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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЦВЕЌЕ НА МИРОТРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЦВЕЌЕ НА МИРОТ

ПОИНАКВА БОРБА ЗА ИМЕТО НАПОИНАКВА БОРБА ЗА ИМЕТО НА
ЖИВКО А. ПОПОВСКИ-ЦВЕТИНЖИВКО А. ПОПОВСКИ-ЦВЕТИН

Господинот Живко Поповски, познат 
по прекарот Цветин, својата борба 
во одбрана на името ја води на еден 

убав начин - сликајќи ја Македонија по-
слана со свежо цвеќе - цвеќе на мирот. 
Неговата борба е долгорочна. Преку она 
што го работи, а тоа е цвеќето на мирот, 
тој го распространува низ цел свет, по-
кажувајќи дека македонското цвеќе на 
мирот е она вистинското, кое постои од 
дамнина. Но, денес господинот Попов-
ски на свој начин го трансформира тоа 
цвеќе на мирот - го испраќа како порака 
за мир, за пријателство, за соработка 
меѓу сите луѓе, држави, народи.

"Нашето име - вели Поповски - е за-
гарантирано со Устав, и е име кое ние 
сами го избравме затоа што од поко-
ление на поколение се пренесува кои 
сме и што сме, и, според тоа, тоа име е 
исконско и ние, како и секој народ, са-
каме да го задржиме без оглед на при-

"Чувствувам дека Грците 
го распространуваат 
'Цвеќето на злото' на 
Бодлер, но ова 'Цвеќе 
на мирот' мислам дека е 
повеќе разбрано од светот 
и ние како Македонија сме 
повеќе разбрани во светот 
дека сме мирољубив, 
благороден народ, кој 
има високи човечки 
потенцијали. Токму во 
таа смисла имаме многу 
силно оружје за одбрана 
на нашето уставно име", 
истакна Поповски.

Република Македонија е донесен Закон 
за издавање на доплатна поштенска мар ка 
Република Македонија - Цвеќе на мирот, 
каде што тој ги аплицирал неговите ма ке-
донски цвеќиња на мирот во трите мар ки, 
кои биле промовирани и биле во промет. 

"Тоа беше во времето пред Маке до-
нија да стане членка на ОН. Република 
Македонија - Цвеќе на мирот им ја по-
дарував на луѓе, кои заслужуваат наша 
почит и на тој начин им се оддолжував 
на сите оние кои се во Македонија и се 
залагаат за неа. Годината кога повторно 
Џорџ Буш го доби мандатот му подарив 
една слика со наслов 'Република Маке-
донија - Цвеќе на мирот'", додаде По-
повски. 

Слики со преубавата порака госпо-
динот Поповски им подарил и на Иво 
Санадер, претходно на Мајка Тереза, 
како и на уште многу други значајни 
светски личности. 

тисоците од некои наши соседи, кон-
кретно Грција, кои го негираат. Чувству-
вам дека тие го распространуваат 'Цве-
ќето на злото' на Бодлер, но ова мислам 
дека ова 'Цвеќе на мирот' е повеќе раз-
брано од светот и ние како Македонија 
сме повеќе разбрани во светот дека сме 
мирољубив, благороден народ, кој има 
високи човечки потенцијали и токму во 
таа смисла имаме многу силно оружје за 
одбрана на нашето уставно име. Без ог-
лед дали Грците се согласуваат или не, 
ние тоа име мораме да го зачуваме. По-
текнувам од фамилија која е македонска, 
од прадедо Максим и прабаба Јана, која 
ме чувала, дедо и баба, татко и мајка Ма-
кедонци. Оттука, што би бил јас ако не 
Македонец".

Уште во 1993 година господинот По-
повски ја почнува, како што вели, не бор-
бата, туку одбраната на името. Таа го ди-
на со посебен закон на Собранието на 

Сликата во која Македонија е цела 
прекриена со цвеќе й е подарена на 
Македонската филхармонија, кога го 
славеше 50-годишниот јубилеј, до  де ка 

Околу сликата е напишано Ре пуб-
лика Македонија - Цвеќе на мирот 
на повеќе јазици - македонски, ки-
нески, грчки, бугарски, француски, 
арапски... порака која може да до-
пре до сите народи во светот.

другата слика е направена не-
одам на. Таа е направена да 
служи како плакат, а на неа може 
да се види Македонија во чија по-
задина има цвеќиња, кои симбо-
лизираат неш то што го содржат 
знаците на ОН и ЕУ, особено си-
ната боја, која е боја на ЕУ, и вио-
летовата, која ја претставува му-
дроста. 

"Верувам - објасни Поповски - 
дека со мудри потези на сите Ма-
кедонци на еден свој начин мо-
жеме да дојдеме до она што сите 
го посакуваме, ние да се спло-
тиме". 


