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Г  О  В  О  Р 
НА ПРОМОЦИЈИ КЊИГЕ „ЗАУВИЈЕК СРПСКА – МИЛОРАД ДОДИК“ 

(Бања Лука, 21.06.2011. године) 
 
 

 Веома поштовани учесници ове манифестације, 
 Љубитељи писане ријечи, 
 Поштоваоци главне личности из књиге, Милорада Додика,  
 Даме и господо, 
 
 
 Данас смо се овдје окупили на једној изузетној и несвакидашњој културној 
манифестацији – промоцији књиге „Заувијек Српска – Милорад Додик“, аутора Радована 
Јовића, коаутора Неђе Ђевића и издавача Зорана Шућура.   
 Свједоци смо постојања и одржавања многих различитих манифестација – 
промоција, трибина и говора о најразличитијим стварима, појавама, процесима и 
односима. Али промоције књигâ, научних, књижевних и умјетничких дјелâ посвећених 
изузетним личностима битно се разликују од свих других. Оне се организују у част науке, 
културе, образовања, остваривања нових идеја и племенитости дарова људског ума. Такве 
манифестације његоване су још у античкој цивилизацији. Оне су назначавале да су некада 
раније постојали учени и мудри људи, да постоје такви и данас, као и да долазе људи, 
писци, научници или политичари са новим идејама и схватањима, са оригиналним 
објашњењима неког друштвеног или природног феномена.  
 Свака промоција, па и ова, свечаност је за себе. Књига било којег књижевног жанра 
има своју вриједност, јер нас свака на свој начин уводи у један сегмент свијета стварности, 
идеја и духа.  
 Зато је занимљиво поређење човјека и књиге. Човјек и књига су блиски, јер им је 
животни пут скоро исти. Човјек се роди, добије име, одрасте, оде у живот и постаје 
вриједан члан друштва. Слично је и са књигом: рођена је када је написана, насловом 
добија име, промовисањем креће у живот и служи на корист друштву. 
 Тако књига постаје добро свих нас. Иако су аутор и главни јунаци њени 
првенствени титулари, књига ипак припада свима нама. Идеје и мисли њеног аутора или 
главних јунака постају и наше. Зато с правом можемо рећи да од данас и ова књига је и 
наша књига.  
 Данашња промоција је много више од обичног представљања књиге и њеног 
стављања у оптицај. Ријеч је о изузетној књизи, једном фином производу, културно-
цивилизацијског карактера.  

Пред нама су три велике вриједности: књига и њени аутори, односно приређивачи; 
главна личност, која је јунак и у књизи и у стварности, и сви ми који представљамо суд 
јавности. 
 КЊИГА која је пред нама је аутобиографске форме, настала на аутентичним 
документима, сигурне провенијенције: изјавама, говорима, интервјуима, колумнама и 
другим видовима јавне комуникације господина Милорада Додика, било као лидера 
Странке, Предсједника Владе или као Предсједника Републике Српске. 
 Аутори нису класични, гдје је готово свака реченица ауторова, макар и 
парафразирана, већ су приредили и сложили документе, углавном онако како су били 
изречени или објављени од главне личности књиге, господина Милорада Додика. Управо 
такав приступ аутора даје квалитет и вјеродостојност књизи. Аутентичност изјава, мисли и 
идеја није нарушена, што је веома важно, јер тешко би се могла парафразирати нека мисао 
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господина Милорада Додика, а да она остане у потпуности оригинална, свјежа, врцкава и 
директна.  
 Таквим методолошким приступом, у књизи је објављено педесетак различитих 
аутентичних наслова и текстова, чији садржаји се могу сублимирати у неколико основних 
– фундаменталних програмских максима:  
 Прво, дуготрајна и упорна политичка, демократска и правна борба за Републику 
Српску, и то за ону и онакву изворну, каква је дефинисана по слову Дејтонског споразума, 
посебно Анексом четири; 
 Друго, заустављање ерозије преношења надлежности Републике, која исувише дуго 
траје, те повратак неких од одузетих надлежности; 
 Треће, видна тенденција ка повећаној аутономији Републике унутар Босне и 
Херцеговине; 
 Четврто, квалитетно представљање Републике као просперитетног и проевропског 
државотворног ентитета;  
 Пето, напори да се добије подршка што већег броја држава свијета за трајан 
дејтонски модел Републике; 
 Шесто, јачање економског развоја и отварање могућности бржег и интензивнијег 
улагања иностраног капитала у развој Републике и, на концу,  
 седмо, енергичан и непоколебљив став да Босна и Херцеговина не може никада 
бити унитарна, већ само високо децентрализована – федерално конфедерална.  
 ГЛАВНА ЛИЧНОСТ – носилац радње у овој књизи је актуелни предсједник 
Републике Милорад Додик. Садржај његових одабраних текстова већ данас представљају 
историјске поруке, ставове, идеје и погледе у остваривању стабилне и трајне Републике.  
 Сваки његов говор, интервју, излагање, па чак и обични разговори остављају 
стажан утисак на саговорника и јавност. Увијек се јавља нека нова идеја и замисао, а која 
се односи на конкретну стварност, на реалну истину. 
 Он је стално ишао, и данас иде испред других, види и предвиђа даље од других. Он 
тачно зна и види да се управо данас отвара вишевијековна историјска могућност да се 
успостави и учврсти Република Српска. У тој визији Републике он изражава своје 
опредјељење ријечима: „Република Српска је мој животни и политички завјет, јер оно што 
траје 18 година, трајаће и 18 вијекова“. За ту и такву Републику Српску одлучан је да се 
жртвује. Када искристалише идеју или став он се више не колеба. Често изненађује и нас 
своје сараднике, а далеко више изненађује оне друге. 
 Његова висока интелигенција, проницљиви и футуристички дух, његова одлучност 
и енергија формирали су препознатљиву позитивну харизму. Због тога није свима драг, 
али је сигурно да га, чак и они који га не воле, цијене и поштују. То се свакодневно види и 
доказује. 
 Познате су нам вриједности и значај Републике, па због тога у очувању и изградњи 
модерне, слободне и демократске Републике морамо сви учествовати, преиспитујући се да 
ли тражимо више него што треба да  нам пружи Република, односно да ли смо ми дали 
Републици оно што треба да дамо. Због таквог жара наше заједничке подршке Републици, 
неки нас неправедно оптужују да рушимо државу БиХ. А ми не рушимо државу, већ се 
грчевито боримо да држава не руши нас. Наша борба је уставна и праведна, па није гријех 
штитити устав, закон и вољу народа. 
 ТРЕЋИ ЗНАЧАЈАН ФАКТОР, поред књиге и главне личности књиге, јесмо сви ми 
овдје, заједно са нашим институтцијама и организацијама, који представљамо суд јавности 
у оцјени ове књиге. Ја сам увјерен да нам неће бити тешко да закључимо да је књига 
вриједан документ заснован на оригиналним садржајима, који ће бити, а неки већ јесу, 
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поуздано историјско свједочанство о једном бурном времену стварања и очувања 
идентитета Републике, српског народа и свих грађана који живе у њој.  
 Мисли, идеје, ставови и погледи на стварност, на Републику и њене грађане, који су 
наведени у књизи, апсолутно су прихватљиви свима нама, јер смо и ми, свако на своме 
мјесту и у својој улози,  дали и дајемо свој допринос Републици и државном уређењу, 
какво нам даје Устав.   
 И НА КРАЈУ желим истаћи да је Академија наука преузела улогу представљања 
ове књиге, не због утилитаристичких разлога, већ због тога што је њен садржај једна врста 
програма, односно учвршћења визије и трајног постојања Републике, као највеће 
националне вриједности. За главну личност књиге, предсједника Додика, и све нас живот, 
слобода и Република су исте вриједности. Једни без других не могу.  
 Живимо у тешком и ружном времену, када се праве вриједности умањују, а на 
површину излазе фалсификати. Стварањем историјских фалсификата доприноси се и 
стварању различитих истина о истим стварима, догађајима и појавама. Данас доминира 
став да је све што се каже и збива истина, а на другој страни да је све што се каже и збива 
неистина. И једно и друго су крајност и нетачност. Зато смо сви ми задужени да стварамо 
објективну, научну истину.  
 Сви који хоће да нам наметну фалсификате и да их представе као истину неће то 
успјети, јер ћемо се упорно борити да патворене чињенице не постану истина и да се на 
њима не пише историја. Ми имамо и снаге и воље и памети да се изборимо за истину, а у 
прилог томе ће свједочити и ова књига. Без обзира на неке њене жанровске и занатске 
мањкавости ова књига је изузетан историјски документ, чија је провенијенција стабилна и 
провјерена. Она говори језиком непобитних чињеница, језиком главне личности књиге и 
стварности, човјека великих визија, чврстог карактера, коме је Република лични завјет и 
највећа вриједност. 
 Зато књизи дајем трајни imprimatur, са жељом да допре до што већег броја 
читалаца, да се нађе у свим библиотекама Републике и шире, и да буде гарант истине о 
нама и Републици Српској. 
 Хвала. 
 
        Академик Рајко Кузмановић 


