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ПРЕДГОВОР
Симболите играат многу важна улога во човековото
постоење. Односот кон симболите, но и самите симболи
го дефинираат човекот, неговиот идентитет, верувања,
вредности. Симболите се доживуваат лично и се средство
за лично изразување, но симболот се комуницира со
други.
Симболите во колективното живеење имаат посебно
место, особено кога станува збор за идентификацијата
и за идентитетот на една група, еден колективитет,
па дури и нација. Посебно место заземаат државните
симболи како средство за идентификација со историјата,
културата, вредностите и со надежите на една земја.
Нивното формирање низ историјата е мошне важно
за процесот на формирање на народите и нациите, а
особено важно станува при додефинирање или, пак,
редефинирање на вредносниот систем, особено во текот
на „тектонските“ промени во живеењето на една нација.
Една од главните науки што се занимаваат со
истражување на симболите е хералдиката, која
настанала многу одамна за да го задоволи гладот на
благородништвото за забава. Од помошна историска
наука, хералдиката особено се развива во втората
половина на XX век и може да се смета за целосно
самостојна наука. За тоа главна улога има создавањето на
Меѓународната академија по хералдика во 1949 година.
Колоквиумите на Меѓународната академија по хералдика
почнувајќи од 1978 година, заедно со конгресите на
генеалошки и хералдички студии, почнувајќи од 1955
година, редовно публикуваат томови публикации од
областа на хералдиката. Тука спаѓаат и капиталните
дела „Договорот на хералдиката“ од Мишел Пасторо1
и „Првичниот блазон“ од Жерар Бро,2 кои се клучни за
оваа ренесанса на хералдиката.
Книгата што ја држите во рацете е напишана со

Јошуа и Халев, теракота,
Виничко Кале

Собранието на Република
Македонија
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СИМБОЛИ И СИСТЕМИ НА
СИМБОЛИ
Симболите играат голема улога во човештвото уште
од неговите најрани периоди. Развиената способност
за симболичко размислување е својствена само за
човекот. Човекот, потпирајќи се на симболичкиот
начин на мислење, ја развива културната креативност.
Симболичкото однесување е видливо уште кај најстарите
култури, што се гледа во пештерската уметност,
начинот на погребување, фигурините на плодни женки,
украсувањето на телата со бои и со украси, во кои се
гледа апстрактно и симболичко мислење.1
Симболичкото мислење е сложен процес што
содржи знакови и системи на симболи. Самиот говор
и јазик нè тера да ги анализираме сопствените мисли,
„да ги разложуваме сложените идеи на составни делови,
кои потоа се именуваат, се препознаваат, се присеќаваат,
повторно се сложуваат и се комуницираат со други“.2
Тоа е процес што му овозможува на човекот да создава
и системи на комуникација со кои општи и врши
интеракција со другите со помош на симболи.
Зборот симбол доаѓа од грчкиот збор симболон
(σύμβολον), кој означува рабуш, две парчиња од некој
предмет што го скршиле договорните страни и задржале
по еден дел како доказ на идентитетот, договорената
мера. Клучната карактеристика е дека во сите значења
зборот симбол претставува два или повеќе дела на некој
предмет чие значење го знаат оние што го користат,
односно предмет што носи некаква идеја.3
Така, според наједноставната дефиниција, симбол е
нешто што стои на место на нешто друго. Нешто што има
емоционална набиеност, сложена мрежа на асоцијации
и нешто што служи за комуницирање на идеи и емоции,
кои некогаш е тешко на друг начин да се пренесат, дури
и со зборови.4

Значењето на зборот
„симбол“
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Сонце
Сонцето отсекогаш ги фасцинирало луѓето.
Неговиот идеален кружен облик е прататко на сите
кругови. Огромната енергија што потекнува од сонцето
е праизвор на сите енергии на земјата. И моќниот оган
својата енергија му ја должи на сонцето. Поради неговата
сила и моќ што циклично се менува, сонцето е едно од
првите божества, кое има одраз во сите култури.
Симболот на сонцето е кругот, со или без зраци. Тоа
се манифестира и преку кружните ликови и кружните
мотиви во најразлични варијанти. Можно е во самиот
круг да има и дополниелни елементи, како централна
точка или концентрични кругови, круг со радијално
поставени лачни елементи (розета); круг со крст во
центарот; круг со надворешни зраци.3
Сонцето е симбол во Македонија од древноста па сè
до модерното време, кога се наоѓа на грбот, на знамето
и во химната. Сонцето како симбол и култот кон него
се појавуваат уште кон крајот на бронзената доба.4 Богот
на сонцето Аполон (Деронаиос), татко на митскиот пејач
Орфеј, бил почитуван и од Пајонците за што сведочат и
монетите на пајонскиот цар Ликеј, со натпис Деронаиос.5
На една од тие монети (од првата половина на 6 век пред
н.е.), прикажана е воловска кола над која е прикажано
осмокрако сонце. На друга монета е прикажан половина
лав со сонце. Пајонците го почитувале сонцето во форма
на диск поставен на врвот од долг колец.6
Од железната доба на територијата на Македонија
потекнуваат и други предмети со симбол на сонцето.
Постојат процесни култни кочии посветени на богот
на сонцето. Сонцето е поврзано со тркалото и тие два
лика често се преплетуваат. Кружниот мотив се наоѓа
и на накитот од „македонски бронзи“ (8-7 век пред
н.е.): бронзени предмети во вид на стилизирано
тркало, кое често е комбинирано со фигури
на животни.7 Тркалото е носено на појасот од
пајонската свештеничка, веројатно како симбол
на плодноста.

Пајонскиот култ на
сонцето на монети на
Дерони (479-460 - пр.н.е.)

Соларен мотив- фрагмент,
керамика, Виничко Кале
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ХЕРАЛДИКА
Суштината на хералдиката лежи во
симболите. Луѓето отсекогаш употребувале
симболи, се поистоветувале со нив, ги
украсувале своите домови со нив, своите
облеки и разни предмети. Иако симболите
имаат етеричко и чисто лично значење,
тие брзо стануваат дел од колективната
свест добивајќи и унифицирано значење.
Симболите брзо го наоѓаат своето
место и на оружјето и на воената опрема.
На античките вазни гледаме многу
воини со штитови на кои се насликани
симболи. Луѓето се поистоветуваат со
магиските карактеристики на симболите.
Употребата на симболите е двозначна,
луѓето се поистоветуваат со симболот, но и
симболот е поистоветуван со својот носител.
Хералдиката не е врзана само со симболите туку
таа претставува еден цел социо-културен феномен.
Нејзиниот зачеток е во западноевропското феудално
општество и неговите карактеристики, особено
улогата на благородништвото и концептот на неговата
наследност. Од друга страна, комуникацијата се
сведувала на вербална и симболична поради нивото
и природата на писменоста. Палетата на симболите
особено се проширува преку содејство со Истокот и
нивната особено богата симболика.1
Наједноставна дефиниција е дека хералдиката е
наука за грбовите. Но хералдиката е повеќе од тоа, таа е
и систем на правила и принципи за создавање и носење
грбови. Хералдиката е наука што го истражува тој систем
и неговиот историски развој. Хералдиката е севкупност
на грбови определена преку конкретни критериуми.
Хералдиката е интердисциплинарна наука што опфаќа
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Сите можни делови
на голем грб, штит,
шлем, челенка, мантија,
девиза, штитодржачи,
постамент, ордени,
симболи на статус, котви,
и голема мантија

Шлем со визир - во некои
јурисдикции позицијата
и металот на визирот е
симбол на статус

Елементи на големиот грб
Грбот покрај штитот има и надворешни елементи и
параферналии.
Надворешните елементи, кои се дел од големиот грб,
се: челенка со мантија и шлем или круна/ митра и девиза.
Други дополнителни делови или параферналии се:,
штитодржачи, постамент, ордени и знаци на ранг.

Шлем

Шлемот е задолжителен дел на големиот грб доколку
грбоносецот е личност или корпорација. Обично
територијалните, црковните, универзитетските грбови
немаат шлем. Шлемот секогаш е нацртан веднаш над
штитот и е нераскинливо поврзан со челенката и со
мантијата и не може да стои сам.
Шлемот, кој по правило се наоѓа над штитот
и се потпира на него, се прикажува реално
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Развојот на хералдиката во Македонија

Хералдиката започнува во 12 век од двете страни
на Ла Манш и бргу се проширува на целата
територија на некогашното Западно Римско
Царство. Хералдиката полека се шири и кон
некогашното Источно Римско Царство, но
повеќе како декорација и мотиви отколку со
сите свои правила за составување, употреба и
наследување на грбот.
Македонија се наоѓа на крстопат помеѓу
истокот и западот, каде што идеите бргу се шират.
Хералдичките мотиви во Македонија се присутни уште
од самиот почеток на хералдиката. Во Св. Пантелејмон во
Нерези, крај Скопје, подигната во 1164 г. од византискиот
принц Алексиј Комнен, внук на истоимениот византиски
император, се насликани шест свети воини, сите
претставени со штитови.48
Во наосот на црквата, на западниот ѕид, од двете
страни на вратата, се насликани по тројца свети воини.
Кратенките од имињата на светците не преживеале до
денес, но според аналогиите, може да се утврди нивниoт
идентитет.49
На левата страна од вратата во долната зона се
претставите на:
Св. Меркуриј, кој има мал кружен штит е свртен
кон самиот воин и предната површина на штитот не е
видлива.
Св. Теодор Стратилат стои пред штит што е издолжен,
со полукруг во горниот дел и со остар агол во долниот
дел, типичен за 12 в. Штитот е поделен на крст зелено
и црвено, а полињата се дамаскирани со флорални
претстави. Штитот има и декоративна златна рамка и
поверојатно станува збор за декоративна рамка отколку
за бордура. Ова декоративна златна рамка е присутна и
на другите штитови, кои се видливи.
Св. Теодор Тирон, стои пред ист таков штит. Бојата на
штитот не е зачувана. На полето се наоѓа златен пресеченкентаур, врз сѐ златен превез. Ликот на човечката глава

Хералдиката во Македонија
како и во некогашното
Источно Римско Царство,
е повеќе систем на мотиви
отколку на правила за
составување, употреба и
наследување на грбот, ЈЈ

Отспротива:
Шесте свети воини, Св.
Пантелејмон, Нерези, ЈЈ
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ГРБОВИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Македонија во хералдиката се појавува во период
кога нема своја држава што би имала реален грб, кој
административно би се применувал. Ниту, пак, некој
владетел, кој реално ја поседувал земјата па да ѝ го даде
својот грб. Во текот на владеењето на Волкашин и Марко
Мрњавчевиќ, иако имале некаква форма на хералдички
инсигнии, тие симболи не успеале да ја означат земјата и
да преминат во нејзин грб. Продирањето на Отоманската
империја бргу ставило крај на оваа средовековна европска
практика на овие простори.
Сепак, хералдичкиот идентитет на Македонија
е присутен во Европа уште од раниот 14 век. Тој е
претставен во европските грбовници преку грбовите
на Кралот на Македонија. Станува збор повеќе за
идеалистичка претстава, за алузија на славното минато,
а не за некој конкретен владетел што владеел конкретна
територија на Македонија во тоа време. Понатаму се
Крале Марко, од Марковиот
наоѓаат и изобилство земски грбови во разни книги,
манастир, Скопје
грбовници и артефакти.1
Долу: неговиот грб според
Најчестиот симбол е лавот, во разни положби и бои,
Фојничкииот грбовник
со различни атрибути и со и без дополнителни работи, а
најдоминантни бои се црвено-златната комбинација.

Црвен лав
Во 1601 година во Пезаро излезе книгата „Царството
на Словените“ од бенедиктанецот Мавро Орбини.
Обемното дело, кое е напишано на италијански јазик,
е еден од првите обиди да се напише историјата на
Словените. Делото, кое ја поставува панславистичката
идеја, содржи и митолошко-епски пристап кон
историјата.
Оваа книга претставува прва печатена книга во која
се наоѓа земски грб на Македонија, заедно со грбовите
на другите јужнословенски земји. Некои автори2 сметаат
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јето се наоѓа ѕвезда петокрака. Во средина на полето се
оцртува планина во чие подножје тече река. Зад планината изгрева сонце.56
Весникот „Нова Македонија“, два дена подоцна, го
објавува овој закон заедно со прикажан грб и објаснување:
Грбот на Народна Република Македонија е симбол
на слободата и братството на Македонскиот народ и
богатството на Македонската земја. Житното класје,
плодовите на афионот и листовите тутун го претставуваат богатството на Македонија и разновидноста на нејзината економија. Петокраката ѕвезда ја
симболизира народноослободителната војна со која Македонскиот народ ја доби слободата. Народниот мотив
на лентата го изразува богатството и убавината на народниот бит. Во средината на полето се наоѓа планината Пирин, најголемата македонска планина која била
центар на народноосободителните војни во минатото,
а реката која тече е реката Вардар, најпознатата Македонска река во Републиката. Пирин и Вардар истовремено ги преставуваат единството на сите делови на
Македонија и идеалот на нашиот народ за национално обединување. Сонцето го претставува слободниот и
творечки живот во Македонија.57
Интересно е да се забележи дека дизајнот и
објаснувањето на грбот се разликува од грбот што се
користи подоцна. Во првиот Устав на Народна Република
Македонија во член 3 е дефиниран грбот на НРМ:
Државниот грб на Народна Република Македонија
претставуе поле опкружено со житни класја испреплетено со плодови од афион и тутунови лисја кои што
се поврзани на дното со лента прошарана со народни
мотиви. Меѓу врвовите на класјата има петокрака ѕвезда. Среде во полето се оцртуе планина, во подножјето
на која што тече река. Зад планината изгрева солнце.58
И во овој опис, како и во претходниот, не се споменува
ни една боја. Единствената разлика е што во Уставот го
нема текстот на лентата. На отпечатокот во восок со кој

Од објавата во „Нова
Македонија“

Претстава на грбот во боја, ЈЈ
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ТЕРИТОРИЈАЛНА ХЕРАЛДИКА
Територијалната или месната хералдика подразбира
хералдика каде што грбоносецот е територија или
населено место. Територија може да биде држава,
република, покраина, провинција, регион, округ, околија
и слично, која е уредени со посебна територијална
поделба. Додека населено место може да биде
метропола, град, село, населено место, но и општина и
месна заедница.
Месната хералдика е во тесна поврзаност со системот
на административната поделба. Административната
Грбот на Берлин - главниот
поделба може да биде на неколку нивоа. Така Полска има
град на Германија, тој
тристепена административна поделба со 16 војводства,
има посебна круна што е
379 окрузи и 2,479 општини.
комбинација на мурална
Во Република Македонија има територијална поделба
круна- симбол на град и
на едно ниво со 80 единици на локална самоуправа.
народна круна - симбол на
сојузна држава. Берлин е
Градот Скопје има посебен статус во кој влегуваат 10
градски општини. Постојат и 8 плански и статистички единствениот град - држава во
Германија
региони кои немаат статус на административни региони
во смисла на административна поделба.
Општините во Македонија се делат според статусот
на населеното место каде што се наоѓа седиштето на
општината. Така има општини со седиште во град и
општини со седиште во село.
Град, во смисла на административната поделба
на Република Македонија, е населено место што има
повеќе од 3.000 жители; има развиена структура на
дејности, а над 51% од вработените се вон примарните
дејности; има изградена урбана физиономија со зони
за домување, стопанство, рекреација и јавно зеленило,
плоштад, изграден систем на улици и комунални служби
и претставува функционално средиште на населените
места во опкружувањето.
Село, во смисла на административната поделба, е
населено место со едно функционално значење во кое
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ВЕКСИЛОЛОГИЈА
Текстилот отсекогаш бил добра подлога за исцртување на симболични претстави. Грбовната композиција
била исразена и на наметките што ги покривале
железните оклопи штитејќи ги воините од врелото
сонце. На англиски јазик, зборот за грб е „Coat of
Arms“ – грбовна, хералдичка наметка. Друга многу
позастапена примена на платно исцртано со
симболи е знамето.
Науката што ги истражува историските
знамиња и ги анализира симболите и боите користени
кај знамињата, како и начините на кои знамињата се
користат од поединци, влади и воени организации на
копно и на море се нарекува вексилологија.1 Знамињата
може да се користат да пренесат порака, како што е
случај со семафорните знамиња на бродовите, а можат
да бидат значајни симболи на национална гордост.2
Вексилологијата, вообичаено, се смета за гранка на
хералдиката, бидејќи знамињата во најголем дел, некаде
до Француската револуција, биле хералдички знамиња.
Со интензивирање на морската пловидба во 17 век,
знамињата стануваат задолжителен дел на секој брод, со
што се зголемува и нивниот број.
Прапочетоците на знамињата се поврзани со
декорираните палки на водачите на најраните заедници,
каде тие палки претставувале статусен симбол кој
го претставувал авторитет
на водачот и нешто
околу кое се собирала
групата и со што водачот
ја покажувал насоката во
која треба да се оди. Овие
вакви протознамиња се
нарекуваат
вексилоиди.

Знаме со коњски опашки

Вексилоиди од различни
краеви на светот: Асирија,
Египет, Рим, Јужна Америка,
Јапонија
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Македонски знамиња
Знамињата се изработени од платно, кое само по себе
не е траен материјал. Затоа за изгледот на знамињата од
минатото дознаваме преку пишани текстови, но и преку
посредни ликовни извори, како фрески, мозаици и мапи.
Знамиња се користеле како сигнални знаци на
бојното
поле зашто на големите пространства бил
Знаме користено за време на
невозможен друг начин на комуникација. Александар
Методиевото управување и
Самоиловот Царство - обид за Велики употребувал сигнални знаменца во разни
реконструкција според видот бои при командувањето на своите единици, така што
на знамињата од тој период, подигнување на даденото знаме значело напад на
обид за рек, ЈЈ
соодветна воена единица.10
Во Источното Римско Царство, знамињата во
Најстара сочувана
средовековието
биле под силно влијание на црквата и на
претстава за конкретно
нив најчест симбол бил крстот. Методиј кога управувал
знаме во Македонија, 1339,
со регионот околу Струмица (845-855) имал црвено
обид за рек. КС
знаме со златен крст, пред кое ги покрстувал струмјаните
кои сè уште не биле христијанизирани.11
Во текот на владеењето со Македонија Борис (852-889)
испратил писмо до папата Николај I прашувајќи какво
знаме да се вее. Во одговор, папата пишува, какво друго
знаме освен со знакот на светиот крст, објаснувајќи дека
Константин Велики го ставил крстот на црвено знаме.
Ова ни дава насоки дека најголемиот број знамиња од тој
период биле со крст.12
Знаме во челенката на
Самуил веројатно користел знаме во истиов стил. Во
грбот на Мрњавчевиќ од
илирските грбовници
ракописите на Јован Скилица е дадена илустрација на
која е претставено заземањето на град кој бил под власт
на Самуил. Знамето прикажано е црвен пламенец.
Најстара зачувана претстава за конкретно знаме во
Македонија е знамето на градот Скопје од морепловна
карта од италијанскиот картограф Анџелино де
Дулчерто, од 1339 година.13 На оваа карта се прикажани
пристаништата околу медитеранот, и на најголемиот
дел од нив е прикажано и знаме. Скопје е претставено
со натписот „Скопи“, над којшто е претставена тврдина,
над којашто пак се вее знаме. Знамето е жолто со црвен
двоглав орел. Овој симбол често се припишува како грб
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Знамето на Социјалистичка Република
Македонија

Знамето на Федерална
Демократска Македонија,
1943, ЈЈ

Кичево 29-3-1943
Знаме на Федерална
Демократска Македонија,
ЈЈ
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По поразот на Кралството Југославија во април 1941 година, нејзината
територија беше разделена помеѓу
соседите кои се бореа на страната
на Германија, и се формираа
три независни држави, Хрватска,
Србија и Црна Гора. Територијата
на Македонија беше поделена и
припоена, дел кон Бугарија и дел
кон Албанија како италијански

протекторат.
Со започнување на вооруженото востание кон крајот
на 1941 година и првите партизански единици, разните
единици користеле различни знамиња. Дури
со формирањето на ЦК КПМ на 19 март 1943,
започнале и државотворните размислувања
за усвојување унифицирани симболи на
народноослободителните единици, униформи
и знаме.
Во партизанската база на главниот штаб на
НОВ и ПОМ на Лопушник, Кичевско, имало „тричетири различни македонски знамиња. Имаше и
дискусија за тоа. И на бараката на ГШ се вееше
едно такво (повеќе црно) знаме“.87 Бидејќи вооружената
борба на македонскиот народ против освојувачите беше
востание, и како во секое востание, знамињата што беа
носени од единиците на НОВ, беа изработувани стихијно.
„Три-четири македонски знамиња“
укажува на фактот дека се користеле
разни револуционерни знамиња, од
претходниот период, најверојатно и
понекое знаме со лав, но и албански
знамиња.
Тогаш на Лопушник бил утврден
и изгледот на македонското знаме
- црвено поле со жолти рабови на

разработки беа во вид на сонце со четири дебели
ортогонални и четири тенки дијагонални зраци. Но оваа
крстовидната стилизација на сонцето имаше премногу
христијанска конотација, што беше сосема неприфатливо
за нашата мултикултурна држава. На крајот, зраците
станаа со иста широчина така што оддаваат впечаток на
симетричност, радијалност и хармонија.
Основен проблем при доследно спроведување на
принципот на дијагонални зраци - композицијата
на знамето сосема се менува со промена на неговиот
формат (во различни апликации). Овој проблем
доаѓа поради разликата помеѓу симетричната кружна
форма на сонцето од која логично произлегува
централносиметричната природа на радијалните зраци
и асиметричноста на правоаголниот формат. Решение е
побарано во форматот на знамето најнапред во односот
3:5 или на крајот 5:8, што е апроксимација на „златната“
пропорција во која сонцето многу помалку се деформира
од форматот 1:2. Понатаму, направена е конструкциска
интервенција со изместување на центарот на зраците од
средината на кругот создавајќи повеќе центри разместени
по периметарот на мал регулаторен правоаголник во
дискот со истиот „златен“ сооднос на страните.
Графичките решенија на државното знаме и државниот

На изводите од матичните
книги се наоѓа верзија
на знамето неколку
верзии пред последната,
со различна ширина на
основните и дијагоналните
зраци

Оригиналната
конструкција на знамето
од Грчев
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ХИМНА
Грбот и знамето се материјални симболи.
Ликот од симболот е на штит или на платно, кои
се материјални и се гледаат и можат да се допрат.
Но симболот може да биде и нематеријален, како
изговорен збор или звук, мелодија, песна, која
поттикнува емоции, асоцијации. Химната е таков
симбол чија изведба кај слушателот буди емоции
и асоцијации за разни аспекти на државата, како
чувство на припадност, национална гордост и
слично.
Зборот химна е преземен од елинскиот јазик и значи
песна на славење. Песна во слава на некој бог или некој
јунак. Во христијанството химните се исполнуваат за
слава на Бог. Подоцна химните стануваат песни за слава
на кралот. Во 1619 година Џон Бул ја компонира песната
„Боже спаси го кралот“, химна која и до денес е химна
на Англија и на Велика Британија. Таа е вдахновена
од религиозна химна базирана на библискиот текст
од 1 Царства 1:38-40, која се пее на сите крунисувања
почнувајќи од крунисувањето на кралот Едгар во 973
година.
Текстот на оваа химна е целосно посветен
на ликот и делото на кралот (или кралицата), и
воопшто не ја спомнува државата. Тоа е сосема во
согласност со средовековните сфаќања за тоа дека
државата е сопственост и вродено право на кралот.
Со Француската револуција од 1789 година
целосно е изменето сфаќањето за суверенот,
односно носителот на суверенитетот. До
отсекувањето на главата на Луј XVI, целата власт
беше од Бога положена врз круната на главата
на кралот. По овој настан, како носител на
суверенитетот на државноста се јавува народот.
Оттука се појавува и потребата од државна химна,

Химна за изгревачкото
сонце

Крунисувањето на
Елизабета Втора
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Химната „Изгреј зора на слободата“ всушност
е препеана верзија на „Маршот на македонските
револуционери“ која настанала во 1918 год.8 Авторството
на текстот и на мелодијата му се припишува на
композиторот Александар Василев Морфов (1880-1934),
роден во Пловдив.9
Маршът на македонските
революционери
Изгрѣй зора на свободата,
Зора на вѣчната борба,
Изгрѣй въ душитѣ и сърдцата
На всички роби по свѣта.
юнаци смѣли пакъ развиха
Окървавени знамена.
Комити нови забродиха,
Изъ македонската земя.
Ечатъ гори, поля, балкани,
Отъ боини пѣсни и ура.
Сноватъ борцитѣ великани,
Навредъ готови за борба.
Насъ нищо вечъ не ще уплаши
И тъй живѣемъ денъ за денъ
Свещени сѫ горитѣ наши,
И въ тѣх свободни ще умремъ.
Припѣв
Тирани, чудо ше направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Вюнашка кртвъ ще ви удавимъ.
И пакъ ще се освободимъ.10
Маршот бил познат меѓу
македонската
емиграција
во
Бугарија. Во триесеттите години на минатиот век ВМРО
го прогласи за „Македонски марш“ со функција на
македонска химна. Маршот се пеел во Македонија во
периодот меѓу двете светски војни.11
Во времето на НОБ бил пеен и при разни пригоди.
На првомајскиот излет во 1942 година во Крушево,
меѓу другите песни била „Изгреј зора на слободата“.12
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ФАЛЕРИСТИКА
Настанокот на одликувањата коинцидира со
настанокот на хералдиката, иако визуелно, а донекаде
и концептуално, тие ги влечат своите корени од
старите цивилизации. Орденот, како првенствено
одликување, историски има две перспективи, едната
е институцијата на видливите ознаки што можат да се
носат, а другата е организиранa група луѓе меѓусебно
поврзани со завети, кои се стремат кон заеднички
цели, за што користат и координираат исти средства.
Научната дисциплина што се занимава со првиот аспект
се нарекува фалеристика. Името доаѓа од латинското
„phalerae“, што претставува метален медалјон даван
за посебни војнички вештини, кој се прикачувал на
градниот оклоп.
Дисциплината што се занимава со вториот аспект
се нарекува шивалристика, од старофранцуското „Chevalier“, што означува благородник, витез, припадник на
витешки ред. Невозможно е овие две дисциплини да се
одделат, бидејќи понекогаш длабоко навлегуваат една во
друга.1
Воените витешки ордени или редови се појавуваат кон
крајот на 11 век, заедно со крстоносните војни во Светата
земја. Тие биле групи на поединци кои, во целокупниот
контекст на походот на Светата земја се посветиле на една
цел, како заштита на аџиите што оделе да се поклонат на
Христовиот гроб, помош и лекување на ранети, заштита
на одредени реликвии и сл. Сите овие цели не можеле
да се исполнат без воена сила. Па така, во овие ордени
се регрутирале луѓе од благородничко потекло и од
витешкиот сталеж, кои давале заклетва дека ќе ги следат
зададените цели и на нивно остварување ќе го посветат
својот живот. За тоа давале завети преземени од некој од
монашките редови, со кој се посветуваат на сиромаштија,
неженство, апсолутна послушност на старешината.

Фалера- римски медалјон
даван за заслуги
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Одликувањата и Македонија

Ѓоргија Пулевски со
Орденот на свети Ѓоргија,
(Русија) четврти степен,
долу
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Во многувековното отоманско владеење во
Македонија, многумина се иселиле од Македонија,
најчесто во Австро-Унгарија и Русија. Некои од нив
постигнале повисок статус добивајќи разни привилегии
од земјите домаќини. Во тие привилегии спаѓаат и
титули и разни одликувања.
Особено тие одликувања стануваат почести со
востанијата и борбите за ослободување на Балканот.
Некои поединци се закитиле и со повисоки одликувања.
Ѓоргија Пулевски е одликуван со орденот на Свети
Ѓоргија 4. степен за неговото учество во Русија во Рускотурската војна 1877-78 година.
Првото поорганизирано доделување одликувања
во Македонија се случило во текот на 1878/79 година,
кога 40 Македонци учесници во македонското востание
биле одликувани со медал од страна на Русија, кое било
сметано како еден од напорите на локалното население
да ја потпомогне Русија во Руско-турската војна 1877-78
година.
Медал за ослободување на Бугарија им е доделуван на
оние што имале дирекно учество во Руско-турската војна
1877-78 година или пак со разни востанија индиректно
ја ослабувале Турција. За руската политика и интерес,
искажани на Санстефанскиот мировен договор во таа
сфера била и целата Македонија.
Медалот е изработен од бронза со дијаметар од 28
мм кој на аверсот има руски крст врз полумесечина
завртена нагоре. На надворешниот раб има текст: „Оние
што сеат со солзи, ќе жнеат со радост - Во спомен за
ослободување на бугарските браќа“. Реверсот е со ликот
на императорот Александар II и текст по работ:„ Б. М
Александар II Император и Седржец Серуски“, а под
ликот: „Цар Ослободител“, а под него: „19 февруари
1878“ .6
Првото домашно одликување треба да се бара во
заложбите на ВМРО за регулирање на разните аспекти на
целите, задачите, составот и внатрешниот ред на четите

Државни одликувања на Македонија
Законот за одликувања од 1995 година, кој содржеше
два ордена во еден степен, третиот по ред во два степени,
а преостанатите три во три степени никогаш не го виде
светлото на денот. Во тој вакуум Министерството за
иселеништво, во 2000 година, по повод 2000 години од
христијанството додели медали „Св. Кирил и Методиј“
и „Св. Јован Кукузел“, а први добитници беа Атанас
Близнаков и Ѓорги Томов. Оваа практика беше прекината
бидејќи Уставот предвидува дека доделувањето одликувања и признанија потпаѓа под ингеренциите на
претседателот на Република Македонија.
Со Законот за одликувањата и признанијата на
Република Македонија од 2002 година, бројот на ордени
од 6 се намали на 5, при што се укина степенувањето,
бројот на медалите од 4 се сведе на 2 и се укина
признанието плакета на Република Македонија.18
Претседателот Бранко Црвенковски на 18 октомври
2004 година ја назначи првата Комисија за одликувања
и признанија, на чело со академик Цветан Грозданов
и 12 члена. Веднаш потоа, во ноември 2004 година
беше распишан конкурс за идејни решенија, на кој
пристигнале 243 идејните решенија за одликувања.
Комисијата за вреднување на идејните решенија, на која
претседаваше академик Томе Серафимовски, направи
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СИМБОЛИ НА ОКОЛНИТЕ
НАРОДИ
Територијата на Балканот и на Македонија низ
историјата ја населувале различни култури и народи.
Тие влијаеле една на друга предавајќи и прифаќајќи
си меѓу себе делови од своето културно наследство,
вклучувајќи и симболи. Од друга страна и територијата
на Македонија била поделена помеѓу државите што
граничат сега со Република Македонија и што имаат
свои малцинства во Македонија. Во ова поглавје ќе бидат
разгледани симболите на околните народи, кои делумно
се користат и во Република Македонија

Византискиот орел на
амблемот на Палеолозите

Грција
Јужниот дел од Балканскиот Полуостров уште од
раните периоди на човечката цивилизација бил богат
со префинета култура, филозофија и уметност. До
наше време преживеале многу садови, монети и камена
пластика на кои се среќаваат претставени симболи.
Големото влијание на елинската култура врз Византија
ги прави овие култури цврсто поврзани. Особено влијание
имаат православното христијанство и јазикот Коине, една
варијанта на грчкиот јазик. Затоа најголемиот дел од
симболиката е христијанска. Најчести симболи се крстот,
со разни претстави и ликовите на светци. Друг многу
експлоатиран симбол е двоглавиот орел.
Двоглавиот орел е древен симбол што го користеле
старите цивилизации од централна и Мала Азија каде
ја претставувал врховната моќ. Во 12 век се појавува
како симбол во големата Селџучка империја. По
четвртиот крстоносен поход, во 1208 година, во кој
најмногу учествувале витези од јужна Франција и
Ниските Земји, на територијата на денешна Грција се
создава Латинското Царство. Интензивната хералдичка
практика следниот половина век остава траги во

Хрисовула од Алексеј III
Требизонд (1338-1390)
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стандард.
Двоглавиот орел го најде своето место на симболот на
грчката армија, каде што на градите носи син штит со
бел крст.

Србија
Симболите на Србија потекнуваат од средниот век.
Белиот двоглав орел на црвено поле се среќава како
Знамето на Грција 1978
грб на српската владетелска династија Немањиќ во
Стематографиите и илирските грбовници, почнувајќи
од крајот на 16 век. Но уште во Рихтенталовиот грбовник,
посветен на соборот во Констанца во 1415 година, е даден
сличен блазон за Стефан Лазаревиќ, синот на кнез Лазар,
кој фактички не е од династијата Немањиќ која завршува
Знамето на Византија од
со смртта на последниот цар, синот на Цар Душан, Урош времето на Палеолозите 14
век
V на маричката битка во 1371 година.
Во Стематографиите и во илирските грбовници како
грб за Србија е на црвено сребрен крст меѓу сребрени
огнила. Дизајнот со четирите огнила всушност потекнува
од знамето на обновеното Византиско Царство кога
огнилата всушност ја претставуваат буквата „В“, што
веројатно е акростих од мотото на Паелолозите во превод
Царот над царевите царува со царевите.4
Со текот на времето овие огнила се восприемаат како
буква „С“ а четирите букви се верува дека го означуваат
слоганот: „Само слога го спасува србинот“.
Со воспоставувањето на Кнежевина Србија во
1815 година за грб е земен грбот од Стематографијата
Печат на Владата на Србија
на Жефаровиќ, кој е овенчан со маслинова и дабова
1805-1813
гранка. Во првиот српски устав од 1835 година е даден
официјалниот блазон, кој вели вели дека грбот на Србија
е крст на црвено поле, со по едно огнило меѓу краците на
крстот завртени кон крстот. Целиот грб е опкружан со
зелен венец, од десно со дабова, а одлево со маслинови
листови.
Најнапред било предложено знаме базирано на
знамето на Франција, но по протестот од Русија, во
уставот од 1835 стои дека знамето е црвено- сино-бело.
Како резултат на големата источна криза, на
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Малиот грб може да се користи и
при прослави, свечености, културни
или
спортски
манифестации
значајни за Република Србија, на
јавните исправи, униформите, на
официјалните покани и честитки.9

Бугарија
Низ историјата Бугарија, слично како и Македонија,
најчесто за симбол на грбот го има лавот, но грбот на
Бугарија е секогаш поинаков од оној на Македонија,
најчесто со поинаква комбинација на боите.
Најраниот пример за лав како хералдички симбол на
Бугарија е документиран во грбовникот на Лорд Маршал,
составен околу 1294 година и зачуван во препис од околу
1640 година. Во првиот дел, под број 15 е претставен грбот
на кралот на Бугарија. Грбот претставува сребрен лав со
златна круна на црн штит.
На крајот на 14 век анонимен арапски патник,
кој го посети главниот град на Второто Бугарско
Царство, Трново, запишал дека личните чувари
на цар Иван Шишман (1371-1395) имале амблем
со три црвени лава во од на златен кружен штит.
Мавро Орбини во својата печатена книга
Историја на Словените во 1601 година го дава
бугарскиот грб како златен лав на црвена
основа. Павле Ритер Витезовиќ во неговата
Стематографија од 1701 година, бугарскиот грб го
претставува како златен лав на темноцрвен штит.
Оваа варијанта беше публикувана и во
Стематографијата на Христофор Жефаровиќ,
отпечатена во 1741 година. Стематографијата
беше една од највлијателните книги меѓу
бугарските интелектуалци и револуционери во
периодот на националното будење на Бугарија,
кога лавот се смета и нашироко се користи како
еден од главните национални симболи.
Современата
бугарска
држава
била
создадена во 1878 година со решенијата на

Вистински малиот грб на
Србија на регистарските
таблички

Грбот на Бугарија на
корицата на Трновскиот
устав 1879

351

Албанија
Поради својата географска положба на бреговите на
Јонско Море, приморските градови на денешна Албанија
биле под власт или под влијание на моќните поморски
сили како Венеција и Неапол, но и на Анжујците. Тоа
влијание било и воено и економско, но и политичко
и културно. Влијанието на европската хералдика на
Балканот се чуствувал и во Албанија. Влијателните
семејства што владееле со малите кнежества имале
свои грбови. При изборот на фигура за на грбот,
најпопуларните европски хералдички животни се нашле
на грбовите и на албанските благороднички семејства:
лавот и орелот. Така семејствата на Гропа, Топија, Јонима
добиваат лав.14
Едно од најзначајните семејства е Кастриот, кое има
амблем двоглав орел со шестокрака ѕвезда меѓу главите
на орелот. Ова се гледа од печатот на документ испратен
од Ѓорги Кастриот Скендербег до папата Пиј II во 1459
година.
Скендербег е роден во Круја, денешна Албанија. Син
на Јован (Ѓон) Кастриот, кнез на Епир, кој ги вклучуваше
денешните албански области Мата, Круја, Мирдита
и Дебар. Неговата мајка Воисава била кнегиња од
полошкото семејството Трибалда од словенско потекло.
Неговите родители имале девет деца, од кои Ѓорѓи бил
најмалиот син, неговите браќа се викале Станиша, Репош
и Костандин, а неговите сестри Мара, Јелена, Анѓелина,
Влајка и Мамица.
Јован Кастриот, за да задржи поседи во средна
Албанија и во дебарската област, ги дал своите синови
како заложници кај султанот. Ѓорѓи ја сменал својата вера
со ислам и завршил воена школа во Одрин, и војувал во
турската војска и извојувал многу победи за Отоманското
царство.
За своите воени заслуги го добил името „Искендер
Беј“ (бег Александар) споредувајќи ја неговата воена
умешност со Александар Македонски.
Кога унгарскиот војсководец Јанош Хуњади ги

Семејни грбови на
поштенски марки

Печатот на документ
испратен од Ѓорги
Кастриот Скендербег до
папата Пиј II во 1459
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