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О ПРИ РО ДИ НА ГРА ДЕ*
Сажетак: Овај рaд нaгрaду види кao знaк кojи имa дистинк
тивну функциjу и, укaзуjући нa њeну eфeмeрнoст, дoвoди je у
вeзу сa културним кaнoнoм кojи je рeзeрвисaн зa мaлoбрojнe
културнe jунaкe ињихoвa дeлa.Пoтoм сe, нa примeру нeких oд
нajпoзнaтиjих eврoпских и дoмaћих нaгрaдa, укaзуje нa њихoву
прeстижну и тржишну функциjу. Пoсeбнa пaжњa укaзaнa je
мeдиjскojпрeзeнтaциjинaгрaдaичињeницaдaуoдсуствупaжњe
мeдиja дoбитник нaгрaдe и нaгрaђeнo дeлo бивajу ускрaћeни зa
прeзeнтaциjууjaвнoсти.Узaвршнoмдeлуjeпoдвучeнзнaчajчинa
дoдeлeиуручивaњaнaгрaдeкaoсвojeврснoгпoбeдничкoгслaвљa.

Кључне речи: награда, културни канон, медији, тржиште
културе,светковина

Некојевећрекаодајесанаградамаистислучајкаоисаже
луцем–већиномњихсејавностинтензивнопочињедабави
теккадапостанупроблем(илиповодзакултурнискандал).1
Тадајевећпонекаднаместуиграречи:наградапостајена
грда.Узто,самфеноменнаградесенајбољеможеразумети
акосеанализирајууправослучајевиукојимадолазидоне
регуларностииодступањаодправилакојапојединунаграду
утемељују.

Али,упркоснапредреченом,наградесубилеиостајуне
замењиво средство помоћу којега ствараоци ињихова де
ла (књиге, филмови, музика...) доспевају у средиште јав
ногинтересовања.Затонајпретребапотражитиодговорна
питање:штајезаправонаграда?Онасеможеразуметикао
институција(поступак)којимнекодруштвоилидруштвена

* ПрофесордрБранимирСтојковић је редовнипрофесорнаФакултету
политичкихнаука,УниверзитетауБеограду.

1 Рад јенастаоуоквирупројекта „Роднаравноправностикултура гра
ђанскогстатуса:историјскаитеоријскаутемељењауСрбији”(470121)
којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаза
период20112114.
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(професионална) група потврђује своје темељне вредно
стиозначавајућидобитниканаградекаоперсонификацију,
односно награђено дело као отелотворење тих вредности.
Дугорочно гледано, тај процес означавања посредством
одабираодвијасеуоквирупроцесаисторијскевалоризаци
јепојединеличностиодносноњеногостварења(дела).Реч
је о процесу канонизације односно успостављања култур
ногканона.Анаградутребасхватитикаонастојањедасе
предвиди и предобликује та канонска будућност (која је
привилегијамалобројнихаутораидела)иликакото,кадаје
речокњижевнимнаградама,кажеТомЧетфилд:алхемијом
наградесепискарањепретвараукњижевност.2

Уодговорунапитањештајетокултурниканонупутноје
поћи од изворног значења саме те речи. Канон се извор
нодефинишекаооношто јеисправноиускладусаофи
цијелним религијским учењем хришћанства.3 Термином
канонизовањеозначавасепроцескојимримокатоличкацр
кваиданасиспитујеподобностипотомпроглашаванекога
засветитеља.Кадајеречокултурномканонуонсеодноси
на корпус културнебаштине који се сматранеизоставним
делом енкултурацијског процеса једног друштва те тако
улазиушколскеуџбеникеипредстављанеоспорнуоснову
свакенационалнекултуре.Р.Џенкинсуказујенатодајето
комвременарелигијскоутемељењекултурногканонабило
допуњено секуларним.4То значида су канонизованимре
лигијскимтекстовимабилипридодатионикојисунастали
каотворевинанадахнутихпојединаца.Везаизмеђупрвоги
другогизворакултурногканонаможесенаћиуправоуре
чиинспирацијакоја јеизворнозначилаудисањебожанске
стваралачкесупстанцекојејенадахнутогпојединцачинила
ствараоцем.Културниканонсеможеодредитиинацивили
зацијскомнивоупасетакоговориозападномканонукојиса
држиврхунскаделазападноевропскекултуре(иуметности)
ињимеједефинисанависокакултуранасупротпопуларној
културикојајесаједнестранелокална,асадругемасовнаи
глобалнатј.американизована.Затаквосхватањекултурног
канонарепрезентативна јеедицијаВеликекњигезападног
света(GreatbooksofWesternWorld)којујепрешездесетак
година објавила Енциклопедија Британика. Прво издање
јеимало54томова,адругокојесесматрадефинитивним,

2 Chatfield,T. (2009)The art of prizefighting,Prospect No. 154, London,
p.29.

3 Петров,А.(2008)Канон–српскипеснициXXвека,Београд:Службени
гласник,стр.810.

4 Jenkins,R.(2007)Doweneedliterarycanon?,ProspectNo.141.London,
р.3437.
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шествише(60).Кодизборааутора,односноњиховихдела
уредници(R.Hutchins iM.Adler)суполазилиодтрикри
теријума:1.да једелоисадарелевантнотј.данемасамо
историјскувредност2.да јевреднопоновногчитањаи3.
дајетрајноукљученоувеликурасправуобитнимидејама.5

Запотребевредновањаусадашњости,гореописанипроцес
канонизовања, поприма форму награде која је еминентно
друштвенаинституција.Извесно јепри том, да сепроцес
награђивањаодвијапреуименегонаосновутемељнихци
вилизацијских вредности.На процес награђивања, наиме,
пречесто утичу конјуктурни дневни чиниоци (економски,
политички,кортешки/ужегрупни).Честоодлучујућиути
цајтог–дугорочногледаноефемерног–ализаконкретну
наградупресудногскупачинилаца,доводидотогадаспи
сковидобитникаинајугледнијихнаградаизгледајукаоогр
лицекојечинеправиали,неретко,илажнибисери.Често
се пише о хиперпродукцији награда, поготово оних књи
жевних.Дотогадолазинадваначина:првијеустановља
вањеновихнаграда,адругиподелаједненаграденавише
добитника.Иједноидругоимаистирезултат–инфлацију.
Јер,каоусвакојекономији–којузаовуприликуможемода
одредимокаоалоцирањереткихдобара–такоиуекономији
наградаважиправилодахиперпродукцијаводиинфлацији,
а да инфлација за резултат има девалвацију. Здраворазум
ским језиком речено –што нечега има више то јењегова
вредностмања.Товажиизакултурникапитал–штонагра
дакаоједнаодњеговихостентивнихформи(јерукључујеи
симболичкикапитал)–несумњивојесте.6

У анализи институције награде, као еминентно социоло
шкекатегорије,поћићесеодпсихолошкогодређењаовог
појма (које сеупсихологијиназивапоткрепљењем)даби
сетекпотомпрешлонањеговосоциолошкоексплицирање
иистражилењеговедруштвенефункције.„Наградајетер
минкоји се користиупсихологијидаби сеозначиобило
којистимулускојиповећававероватноћудогађајаилипо
јачавајачинуодговора(илинизапонашања)накојесеод
носи.Такоизгладнелипацовможебитинаграђенхраном,
амбициознипојединацнекимсимболомпрестижа(Б.С.)а
особакојапоседујеизвеснеморалнепринципеможесаму

5 Stojković,B. Kulturnikanonikulturemanjinau:Kultura,rod,građanski
status,uredileDuhaček,D.iLončarević,K.(2012),Beograd:Univerzitetu
Beogradu:FakultetpolitičkihnaukaCentarzastudijerodaipolitike,str.60.

6 Birešev,A.(2014)Orionovvodič–OtkrivanjedominacijeusociologijiPjera
Burdijea,Beograd:UniverzitetuBeogradu,Institutzafilozofijuidruštvenu
teoriju,str.227236.
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себенаградитиприхватањемизвесногморалногстандарда
упркосразличитимискушењима”.7

Уметничкостваралаштво,поготовосавремено,заснивасеу
битинаиновацијамаупоступкуизвођењаијезику,аневи
шенаопонашањукласичнихузора.Стогајејаснодајепри
знавањеприпадањапољууметностиодстранереферентне
групе(културногсегментакомеуметникприпадаачијије
репрезентент управожири) субјективно веома значајно за
уметникајерјетобитнадистинкцијауодносунадилетан
тизам.Текнаконселекције(томожебитивећижирирањеза
излагањенанекојизложби)уметникможедабудеуверенда
јењеговрадситуиранупољеуметничкогнесамозатошто
онтожеливећистогаштотакопросуђујуони(критичари,
кустоси,уметници…)дочијегмујемишљењауначелуста
ло.Туништабитнонемењанитоштоједелоутокупро
цесанастајањавећ,увеликомбројуслучајева,прошлонеку
врстуинтерсубјективневалоризације(билопозитивнооце
њено од стране, уредника, рецензента, продуцента…), јер
јетовредновањеуосновипристрасно.Наиме,уусловима
постојањатржиштакултурнихдобараикултурнеиндустри
јепродукционипроцесморадасе,каоусвимдругимобла
стимаекономије,одвијабезузимањауобзиркритеријумао
изузетном,извансеријскомквалитетупроизвода.Ускладу
сатим, његоводело (књига,филм,слика…)ћебитиреа
лизовановећиакопостојисаморазумнавероватноћадаће
битипозитивнотржишновалоризовано,односнопродато.

Тврдњаоафирмативнојфункцијинаградеможеседовестиу
питањеакосеукаженаситуацијекадавећдодељенанаграда
будеодузетаиликадасенаградикојавећпостојипромени
име.Уобаслучајарадисеоидеолошкојанеопрофитној
мотивацији интервенције што говори о важности награде
каоозначаваоца.Првосеможепоказатинапримерунаграде
МилованГлишић.Онаје1970тихустановљенаодскупшти
неопштинеВаљеваитребало једаседодељујенајбољем
прозномделуобјављеномнасрпскохрватскомјезикутоком
протеклегодине.Првидобитникновоустановљененаграде
био јеонда јошмладиМиркоКовач зароманЖивотопис
МалвинеТрифковић.Показалосеодмахзатимдасуписаци
његовроманполитичкинеподобни–наимеуправоутовре
месезахуктавалаидеолошкахајканатзв.Црниталасују
филмуидругимобластимауметности.Инаградајеодузета,
односноистижирикојијенаградудоделиопоновосесастао
иодлучиодасенаграда„имасматратинедодељеном”.Тако

7 Gould,J.andKolb,W.L.(1964)ADictionaryofSocialSciences,NewYork:
TheFreePress,DivisionofMacMIllanCo.,р.213.
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је идеолошка невиност награде накнадно успостављена.
Алипацијент(награда)туоперацијунијепреживео.Награ
даМилованГлишићвишениједодељиванаипрактично је
угашена.Додуше, десетак годинанакон тога јеУдружење
књижевникаСрбијеустановилонаградукојасеистозвала
–идодељујеје,овајпуткао„еснафску”наградузанајбо
љуприповетку.Удругомслучајунеподобанниједобитник
наградевећонајпокомејенаградадобилаиме.Тојеслучај
санаградомзапублицистикукоју једодељиваонедељник
НИНикојајеустановљенакаонаградаДимитријеТуцовић
поисторијскомвођисрпскесоцијалдемократије.Онајепре
двадесетакгодинапромениланазивидобилаимепоСлобо
дануЈовановићу,истакнутомлибералноммислиоцуиполи
тичару,председникујугословенскевладеуЛондонукојије
последњегодинеживотапровеоуемиграцији.Тобисемо
глоназватирадикалномидеолошкомредирекцијомнаграде,
јерјенаместоименасоцијалдемократе(комунисте)дошло
имелиберала.

Награда делује као мултипликатор тражње, а скандали и
афереповезанисапроцесомнаграђивањајошипосредова
нимасовниммедијимасамодоприносепорастутражњеза
награђенимделом.ЏемсИнглиш(Ј.Еnglish)затајфеномен
користи термин букеризација (Bookerization) по најпозна
тијој књижевној награди на енглеском језику8, докСуман
Гуптатврдидау21.векунеманитиједноггестауметника
илиауторауопштекојинијеповезансатржишномлогиком
наградеаоваделујенезависноодсадржајаделаилистава
ауторакојисепромовишу.9Медијисуосновауспешногмар
кетингауслучајуБукеровенаграде.Онапостајееминент
но јавним догађајем тек 1981. године захваљујући књизи
СалманаРуждијаДецапоноћикадајетелевизијапрвипут
директно преносила церемонију проглашења добитника и
уручивањанаграде.ПотомједобијањеБукеровенаградепо
сталогаранцијомтржишногуспеха.Тоуверљивопоказује
успехроманаБелиТигармладогиндијскогписцаАравин
даАдигакојије2008.годинедобиоБукеровунаграду.Док
књиганијеноминованазанаграду,продатојенештомање
од1.000дабинаконноминације табројкадостигла2.800
примерака.Поштојекњиганаграђенабројкајепораслана
вишеодмилионпродатихкњигаиздањасамонаенглеском
језику.10

8 Inglish,J.F.(2005)TheEconomyofPrestige(Prizes,AwardsandtheCircu
lationofCulturalValue),HarvardUniversityPress,р.118119.

9 Gupta,S.(2009)GlobalizationandLiterature,London:PolityPress,р.118.
10Chatfield,T. (2009)The art of prizefighting,Prospect No. 154, London,

р.31.
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Постојање те тржишне логике потврђује чињеница да је,
поредБукеровенаградекојаседодељује једномгодишње,
установљенаиManBookerInternationalPrize11којаседоде
љујесвакедругегодинеи,заразликуодБукеровенаграде,
усмерена је на аутора а не на појединоњегово књижевно
дело.Следећеширењеопсега избора заБукеровунаграду
јеоноиз2013.кадајеодлученоданаграђенаможебитиби
локојакњигаобјављенанаенглеском,уместодотадашњег
усмерењасамонакњигеобјављенеуземљамаКомонвелта
(укључивИрску).ТоЕрикХобсбаумвидикаоједанодзна
ковакрајакултурешто јенасловњеговепоследњекњиге.
„Букерову награду преузела је корпорација која је упорна
утомедаодсадаонатребадабудеприступачнаиамерич
кимписцимакојидосадауњојнисуималиудела.Изааме
ричкихписаца стоје снажни америчкииздавачиимедији.
Значилитодаћесе,каошто јесадаслучајсаамеричком
филмском индустријом, одсад гледати првенствено на до
маћесеверноамеричкотржиште,нарачунписацаизВелике
БританијеиКомонвелтакојисеобраћајуужиманглофоним
заједницамакојесудосадималекористиодбританскепу
блике,којајемањепровинцијална?Некиодбившихаиса
дашњихчлановажиријаБукеровенаградесузабринути”.12
УприлогХобсбаумовој  тврдњи говории чињеница да је
БукерованаградаприсутнауРусијијошод1992.годинеи
дајеумеђувременупроменилавишеспонзоракојисујефи
нансиралиузаменузапублицитеткојитанаградадоноси.

Управозбогтржишногвредновањакултурнепродукцијеа
у складусамаксимомда „најбољеуспеваоноштоиина
чеуспева”13требауказатинавероватноћуданаградапоред
афирмативностимулативне поприми и конформистичку,
у екстремним случајевима чак регресивну функцију када
сепојединаделаобликујупомеринаградезакојусууна
предвиђена.„Допуштамоданасробнипрофитерипродају
као дезодоранс и да намнаређујушта да објавимо ишта
дапишемо”,реклајеамеричкакњижевницаУрсулаЛегвин
(U.LeGuin)примајући2014. годинеНационалнунаграду
заживотнодело.Већивероватноћадобијањанаградемо
жедаствараоцаусмераватакодаовајрачуна,пресвега,са
позитивном рецепцијом дела од стране културне јавности

11http://www.britannica.com/EBchecked/topic/73580/BookerPrize
 (посећено21.11.2014)
12Хобсбаум,Е.(2014)Крајкултуре,Архипелаг,Београд,стр.115.
13O тoмe гoвoри и истoриja нajпрeстижниje фрaнцускe нaгрaдe – oнe

Гoнкурoвe. Oнa сe, oсим зa рoмaн гoдинe, дoдeљуje joш у чeтири
кaтeгoриjе: биогрaфиjу, припoвeтку, први рoмaн, пoeзиjу. Гoнкурoвa
нaгрaдa зa млaдe je, нaкoн oсaм гoдинa пoстojaњa, прeстaлa дa сe
дoдeљуjeпoслe2007.године.
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(односноњенихарбитара–критичараидругихзналаца)не
одлучујућисенаизбореупоступкуисадржајукојеподра
зумеваувођењеnovumа.Таквеиновације,поготовоакосу
радикалне,ретко,барнапочетку,наилазенаразумевањеи
прихватањеодстранетворацадруштвеногукуса,аовису
честочлановижирија.

Култураједелатностусмеренанаелаборирањеиексплици
рањеосновнихдруштвенихвредности,тесуонетузатонај
непосреднијевидљиве.Нијетудаклевишеречоприсуству
некевредности(нпр.храбростииликукавичлукаупонаша
њунекогпојединца)већоекспликацијитихвредностина
начинкојијекомуникабиланиуверљив(напримерунеком
филмуилироманукојиговорионечијојхрабростиилику
кавичлуку).Притом,нијеуопштебитнодалинекоделона
позитиванилинегативанначинсликатевредности–битно
једаихпроблематизујетакодакултурнујавностчиниосе
тљивом на присуство и важење вредности у име којих се
наградадодељује.

Иакосуштинуњиховеулогечинивредновање,члановижи
рија у томе нису потпуно аутономни јер они не стварају
пропозицијенаграде,већихсамопримењују.Стоганерет
кодолазидонесагласностиизмеђупропозицијапокојима
жирирадиивредностиуимекојихсенаградадодељује.О
реалностипостојањаразликаутумачењумереиначинана
којипојединоделоилиуметникодговарају, са једне стра
не, пропозицијама награде, а са другењиховом тумачењу
одстранечлановажиријаговоривећитоштосеодлукео
добитникучестодоносевећиномгласоважирија(отудапра
вилодажирииманепаранбројчланова),анеконсензусом.
Притомтаодлукаможебитиинегативнаакожири,штосе
понекаддешава,одлучиданаградунедодели.

Моглобисерећиданаградавредиколикоињенидобитни
ци.Јерсписакнаграђенихјестебазичнапотврдаисправно
стирасуђивањажирија.Отудасклоностжиријаданаграде
додељујувећафирмисанимствараоцима– тусемалоили
нималонеризикује,анаградадобијавећранијекумулиран
углед својих добитника.Не самода уметници кумулирају
награде(Французисусковалипосебанизраз lecummulard
који се односи на вишеструке добитнике разних награ
да–тзв.сакупљаченаграда)већинаградекумулирајудо
битнике, градећи свој нањиховом угледу.Тако је награда
коју додељујеФондација Браћа Карић додељенаЊеговој
Светости патријарху Павлу, одмах пошто је 1998. године
установљена, који је у то време већ уживао углед и ауто
ритет живог светитеља. Та тенденција каткад добија још
невероватнијеразмере.Понекадтонастојањедасенаграда



18

БРАНИМИР СТОЈКОВИЋ

штопрестижнијеетаблираизгледатакоданаградукојуно
сиимеученикадобија–његовучитељ.Управотоседесило
санаградомчијијеназивБожаИлић.Онаје2006.године
додељенаЉубициЦуциСокићкојаје,давнихпедесетихго
динаXXвека,билањеговпрофесорнаАкадемијиликовних
уметности.14Итонијеврхунацупокушајимадасенаграда
етаблира.СвојевременојеревијаСрпскаречустановилана
градузакњижевносткојуједоделила,утовреме,већвише
оддесетгодинапокојномБранкуЋопићу.Наградајеуовом
случајудодељенанесамоафирмисаномкњижевникуикла
сикувећинекомеко,каодеокњижевногканона,коначно
припаданашојкњижевнојисторији.Тојеустварипокушај
успостављањааксиолошкогвремепловакојибида,помоћу
награде,изновавреднујенештоштојевећнесумњивавред
ност.Тимесеисамсмисаонаградедоводиупитањејерсе
нешто(човекилидело)штојееталон,даклепризнатамера
вредности,изноваподвргавапроцесумерења.Тојекаокад
би платинскиметар који се налази уСевру и представља
признатуосновузамерењедужинемерилинекимлокалним
метромдабисепотврдиладужинапрвог.Јер,наградајеу
основипотврдаоквалитетукојуизричежириикојагласи:
„Мисмопробализавас.Изврсноје.Препоручујемо!”

НапроцеснаграђивањасегенералноможеприменитиСпи
нозинамаксима:determinationegatioest,јердетерминација
(изборнаграђеног)значинегацију (одбацивање)свихдру
гихкандидатазанаграду.Акојенаградадистинкција,онда
јевећкандидатуразанаградуполудистинкција.Кандидати
процес награђивања виде као компетицију – надметање у
комемногобројнипојединцинастоједадобијумалобројна
признања.Притомуигринисусамоквалитет,вредностде
лаиличитавогопуса,већибројнидругинелегитимниичак
нелегалничиниоци.Ту,пресвега,спадајуразноликипоку
шаји утицаја на раджирија – од стране самих кандидата,
разних заинтересованих група илиинституција (издавачи,
продуценти, галерије...) алииод странепојединихчлано
важиријакојиразнимличнимипословнимодносимамогу
дабудуповезанискандидатимаилисаонимакојиихпо
државају.Уситуацијиукојојичлановижиријаикандидати
занаградеприпадајуистојкултурнојсредини,вероватноћа
позитивногилинегативног суда, којиније условљен само

14Toмнaкнaднoмeтaблирaњунaгрaдeкojaвeћпoстojипрeтхoдилojeњeнo
дoдeљивaњejoшjeднoмстудeнтуoвe,садавећпокојне,члaницeСAНУ.
Рeч je o сликaруПeтруЂoрђeвићу кojи je нaгрaду дoбиo гoдину прe
свojeпрoфeсoркe(2005).ОнјеAкадемијуликовнихуметностиуклaси
ЉубицeСoкићзaвршиo1969.дaбикoдњeмaгистрирao1972.године.
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вредношћу предмета оцењивања, извесно је, прилично је
велика.

Нaгрaдeкojeизaзивajунajвeћeинтeрeсoвaњeмeдиjaaпoтoм
и jaвнoсти су oнe кoje oбjaвљуjу кaндидaтe за награде и
прe нeгoштo нaгрaдe буду дoдeљeнe, a пoтoм сe, у вишe
кругoвaглaсaњaжириja,дoлaзидoдoбитникa.Tojeподјед
накослучajсaГoнкурoвoм,БукeрoвoмиНинoвoмнaгрaдoм.
У случajу Нинoвe нaгрaдe, уз чињeницу дa гa дoдeљуje
углeдни нeдeљник кojи oсигурaвa публицитeт свojoj
нaгрaди,њeнoизрaзитooдскaкaњeoдмнoштвaкњижeвних
нaгрaдaунaс,мoжeдaсеoбjaсниупрaвojaвнимобјављи
вањемимена кандидатаи сужавањемњихове листе током
узастопнихгласања.

Награда може да функционише као окидач или повод за
покретањемногокрупнијих,начелнихпитања.ТакојеЧас
анатомије (1977) Данила Киша, једна од најбољих поле
микауукупнојисторијисрпскекњижевности(икултуре),
насталаповодомдодељивањанаградеИвоАндрић.Кишје
полазећиодвластитогслучаја(недобијањанаграде)показао
устројствоиначинфункционисањасрпскекњижевнечар
шије.Инесамоње.Разоткриојепатолошкиначинфункци
онисањакултурногапаратаондашњег југословенскогдру
штва.Нањеговомобдукциономстолусенашлакултурњач
каноменклатуракојаједотадабиланедодирљиваимање–
вишеневидљиваусивојзонипријатељских„консултација”
иподелепривилегија.

Овакво експлицирање, најчешће за јавност скривеног на
личја процеса награђивања, сигурно релативизује награду
каообјективногозначитељавредности(постигнућаилич
ностистваралаца),алиниукојојмеринеумањујењен(ин
тер)субјективни значај за одржавање и потврђивање тих
вредности.Тујеодпосебногзначајафиналнафазапроцеса
награђивања–чинпроглашењаиуручењанаградакојисеу
историјиоведруштвенеинституцијејављауобликукојиби
семогаоодредитикаопобедничкославље.15

Утедвефиналнесеквенцепроцесанаграђивањауспоставља
се,макартенденцијски,јединствоизмеђудведотада,углав
номраздвојенесфере–оне,културнејавности(којакултур
надобраиствараоцепросуђујеивреднује,ачијијежири
мањеиливишепрецизнооруђе)иопштејавностиузначе
њукоје јојпридајеЈиргенХабермасусвојојсадавећкла
сичнојстудијионастајањујавнесфере.Учинупроглашења

15Stojković,B.(1987)Kulturnijunakipobedničkoslavlje,Kulturabr.7375,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.316317.
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победникамакар симболично се интегрише „публика која
сепоцепаланамањине специјалиста којинејавнорезону
ју и на велику масу потрошача који је јавно примају”16 –
истваралацкојиједотадабиопризнатодмалогбројаупу
ћенихпостаје „културни јунак”имогућиконсистуенс бу
дућегкултурногканонакојииопштајавност(посредством
масмедија)разазнајекаотаквог.

То интензивно али привременофокусирање пажње јавно
стинаделоидобитниканаградедоводипонекаддозани
мљивихпоследица.Тојенаегзактанначинпоказаноуслу
чају једног добитникаНинове награде,Мирослава Јосића
Вишњићакојије1990.годинедобионаградузароманОд
брана и пропастБодрога у седамбурних годишњихдоба.
Он, изгледа, нијежелео да чека да раст публицитета који
ованаградаредовнодоносиповећапродајуњеговекњигеи
датакозарадинањој.Решиоједаматеријализујесампочет
нипублицитетидамедијиманаплаћујеинтервјуеповодом
тек додељене награде.Отишао је толико далеко да је чак
одНИНа,којиму јенаградудоделио, тражионакнаду за
интервју.Резоноваојенаизгледисправно:уместодазараду
очекујеод,ипакнеизвесне,тржишнекоњуктурекњига,по
тражиојујенаизвесномтржиштумасмедија,односноњи
ховепотребезановостимаидогађајимауВИПсвету.Ато
добитнициНИНовенаградесигурно јесу.Резултат јебио
скоро потпуно игнорисан од стране медија, а публицитет
везанзаНИНовунаградутегодинесејесвеонавестодо
дељивањунаграде.Грудванаградесетегодинеједноставно
нијепретворилаулавинупублицитетакакојетосаНИН
овомнаградомобичнослучај.
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ONTHENATUREOFPRIZE

Abstract

Inthispaperprizeisseenasasignofdistinctionandpointismadeto
itsephemeralqualityanditsconnectionwiththeculturalcanon,which
is reserved for the fewculturalheroes and theirdeeds.Then,on the
exampleofsomeof themost famousEuropeanandnationalawards,
thepaperhasindicatedtheirprestigeandmarketrole.Specialattention
isgiven to themediapresentationof the awards and the fact that in
theabsenceofmediaattention thewinnerand theawardedworkare
deprivedofthepresentationtothepublic.Inthefinalpartofthepaper,
theimportanceofawardreceivingisunderlinedasasocialceremony.

Key words: prize, cultural canon, media, award winner, social
ceremony


