 год.
13.
„Рак“, 2018 год.
14.
„Близнаци“, 2018 год.
15.
„Бик“, 2018 год.
16.
„Овен“, 2018 год.
17.
„Риби“ 2018 год.
18.
„Водолија“ 2018 год.
19.
„Јарец“, 2018 год.
20.
„Тркало на среќата“, 2018 год.
21.
„Вера, Надеж, Љубов и мајка им
Софија“ од 2017 год.
22.
„50 години од Македонската академија
на науките и уметностите“ од 2017 год.
23.
„Руски лавиринт“ од год.
24.
„Година на кучето – богата година на
кучето“ од 2018 год.
25.
„Година на кучето – безбедна година на
кучето“ од год.
26.
Комплет: „ТРИПТИХ“ од 2017 год.
27.
„СВЕТА МАТРОНА МОСКОВСКА“ од
2017 год.
28.
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ од 2016 год.
29.
„ПЕТЕЛ СО АНГЕЛ“ од 2017 год.
30.
„ВЕТРОКАЗ СО ПЕТЕЛ“ од 2017 год.
31.
„СВЕТИ НИКОЛА ЧУДОТВОРЕЦ“,
2016 год.
32.
„ВЛАДИМИРСКА“ од 2016 год.
33.
„ЕЛЕНА“ од 2015 год.
34.
„ДИМИТАР“ од 2015 год.
35.
„АНА“ од 2015 год.
36.
„АЛЕКСАНДАР“ од 2015 год.
37.
„ОЛГА“ од 2015 год.
38.
„НАТАЛИЈА“ од 2015 год.
39.
„ВЛАДИМИР“ од 2015 год.
40.
„РАК“ од 2015 год.
41.
„БЛИЗНАЦИ“ од 2015 год.
МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 18

was adopted, until today, it has issued 54 coins. The
following is a list of coins as can be found on the
official website of the NBRM, namely coins for
collection purposes:
1. “Happy Birthday”, 2019
2. “Artificial Intelligence”, 2019
3. “Business success and happiness”, 2019
4. “Sagittarius”, 2018
5. “Scorpio”, 2018
6. “Libra”, 2018
7. „St. Panteleimon “from 2018
8. „St. Sergij Radonezhski”, 2018
9. „St. Serafim Sarovski”, 2018
10.
„St. Nikola Miraclemaker”, 2018
11.
“Virgo”, 2018
12.
“Lion”, 2018
13.
“Cancer”, 2018
14.
“Gemini”, 2018
15.
“Taurus”, 2018
16.
“Aries”, 2018
17.
“Pisces”, 2018
18.
“Aquarius”, 2018
19.
“Capricorn”, 2018
20.
“Wheel of Fortune”, 2018
21.
“Faith, Hope, Love and their mother
Sofia”, 2017
22.
“50 years of the Macedonian Academy of
Sciences and Arts”, 2017
23.
“Russian Labyrinth”, 2017
24.
“Year of the Dog - Rich Year of the Dog”,
2018
25.
“Year of the Dog - Safe Year of the Dog”,
2018
26.
Set: “TRIPTICH”, 2017
27.
“HOLY MATRONA OF MOSCOW”,
2017
28.
“MOTHER THERESA”, 2016
29.
“CROW WITH ANGEL”, 2017
30.
“VETROKAZ WITH CROW”, 2017
31.
“SAINT NICHOLA THE MIRACULAR”, 2016
32.
“VLADIMIRSKA”, 2016
33.
“ELENA”, 2015
34.
“DIMITAR”, 2015
35.
“ANA”, 2015
36.
“ALEXANDER”, 2015
37.
“OLGA”, 2015
38.
“NATALIA”, 2015
39.
“VLADIMIR”, 2015
40.
“CANCER”, 2015
41.
“GEMINI”, 2015
42.
“TAURUS”, 2015
43.
“ARIES”, 2015
44.
“FAITH, HOPE, LOVE AND THEIR
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Од приложеното станува јасно дека
колекционерските кованици на НБРМ се
предоминантно
хороскопски
знаци и православни светци.
Од
православните
светци
доминираат оние значајни за
Руската православна црква за
сметка на традиционалните
македонски светители (сл. 5).
Која е причината за ваквата
практика е интересно и значајно
да се истражува. Можеби ваквата практика се должи на побарувачката на пазарот за колекционерски монети.
Особено важен за напоменување е фактот дека
од 2019 година наваму сите издадени колекционерски кованици се со натписи само на англиски јазик (сл. 6). Се разбира, покрај отсуството
на македонскиот јазик на овие
монети, отсуствува и Република
Македонија, која е заменета со
новото „уставно“ име. Она што
треба да се каже е и дека НБРМ
по сопствено изнаоѓање, без интервенција од Владата можела да
издаде колекционерски кованици
по повод значајни настани и личности од македонската историја, но не го сторила тоа. Се чини дека НБРМ несвесно решила
тоа право да го остави на некои други народни
банки.

MOTHER SOFIA” - 100 denars, 2014
45.
“PISCES”, 2015
46.
“CAPRICORN”, 2014
47.
“AQUARIUS”, 2015
48.
“VIRGO”, 2014
49.
“SAGITTARIUS”, 2014
50.
“SCORPIO”, 2014
51.
“LIBRA”, 2014
52.
“LION”, 2014
53.
“CYRIL AND METHODIUS” - 100
denars, 2014
54.
“CYRIL AND METHODIUS” - 1000
denars, 2014
It is clear that the collectors coins of the NBRM
are predominantly zodiac signs and Orthodox
saints. The Orthodox saints are dominated by those
important to the Russian Orthodox Church, at the
expense of the traditional Macedonian saints (Fig.
5). This is interesting and
significant and the reason
for this practice should
be investigated. Perhaps
the practice is due to the
market demand for collector
coins. Especially important
to mention is the fact that
from 2019 onwards all
issued collector coins have
Сл./Fig. 5
inscriptions only in English
(Fig. 6). Of course, in
addition to the absence of the Macedonian language
on these coins, the Republic of Macedonia is
also absent, which has been replaced by the new
“constitutional” name. What may be said is that
the NBRM on its own,
without the intervention
of the Government, could
have issued collector
coins on the occasions
of important events and
on the personalities of
Сл./Fig. 6
Macedonian history, but
did not do so. It seems
that the NBRM unknowingly decided to leave that
right to some other national banks.

MEDALLION OF ZLATARA RUBIN KARMIN, ON THE OCCASION OF 75
YEARS OF DEATH OF GOCE DELCHEV

MEDALLION OF ZLATARA RUBIN KARMIN, ON THE OCCASION OF 75
YEARS OF DEATH OF GOCE DELCHEV
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The occupation devoted to the study and
collection of tokens, plaques, medallions, and
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42.
„БИК“ од 2015 год.
43.
„ОВЕН“ од 2015 год.
44.
„ВЕРА, НАДЕЖ, ЉУБОВ И МАЈКА
ИМ СОФИЈА“ - 100 денари од 2014 год.
45.
„РИБИ“ од 2015 год.
46.
„ЈАРЕЦ“ од 2014 год.
47.
„ВОДОЛИЈА“ од 2015 год.
48.
„ДЕВИЦА“ од 2014 год.
49.
„СТРЕЛЕЦ“ од 2014 год.
50.
„СКОРПИЈА“ од 2014 год.
51.
„ВАГА“ од 2014 год.
52.
„ЛАВ“ од 2014 год.
53.
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - 100 денари
од 2014 год.
54.
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - 1000 денари
од 2014 год.
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Занимањето посветено на проучување и
other non-monetary objects, whether minted or
колекционирање жетони, плакети, медалјони и
paper, is called paranumismatics (Jankowski
други монетообразни предмети кои не се пари,
2015, 179). It is related to numismatics and it is
било кованици или хартиени, се вика параconsider to be its branch. A token (from French
нумизматика (Jankowski 2015, 179). Таа е сродjeton) is a round coin-shaped plate that replaces
на со нумизматиката и многу често претставува
money in various cases, such as gambling, slot
нејзино продолжување, односно нејзина гранmachines, parking meters, coffee machines,
ка. Жетон (од фран. јeton) претставува тркалезtickets and more. Medallions, on the other hand,
на монетообразна плочка што заменува пари во
are coin-like objects but have no face value
најразлични случаи, како хазардни игри, автоand are often used to mark an event, a special
мати за превоз, паркомати, кафемати, влезници
occasion, or a membership sign.
и др. Од друга страна, медалјоIn 1978, on the
ните претставуваат предмети
occasion of the 75th
налик на монети, но немаат
anniversary of the Ilinden
номинална вредност и најчесто
Uprising and of the
служат за одбележување настан,
75th anniversary of the
особена посветеност или знак за
death of Goce Delchev,
членство.
two gold and one silver
Сл./Fig. 7
Во 1978 година по повод
medallion with his image
75-годишнината од Илинденwere issued. One gold
ското востание и 75-годишнината од загинуmedallion has a diameter of 28 mm, a thickness of
вањето на Гоце Делчев издадени се два златни
2 mm, and weighs 4.99 g. It is made of gold in the
и еден сребрен медалјон со негов лик.
milling technique by “Zlatara Rubin - Karmin”
Златниот медалјон има дијаметар од 28
Skopje. The obverse shows a portrait of Goce
мм, дебелина од 2мм, а тежок е
Delchev around which is
4,99 г. Изработен е од злато во
written ILINDEN 1903 техника на глодање од страна
1978 S.R. MACEDONIA
на „Златара Рубин – Кармин“
• GOCE DELCEV • On
Скопје. На аверсот е прикажан
the reverse there is an
портрет на Гоце Делчев околу
inscription “I understand
кој е испишано ИЛИНДЕН 1903
the world only as a field
– 1978 С.Р. МАКЕДОНИЈА
for cultural competition
Сл./Fig. 8
•ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ • На реверсот
of nations” GOCE (Fig.
има натпис „Јас го разбирам светот единствено
7).
како поле за културен натпреThe silver medallion has
вар на народите“ ГОЦЕ (сл. 7).
the same design (Fig. 8).
Сребрениот медалјон со
The other medallion
ист дизајн (сл. 8).
has a diameter of 20 mm,
Другиот златен медалјон
a thickness of 2 mm, and
има дијаметар од 20 мм, дебеweighs 3.1 g. It is made of
лина од 2мм, а тежок е 3,1 г.
21.6 carat gold by “Zlatara
Изработен е од 21,6 каратно
Rubin - Karmin” Skopje. A
Сл./Fig. 9
злато од страна на „Златара
portrait of Goce Delchev is
Рубин – Кармин“ Скопје. На
shown on the obverse. On
аверсот е прикажан портрет на Гоце Делчев.
the left of the portrait there is says GOCE and
Од лево на портретот пишува ГОЦЕ, а од десon the right 1903 - 1978. On the reverse there is
но 1903 – 1978. На реверсот има натпис „Јас го
an inscription “I understand the world only as a
разбирам светот единствено како поле за кулfield for cultural competition of nations” GOCE
турен натпревар на народите“ ГОЦЕ (сл. 9).
(Fig. 9).
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МЕДАЛЈОН НА ЛЕВИЧАРСКИОТ ИНСТИТУТ „РАЦИН“, ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Во 2022 година се навршија 150 години од
раѓањето на Гоце Делчев. Како што беше дотука
образложено, овој пат изостана официјално
одбележување на оваа годишнина било со пригодна
кованица или медалјон од страна на државата.
Во отсуство на државна волја во Македонија за
достоинствено одбележување на овој значаен
датум, одговорноста за тоа падна во раце на
одговорни граѓани и субјекти да се организираат
и да остават белег во времето. Во таа смисла, од
страна на Левичарскиот институт „Рацин“ беше
изготвен медалјон со ликот на Гоце Делчев.
Медалјонот е со диjаметар 35 мм и дебелина од
3 мм. Изработен е во леана техника од патиниран
замак. Замакот е легура со ниска точка на топење
од 480°. За леењето се користи специјален калап од
гума отпорна на високи температури. По леењето
медалјонот се потопува во хемиски кади каде што
се бои. Медалјонот е изработен од ковачница „Пехар“ според дизајнот на Весна Кираџиева. Првично се излеани 150 парчиња, а подоцна е изработена дополнителна партида од уште 300 парчиња за
вкупен тираж од
450 медалјони.
Во централното поле на аверсот на медалјонот
е позиционирана
силуета од ликот
Сл./Fig. 10
на Гоце Делчев.
Циркуларно
во
горниот дел на полето стои испишано 150 ГОДИНИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, додека циркуларно во долниот дел на полето е испишано МАКЕДОНИЈА 1972
- 2022. На реверсот на монетата, во централното
поле стои стилизирана петокрака, во чиј центар е
испишано МАКЕДОНСКА КАУЗА. Циркуларно,
одвоено со две петокраки пишува ЛЕВИЧАРСКИ
ИНСТИТУТ РАЦИН (сл. 10).

The year 2022, marks the 150th anniversary
of the birth of Goce Delchev. As we mentioned,
this time there was no official celebration of this
anniversary, either with a jubilee coin or medallion
by the state via NBRM. In the absence of State will
in Macedonia for a dignified celebration of this
important date, the responsibility for it fell into
the hands of responsible citizens and entities, to
organize themselves and leave a mark in time. In
that way, a token with the image of Goce Delchev
was prepared by the Leftist Institute “Racin”.
The medallion has a diameter of 35 mm and a
thickness of 3 mm. It is made in a cast technique
from a patinated zamac alloy. Zamac is an alloy
with a low melting point of 480°. A special rubber
mold resistant to high temperatures is used for
casting. After casting, the medallion is immersed
in chemical tubs where it is dyed. The medallion
is made by the mint “Pehar” according to the
design of Vesna Kiradzieva. Initially, 150 pieces
were cast, and later an additional batch of another
300 pieces was made for a total circulation
of 450 medallions.
In the central field of the obverse of
the medallion is a silhouette of the image
of Goce Delchev. In the upper part of the
field there is a circular inscription 150 ГОДИНИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (YEARS GOCE
DELCHEV), while in the lower part of the
field МАКЕДОНИЈА (MACEDONIA)
1972 - 2022. On the reverse of the coin, in the
central field there is a stylized five-pointed star,
in the center of which is written МАКЕДОНСКА КАУЗА (MACEDONIAN CAUSE). On
the outer edge circularly, separated by two fivepointed stars it says ЛЕВИЧАРСКИ ИНСТИТУТ РАЦИН (LEFTIST INSTITUTE RACIN)
(Fig. 10).

КОЛЕКЦИОНЕРСКА КОВАНА ПАРА ПО
ПОВОД 150 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ИЗДАНИЕ НА БУГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

COLLECTOR COINS ON THE OCCASION
OF 150 YEARS SINCE THE BIRTH
OF GOCE DELCHEV ISSUED BY THE
BULGARIAN NATIONAL BANK

Соседна Бугарија официјално го негира
постоењето посебен македонскиот идентитет, јазик
и култура, и ја присвојува македонската историја.

Neighboring Bulgaria officially denies existence
of separate Macedonian identity, language and
culture and appropriates Macedonian history.4 Thus,
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MEDALLION OF THE LEFTIST
INSTITUTE “RACIN”, ON THE
OCCASION OF 150 YEARS SINCE THE
BIRTH OF GOCE DELCHEV
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Така, од страна на Бугарската народна банка
(БНБ) беше издадена сребрена пригодна кованица
со ликот на Гоце Делчев. Од 17 до 19 јануари 2022
година таа беше пуштена во оптек. Номиналната
вредност на кованицата е 10 бугарски лева. Изработена е со висок квалитет во мат-гланц завршница од сребро со чистота 999/1000. Дијаметарот
на кованицата е 38,61 мм а тежината 23,33 грама.
Искована е во тираж од 3.000 парчиња од страна
на Монетен двор ЕАД на БНБ во Софија (сл. 10).
Дизајнот на кованицата е
дело на Пламен Чернев и
Преслав Чернев. Цената на
монетата е 108 лева.
На аверсот на монетата
се претставени следните
елементи: амблемот БНБ
со годината „1879“ на
Сл./Fig. 11
лентата; во полукруг горе
натпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а
долу номиналната вредност „10 лева“ и годината
на издавање „2022“ (сл. 11).
На реверсот на монетата е претставен ликот на
Гоце Делчев; од страна на портретот стои натпис
„150 ГОДИНИ“, а одозгора во полукруг „ОТ
РАЖДАНЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ (сл. 10).
Како промотивен материјал за пригодната
пара БНБ издава и леток и презентација со кои
се обидува да се прикаже делото на Делчев како
нераскинлив дел од бугарското ослободително
движење и државотворење.

the Bulgarian National Bank (BNB) issued a silver
jubilee coin with the image of Goce Delchev. From
17 to 19 January 2022 it was put into circulation.
The face value of the coin is 10 Bulgarian leva. It is
made with high quality in matte-gloss silver finish
with purity 999/1000. The diameter of the coin is
38.61 mm and the weight is 23.33 grams. It was
minted in a circulation of 3,000 pieces by the EAD
Moneten Dvor of the BNB in Sofia (Fig. 10). The
design of the coin is the work of Plamen and Preslav
Chernev. The price of the coin is
108 leva.
The obverse of the coin presents
the following elements: the BNB
emblem with the year “1879” on
the ribbon; in a semicircle above,
the inscription “БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА
(BULGARIAN
NATIONAL
BANK)”, and below the nominal value “10 leva”
and the year of issue “2022” (Fig. 11).
The reverse of the coin depicts the image of
Goce Delchev; on the side of the portrait there is
an inscription “150 ГОДИНИ (YEARS)”, and
on top in a semicircle “ОТ РАЖДАНЕТО НА
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (FROM THE BIRTH OF GOCE
DELCEV)” (Fig. 10).
As a promotional material for the occasion,
BNB issues a leaflet and a presentation that tries to
present Delchev’s work as an inseparable part of the
Bulgarian liberation movement and state-building.

ЗАКЛУЧОК

CONCLUSION

Во Македонија постои практика на издавање
пригодни и колекционерски пари. За жал, оваа
практика е недоволно користена и се развива во
несоодветен правец. Јасно е и дека ниедна влада
по 2004 година не пројавила интерес и волја да ја
разбере моќноста на пораката што ја носат ваквите
кованици. Огромното богатство на монети од
сите историски епохи се одличен предуслов за
создавање разгрането и издржано монетоковање
во насока на промоција на државниот интерес.
Народната банка своето право за издавање
колекционерски кованици го користи сосема
несоодветно и надвор од логиката за институција
што носи име Народна, особено со необележување
на 150-годишнината од раѓањето на централниот
херој во националниот Пантеон, Гоце Делчев.
Поблизок поглед на општата политика на

In Macedonia there is a practice of issuing
jubilee and collectors coins. Unfortunately,
this practice is insufficiently adhered to and is
developing in an inappropriate direction. It is also
clear that no government since 2004 has shown
interest and willingness to understand the power
of the message conveyed by such coins. The huge
wealth of coins from all historical epochs are an
excellent precondition for creating a branched and
sustainable coinage in order to promote the State
interest. The National Bank uses its right to issue
collector coins completely inappropriately and
outside the logic of an institution named National,
especially failing to mark the 150th anniversary of
the birth of the central hero in the national Pantheon,
Goce Delchev. A closer look in the general policy of
NBRM and the state shows that this is the result of
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НБРМ и државата покажува дека тоа во најдобар
случај е резултат на силна самоцензура. Од друга
страна, тоа се случува во екот на конфликтот меѓу
Македонија и Бугарија за неговата националност и
со тоа се остава иницијативата на Бугарија да ги
зајакне нивните историски перцепции во нивното
општество за да ги оправдаат своите апетити
во однос на Македонија и Македонците и да
ја обвини Македонија дека ги злоупотребува и
фалсификува сопствените македонски историски
теми. Дополнително во отсуство на државна
иницијатива на ова поле, јавноста е таа која врз
себе го презема товарот за издавање пригодни
медалјони со цел да се остави трага во историјата и
во свеста на поколенијата што доаѓаат.

a strong self-censorship at best. On the other hand,
this is happening in the peak of the conflict between
Macedonia and Bulgaria on Delchev nationality and
thus leaving the initiative to Bulgaria to strengthen
their historical perceptions in their societies in order
to justify their appetites in relation to Macedonia
and the Macedonians. And to accuse Macedonia
of abusing and falsifying its own Macedonian
historical themes. Additionally, in the absence of a
State initiative in this field, it is the public that bears
the burden of issuing appropriate medallions in order
to leave a trace in history and in the consciousness
of the generations to come.

1 Goce Delchev (4 February 1872 – 4 May 1903), was
an important Macedonian revolutionary active in the
Ottoman-ruled Macedonia as the most prominent leader
of what is known today as the Internal Macedonian
Revolutionary Organization (IMRO). Delchev is
considered as the key person in the Macedonian struggle
for independence, and is mentioned, as the first in the
list of other revolutionary from the same period in the
national Anthem.
2 Антифашистичко собрание за народно ослободување на Македонија (АСНОМ) (The Anti-fascist
Assembly for the National Liberation of Macedonia)
was the supreme legislative and executive people’s
representative body of the Democratic Federal
Macedonia from August 1944 until the end of World
War II. That occurred clandestinely on the liberated
territories from the Bulgarian occupation zone of
Yugoslavia.

3 Blazhe Koneski (19 December 1921 – 7 December
1993) was a Macedonian poet, writer, literary translator,
and linguistic scholar. His major contribution was to the
codification of standard Macedonian. He is the key figure
who shaped Macedonian literature and intellectual life
in the country. He was one of the editors of Macedonian
Dictionary
4 Although Bulgaria was the first country to recognize
the independence of the Republic of Macedonia, on
January 15, 1992, refuses to recognize the reality: the
existence of a separate ethnic Macedonian nation and a
separate Macedonian language. It argues that the ethnic
Macedonians are a subgroup of the Bulgarian nation,
and that the Macedonian language is a Bulgarian dialect.
Also that Macedonian history is part of Bulgarian history
and that all national heroes prior to 1944 were actually
Bulgarians striving for liberation and unification with
Bulgaria, including Goce Delchev.

БИБЛИОГРАФИЈА • BIBLIOGRAPHY

(Службен 11/95) Закон за пригодни ковани пари,
Службен весник бр. 11/95
(Службен 158/10) Закон за Народната банка на
Република Македонија, Службен весник бр.
158/10
(Службен 14/11) Одлука за утврдување на начинот
на пресметка на продажната цена на пригодните
ковани пари, Службен весник 14/11
(Службен 123/12) Закон за дополнување на Законот
за Народна банка на Република Македонија,
Службен весник бр. 123/12
Allan et all, John, Sutherland, Carol Humphrey Vivian,
Avila-Martel, Alamiro de, Stern, Samuel Miklos,
Sellwood, David Grenville John and Breen, Walter
Henry. „coin“. Encyclopedia Britannica, 18 Feb.
2019,
https://www.britannica.com/topic/coin.
Accessed 28 April 2022
Jankowski, Lyce (2015). Studying coin related objects
MACEDONIAN HERALD 18

and redefining paranumismatics. XV International
Numismatic Congress Taormina 2015, Sep 2015,
Taormina, Italy. ffhal-02302387f
Sayles, Wayne G. „coin collecting“. Encyclopedia
Britannica, 22 Oct. 2009, https://www.britannica.
com/topic/coin-collecting. Accessed 28 April 2022.
Hristovska, Katerina (2012), Macedonian Banknotes and
Coins 1992 – 2012, Skopje,
Šeldarov, N. (2003), Македонија и Пајонија: Колекција
Шелдаров / Macedonia and Paeonia.: Šeldarov
Collection, Skopje.
Павловска Е., Хаџи-Манева М., Христовска Е.(2012),
Парите и паричните системи во Македонија,
Скопје: НБРМ, 2012.
Pavlovska, Eftimija (2008) Монетите на Пајонија од
Нумизматичката збирка на НБРМ, / The Coins of
Paeonia from the Numismatic Collection of NBRM,
Skopje
73

JUNE • 2022

НУМ ИЗ М А Т ИКА • N U M ISM A T ICS

БЕЛЕШКИ • NOTES

ХЕРАЛДИЧКИ РЕГИСТАР • HERALDIC REGISTER

Х Е Р АЛ ДИЧ КИ РЕГ ИСТ А Р • HER A L DIC R EG IST ER

ГРБ НА ЕМИР О. ФИЛИПОВИЌ

ARMS OF EMIR O. FILIPOVIC

Професор од Кључ, Босна и Херцеговина

Professor from Kljuch, Bosnia and Herzegovina

Штит: Црвено два вкрстени клуча со дршките надолу надвишени со топ, сите сребрени
Челенка: Три ноеви пердуви црвено-сребрено-црвено
Мантија: Црveно поставено сребено.
Девиза: PLUS ET ULTRA
Девиза на македонски: Повеќе и понатака
Блазон: Јован Јоновски
Eмблазон: Јован Јоновски
Заведен: број 1/2022 на 27.4.2022 година

Shield: Gules, two keys in saltire wards upwards
and outwards in base and a cannon in chief
Argent
Crest: A panache of three ostrich feathers Gules
Argent and Gules
Mantle: Gules doubled Argent
Motto: PLUS ET ULTRA
Motto in English: Further and beyond
Blazon: Jovan Jonovski
Emblazon: Jovan Jonovski
Registered: number 1/2022 on 27.4.2022
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ГРБ НА КИРИЛ ЧАПОВ

ARMS OF KIRIL CHAPOV

Историчар од Радовиш

Historian from Radovish

Штит: Расечен на црвено и сребрено десно
десна дланка и лево Хи-Ро обратно обоени

Shield: Per pale Gules and Argent, dexter a
dexter hand appaume and sinister a Chi-Rho
counterchanged
Crest: A panache of three ostrich feathers
Gules, Argent and Gules
Mantle: Gules doubled Argent.
Motto: VIVERE EST MILITARE
Motto in English: Life is a struggle
Blazon: Kiril Chapov
Emblazon: Kiril Chapov
Registered: number 2/2022 on 29.4.2022

Челенка: Три ноеви пердуви црвено-сребрено-црвено
Мантија: Црвено поставено сребено.
Девиза: VIVERE EST MILITARE
Девиза на македонски: Животот е борба
Блазон: Кирил Чапов
Eмблазон: Кирил Чапов
Заведен: број 2/2022 на 29.4.2022 година

■
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ГРБ НА ГАБРИЕЛ СТИБЕЛ

ARMS OF GABRIEL STIBEL

Меѓународен кинолошки судија од Скопје

FCI International Judge from Skopje

Штит: Сино, злата чизма меѓу сребрени дабов лист и крст во чело. На сребрен клин од
основа три сини брановидни врвци.
Челенка: Бел гулаб со маслиново гранче во
клунот
Мантија: Сино поставено златно.
Девиза: Honeste operatur et nihil timet
Девиза на македонски: Работи чесно и не
се плаши од ништо
Блазон: Габриел Стибел
Eмблазон: Диме Ангелов
Заведен: број 3/2022 на 7.6.2022 година

Blazon: Azure, a boot Or between in chief a
sprig of oak and a cross potent Argent and in
base a pile reversed Argent charged of three
barrulets wavy Azure
Crest: A dove rising Argent in its beak a sprig
of olive Proper
Mantle: Azure doubled Argent.
Motto: Honeste operatur et nihil timet
Motto in English: Work honestly and fears
nothing
Blazon: Gabriel Stibel
Emblazon: Dime Angelov
Registered: number 3/2022 on 7.6.2022
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