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Беседа на додели Вукове награде 

Драги пријатељи и поштовани добитници Вукове награде! 

Поздрављам вас у име Културно-просветне заједнице Србије! Прилика је, колико 
свечана, толико и значајна: данас четрдесети пут додељујемо Вукове награде 
прегаоцима, ствараоцима, појединцима и колективима који богате и оплемењују 
свесрпски културни простор, следећи Вукове идеје, увек и несебично хитајући 
напред вуковским стазама. 

Од када су награде почеле добијати име и презиме, постале су вредније и 
престижније! Оне добитнике не обавезују толико новчаним износима, или публицитетом, колико 
личношћу и делом човека чије име награда носи!Такав је случај и са Вуковом наградом! 

И сам Вук је своје име добио као једну врсту награде, звучне амајлије, као апотропајон који ће га 
бранити од урока, од зла и помора. Мајка Јегда, после петоро изгубљене десе, желела је и тиме 
да покуша да сачува Вука. И сачувала га је, срећом! Можемо замислити примаљу, која га је 
прихватила, и завршила посао око пупка, како подиже дете, говорећи магијске речи: “Народе, чуј 
и почуј! Вучица роди Вука, свему у свету на славље, детету на здравље! 

Али Бог не би био оно што јесте, кад правду небеску не би распоређивао по својој промисли: на 
велику жалост Јегдину њен Вук није био јуначина, попут славних војвода из Петнице под 
Дурмитором: Митра, Стојана, Јока, Тома, Шуја Караџића, који су гинули у бојевима са Турцима, 
и о којима све знамо из јуначких пјесама... Али, на велику радост народа српског, Вук је био 
друга врста јунака! По Божијој правди данас о његовој храбрости и војевању знамо све, јер 
данас у његовој стваралачкој души живимо... Онако хром, са слепим сарадником Вишњићем, 
водио нас је у Европу. Данас имамо и хромих и слепих више него икада, али Европа нам није 
ништа ближа! 

У овом националном храму културе и просвете, који је и сам дариван пре десет година Вуковом 
наградом, о Вуку Караџићу би, можда, данас требало уљудно и побожно ћутати, као пред 
иконом наше духовности. И честитати, утолико срдачније, данашњим добитницима, што ја, ево, 
у име Културно-просветне заједнице Србије и чиним! 


