
Милош Ђорђевић 

Чувајте језик као земљу 

На добро окупљени скупе! 

Прво и право питање јесте: зашто смо ми овде данас? 

Први одговор јесте: овде смо поводом историјског чувеног Дежевског сабора и споразума, по којем је 1282.  
године  Милутин  (касније  краљ  српски  и  најчувенији  неимар,  градитељ  40-ак  цркава  и  манастира  и  један  од 
најпознатијих из Немањићке свете српске лозе, династије која нам је даривала чак 18 светитеља) преузео престо од 
брата Драгутина. 

Дакле, Дежева је по томе чувена, али и по томе што се овде налазио један од двораца Немањића, који памте и  
наши епски певачи, као у оном стиху: “Код Дежеве, старијех дворова”. 

Како је дошло до примопредаје власти, мало је познато, али у енциклопедијама пише да је Драгутин доживео 
несрећу, сломио ногу на Рогозни, па је у страху настала “велика забуна” и опасност од напада “суседних царева”. 

интересу  одбране  државе,  на  овом  месту  је  Драгутин  предао  Милутину,  млађем  брату  “знаке  владарског 
достојанства,  свите  многоцене  царске,  коња  свога  и  оружје  своје,  које  на  себи  сам  носаше”.  Тако  је  записао 
знаменити српски средњовековни писац архиепископ Данило Други у Житију краљева и архиепископа српских. 

По  споразуму,  Милутин  је  требало  да  влада  доживотно,  с  тим  да  га  наследи  Драгутинов  син,  вероватно 
Владислав. Споразум, наравно, у српском духу, није поштован и то је оставило тешке последице по Србију и било је 
узрок сукоба међу браћом. Мајка, Јелена Анжујска, француска принцеза, неуспешно их је мирила, а када је умрла 
1314. године син Драгутин јој није дошао ни на сахрану! 

Прва поука,  дакле, коју треба да запамтимо овде данас, јесте да питање српске слоге и неслоге јесте стари 
српски проблем и да њене последице сносимо вековима. 

Добро је, зато, сетити се чему нас учи Немања, касније Свети Симеон, отац Саве Немањића, челник најчувеније 
српске династије, онај који је основао српску државу. О њему је Владика Николај написао: “Чудан је човек био 
Немања. Два имена (Стефан Немања и Свети Симеон), два крштења (по католичком и православном обреду), два 
звања (владар и монах) и два гроба (у Хиландару и Студеници)”. 

Из спектра бројних идеја и поука у том смислу, задржаћу се само на онима које је Стефан Немања завештао у 
својим мислима о значају и трајању језика. 

“Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ,  
изгуби ли језик, земљу, душу?!” – одјекују његове заветне мисли и данас! 

Одбрана језика – прва завештајна идеја Немањина, и данас је света дужност народа, који га има. 

А,  како се језик брани? Немања подучава, као учитељ древни, веран као пастир и слуга народа,  овако: “Не 
узимајте туђу реч у своја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити 
највећи, најтврђи град своје земље, него најмању и најнезнатнију реч свога језика”. 

Посматрана  као  модерна  идеја,  она  не  тежи  “изолацији  у  процесу  глобализације”  света,  већ  очувању 
самосвојности као вредности и то је оно од чега полазимо у разумевању ове идеје, настале пре осам векова! 

Мудрост Немањина указује нам на чврсту везу између народа, земље као отаџбине и државе – с једне стране, и  
језика – с друге стране: 

“Земље и државе  не  освајају  се  само мачевима,  него  и  језицима.  Знај  да  те  је  туђинац  онолико освојио и 
покорио, колико ти је речи поткрао и својих натурио. Народ који изгуби своје речи, престаје бити народ”. 

Њену истинитост најбоље осећају Косовци данас, јер то што на Косову и Метохији нема српскога језика, највећа 
је опасност да ту своју свету земљу можемо изгубити. 

Ево како о томе збори Немања пре толико векова, као да о Косову мисли: “Тамо где одзвања наша реч, где се још 
глагоља и где се још, као стари златник, обрће наша реч, знај, чедо моје, да је то наша држава, без обзира ко у њој  



влада. Цареви се смењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће се тако освојен део земље и  
народ кад-тад вратити својој језичкој матици и своме матичном народу”. 

И  то  је  оно  што  морамо  знати.  Када  се  протера  језик,  следи  протеривање  народа,  ако  већ  то  не  обаве  
истовремено. Јер, закључује премудри Немања, “знај, чедо моје, да та битка између језика не траје дан-два, као  
битка међу војскама, нити годину-две, као битка међу народима, него век или два, а то је за језик исто тако мала  
мера времена, као за човека трен или два. Зато је, чедо моје, боље изгубити све битке и ратове, него изгубити језик. 
После изгубљене битке, изгубљених ратова, остаје народ. После изгубљеног језика нема народа”. 

Овим смо, на добро окупљени скупе, желели да подвучемо, осим повода, и смисао, односно, садржај оног и овог 
Дежевског сабора. 

Јер, Срби непрестано истичу да су историјски народ а недовољно уче из своје историје и не показују свест  
историјског народа. Срби много истичу прошлост и други нас доживљавају као националисте у негативном смислу, 
а заправо показујемо нужни национализам, легитиман за сваки народ. У лепези разлога зашто нису решена основна  
државна и национална питања српског народа и државе, ево већ два века, од Првог устанка, као темеља модерне 
државе – налазе се и ова два наведена. 

Желимо да подвучемо да народу нашем ваља више практичности и више државничкога и националног духа, 
уместо овог чергарског – од данас до сутра, који се смешао са апатијом и невером у боље. 

Тешко јесте, али изгубљено ништа није. Ја видим боље време, ако се оканемо политике коју је у српској држави  
утемељио још Милош Обреновић, а коју је Вук Караџић из Беча критиковао, тражећи уставност, поредак, правду и 
слободу! Не можемо, упозоравао је Вук Милоша, а ми данашњу владу и све нас, “поставити јежа да носи хитне 
књиге и гласове, или курјака да чува овце, или магарца да суди о врани и славују – који од њих двога љепше пјева”,  
а да се при томе надамо Добру, да нам Држава напредује, да Језик одбранимо и да Будућност освајамо.”
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