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Сажетак:Државна културна политика има веома важну улогу
у културномживоту сваке земље, јер директно утиче на ства
рањеусловазаживотирадуметника.Овајутицајиспољавасе
намногоначина,одзаконскерегулативедофинансијскеподршке
културним институцијама, пројектима и самим уметницима за
њиховрад.Веомајеважноразуметидадржавнаполитиканикада
нефункционишеодвојеноодзваничнеполитике једнеземље,као
идасваказемљадефинишесвојукултурнуполитикуињенепри
оритете у зависности од политичких, друштвених, економских,
културних и других специфичности сваке земље. Награђивање у
културичинисаставнидеосвакекултурнеполитикеиуовомис
траживањумићемосебавитинајзначајнијимсрпскимдржавним
наградамакојесубиледодељиванезакњижевностваралаштвоу
периодуод1945до1980.године.Конкретно,бавићемосеСедмо
јулскомнаградомиОктобарскомнаградомградаБеограда.
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којимасерегулишеуметниковстатус,прекооткупарадова
истипендијадонаграда.

Упрвојопштојдефиницијикултурнеполитикекојусуусво
јили експерти Унескоа 1967. године у Монаку1, под кул
турном политиком се подразумева „укупна сума свесних
промишљених поступака, радњи или непостојања радњи
узаједници,којојјециљдасезадовољестановитекултур
непотребепрекооптималногкоришћењасвихфизичкихи
људскихпотенцијалакојимауодређеномтренуткураспола
жедатазаједница.”2

ИВолкерлинг (MichaelVolkerling)истичеда је запроуча
вањекултурнихполитикаважноутврдитинесамоштајеу
некукултурнуполитикуукључено,већиштајеискључено,
укојуобластсеулаже,аукојуне,јерјетоувекизбороних
којиуимедржаведелују,3акакопримећујеТ.С.Елиот,„не
кеважнеактивности,врлојевероватно,вишеникаданеће
битимогућебезнекеврстеофицијелнепотпоре.Напредак
експерименталнихнаукасадазахтеваогромнуискупуопре
му, а бављење уметношћу вишенема, у некој већојмери,
новчанупотпоруприватнихпокровитеља.”4

Наулагањеукултурупревишечестосегледасамокаона
трошак,ато,заправо,небиморалодабудетако,јермноги
уметничкипројектине самода остварују значајну зараду,
већзбогпривлачењавеликогбројатуристакористодњих
имајуи градовиирегиониукојима сеодвијају, адаине
говоримоозначајукојибогатикултурниживотједнеземље
иманањенеграђане.Значајнојезадржавуикадањенграђа
ниносвојинекупрестижнунаграду,попутНобелове.Тако
су,наконпроглашењаИваАндрићазалауреата1961.годи
не, почела да се преводе не самоњегова дела, већи дела
другихписацасаовихпросторанастранејезике.

Други светски рат допринео је појачаној интервенцији
држава у сфери културе и свака национална културна по
литикабилајеобележенанекомврстомуплитањавладе.Од
директногусмеравањакултуре(нпр.Министарствокултуре

1 Самогодинуданакасније,иунашојземљијеодржанскупокултурној
политици,наВисокојшколиполитичкихнаукауБеограду,којијепрера
стаоуФакултетполитичкихнаукаУниверзитетауБеограду,накомесе
иданасизучаваоваобластуоквирупредметаКултурнаполитикаЕУ.

2 Leko,К.(1988)Akteriimodelikulturnihpolitika,Kulturniradnik5,Kultur
noprosvjetnisaborHrvatske,str.8.

3 Volkerling,М. (1996)Deconstructing theDifferenceEngine:ATheoryof
CulturalPolicy,InternationalJournalofCulturalPolicy,Volume2,Issue2,
CenterforCulturalPolicyStudies–UniversityofWarwick.

4 Елиот,Т.С.(1995)Kaдефиницијикултуре,Ниш:Просвета,стр.103104.
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уФранцуској), преко индиректног уплитања (нпр. смање
ње пореза за спонзоре културних активности у САД) до
употребеквазинезависнихорганизација(Саветуметности
уВеликојБританији).5

ТенаМартинићговориодоминантниммоделимакултурне
политикеупериодукојијепредметнашегпроучавања.6Она
првипослератнипериодуземљиназивапросветитељским,
јерјеимаозациљподизањеопштегобразовногнивоадру
штва.Самоуправљањепотискујеовајмодел,анаглаурбани
зацијаипроменасрединестваранеравнотежуупојединцу,
наглашаваауторка,штоомогућујепојавутржишногмодела
културнеполитике,којимсезваничнонеискључујеелитна
култура,алисеупраксиинефорсира.

Награђивањеукултуријесаставнидеосвакекултурнепо
литикеиувекизновапокрећепитањевредновањакултурног
стваралаштва.Какојеисамауметностпомалонеухватљива,
нијеувекједноставнодефинисатиникритеријумезадоде
лунаграда.Некиуметници,чијасуделабиласлављеназа
њиховогживота,данассупалиузаборав,адруги,којису
билинепризнатизаживота,послесвојесмртиуздизанису
напиједестал.

Постоје,наравно,иониуметницикојисубилимиљеници
свогдоба,ачијасуделаосталадоданас,каоионикојини
каданисусматранизначајним.7

Отварасеипитањедалинаградутребадоделитимладом,
неафирмисаномуметникуилипознатомаутору?Некинаши
књижевници, попутИваАндрића иМиодрага Булатовића
сматралисудајенаграданајпотребнијамладомкњижевни
ку,каоподршказањеговрад,ачињеницаједасеувекмогу
наћиубедљивиаргументиизаипротив.

Награђивањеимаутицајнесамонанаграђеног,друштвоу
целини,јерсенаграђивањемподстичеиусмеравазаједница
каприхватљивомипожељном,већиначлановежирија,који
суисаминаграђенитимештосуимпризнатеквалификаци
једабудуужирију.Жири„својимгласом„за”или„против”
награђивањадела(...)неодређујесамосудбинудела,већи

5 Dumazedier, Ј. (1988) Planiranje i kulturni razvoj: razmišljanja sociologa
o francuskom iskustvuodAndreaMalrauxado JackaLanga (19591985),
Kulturniradnik5,KulturnoprosvjetnisaborHrvatske,str.47.

6 Martinić,Т.(1986)Kulturakaosamoodređenje,Zagreb:Cekade.
7 Опширнијеу:Прњат,Д.(2013)Културнаполитика,Београд:Академија

уметности.
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судбинуњеногаутора,формираукуспублике,утиченање
нуестетичкукултуру”.8

Потребно је поменути и „детерминанте које поједину на
граду чине јединственом, односно различитом од других
награда.Тедетерминантеситуирајусенанеколикоплано
ва(областстваралаштва,језик,територија,времен,узраст,
сталешкаприпадности,наравно,називнаграде, ањихова
комбинацијадоводидооногаштосеназиваиндивидуали
зацијомнаграде”.9

Када се говори о књижевним наградама, неизоставно је
размишљањеМилоша Немањића о функцији ових награ
да. „Друштвена функција, као најопштија, подразумева,
пре свега, одређено вредновање књижевног стваралаштва
и књижевног занимања у неком времену и друштву. Ова
функцијаможедасеостварујекаофаворизовањеприпадни
каодређенекњижевнегенерације,некогкњижевногправца,
извеснеидејнеструјеитд,алиможедасеизражаваикроз
подстицањекњижевногстваралаштвауопште”.10Економска
функција,напомињеаутор,можедасеиспољикаодирект
на,кадасезанаградудодељујеодређениновчаниизносили
индиректна,којајепоследицапопуларностинаграђеногде
лаиповећањетражњезатимиосталимделиматогаутора.

Естетскафункцијакњижевненаградесеостварујеуиздва
јањуизопштекњижевнепродукцијеоногаштојеудатом
тренуткууметничкинајвредније,алиистотакоиумогућем
фаворизовањунекогкњижевногродаилиодређенекњижев
не струје, објашњаваНемањић, а идеолошка „се огледа у
процениидеолошкихставовасамогаутораодносноупро
цениидеолошкихпремисаусамомкњижевномделу.”11За
оценуовихфункција,усоциолошкомсмислу,релевантнису
идругичиниоци:„бројкњижевнихнаградаињиховоснов
ни смисао, број и врста награђених књижевника, врста и
саставжирија,висинановчанихизносанаграда,књижевне
последицекњижевнихнаграда.”,12појашњаваНемањић.

УпроучаваномпериодууСрбијиједодељиванвеликиброј
књижевних награда, међу којима су најзначајније награда

8 Божић,Ј.Д.(1995)Уметностусветлунаграде,Уб:Јавнокултурноин
форматинвопредузећеУб,стр.80.

9 DragićevićŠešić,M.iStojković,B.(2011)Kultura,menadžment,animacija,
marketing,Beograd:Clio,str.49.

10Немањић,М.(1981)Књижевненаграде–друштвенаиуметничкафунк
ција,Културадокументацијасвеска1,Заводзапроучавањекултурног
развиткаСРСрбије,стр.78.

11Исто.
12Исто,стр.9.
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АВНОЈа, Награда „4. јули”, Седмојулска и Октобарска
наградаградаБеограда.Какопредметовоградачинесрп
скедржавненаградезакњижевноступериодуод1945.до
1980.године,урадућемосебавитиСедмојулскомнаградом
иОктобарскомнаградомградаБеограда.Обенаградедоде
љиванесуједномгодишње.

Седмојулска награда установљена је 1959. године, али те
годиненикомнијебиладодељена.Додељиванајеповодом
Дана устанка народаСрбије, „за најзначајнија достигнућа
унауци,уметностиидругимобластимаживотаирадако
јаимајуопштизначајзаразвојСоцијалистичкеРепублике
Србије.”13ОванаградасеобезбеђивалаизбуџетаРепублике
СрбијеисастојаласеодПовељеиновчаногизноса.

Ауторкаистичедасенаградадодељивалазаживотнодело
уобластинаукеиуметности, адо1963. годинеи запоје
диначнаостварењауобластинауке(„Наградазанарочито
значајна остварења у области науке”), односно уметности
(„Наградазанарочитозначајнаостварењауобластиумет
ности”), адасеод1973. годинедодељује занајзначајнија
достигнућаусвимобластимадруштвеногживотаирада.

Шурбек наводи и да су о додељивању награда у периоду
од1964.до1970.годинеодлучивалекомисијекојесупоред
председникаичлановакомисијекоје јеименоваоУправни
одборРепубличкогфондазанаучнирад,чинилиипредстав
нициСрпскеакадемијенаукаиуметности,Универзитетау
Београду,УниверзитетауНовомСадуиУдружењаунивер
зитетскихнаставникаидругихнаучнихрадника када је у
питањунаградазаобластнауке,азанаградууобластиумет
ностипоредпредседникаичлановакомисијекојејеимено
ваоУправниодборРепубличкогфондазаунапређењекул
турнеделатностиичлановиСрпскеакадемијенаукаиумет
ности,Академијезапозориште,филм,радиоителевизију,
Академије ликовних уметности, Академије примењених
уметности,Музичке академије,Архитектонскогфакултета
иКултурнопросветнезаједницеСрбије.Онанаводиидаје
упериоду„од1970.до1972.КомисијузадоделуСедмојул
ске награде за уметност именовалаСкупштина Републич
кезаједницезакултуру,азанаукуСкупштинаРепубличке
заједницезанаучнирад.”14

Седмојулскунаградузапосебнозначајноостварењеуобла
сти књижевности у проучаваном периоду добила су два

13Шурбек,М.(1981)Наградеукултури–наградезакњижевностипре
водилаштво, Културадокументација свеска 1, Завод за проучавање
културногразвиткаСРСрбије,стр.20.

14Исто,стр.21
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писца и два песника и то ДушанМатић (1960), Добрица
Ћосић (1961), Антоније Исаковић (1962) и Стеван Раич
ковић(1963).

Упроучаваномпериодунаграда заживотноделониједо
дељенатрипутаито1959,1963.и1968.године,адобили
су јеМаркоРистић (1960),Стеван Јаковљевић иВелибор
Глигорић (1961),Милан Дединац (1962), ДесанкаМакси
мовић(1964),МилошЂурић(1965),ДушанМатић(1966),
МиодрагИбровациАлександарВучо (1967),ВојиславМ.
ЂурићиБранкоЋопић(1969),ОскарДавичо(1970),Скен
дерКуленовић(1971),ВаскоПопа(1972),ХивзиСулејмани
(1973),ЕрихКош(1974),СлавкоВукосављевић,Ладислав
ЛаслоГал, ЈараРибникариМаксутШеху (1975),Младен
Лесковац (1976),МираАлечковић (1977), Бранко Радиче
вић(1978),РашкоДимитријевићиЕнверЂерћеку(1979)и
МирославАнтић,СлободанМарковићиЖиванМилисавац
(1980).

Поводом Дана ослобођења 20. октобра, Скупштина града
Београда установила је 1954. године Октобарску награду
градаБеограда.Наградаседодељујезаделокојениједота
даприказано,објављено,изложеноикојејетематскивезано
заБеоградилидајеауторграђанинградаБеограда.15Шур
бек наводи и да се имена предложених кандидата, дела и
предлагачаобјављујуудневнојштампи,адажирисаманда
томоддвегодинеименујеСкупштинаградаБеоградаина
помињедасенаградасастојиоддипломеиновчаногизно
са,којизависиодсредставаобезбеђенихуградскомбуџету.

ДобитнициОктобарскенаградеградаБеоградазакњижев
ностсуБранкоЋопић(1956),МиланДединац(1957),Сте
ван Раичковић и Оскар Давичо (1958),Михаило Лалић и
Бранко Миљковић (1960), Милорад ПанићСуреп (1961),
Велимир Лукић, ДушанМилачић и ЈелисаветаМарковић
(1962),ЕрихКош,МиодрагПавловићиБориславРадовић
(1963),МиланБудимириМиронФлашар(1964),ПетарЏа
џић(1965),ДрагославМихаиловић(1967),СкендерКулено
вић (1968), СлободанСеленић (1969),АнтонијеИсаковић
(1970),  Матија Бећковић (1971), Радомир Константино
вић (1972),РистоТошовић (1973),БранимирШћепановић
(1974),МладенМарков(1975),ДраганЈеремићиМиодраг
Поповић (1976), Александар Вучо (1977), Душан Матић
(1978)иМилованДанојлић(1980).Награданиједодељена
трипутаито1955,1959,1966.и1979.године.

15Исто,стр.30
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Кадасеупоредеименадобитникаовихнаграда,примећује
седасунекиауторидобилиобенаградеитосуАнтоније
Исаковић,СтеванРаичковић,МиланДединац,Александар
Вучо,БранкоЋопић,ОскарДавичоиСкендерКуленовић,а
песникДушанМатићдобиојечакдвапутаСедмојулскуна
градуито1960.годиненаградузапосебнозначајнооства
рењеуобластикњижевностиишестгодинакаснијеСедмо
јулскунаградузаживотнодело,адобиоје1978.годинеи
ОктобарскунаградуградаБеоградазакњижевност.

Какосуготовосвинаграђениуметницииданасвеомацење
ни,моглобисезакључитидајежирибиоприличнообјекти
ванида,безобзираначињеницудајеузначајномвремен
скомпериодуидеолошкафункцијанаградабилаизражена,
нису биле запостављене ни друштвена, ни естетска, а ни
економскафункција,јер„значајнаградазависинесамоод
традицијеилиинституцијекојајеустановљује,већиодтога
косуњенилауреати”.16
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SERBIANNATIONALAWARDSFROM1945TO1980

Abstract

State cultural policy plays amajor role in the cultural life of every
country, since it creates conditions for artisticwork and life.This is
achievedinavarietyofdifferentways,throughlegalregulationsand
financial support for cultural institutions, projects and artists being
among some. It is important to recognize that a state cultural policy
neverfunctionsseparatelyfromthegeneralpolicyofthestate,andthat
every country defines its cultural policy and establishes its priorities
dependingonitspolitical,social,economic,culturalandotherfactors.
Awardingisanintegralpartofeveryculturalpolicy,andinthisresearch
we are also going to overview the most important Serbian national
literaryawardspresentedbetween1945and1980.Wewillexaminethe

7thofJulyAwardandtheOctoberAward.

Keywords:literaryawards,culturalpolicy,Serbia,nationalawards,
7thofJulyAward,OctoberAward


