
На отварању „Дана Српске у Србији“ предсједник Милорад Додик поручио:  Да Република Српска и Србија буду једно!

16.09.2017.год.
На отварању „Дана Српске у Србији“ предсједник Милорад Додик поручио:  Да
Република Српска и Србија буду једно! 
      

Предсједник Републике Српске господин Милорад Додик синоћ је, уз благослов Његове
Светости патријарха српског г. Иринеја, пред препуном великом салом Народног
позоришта у Београду (чак су и сва места на трећој галерији била заузета) свечано
отворио традиционалну манифестацију „Дани Српске у Србији“. Свечаном отварању
наше манифестације присуствовали су министри у владама Србије и Српске, изасланик
председника Републике Србије, као и бројне званице и гости из привредног, јавног и
културног живота Српске и Србије.

  

Снимак свечаног отварања можете погледати... Овдје

  

  

Отварајући манифестацију „Дани Српске у Србији“ Предсједник Републике Српске
Милорад Додик је рекао да размишља о томе да ли Република Српска треба да се
представља у Србији, када она припада Србији као што Србија припада Републици
Српској, када су једно, када у њима живи јединствени српски народ.

  

Предсједник Додик је рекао да је увјерен да се са етаблирањем и постојањем двије
српске државе кренуло у пут обједињавања културног и историјског, па и оног
политичког у српском народу.

  

Предсједник Републике је навео да историјски кораци „понекад знају да буду кратки, али
да су понекад дуги и да се чекају са нестрпљењем“.

  

 1 / 8

../pdf_dokumenti/2017/svecano_otvaranje_16_09_2017.mp4


На отварању „Дана Српске у Србији“ предсједник Милорад Додик поручио:  Да Република Српска и Србија буду једно!

- Ми смо као народ осуђени на стрпљење, али сам увјерен да у миру и развоју наша
интеграција неће доћи у питање. Међутим, ако не постоји идеја да будемо интегрисани,
онда се то никада неће ни десити -  истакао је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике нагласио је да не жели да се одрекне својих снова да Србија и
Република Српска буду једно – и у државном, и политичком и националном смислу.

  

- Вјерујем да се у цијелом свијету престало кажњавати због снова. Сновима не можете
забранити да се догађају. Ако се неко нађе да због тога кажњава, то је његов проблем,
а не онога ко сања. Ја ћу наставити да сањам. Ја сањам то, желим то и радим на томе -
предсједник Додик je поздрављен бурним аплаузом.

  

  

Предсједник Милорад Додик је рекао да није први пут да постоје двије српске државе,
као Република Српска и Србија, и да је раније постојала Краљевина БиХ, прије доласка
Османлија, а након тога Царевина и Краљевина Србија.

  

- И тада су оспораване српске државе и све је чињено да се подијеле. То се ради и
данас - навео је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике је истакао да је једноставно бити Србин у Републици Српској и
Србији, али да се мора погледати и на многе Србе у Федерацији БиХ, Црној Гори и
Македонији који пате само зато што су Срби.

  

Предсједник Додик је нагласио да декларација о очувању српског народа коју је
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предложио предсједник Србије Александар Вучић мора да буде одраз садашњег
времена, те да ће се из ње „моћи читати између редова многе ствари“ и видјети циљ.

  

Предсједник Републике је додао да је стање у Републици Српској нормално и стабилно,
те да Српска није посвећена само политичким питањима, која су за њу „питања живота и
смрти“, имајући у виду њену позицију у БиХ.

  

- Наша позиција у БиХ није завршена. Ми смо угурани у БиХ, то није жељено мјест -
рекао је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике је навео да Република Српска и Србија данас имају најбољу
сарадњу и да су побјегли од стереотипа „специјалне везе“ који су бојажљиво користиле,
плашећи се да им се „неки велики у свијету“ не освете или их казне.

  

Предсједник Додик је истакао да има прилику да се чује и види са људима који су
покренули питање стварања Републике Српске и да зна да им је најважније да су
Република Српска и Србија све јаче и боље, као и да то мисле и први предсједник
Српске Радован Караџић и некадашњи командант Главног штаба Војске Републике
Српске генерал Ратко Младић.

  

- Никада не смијемо сјести у било које друштво и причати о народу, а да се не сјетимо
људи који су имали визију и покренули национални покрет за стварање Српске и у томе
жртвовали своје породице, своје слободе - нагласио је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике Српске је рекао да је међународна заједница стереотипно
кренула у кажњавање само једног народа, наметнула причу о командној одговорности, а
да је онда „свако сумњив само зато што је Србин“ и да је зато и кажњаван.

  

Говорећи о стању у региону, предсједник Додик је рекао да је Србија данас регионални
фактор мира, стабилности и економског развоја.
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- Нема мира, стабилности и просперитета у региону, ако Србија није мирна и
просперитетна - навео је предсједник Милорад Додик.

  

Предсједник Републике је истакао да је захвалан српској власти, Вучићу и Влади Србије
што су окренули свој поглед према Републици Српској и што Србија и Република Српска
све чешће заједно договарају пројекте о школама, вртићима, те што ће ријека Дрина
између Љубовије и Братунца приближити општине и људе.

  

Предсједник Додик је нагласио да је мало народа који могу да изграде милионски град
као што су Срби Београд.

  

- Заљубљен сам у овај град. Морамо више бити задовољни собом и вјеровати у наше
потенцијале и окупити се око наше Цркве, која брани наш идентитет“, поручио је
предсједник Републике Српске.

  

Предсједник Српске је, на крају свога обраћања, пожелио срећу и српским кошаркашима
који вечерас играју против репрезентације Русије полуфиналну утакмицу на Европском
првенству.

  

- Први пут желим да Србија побиједи Русију - рекао је Додик, уз громогласан аплауз
присутних.

  

Патријарх српски г. Иринеј је на отварању манифестације „Дани Српске у Србији“ у
Народном позоришту у Београду рекао је да присуство овом величанственом скупу,
посвећеном Републици Српској у Републици Србији, представља велику радост и част.

  

- Ово је празник једног јединственог народа. Дрина није ријека која нас дијели, већ мост
који нас спаја и тако је било кроз читаву нашу историју - рекао је патријарх.

  

Патријарх је позвао на мир и јединство свих народа.
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- Желимо да будемо јединствени у свему, желимо мир нашем народу и другим народима
са којима дијелимо ово поднебље, а оно што највише желимо је мир и слога свим људима
добре воље - нагласио је патријарх српски г. Иринеј.

  

- Морамо његовати јединство у свему, како бисмо опстали и одупрли се свим негативним
силама. Само јединствени можемо одољети свим искушењима. Нека живи српски народ
у Републици Српској и Србији и свима њима желим поручити да не забораве своје
корене и своју државу - поручио је патријарх.

  

  

Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, обраћајући се
присутнима на почетку програма, као домаћин манифестације „Дани Српске у Србији“,
рекао је да се манифестација „Дани Српске у Србији" одржава пету годину за редом, да
је припремљен богат и разноврстан програм.

  

- За некога ко се не разумије у културну историју Срба, назив ове наше манифестације
сигурно звучи помало необично. Јер, шта то Срби имају да се представљају Србима, ако
се и једни и други исто зовемо, истим језиком говоримо, исте муке и радости имамо, а
једна те иста Дрина нас повезује, никако раздваја?!  Али, као што двије обале ове
предивне ријеке спаја и краси можда и најчувенија ћуприја на свијету, тако и ми морамо, 
сами себе, стално подсјећати да једни без других не можемо, не умијемо и не смијемо,
тако је и ова наша манифестација прилика да се још једном сретнемо онако како се
срећу најрођенија а вољена браћа – рекао је директор Цицовић напомињући да смо, као
и свих претходних година, грађанима Србије припремили богат и разноврстан програм:
позоришне представе, концерте, књижевне вечерири и разговоре, спортске
манифестације и многе друге програме, те да је, такође, ова манифестација „још једна
прилика да се унаприједе привредни односи, јер треба ли трошити ријечи на то колико
нам је важан економски проспетитет и економска стабилност“.
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Директор Представништва Млађен Цицовић је у име свих који ће у наредних шест  дана
учествовати у реализацији манифестације „Дани Српске у Србији“ пожелио радост у
сусрету са програмима Републике Српске и посебно нагласио:

  

- Нека ово наше ново дружење буде још једна прилика да се увјеримо колико искрено и
суштински припадамо једни другима, па да тако уједињени увијек дјелујемо трезвено,
сабрано и саборно
и нека те три ријечи буду и својеврсни мото овогодишњих „Дана Српске у Србији“ –
рекао је директор Представништва Срксе у Србији.

  

  

Медијатор на свечаном отварању манифестације „Дани Српске у Србији“ била је Марина
Мајкић Милетић, норинар Радио-телевизије Републике Српске, и послије званичног
дијела је најавила умјетнички програм: представу под наслововм „Трезвено, сабрано и
саборно“, за коју су сценарио написали др Неле Карајлић и Вуле Журић, а режирао др
Неле Карајлић.

  

  

Једночинка под наслововм „Трезвено, сабрано и саборно“ је прича у којој су се српски
великани Тесла, Дучић, Кочић, Нушић, Андрић и Његош, пратећи на тв екрану чувену
Новакову побједу на Ролан Гаросу, сусрели са двојицом шофера који су возили ђаке у
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дјечје одмаралише „Будућност“, па им се аутобус покварио баш на раскрсници код
кафане у коју су славни српски великани сишли да виде и прославе Новакову побједу.
Поучну и духовиту представу, причу која је тражила и налазила одговор на питање куда
и како Срби да иду у своју будућност, тражила и налазила, па опет тражила и опет
налазила, па тако опет и опет све док на сцену нису изашла дјеца, тј. све док им  њихова
будућност  није дошла у сусрет. У том, љупком, радосном и емотивном сусрету су –
заједно, и српски великани, и залутали шофери, и брижна учитељица, и бистра паметна
дјечица – налазе одговор на своје, на наше питање. Дјеца су запјевали Светосавску
химну, дјеца су нам поручила да је наш најсигурнији пут да чувамо нашу вјеру, наш језик и
писмо, кулутуру и у свему томе увијек умјети да нађемо одоговре на питања сваког, па и
овог времена. Српске великани се у том тренутку у импресивној сцени враћају на небо уз
апалуз препуне велике сале Народног позоришта у Београду.

  

  

Јуче у подне у улици Кнеза Михаила на платоу између „Руског цара“ и Београдског
излога отворен штанд Туристичке организације Републике Српске, информативни штанд
намијењен туристима – Београђанима и њиховим гостима.

  

Тим поводом и на том мјесту, бројним Београђанима у овој централној пјешачкој зони,
обратио се министар трговине и туризма Републике Српске Предраг Глухаковић, а
свечану ноту овом догађају дао је оркестар „Алекса Шантић" из Угљевика.

  

- Влада Републике Српске, предсједник Републике Српске, цијела Република Српска је
поновно у Србији и сигурно да на овој туристичкој понуди имамо шта да покажемо. Драго
нам је да је ова манифестација постала традиционална - изјавио је министар Глухаковић
приликом отварања туристичког штанда.
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  Једночинка под наслововм „Трезвено, сабрано и саборно“ је прича у којој су се српскивеликани Тесла, Дучић, Кочић, Нушић, Андрић и Његош, пратећи на тв екрану чувенуНовакову побједу на Ролан Гаросу, сусрели са двојицом шофера који су возили ђаке удјечје одмаралише „Будућност“, па им се аутобус покварио баш на раскрсници кодкафане у коју су славни српски великани сишли да виде и прославе Новакову побједу.Поучну и духовиту представу, причу која је тражила и налазила одговор на питање кудаи како Срби да иду у своју будућност, тражила и налазила, па опет тражила и опетналазила, па тако опет и опет све док на сцену нису изашла дјеца, тј. све док им  њиховабудућност  није дошла у сусрет. У том, љупком, радосном и емотивном сусрету су –заједно, и српски великани, и залутали шофери, и брижна учитељица, и бистра паметнадјечица – налазе одговор на своје, на наше питање. Дјеца су запјевали Светосавскухимну, дјеца су нам поручила да је наш најсигурнији пут да чувамо нашу вјеру, наш језик иписмо, кулутуру и у свему томе увијек умјети да нађемо одоговре на питања сваког, па иовог времена. Српске великани се у том тренутку у импресивној сцени враћају на небо узапалуз препуне велике сале Народног позоришта у Београду.  

  Министар посвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић изјавио је данас заСрну да је манифестација „Дани Српске у Србији" од немјерљивог значаја за додатнозближавање Срба са обје стране ријеке Дрине.  Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокићоцијенио је да ова манифестација представља круну специјалних и паралелних односаизмеђу Српске и Србије и као таква има изузетан значај.
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