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ДРУ ШТВЕ НИ СМИ САО 
НАГРА ДА У КУЛ ТУ РИ И 

ЊИХО ВО АМ БИ ВА ЛЕНТ НО 
ДЕЈ СТВО НА СТВА РА О ЦЕ

Сажетак: Награде у култури сматрају се значајним средством
културнеполитике.Онеделујустимулативнонаствараоце,под
стичувећибројљудидасеупознајусанаграђенимделомилиауто
ром,фаворизујуодређенеобликеуметничкогделовањаилиства
ралаштвоуцелини,ачестоимајуисвојуекономскукомпоненту.У
овомрадупокушаћемодадубљеистражимоподстицајниефекат
који награде имају на уметникаи доведемо га у везу са опште
прихваћенимциљевимакултурнеполитикедруштваутранзицији.

Кључнеречи:култура,ствараоци,награде,мотивација,фидбек,
субјективниинормативникритеријуми

Увод

Наградепредстављајуважнопољестимулативнихинстру
мената културне политике. Модерна друштва радије се
опредељујузастимулативнасредства,избегавајућирепре
сивна.У начелу, стимулативна средства културне полити
ке подстичу размах креативних снага, стварају друштве
ни амбијент погодан за развој духовног стваралаштва и
подижуна вишинивокултурнепотребешироких слојева.
Репресивнасредствакултурнеполитикеделујусасвимсу
протно:онаограничавају,контролишуисузбијајуслободан
расцват и проток стваралачке енергије, онемогућавајући
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комуникацију и стварајући друштвену климу која није ни
културнанидемократска.Средствакултурнеполитикекоја
стимулативноделујунауметничкостваралаштвомогубити
посредна(доношењепрописакојирегулишуправниполо
жајуметникаистваралаштва)инепосредна(разнивидови
наградаипризнања,стипендијеиразличитиоблиципомо
ћиустручномусавршавањуидругиоблицистимулисања
каоштосуизградњаатељеа,формирањеликовнихколонија,
откупиисл.).1

Одсвихнабројанихобликастимулативногделовања,веро
ватнонајвишеконтроверзиизазивајунаграде.Иакобројне
у свимоблицимакултурног стваралаштва, онечестонису
довољно профилисане, нити су правно прецизно уређене,
а сами ефекти награђивања нису довољно културолошки
истражени.Изаодлукаонаградамачестонестојиозбиљан
процес вредновања по критеријумима који су јавни.Неке
имају димензије социјалног условљавања одређеног, по
жељногмоделапонашања,мишљењаилистварања.Уместо
наградакојесупонекадкритикованекаоидеолошкиобојене
(Седмојулска,Октобарска,исл.),уведенесунове,економ
скивеомапривлачне,аличестопокритеријумимакојинису
довољнотранспарентни.Последњихгодинавеликупажњу
српске културне јавности привлачи додела националних
признањазадоприноскултури,пресвегазбогамбициједа
сеовапризнањаподелеизванрефлекторајавности,ачесто
попартијским,родбинскимилиестраднимкритеријумима.
Тако се урушавашири смисао награде, и од једне начел
нодоброзамишљенедруштвенеакцијеправисеприватни
аранжман.2Докрепресивнасредствакаоштојецензураиза
зивајунеподељенуосуду,инаграде,иакоинструментпод
стицаја,честопостајуметанападаиоспоравањаодстране
јавности,паисамихуметника.Наградеукултури,којихје
врломного,мождасучакнајилустративнијипримеркакоје
принципкултурнелегитимностинарушенуприличновели
комбројуслучајева.Некиуметници,сликари,књижевници
идруги,почелисуидавраћајунаграде.3Овакваситуација
догодиласенедавно,наскупштиниУдружењакњижевника
Србије,кадајепесникМилошЈанковићпостао„својевољни
одбитник”награде „МиланРакић“, пошто је одлукомжи
ријапрекршенправилникукомепишеданаградуможеда

1 Прњат,Б.(2006)Уводукултурнуполитику,НовиСад:Стилос,стр.88.
2 Алексић,М.(11.1.2012)Националнепензије:косубиликонкуренти,
Политика.

3 Немањић,М.(2013)КултураСрбијенараскршћу20.и21.века–недо
вршенмодел,Културабр.140,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.213.
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добијеједанилидвојекандидата,ажиријеовогапутана
градиоњихтроје!4

Посвојојприродинаградепредстављајукомплексанфено
менизатојеутумачењењиховеулогенеопходноукључити
сазнањаразличитихнаучнихдисциплина.

Друштвенисмисаонаграде

ПремаРечникуМатицесрпскенаградаје„новацилинешто
другоштосенекомедајекаопризнањезаистакнут,знача
јан,запаженрад,зауспешанрезултат,остварењеисл.”Тоје
уистовремеи„признањеуопште”и„накнадазаобављен,
урађен посао”, „плата” или „морална накнада”.5 У већи
ни европских језика овај терминпотиче од латинске речи
prаemium,што значипризнање, алии новац, платити или
датинештозаузврат...

Можеморећида јеуниверзалансмисаонаградеукултури
одавањепочастизаслужнимаиизузетнимаунекојобласти.
Њомесе,осимодавањапочасти,уметникохрабруједана
ставиуправцукојимјекренуо,онеутичуинасамогаутора
иназаједницукојојприпада,доприносеосећајусигурности
исамопоштовањуаутораипоказујустепенњеговеприхва
ћеностиудруштвеномокружењу.

Смисаонаградеможемопосматратикрозпризмуутицајана
награђеногинадруштвоуцелини,наодређенузаједницуи
њенусвест.

Ефекатнадруштвонаградеостварујутакоштоистичуиз
врсност,издвајају„озбиљну”или„квалитетну”уметности
подстичу јавност да конзумира највиши ниво уметничких
производа.Онепоказујукомсеобликустваралаштвапокла
њапосебнапажњауодређеномдруштвуиливремену(под
стицањем стваралаштва уопште или фаворизовањем поје
динихуметничкихправаца,идејнихструјаисл.).

Нереткоједодељивањенаградауобластикултурепраћено
примедбама,критикама,оспоравањима,пресвега збогса
меприродеделаокојимаседоносисудикојасенаграђују,
односноненаграђују.Успортуједоделамедаљаитрофеја
готовонеупитна(акосеизузмуспорадична,оправданаили
неоправдана,незадовољствасуђењемнатакмичењима).До
делапризнањаинаградауобластиприроднихнаукатако
ђејемањеподложнаоспоравањууследпостојањајаснијих

4 Павловић,М.(10.2.2012)Штанаграђујемоукултури–добитниции
одбитници,Политика.

5 Речниксрпскогјезика(2007)НовиСад:Матицасрпска,стр.757.
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критеријумаивећихмогућностиобјективнеиегзактнеева
луацијезначајаидометарезултатанаучнепродукције.Зада
таксеусложњавасаудаљавањемодпрецизнихимерљивих
критеријумаирезултатаиуласкомусферуукојојуизбо
рунеминовноучествујуфакторикаоштосусубјективност,
афинитети,укуси,стилскепреференције,паимодеитрен
дови.Таквајесферакултуреиуметности.Штосукритери
јумиифакториодређивањаквалитета,односноселекцијеи
награђивањаделаиаутора,комплекснијиимањеегзактни
имерљиви,тосувећеибројнијемогућностииприликеза
вршење непринципијелних (клановских, еснафских, иде
олошких, политичких и других) утицаја. Образложења за
одабиринаграђивањенекогдела,односноаутора,усфери
уметностимогупредстављативештерационализацијеима
нипулације.Међутим,таувекприсутнаопасност,којапро
излазиизсамеприродеуметничкогстваралаштвакаоииз
његоверецепције,незначииодсуствобилокаквихваљаних
критеријумакојиуређујунекууметничкуобластидисци
плину.Акритеријумиивредноснепроценесупроизводте
мељногпознавањатрадициједатеобласти,тј.дисциплине,
односнокултивисанеиистанчанеперцепцијеи критерио
логије.Подтимсенеподразумеваокошталитрадиционали
зам,каоставнеразумевањаиодбојностипремасвемуновом
иоригиналном,иакоитаопасностувекпостоји.Традиција
јетоштојестесамоакојеприхваћенаслободномвољомчо
века,каоживотодавничин,каочуварвиталностизаједнице
идобробитипојединца.Акопостанециљсамасеби,онага
снеиишчезава.6

Кадјеречоодносуизмеђутрадицијеииндивидуалнекреа
тивности,великиенглескипесникикњижевникритичар,Т.
С.Елиот,уесејуТрадицијаииндивидуалниталенат,упозо
равадаоригиналностможепостојатитеккаомодификација
ипроширењетрадиције,анекаосвојевољни,појединачни
хир:„Акоприђемоједномпесникубезпредрасуда,честоће
мооткрити,данесамонајбољи,већинајиндивидуалнији
деловињеговогделамогубитиониукојимасумртвипе
сници,његовипреци,најснажнијепотврдилисвојубесмрт
ност”.Елиотдаљеистичедатрадицијаимамногоширизна
чај.„Онасенеможенаследити,ааковамјепотребнаморате
јестећивеликимтрудом.Онанапрвомместуобухватаосе
ћањеисторијезакојебезмаломожеморећидајенеопходно

6 Бојанин,С.(2013)Волети,аликако:основесавременепсихотерапије,
Београд:Конрис,стр.23.
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свакомономкобихтеодабудепесникипослесвоједваде
сетпетегодине”.7

Дефиницијакреативностикојасенајчешћепомињеупси
холошкојлитературијеБаронова(Barron,1968,1969,1995).
Прематојдефиницијикреативностјеспособностдасепро
изведеделокојејенесамоново(тј.оригинално,неочекива
но)негоикорисно.Реч„корисно”ауторсхваташиренего
практично и утилитарно,што би искључивало уметничку
сферу,већкаоквалитетно,смислено,којеоличаваестетску,
сазнајну,духовнувредност.

СличноБаронуговориинашпсихологМиланМилинковић:
„Креативнипојединацјеонајчијијединственисклопцрта
омогућавадауодређенимоколностимастварановепроиз
водематеријалнеидуховне,одширегдруштвеногзначаја“.8

Обедефиниције, иБароноваиМилинковићева, истичуда
није довољноданештобуденоводабибилопроглашено
креативним.Изрази„корисно“кодБаронаи„одширегдру
штвеног значаја” кодМилинковића, указујуна тоданови
производ треба да врши утицај на људе и на друштвено
окружење.Тоискључујениженивоекреативности,којимо
губитизначајнизасрећуидобробитпојединца,алинемају
шири утицај, не остављају дубљии трајнији траг на дру
штвену заједницу. Ову тврдњу треба, међутим, допунити
критеријумомвременскеперспективе.Познатисуслучајеви
многихстваралацакојису,усвојевреме,билинесхваћени,а
некииисмеваниипрогоњени,штосведочиотомедаупро
ценунечијегстваралаштванетребаукључиватинепосред
нувременскудистанцу.Креативност,каооткривање,увође
ње,произвођењенечегновогјесупротнаконформизмукао
прилагођавањупостојећем,подилажењу тренутнојмодии
укусу,трагањузадопадљивошћуиодобравањем.Истовре
менонетребамислитидајевреданиреволуционарансва
кистваралачкипокушајкојијенесхваћенинепрепознатод
странерелевантнихстручњакаили јавности.Субјективни,
личнисудствараоцанеможебитинијединониглавноме
рилокреативности.КадаБарониМилинковићусвоједефи
ницијекреативности,поредпојмановине,новитета,уводе
и појмове користи и друштвеног значаја, они тиме нагла
шавајупостојањеизвансубјективнихкритеријумакојимасе

7 Ђорић,А.КњижевнипогледиТ.С.Елиота,http://slovoslovlje.blogspot.
com/2014/08/blogpost_18.html,приступљено10.10.2014.

8 Милинковић, М. (1973) Израда инструментарија и методологи
је за идентификовање талентованих ученика, Београд: Институт за
психологију,стр.8.
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пукеновотаријеразликујуодоригиналних,илибезвредни
одвреднихпроизвода.

Премаједномоднајвећихпознаваоцаипроучаваоцакреа
тивности,МихаљуЧиксентмихаљију,стваралаштвојепро
цескојидоводидопроменауједномсимболичкомподручју,
штоподразумеваизванреднопознавањеивладањесимбо
лима, правилима, вештинама и традицијом тог подручја.
Коликогодзанимљивизагонетанбиосубјективнипроцес
стварања,оригиналнаидеја,субјективнаинтуиција,немо
жемотосматратиправимстваралаштвомбезпозивањана
некеизвансубјективнекритеријумеинорме,којиподразу
мевајудруштвенуикултурнуевалуацију.9

Које,онда,управу,појединацкојиверујеусвојукреатив
ност или друштвена средина која исту не препознаје или
негира?Акобисмосезаузелизапрвог,креативностбисмо
схватиликаочистосубјективнифеномен.Таквомдефини
цијомбисмооповрглитврдњуда јекреативност стварање
нечегновог,неконвенционалногалиидовољновредногда
будеинтегрисаноу културу, односнодапостане традици
ја.Пошто јеутврђенодаинтимноуверењеда је једноде
локреативноморадабудедруштвеноакредитовано,треба
проширитидефиницију.Интимноуверењетребадабудепо
тврђеноодстранерелевантнихстручњака,каоштосуизда
вачи,уредници,књижевникритичариуслучајурукописаи
књижевнихдела,ликовникритичариигалеристиуслучају
сликарства,научназаједницауслучајунаучнихтеорија.

Психолог Маргарет Боуден са Универзитета Сасекс раз
ликујеидејекојесунове„самозаискустводотичнеособе”
(што називаПкреативношћу, тј. психолошком креативно
шћу)ионекојесу,„коликојепознато,новезачитавучовеко
вуисторију”(штоназиваХкреативношћу,тј.историјском
креативношћу).Неко јеПкреативанакоствориидејукоја
језањеганова.ДетеможебитибескрајноПкреативноиз
мишљајућистварикојесуодраслимапознатеиочигледне.
Понашајућисенаовајначин,онооткриваипотврђујесво
јуличност.Боуденованаглашавада„Х”означава„историј
ско”,ане„исторично”.Критеријумнијезначајнекеидејеу
историјскомсмислу,већњенаапсолутнановинаувремену
ипростору.10

У теорији стваралаштва се разликују шире и уже схвата
њекреативности,атоседонеклепоклапасаразликовањем

9 Csikszentmihalyi,M. (2013)Creativity:ThePsychologyofDiscoveryand
Invention,NewYork:HarperPerennial,р.54.

10Ћук,Љ.Штајекреативност,http://www.ljiljanacuk.com/prolaz/prikazi/
kreativnost/sta_je.html,приступљено23.10.2014.
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субјективногинормативногвредновањакреативности.На
име,креативностпроизводаможедасевреднујенаоснову:

 субјективног критеријума, где је резултат креативног
процесатворевинакојајезасубјекаткојистварапотпуно
новакреација;

нормативногкритеријума,премакојемјерезултаткре
ативногмишљењатворевинакоја јепотпуноновакреа
цијаудруштву(науци,уметностиилииндустрији),или,
како кажу Барон иМилинковић – друштвено вредна и
корисна.11

Неки аутори заступају идеју заједничке „територије” два
типа креативности: субјективне, психолошке и друштве
ноисторијски признате креативности. „Сваки нормалан
човек ствара, мало или много. Он може, и не знајући, да
измисли нешто што је већ измишљено хиљаду пута; ако
тоинијестваралачкоделозаљудскуврсту, јестезасамог
тогпојединца.Грешисекадсекажеда је„инвенција”са
мо једнаапсолутноноваиважнаидеја:битна јепсихоло
шкановина...Инвенција сенеправичноограничавакадсе
приписујесамовеликимпроналазачима”.12Овдесерадио
двакомплементарнаприступазначајуивредностиствара
лаштва,психолошкомидруштвеном,којинисумеђусобно
контрадикторни.Коликогодоригиналнимисаоничинбио
нужанусловкреативности,толикоје,начелно,идруштвена
проверакреативностинекогпроизводанеопходанелемент
конституисањаипотврдењеговевредности,итобезобзи
ранареалнеимогућегрешке,промашајеизлоупотребеу
процесуверификације.

Имајућиувидупретходно,показујеседанаградеукултури
имајуважандруштвенизадатакисмисао:даформирајуи
образујуукуспублике, даодвојежитоодкукоља, дауме
јудапрепознајуипромовишуаутентичностваралаштвоу
односунаепигонство,површност,помодностидругемање
вишезаводљивеобликепсеудокреативности.Такавзадатак
постављависокезахтевепредонекојисузадуженизакон
ципирање,утемељивањеидодељивањенаградаипризнања,
јер,пореднеоспорнихидоказанихстручних,морајупосе
доватииморалнеквалитете.Итадасунекаогрешењамогу
ћа,управозбогранијепоменутетешкоћедасеново,ориги
налноделоадекватнопроценибезвременскедистанце,али

11Миливојевић, Т. (2011) Психологија стваралаштва, Београд: Мега
трендуниверзитет,стр.39.

12Ribot, T. H. (1900) The nature of the creative imagination, International
Monthly,1(1),рр.648675,цит.у:Миливојевић,Т.(2011)стр.39.
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биштетабиламинимизиранаинебиводилаобесмишљава
њукритеријума,судоваинаграда.

Субјективниутицајнаграденаствараоца

Пренегоштоседотакнемопсихолошкогутицајанаградена
ствараоца,требаданапоменемоњиховповољниутицајна
његовматеријалниположај,што,наравно,такођепосреду
јеиуњеговомпсихолошкомзадовољству.Економскиефе
катнаградеможебитидиректан(онечестодоносезначај
нусумудобитнику–новчанидеонаграде)илииндиректан
(повећањеприходазбогвећепопуларностинаграђеногде
ла).Наградеутичунабројпродатихпримеракакњига,ула
зницаилиносачазвука.

Оникојидобијунаграде,безобзирадалисуписци,слика
ри, редитељи,музичари, глумци,носе својенаграде свуда
сасобом,онесветленадисплејупоредњиховогимена,по
мињу се у интервјуима, оне су повод за медијску пажњу.
Награде постају део имена добитника па нереткоможемо
чути–„тајитај,добитниктеитенаграде”.

У овом контексту ваља поменути и најсвежији пример у
области књижевног награђивања у Србији – награду под
именом„ПодрумРадовановић”;вредносткњижевненагра
деје3.000евра,алиседобитникууручујеуобликуједног
буретаод225литаранајквалитетнијегвина„Радовановић”.
Акаколауреатнебивукаотоликитереткући,добићеоко
300флашаврхунскогвина!

Узолакоизреченуоценуда„уСрбијинепостојикњижевна
наградазаживотноделописцукојиједаонемерљивдопри
нос српској књижевности”, винарија „Подрум Радовано
вић”одлучилаједапокренеистоименунаградукојаћесе
додељиватигодишњеиуручиватиписцукојијејошзажи
вотапостаонесумњивикласик(!),алииособакојапоштује
иунапређујевинскукултуру.Иакосеоватврдњаможедове
стиупитање,остајенамдасенадамодажиријунећебити
проблем да пронађе угледне књижевнике који ће испуња
ватиовајдругиусловитимеобезбедитидугживотновоу
становљенојнагради,асамимтимипромовисатипоменуту
винарију.

Субјективниутицајнаграденаствараоцаукултуривеомаје
комплексанизависиодсамеличностиствараоца.„Награ
ђивањејекатегоријафилозофскихдисциплина,естетикеи
аксиологије…Тоје,међутимикомпонентапсихологије,бу
дућидаованауканаградукористизапостизањеодређених
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психолошкихстањаирасположења,каомотивационифак
торжељеногпонашања”.13

Иакомногисматрајудајестваралаштвонаградасамапосе
би,наградемогубитизначајнифакторуподстицањуауто
раданастави,онепредстављајуврступодршкеидруштве
ног признања.Како би то било јасније, треба да укажемо
на специфичности стваралачкемотивације ифакторе који
јеподстичуилипаккоче.Најбитнијаразлика јеонаизме
ђу интринзичне (унутрашње) и екстринзичне (спољне)
мотивације.

Интринзичнамотивацијасеможедефинисатикаоскупсилâ
којеподстичупојединцадасвојевољно,безпринуде,обавља
некуделатност,затоштојезаинтересованзањуизатошто
осећазадовољствоутоме.Интринзичнумотивацијуможда
можемојошбољедаопишеморазликовањемодекстринзич
немотивације.Овадругаврстамотивацијејеприсутнакада
појединацрадинештопрвенственозбогпоследицеилипо
следицакојесуизвансаметеделатности:даби,например,
избегаоказнуилиосећајстидаикривице,илинапротив,да
бидобионекунаграду,признањеилиодобравање.Спољни
мотиваторисечестодоживљавајукаонаметнути.Изшкол
скогискуствазнамоданекеактивностизакојебиученици
билиспонтанозаинтересованигубепривлачносткадсена
метнукаообавезнеиликадсевезујузанекиобликпринуде.
Оноштосемањезнајестетодаинаграде(напримерушко
ле, када се смисао учењапоистовећује са исходому виду
оцене)спадајуупримерепсихолошкепринуде.

Противречнаприроданаграде

Како јемогуће да се награде доживљавају као нека врста
принуде?Постојивишеразлогатоме.

Такмичењеиконкуренцијакојесеууметностипоричу,до
дељивањемнаградавеличајусеуистовреме.Сједнестра
не, ствараоцима су мрска отворена поређења са другим
уметницимаилињиховимделима,ајединственостиаутен
тичност основни су критеријум креативног стваралаштва.
Сдругестране,малојеобластиукојимасе„Победникје...“
чује тако често као у култури.Награде су најјачи показа
тељконкуренције,објекатжељеипоруге.14Утакмичарском
контексту,фокусуметниканијевишенасамомунутрашњем
стваралачком процесу и обликовању сопственог изражаја,

13Божић,Ј.Д.(1995)Уметностусветлунаграде,Уб:Јавноинформатив
нопредузећеУб,стр.15.

14Towse,R.(2011)AHandbookofCulturalEconomics,EdwardElgarPublis
hingLtd.p.6366.
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већнаспољашњемдогађању,којејеизванњеговеконтроле.
Тонамећеперцептуални,афективниимотивациониобразац
супротанономекојидефинишеличностуметникакаоособе
изразитоприврженесвојојаутономији,слободи,индивиду
алностиисамоодређењу.Уметниксе таданалазиустању
својеврсне когнитивне дисонанце, или неусклађености са
самимсобом.

Украткоћемообјаснити заштопроменасаунутрашњегна
спољнифокусможедаиманегативнодејствонапсихоло
шки доживљај ствараоца. Међу одлучујућим факторима
унутрашње стваралачке мотивације налази се потреба за
самоодређењем(selfdetermination).То јепотребакојуима
свакичовек,алијеизраженијакодстваралаца,дадоживља
васебекаоглавногузрочникаипокретачавластитогпона
шањаиделовања,даимаосећајдабираиодлучујеотоме
штаиликакоради.Тојетежњакаштовећојаутономији.Све
што личи на притисак, принуду, контролу, смањује осећај
самоодређењатесамимтимиунутрашњумотивацијукао
главнупокретачкусилу.Например,наметнутитакмичарски
контекст,наметнутовремеинадзорслабеунутрашњумоти
вацију.Свакољудскобићејемотивисанопотребомдаосети
дасамогсебеодређујетј.дарасполажештовећоммогућ
ношћуизборауштовишеситуација.Алиикадареалност
ограничавабројопција,постојимогућностдасеосетиау
тономијаилисамоодређење.Различитисуначининакојесе
човекпостављапремаограничењимастварности.Томогу,
на пример, бити резигнација, конформирање, одустајање,
безнађе(губитакосећајасамоодређења)илиактивна,делат
нанада,утицањенаприлике,реорганизација,променарефе
рентногоквира,процесномишљењеуместо„закопавања”у
садашњестање–другимречима,креативност.

Дабизадовољиопотребузасамоодређењем,човекнастоји
дастекнеиојачаосећајунутрашњекаузалноститј.дадо
живљавасамогсебекаоузрочникасвојихакција,делаире
зултата.Тосеупсихологијизовеинтернилокусконтроле.
Устваралачкомрадуинтернилокусконтролејеповезанса
осећањемда субјекат (стваралац) има контролу надцели
номпроцесакојиводидофиналногпроизвода,јеручествује
усвакојфазитогпроцесаивидицелину.Доклегодчовек
опажасвојеокружењекаопримарногузрочника,усмислу
дамуононамећесвојеопције,оносећадајепотчињенспо
љашњојкаузалности.Онтаданијеуинтерномвећуекстер
номлокусуконтроле.

Локус контроле може да објасни занимљив и загонетан
„ефекатсувишнедетерминације”.Локусконтроле јеизраз
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којијеувеоРотерупсихологију15,акојиописуједоминан
танначиннакојиособадоживљавадогађајеионоштојој
седешавауживоту:каорезултатњенихпоступака(интерни
локусконтроле),иликаорезултатспољнихоколности,ту
ђихпоступакаили„вишихсила”(екстернилокусконтроле).
Ствараоци,убилокојојобласти,суљудисаснажнимуну
тарњимлокусомконтроле,штојеукорелацијисањиховом
изразитијом тежњом ка индивидуализму, неконформизму,
слободиинезависностиуодносунанествараоцеилипро
сечнејединке.16Некипсихолозисувршилиистраживањао
односу између интринзичне мотивације и спољних моти
ватора и открили појаву коју су назвали „ефекат сувишне
детерминације”.17Тајизразозначавапојавуда,кадасеосо
бамакојесувећспонтаноиприродномотивисанезанеку
активност,поредилиповрхтогадајуинаграде,њиховапо
свећеностопада.Онепостепеногубепрвобитноинтересо
вање и улажу свемање времена и напора у ту активност.
Променафокуса,утокусамогпроцесарада,саунутрашње
наспољнумотивацијуима,дакле,негативнеефекте.Истра
живањасадецомсупотврдилаовајфеномен.Акосе,напри
мер,дететукојејеудубљеноуцртање,дајубомбонекаона
градазањеговтруд,оногубипрвобитнижарипосвећеност.
Сматраседајепсихолошкидоживљајкојиузрокујеовопо
јавуследећи:„Овошторадишниједовољновредносамопо
себи, зато треба да те додатноподстакнемо.” Закључак је
даспољненаграденегативноутичунаинтринзичнумотива
цију,јерспољнистимулансислабеиугрожавајуунутрашњи
локусконтроле.18Кададобијаспољненаградезапостигнуте
резултате,субјекатможедаимаосећајдајеуспољашњем
локусуконтроле,тј.осећадамуоношторадинеприпада
више,дајеисходотуђенодњега,подтуђомконтролом.

Наградакаоповратнаинформација(фидбек)

Међутим,претходниналазсенесмеапсолутизовати.Тео
ријаоунутрашњојмотивацијинеможепотпунодаселиши

15Rotter, J. B. (1954) Social Learning and clinical psychology, NewYork:
PrenticeHall.

16Миливојевић, Т. (2011) Психологија стваралаштва, Београд: Мега
трендуниверзитет,стр.227.

17Lepper,M.P.,Greene,D.andNisbett,R.E.(1973)Underminingchildren’s
Intrinsicinterestwithextrinsicreward:Atestofthe“overjustification”hypot
hesis,JournalofpersonalityandSocialPsychology,Vol.28/1,pp.129–137.

18Deci,E.L. (1995)Whywedowhatwedo:Thedynamicsofpersonalau
tonomy,NewYork:G.P.Putnam’sSons;Deci,E.,Koestner,R.andRyan,
R. (2001) The pervasive negative effects of rewards on intrinsic motiva
tion: Response to Cameron, Review of Educational Research, Vol. 71/1,
pp.43–51.
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позивањанаспољнефакторе.Мотивација,каосложен,де
ликатанидинамичанпроцес,неможенепрестанодасерађа
иобнављаизсебесаме,потребнисујојиспољашњифак
торидајепоткрепљујуијачају(reinforcement).Човекније
изолованоострво,његовсубјективни,унутрашњиживотје
интерсубјективан,социјализован.Онјеинтерактивнобиће:
унепрестаномодносу, реалномилиимагинарном, са дру
гимсубјектимаисаокружењем–природним,материјалним
идруштвеним.Стваралаштвојекомуницирање:уметникне
стварасамозасебе,онпресвегажелидакомуницира.Иако
има снажан унутрашњи локус контроле, изграђене крите
ријумеи унутрашњиосећај постигнућа, потребному је и
давидиефектесвогделовањауочимадругих.Проучавање
интринзичнемотивацијеоткривадасуповратнеинформа
ције(фидбек)важанелементмотивације.Дакле,потребаза
повратноминформацијомнезначидачовек,уовомслучају
стваралац,нијеустањудасагледаисампроценирезултат
своградаиданеизвлачиизтогаосећајзадовољства,поно
са,остварења,већдаимаипотребузаверификацијомсво
јихрезултатаисвојесубјективнепроценекакобиимтиме
дао и објективну вредност. У случају неподударности из
међуњеговеитуђепроценерезултатањеговограда,човек
семожеодлучитидазадржисвојеунутрашњекритеријуме,
односнодаодбацитуђупроцену,илиобрнуто,анајчешће
нећепотпуноодбацитисвојстав(јеримапотребудаодржи
интернилокусконтроле)већћегасамокориговатикаошто
ћепотомунетинекекорекцијеиусвојрад.

Аконаградесхватимокаоврстуфидбека, закључићемода
нисуизлишнеиликонтрапродуктивне(данестварајуефе
катсувишнедетерминације).Међутим,дабинаградаимала
смисаозаствараоца,тј.дабијеондоживеокаонаграду,она
морадазадовољиусловекојичинеконструктиванфидбек,
међукојимасу:дапотичеодособеилиособаодауторитета,
којимасеверујеинастручноминаморалномплану;дасу
критеријуминаосновукојихседодељујенаградапрецизно
формулисани, транспарентни, веродостојни и конзистент
ни(аненејасни,произвољни,случајниисл.);дасукрите
ријумии одреднице награде јасно повезани са предметом
награђивања(тј.дапрималацјасноперципиравезуизмеђу
свогделаи/илисебеинаграде);дајенаградаблаговремена
(дасенеперципиракаопреурањена,штодоводиупитање
кредибилитетнаградеи збуњујепримаоца,нитикао зака
снела,јертознатноумањујењенефекат).Такођејеснажни
јииделотворнијиефекатнаградекојаимавећнекутрадици
јууодносунановоустановљене,збогстеченогкредибили
тета,легитимитета,ауторитета,угледаујавностии„ауре”
којајеокружује.
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Закључак

Иакосупосвојојсуштининаграденамењенесамоизузет
нима,усвимобластимакултурногстваралаштвадодељују
се бројне награде. Основни смисао награде је да истакне
изврсност,даиздвоји„највредније”или„квалитетно”ства
ралаштво,образујеукусјавностииподстакнеједаконзуми
ранајвишинивоуметничкихпроизвода.Ипак,скородане
прођеданадасенедоделинеканаграда,прогласијошједан
победник.Културнопољепосталојепрезасићенонаграда
ма.19 У америчким књижевним круговима кружишала да
имавишенаграданегописацаидаситуацијаналитерарној
сцениличинаонуизАлисеуземљичуда–свисупобедили
исвиморајудобитинаграду.УинтервјуудатомПолитици,
књижевникФилипДавиднасличанначинпрокоментарисао
јесрпскукњижевнусцену:„Упоследњихнеколикогодина
немаизузетнихостварења,алисезатобројкњижевнихна
града умногостручио.Тако се ствара привид квалитета”.20
СличнотврдиипрофесорПавловић,наводећида„бројна
градаукултуриСрбијеипублицитеткојиихпратиствара
јулажнусликуоразуђеностиибогатствунашегкултурног
живота.Наградајетоликодановинарикултурнихрубрика
једвастигнудаихрегиструју;понекадсе,нарочитоујануа
руифебруару,догодидасеуједномдану,натриразличита
места,углавномградуистовременоуручујутринаградеза
једнуобластстваралаштва”.21

Наводећида„књигенисукоњидасетркајупреджиријем“,
МомоКапордуховито јепредложио:„Требалобиукинути
свекњижевненаградеинаграђиватисвакегодинесамојед
ногсрпскогписца–оногкојидоживистогодина!Свибисе
трудилидаживештодуже.Билобитоопштетакмичењеу
дугомживљењунастогодина,саживотнимпрепонама...”
Објашњавајућидаљепредностиоваквогпредлогаоннаво
ди:„Такобиотпалиисвижирији.Људиизжиријазакњи
жевненаградемоглибимирниједасепосветерадуунеким
другимжиријима,закојесаданемајувремена,поштосуу
свимжиријимајошодсвојихмалихногу.Отпалобииску
пљањепотписакојимсеписацпредлажезанаграду,уметни
цинебиморалидапишурецензије,аштојенајважније,ни
конебиимаоправадасељутиштониједобионаградуида
послебудеразочаран.Читавпосаомогаобидаобависамо

19English,J.F.(2005)TheEconomyofprestige:prizes,awards,andthecircu
lationofculturalvalue,HarvardUniversityPress,р.17.

20Давид,Ф.(9.4.1995)Интервју,Култура,Политика.
21Павловић,М.(10.2.2012)Штанаграђујемоукултури–добитниции

одбитници,Политика.
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једанматичаризопштине,којибипрегледаороднелистове
иликрштенице,акојекњижевнадушакрштена”.22

Постоје,наравно,идругачијамишљења.Угледниауторста
ријегенерацијепредложиоједанаградедобијајусамове
омамладиуметници.„Јединоониумејудаимсерадују.У
каснијимгодинамауметниципримајунаградесаизвесном
резигнираношћу,убеђенидасуихзаслужилимногорани
је...И,каоичовеккојиподиженовацсабанкомата–равно
душанпремановчаницамакојеизлазеизапарата,свестанда
јетоновацкојијезарадиоикојимуприпада–такоиумет
никузрелимгодинамаприманаградукаозакаснелуине
довољнунакнадузадавноуложенустваралачкуенергију”.

Какавћезаистаефекатнаствараоцаиматинаградауруче
назаизузетноделоуодређенојдруштвенојсредини,зависи
одмногобројнихфактора. Реаговање уметника условљено
јетипомличностикојемприпада,животномдобиукојојсе
налази,каоидруштвенимтренуткомилиоколностимапод
којимаодређенунаградуприма.„Типличности,структура
његоветелеснеграђе,моделтемперамента,врстакарактера,
свеукупни спецификумњеговог психолошког склопа, ите
како је од важностиу одређивањуњегове реакцијенана
граду,односноколикоможењомебитистимулисанзадаљи
рад”.23Оноштоћеекстровертнуличностстимулисати,ин
тровертнуможепасивизирати.Дакле,истистимулансикод
различитихтиповаличностимогупроузроковатисупротне
реакције. Вредност која се придаје различитим наградама
разликујесеодпојединцадопојединцаиможејакодавари
раутокувременакодједнетеистеособе.

На субјективни доживљај и реакцију уметника на неку
наградуутицаћеитоколикоћејеонперципиратикаопо
вратну информацију, вредновати премањеним својствима
(транспарентност, веродостојност, конзистентност, тради
ција,угледисл.),прематомекојеустановиоикоједоде
љује(стручнииморалниауторитети)каоипремаконтексту
(ослобођенилинеиукојојмеривануметничких,политич
ких,идеолошких,пропагандних,клановскихутицајаипри
тисака)итренуткукадаседодељује(благовременост).

Награђивањеукултури,заразликуодпризнањауспортуи
уегзактним,природнимнаукама,гдејевезаизмеђунаграда
иостварењајаснијауследмерљивостирезултатаивећепре
цизностииобјективностикритеријума,многојеподложније

22Капор,М.(1994)Стонедељаблокаде,Београд:ИздавачкакућаДрага
нић,стр.217.

23Божић,Ј.Д.(1995)Уметностусветлунаграде,Уб:Јавноинформатив
нопредузећеУб,стр.47.
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разнимискушењима,огрешењимаигрешкама,критикамаи
оспоравањима.Упркостоме,оносеникаконесменачелно
оспорити,нитиодбацити, јербикултурномсценомзавла
дала аномија, релативистичка нивелизација услед губитка
вредноснихоријентира,нормиикритеријума,хаоскојиби
погодоваоизбијањуупрвипланбучнијих,агресивнијихи
сналажљивијихуместоквалитетнихикреативнихпоједина
цаидела.Какобинаграђенаделаосигураласебиистакнуто
местоукултурнојбаштиниједногнарода,неопходноједа
се у процесу њиховог вредновања и награђивања пошту
јууниверзалниестетскииетичкикритеријуми,чимећесе
„културнепотребеитежњеподићинавишинивоиствори
типовољнадруштвенаклимазасвестраниразвојкултурног
живота”.24
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SOCIALMEANINGOFAWARDSINCULTUREAND
THEIRAMBIVALENTEFFECTONCREATORS

Abstract

Awardsincultureareconsideredasignificantmediumofculturalpolicy.
Theyaffect creators in a stimulatingway, encouragemorepeople to
becomeacquaintedwithacertainartpieceorauthor,favourcertainart
formsorartingeneral,andoftenhaveaneconomiccomponentaswell.
Thispapertriestoexploreingreaterdepththeencouragingeffectthat
awardshaveontheartistandconnectittothewidelyacceptedpurposes

oftheculturalpolicyofasocietyintransition.

Keywords:culture,creators,awards,motivation,feedback,subjective
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