Споменик Стефану Немањи предат Београду
петак, 25. децембар 2020.

Свечаним потписивањем Протокола, споменик великом жупану Стефану Немањи свечано
је данас предат главном граду Србије, а министар спољних послова Никола Селаковић
изјавио је да ће нови спомен–комплекс сведочити о континуитету, као и о поштовању и
спремности да се уваже они који су се борили за Србију.
„Није Стефан Немања личност, он је на првом месту идеја. То је идеја да када сте
уједињени, обједињени, када имате јасан циљ, визију, нема тога што не можете да
урадите", рекао је Селаковић на церемонији потписивања Протокола о примопредаји
споменика Стефану Немањи и додао да је постојала српска држава много пре Стефана
Немање, али и да се „време мери од њега и његових синова".
Селаковић је истакао
да није случајно што се управо у време председника Србије Александра Вучића „родила"
таква иницијатива.
„То је визија, континуитет, идеја, јер када год смо се враћали Немањиној и Савиној идеји,
знали смо да смо на правом путу", рекао је Селаковић, који је и члан одбора за подизање
споменика Стефану Немањи.
Шеф српске дипломатије сматра да је невероватно да вековима Србија и српски народ
нису подигли споменик Стефану Немањи, те да је вероватно један од разлога то што је
сам познати владалац оставио толико споменика које дан–данас нико не може да
надмаши.
„Нико није успео да направи нову Студеницу, нико није успео да направи
нови Хиландар", рекао је Селаковић и додао да је, уз Храм Светог Саве, за који се толико
дуго чекало да се многи фактори поклопе да би био завршен и ова идеја и реализација
подизања спомен–комплекса великом жупану Стефану Немањи, јесте изузетно важан
догађај у културној историји Београда, Србије и српског народа уопште.
„
Оно што нико није веровао да ће се обистинити, ево, данас у руке града Београда,
државе Србије, нашег народа, прелази ово изузетно и на првом месту, потпуно
оригинално решење не споменика, већ спомен – комплекса, какав не постоји у свету. Не
можете Немањи да подигнете само споменик, јер његова личност је толико комплексна,
да захтева комплекс", сматра Селаковић. Према његовим речима, нови комплекс треба да
посведочи да Срби напокон показују да имају континуитет и да до овог споменика, није у
граду Београду постојао ниједан споменик нити једном српском владару.
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Шеф српске дипломатије захвалио је свима који су помогли, али такође, захвалио је и
онима који су израду споменика и сам споменик критиковали, јер, како је истакао, свака
критика и напад само су још више учврстили идеју да се посао заврши.

„Свим Београђанима, грађанима Србије, свим Србима са свих страна света, желим да што
пре прође ово велико зло од пандемије, да дођу у своју Србију, у свој Београд, да стану
пред великог жупана српског, поведу са собом своју децу и допусте да им тај
спомен–комплекс прича једну причу, која се раније уз десетерачке песме и гусле
преносиле са колена на колено", рекао је Селаковић.

Како је додао, споменик Стефану Немањи је недовољно велики, „колико су мали они који
су у стању и у прилици да га нападају", као и да је његово дело несагледиво велико,
његова мисија и даље постоји, а споменик који му се подиже, подиже се Србији и српском
роду.
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