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ОД НОС БЕ О ГРА ЂА НА ПРЕМА 
РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ВР СТА МА 

ГРАФИ ТА
Сажетак: Гра фи ти пред ста вља ју спе ци фи чан вид ко му ни ка ци је 
мла дих у ур ба ним сре ди на ма. У пи та њу је ве о ма хе те ро ге на по ја
ва, чи ји се не ки об ли ци гра ни че са умет но шћу док дру ги оста ју у 
до ме ну ван да ли зма. Ис тра жи ва ње је екс пло ра тив ног ти па и има 
два основ на ци ља – ис пи ти ва ње про це не Бе о гра ђа на о за сту пље
но сти раз ли чи тих вр ста сти ли зо ва них и не сти ли зо ва них гра фи
та на раз ли чи тим ло ка ци ја ма у гра ду и утврђивање од но са Бе о
гра ђа на пре ма гра фи ти ма и њихове про це не при клад но сти раз ли
чи тих ло ка ци ја за цр та ње и пи са ње гра фи та. При год ни узо рак од 
100 Бе о гра ђа на по пу нио је екс тен зив ну ан ке ту. Ре зул та ти по ка
зу ју да су не сти ли зо ва ни гра фи ти опа же ни као за сту пље ни ји од 
сти ли зо ва них, док је од нос пре ма сти ли зо ва ним гра фи ти ма зна
чај но по вољ ни ји не го пре ма не сти ли зо ва ним. Овај на лаз мо же се 
об ја сни ти ма њим тру дом ко ји је по треб но уло жи ти у ства ра ње 
не сти ли зо ва них гра фи та, а ко ји пак во ди њи хо вој ни жој естет
ској вред но сти. Од ре ђе ни јав ни про сто ри – зи до ви ко ји окру жу ју 
објек те, под зем ни про ла зи, над во жња ци и мо сто ви – ко ји се пер
ци пи ра ју као нај и спи са ни ји гра фи ти ма, ујед но се сма тра ју и нај
при клад ни јим за ову вр сту ак тив но сти.  

Кључнеречи:  гра фи ти, вр сте гра фи та, Бе о град ски гра фи ти, 
про це не за сту пље но сти, од нос пре ма гра фи ти ма
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Увод1

По јам и по ре кло гра фи та

Реч гра фит по ти че од ита ли јан ске ре чи „gra fi at to” што зна-
чи из гре ба но, гре ба ње, а од но си се на све што мо же би ти 
ис пи са но, на жвр ља но, осли ка но, уре за но или из гре ба но на 
јав ној, ви дљи вој по вр ши ни. Сред ства ко ји ма се мо гу пра ви-
ти гра фи ти укљу чу ју олов ке, фло ма сте ре, кре ду, спреј, фар-
бе, као и оштре пред ме те ко ји ма се траг уре зу је на же ље ну 
по вр ши ну.2

По ре кло гра фи та мо же се про на ћи у ве о ма дав ној про шло-
сти, по чев ши од зи до ва пе ћи на ко је су пра и сто риј ски љу ди 
осли ка ва ли, пре ко гра фи та у ста ром Егип ту и Пом пе ји.3 Да-
нас је те шко про на ћи ур ба ну сре ди ну у ко јој гра фи ти ни су 
при сут ни, а у по след ње вре ме све ви ше се ја вља ју и у ру рал-
ним пре де ли ма где их ра ни је ско ро уоп ште ни је би ло.4 

Гра фи ти пред ста вља ју спе ци фи чан, ал тер на тив ни вид ко му-
ни ка ци је ко јем углав ном при бе га ва ју мла де осо бе и при пад-
ни ци од ре ђе них суп кул ту ра.5 Овај вид ко му ни ка ци је ау то ру 
обез бе ђу је ано ним ност, пот пу ну сло бо ду из ра жа ва ња (од су-
ство цен зу ре) и исто вре ме но мо гућ ност пре но ше ња же ље не 
по ру ке ве ли ком бро ју љу ди (по тен ци јал но сви ма ко ји про ла-
зе по ред ло ка ци је на ко јој се гра фит на ла зи), што мла ди ма 
ко ји су че сто у су ко бу са офи ци јел ним дру штвом мо же би ти 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та број 179018 Ин сти ту та за пси хо ло ги ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство 
обра зо ва ња и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

2 Kling man, A., Sha lev, R. and Pe ar lman, A. (2000) Graf fi ti: A cre a ti ve me ans 
of youth co ping with col lec ti ve tra u ma, The Arts in Psychot he rapy Vol. 27, 
No. 5, USA: El se vi er, p. 299-307; Spoc ter, M. A. (2004) This is my spa ce: 
Graf fi ti in Cla re mont, Ca pe Town, Ur ban Fo rum Vol. 15, No. 3, Re pu blic of 
So uth Afri ca: Sprin ger, p. 292-304.

3 Ot hen-Pri ce, L. (2006) Ma king the ir mark: A psychodyna mic vi ew of ado le-
scent graf fi ti wri ting, Psychodyna mic Prac ti ce Vol. 12, No. 1, Uni ted King-
dom: Taylor & Fran cis On li ne, p. 5-17.

4 Ha gen, C. A., En der, M. G., Ti e mann, K. A. and Ha gen, C. O. (1999) Graf fi ti 
on the Gre at Pla ins: A so cial re ac tion to the Red Ri ver Val ley flood of 1997, 
Ap plied Be ha vi o ral Sci en ce Re vi ew Vol. 7, No. 2, USA: El se vi er, p. 145-158.

5 Hal sey, M. and Young, A. (2002) The me a nings of graf fi ti and mu ni ci pal ad-
mi ni stra tion, The Au stra lian and New Ze a land Jo ur nal of Cri mi no logy Vol. 
35, No. 2, Au stra lia: Sa ge, p. 165-186; Mac Gil li vray, L. and Cur wen, M. S. 
(2007) Tag ging as a so cial li te racy prac ti ce, Jo ur nal of Ado le scent and Adult 
Li te racy Vol. 50, No. 5, USA: In ter na ti o nal Re a ding As so ci a tion, p. 354–369; 
Young, A. (2010) Ne go ti a ted con sent or ze ro to le ran ce? Re spon ding to graf-
fi ti and stre et art in Mel bo ur ne, City Vol. 14, Nos. 1-2, Uni ted King dom: 
Taylor & Fran cis Gro up, p. 99-114.
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по себ но при влач но.6 Из ве сни ау то ри сма тра ју да све фор-
ме гра фи та, са мим сво јим на ста ја њем, пред ста вља ју вр сту 
бунта про тив уста ље них нор ми и пра ви ла по на ша ња.7 Не ки 
од цр та ча на во де да су еле мен ти опа сно сти и на лет адре на-
ли на ко ји пра те цр та ње гра фи та оно што их при вла чи овој 
ак тив но сти, јер су ри зик од хва та ња у не до зво ље ној ак тив-
но сти и при ти сак да се она што пре за вр ши увек при сут ни.8 

Вр сте гра фи та

Нај гру бља по де ла гра фи та раз ли ку је па жљи во пла ни ра-
не и ство ре не „умет нич ке гра фи те” ко ји на ли ку ју му ра ли-
ма и „ван да ли зу ју ће гра фи те” ко ји укљу чу ју сти ли зо ва не 
и не сти ли зо ва не пот пи се и при ват не и по ли тич ке сло га не.9 
Уко ли ко вр сте гра фи та по сма тра мо у раз вој ном кон тек сту 
црта ча, пр ви ста ди јум пред ста вља ју јед но став ни и јед но бој-
ни сти ли зо ва ни пот пи си (енгл. tags - та го ви), сле де сти ли зо-
ва ни нат пи си са ис цр та ним иви ца ма сло ва (енгл. throw-ups), 
а фи нал ни ста ди јум чи не гра фи ти умет нич ка де ла (енгл. pi e-
ces).10 А. Ју го вић гра фи те пре ма на чи ну ис ка зи ва ња де ли на 
за пи се, цр те же, му ра ле, зна ко ве, сим бо ле или њи хо ву ком-
би на ци ју, а по са др жа ју на иде о ло шке, по ли тич ке, вер ске, 
спорт ске, му зич ке, умет нич ке, ху мо ри стич не и лич не, при 
че му се са мо не ке од по ме ну тих вр ста мо гу сма тра ти ван да-
ли зу ју ћим гра фи ти ма.11 Јед но ис тра жи ва ње у Ју жно а фрич-
кој Ре пу бли ци по ка зу је да за сту пље ност раз ли чи тих вр ста 
гра фи та ни је јед на ка, па су „та го ви” нај че шћи, а графи ти-
му ра ли нај ре ђи.12

6 Ђор ђе вић, Р. Д. (2006) Гра фи ти као вид ко му ни ка ци је мла дих у гра ду, 
Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни бр. 36, При шти-
на: Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, стр. 199-212; McGaw, 
J. and Van ce, A. (2008) Who has the stre et-smarts? The ro le of emo tion in 
co-cre a ting the city, Emo tion, Spa ce and So ci ety Vol. 1, Ca na da: El se vi er, p. 
65–69; Sta i ger, A. (2005) School walls as bat tle gro unds: Tec hno lo gi es of 
po wer, spa ce and iden tity, Pa e da go gi ca Hi sto ri ca Vol. 41 Nos. 4-5, Uni ted 
King dom: Taylor & Fran cis On li ne, p. 555–569.

7 Ми хај лов, Ј. (2011) Гра фи ти – умет ност ули це, Но ва ми сао бр. 13, Но ви 
Сад: ИУ „Ми сао”, стр. 34-37.

8 Hal sey, M. and Pe de rick, B. (2010) The ga me of fa me: Mu ral, graf fi ti, era-
su re, City Vol. 14, Nos. 1-2, Ca na da: Taylor & Fran cis Gro up, p. 82-98; 
McGaw, J. & Van ce, A., op. cit., p. 68; Val le, I. and Wa iss, E. (2010) Par ti ci-
pa tion in the fi gu red world of graf fi ti, Te ac hing and Te ac her Edu ca tion Vol. 
26, USA: El se vi er, p. 128–135.

9 Hal sey, M. and Young, A., op. cit., p. 168-169; Young, A., op. cit., p. 108.
10 Spoc ter, M. A., op. cit., p. 265-266; Val le, I. and Wa iss, E., op. cit.,  

p. 129-130.
11 Ју го вић, А. (2007) Гра фи ти – из ме ђу ван да ли зма и умет но сти, Со ци јал на 

ми сао бр. 14, св. 3, Бе о град: Из да вач ко пред у зе ће „Со ци јал на ми сао”, 
стр. 107-117.

12 Spoc ter, M. A., op. cit., p. 297.
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Надовезујући се на постојеће класификације, у 
овом раду, са чи ње на је по де ла гра фи та по типу 
на сле де ћих се дам ка те го ри ја: 1) гра фи ти-сли ке;  
2) сти ли зо ва ни те шко чи тљи ви пот пи си и нат пи си; 3) сти ли-
зо ва ни ла ко чи тљи ви пот пи си и нат пи си; 4) не сти ли зо ва ни 
пот пи си и нат пи си; 5) по ли тич ке по ру ке; 6) љу бав не по ру-
ке и 7) ду хо ви те по ру ке, афо ри зми. Фо то гра фи је ти пич них 
пред став ни ка ка те го ри ја при ка за не су у При ло гу 1. Пр ве две 
ка те го ри је мо гу се об је ди ни ти у над ре ђе ну ка те го ри ју сти-
ли зо ва них гра фи та, код ко јих је до ми нан тан ли ков ни мо ме-
нат, тре ћа ка те го ри ја пред ста вља пре ла зни тип гра фи та, ко ји 
под јед на ко по ла жу на фор му и на са др жај, док по след ње че-
ти ри ка те го ри је фо р ми ра ју над ре ђе ну ка те го ри ју не сти ли-
зо ва них гра фи та, пре вас ход но ори јен ти са них на ве р бал ни 
са др жај.

Ова по де ла на сла ња се на по сто је ће по де ле гра фи та по ти пу, 
али их до пу њу је, пра ве ћи фи ни ју ди фе рен ци ја ци ју по ни-
воу сти ли зо ва но сти и до да ју ћи ди мен зи ју са др жа ја уну тар 
ка те го ри је не сти ли зо ва них гра фи та. Кла си фи ка ци ја не пре-
тен ду је да бу де ис црп на и об у хва ти све ти по ве гра фи та и 
мо гу ће ју је до дат но про ши ри ва ти по по тре би.

Ло ка ци је на ко ји ма гра фи ти нај че шће на ста ју

Гра фи ти има ју ја сне од ли ке те ри то ри јал но сти – у кру го ви-
ма мла дих љу ди ко ји сли ка ју гра фи те по сто је пре сти жне 
ло ка ци је, ко је се од ре ђу ју пре све га те шком до ступ но шћу 
ло ка ци је и ње ном ве ли ком ви дљи во шћу, а це ње но је и пра-
вље ње што ве ћег бро ја сво јих тра го ва ши ром гра да чи ме се 
фак тич ки про ши ру је соп стве на те ри то ри ја и при сва ја ве ћи 
део ур ба не сре ди не.13 Нај че шће по ми ња не ло ка ци је на ко-
ји ма се гра фи ти мо гу на ћи су зи до ви у бли зи ни ау то пу та, 
над во жња ци, мо сто ви, на пу ште на скла ди шта, стам бе не и 
по слов не згра де, око ли на же ле знич ких пру га, па чак и са ми 
ва го ни, при че му се као за јед нич ки фак тор из два ја упра во 
ве ли ки број љу ди ко ји овим ло ка ци ја ма про ла зи и, са мим 
тим, има при ли ку да ви ди гра фит.14 Ве ро ват но ћа по ја ве гра-
фи та уто ли ко је ве ћа уко ли ко је вред ност не крет ни не на 
ко јој се они на ла зе ма ња и уко ли ко је при су тан ве ћи број 

13 Hal sey, M. and Young, A., op. cit., p. 171-172; Mac Gil li vray, L. and Cur wen, 
M. S., op. cit., p. 382; Ne ef, S. (2007) Kil ling Kool: The graf fi ti mu se um, Art 
Hi story Vol. 30, No. 3, Uni ted King dom: Blac kwell Pu blis hing, p. 418-431.

14 Kra mer, R. (2010) Mo ral pa nics and ur ban growth mac hi nes: Of fi cial re ac ti-
ons to graf fi ti in New York City, Qu a li ta ti ve So ci o logy Vol. 33., USA: Sprin-
ger, p. 297-311; Ot hen-Pri ce, L., op. cit., p. 10-11; Spoc ter, M. A., op. cit.,  
p. 298.
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зна ко ва ко ји ука зу ју на сла бу без бед ност на се ља.15 Гра фи ти 
че сто на стају на ло ка ци ја ма ко је су естет ски не при влач не 
или де лу ју запу ште но што се мо же ту ма чи ти као по ку шај 
ре де фи ни са ња јав них про сто ра и скре та ња па жње на њих.16 

У овом раду, на чи ње на је сле де ћа по де ла обје ка та на ко ји-
ма се по ја вљу ју гра фи ти по ти пу: стам бе ни објек ти ко ји се 
да ље де ле на 1) при ват не ку ће и 2) стам бе не згра де; јав не 
уста но ве ко је под ра зу ме ва ју: 3) по слов не објек те (ка фи ће, 
тр жне цен тре, се ди шта фир ми и сл.), 4) обра зов не уста но-
ве (вр ти ће, основ не шко ле, сред ње шко ле, ви ше шко ле, фа-
кул те те), 5) уста но ве кул ту ре (би бли о те ке, по зо ри шта, би о-
ско пе, до мо ве кул ту ре и сл.) и 6) дру ге јав не уста но ве (ко је 
не спа да ју у прет ход но на ве де не); и јав ни про сто ри у ко је 
спа да ју: 7) спо ме ни ци кул ту ре (ста туе, за ко ном за шти ће не 
згра де и сл.), 8) зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те, али не 
при па да ју ни јед ном зда њу кон крет но, 9) под зем ни про ла зи, 
мо сто ви, над во жња ци и 10) сред ства јав ног пре во за.

Од нос пре ма гра фи ти ма

По сма тра ње гра фи та као је дин стве ног фе но ме на је по јед-
но ста вље но, бу ду ћи да је у пи та њу ве о ма хе те ро ге на по ја ва, 
чи ји не ки об ли ци мо гу би ти ве о ма бли ски умет но сти, док се 
за дру ге не мо же ре ћи да пред ста вља ју ишта ви ше од мла-
да лач ке де струк тив но сти или осло ба ђа ња фру стра ци ја, са 
број ним ни јан са ма из ме ђу екс тре ма.17 Не из не на ђу је, сто-
га, да су у јед ном ен гле ском ис тра жи ва њу „умет нич ки” гра-
фи ти оце ње ни као до пу сти ви, док су дру ги ти по ви гра фи та 
(на жвр ља ни и увре дљи ви гра фи ти) би ли не при хва тљи ви-
ји.18 Слич ни ре зул та ти до би је ни су и на Но вом Зе лан ду, уз 
на лаз да ве ћи на ис пи та ни ка гра фи те у це ли ни ипак до жи-
вља ва пре те жно по зи тив но.19 Ве ћа ве ро ват но ћа да ће гра фи-
ти би ти при ја вље ни над ле жни ма по сто ји уко ли ко се на ла зе 
на при ват ном вла сни штву и це ње ној дру штве ној ло ка ци ји 

15 Fo ster, S., Gi les-Cor ti, B., and Knu i man, M. (2011) Cre a ting sa fe wal ka ble 
stre et sca pes: Do es ho u se de sign and up ke ep di sco u ra ge in ci vi li ti es in su bur-
ban ne ig hbo ur ho ods?, Jo ur nal of En vi ron men tal Psycho logy Vol. 31, USA: 
El se vi er, p. 79-88. 

16 Hal sey, M. and Pe de rick, B., op. cit., p. 96-97; Ne ef, S., op. cit., p. 419-420.
17 Ју го вић, А., нав. де ло, стр. 113-115; Young, A., op. cit., p. 108.
18 Camp bell, F. (2008) Good graf fi ti, bad graf fi ti? A new ap pro ach to an old 

pro blem, Wi gan, En gland: En vi ron men tal Cam pa igns Li mi ted (EN CAMS), 
p. 1-26.

19 Cox, J., Hut ton, J., and Ro we, M. (2009) Tag ging and graf fi ti: At ti tu des and 
ex pe ri en ces of New Ze a lan ders, In sti tu te of Cri mi no logy, Vic to ria Uni ver sity 
Wel ling ton, Re port pre pa red for Mi ni stry of Ju sti ce, De cem ber 2009, p. 1-62.
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или су „ни ског ква ли те та” (естет ске вред но сти, прим. ау то-
ра) или увре дљи ве при ро де.20 

Гра фи ти у Бе о гра ду и ци ље ви ис тра жи ва ња

Иа ко си сте мат ска ис тра жи ва ња бе о град ских гра фи та још 
увек не по сто је, они при вла че па жњу број них струч ња ка, 
умет ни ка, но ви на ра, као и ши ре јав но сти. О ин те ре со ва њу 
за гра фи те до ста го во ри чи ње ни ца да Go o gle пре тра га за 
кључ не ре чи „бе о град ски гра фи ти” да је око 348.000 ре зул-
та та, а за „Bel gra de graf fi ti” око 777.000. Ово ин те ре со ва ње 
се же ши ре од гра ни ца Ср би је као др жа ве, па је и бри тан ски 
не дељ ник „The Eco no mist” об ја вио чла нак о бе о град ским 
гра фи ти ма.21 Од 2010. го ди не у Бе о гра ду се јед ном го ди шње 
ор га ни зу је ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја гра фи ти и хип-хоп 
кул ту ре „MOS – Me e ting of Styles”, по др жа на од стра не Ми-
ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, а у окви ру Мик сер 
фе сти ва ла 2012. го ди не по кре ну та је ак ци ја „Red Bull Do-
or De co” осли ка ва ња вра та у Са ва ма ли гра фи ти ма. С дру ге 
стра не, укла ња ње гра фи та са фа са да згра да пред ста вља део 
ре дов них ак тив но сти јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Град ска 
чи сто ћа” ко је апе лу је на гра ђа не „да се су здр же од пи са ња 
гра фи та по јав ним по вр ши на ма, ка ко би Бе о град био леп ши 
и чи сти ји”, при че му се апел „по себ но од но си на увре дљи ве 
по ру ке и цр те же”.22 

Ис тра жи ва ње ко је би се ба ви ло од но сом ста нов ни ка Бе о гра-
да пре ма гра фи ти ма раз ли чи тог ти па и на ста лим на раз ли-
чи тим ло ка ци ја ма пру жи ло би ко ри сне ин фор ма ци је о свр-
сис ход но сти ова квих ма ни фе ста ци ја и ак ци ја и евен ту ал но 
до при не ло из ме ни по сто је ће прак се, уко ли ко се по ка же да 
за тим по сто ји по тре ба. Од зна ча ја је ис пи та ти и ре ал ну и 
пер ци пи ра ну за сту пље ност од ре ђе них ти по ва гра фи та, јер 
она до дат но оме ђу је прав це де ло ва ња, нпр. уко ли ко се по ка-
же да је (пер ци пи ра на) за сту пље ност не по жељ них гра фи та 
ви со ка или гра фи та ко је гра ђа ни во ле да ви де ни ска. Сход но 
то ме, пр ви циљ овог ис тра жи ва ња је сте ис пи ти ва ње про це-
не Бе о гра ђа на о за сту пље но сти раз ли чи тих ти по ва гра фи та 
на раз ли чи тим ло ка ци ја ма у бе о град ској ур ба ној сре ди ни. 
Дру ги циљ ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње од но са Бе о гра ђа на 
пре ма гра фи ти ма, при че му оче ку је мо да ће по сто ја ти раз-
ли ке у од но су пре ма раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та, као и 

20 Camp bell, F., op. cit., p. 16-17.
21 Uze lac, A. (14. Ja nu ary 2011) Ser bian stre et art: Bel gra de’s Banksys, The 

Eco no mist, http://www.eco no mist.com /blogs/ea ster nap pro ac hes/2011/01/
ser bian_stre et_art/ 

22 Укла ња ње гра фи та, 17. av gust 2009., 01. de cem bar 2012.,  
http://www.be o grad.rs /cm s /vi ew.ph p?id =1354905
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у про це на ма при клад но сти раз ли чи тих ло ка ци ја за цр та ње/
пи са ње гра фи та. 

Ме тод

Узо рак и про це ду ра

Ис пи ти ва ње је оба вље но на при год ном узор ку од 100 Бе о-
гра ђа на, од че га 34 му шког и 66 жен ског по ла. Уз раст ис пи-
та ни ка кре тао се до 16 до 57 го ди на, а про се чан уз раст био 
је 27 го ди на (SD = 9). 

При ку пља ње по да та ка је у це ли ни оба вље но пу тем Ин тер-
не та по мо ћу веб апли ка ци је на мен ски ис про гра ми ра не за ту 
свр ху. По тен ци јал ни ис пи та ни ци би ли су кон так ти ра ни од 
стра не ау то ра ди рект ним обра ћа њем по је дин ци ма на њи-
хо ву адре су елек трон ске по ште, од но сно сла њем по ру ка на 
ве ћи број фо ру ма или меј линг ли ста за ко је се сма тра ло да 
их по се ћу ју осо бе ко је би мо гле да ис ка жу ин те ре со ва ње 
за да ту те му и та ко при ста ну да уче ству ју у ис тра жи ва њу 
(по сле ди це и огра ни че ња ова кве ме то де узор ко ва ња би ће 
пр о ко мен та ри са ни у Ди ску си ји). Ан ке та је би ла до ступ на 
то ком че тр на ест да на, а от при ли ке сва ка че твр та осо ба ко ја 
је до шла до ан ке те од лу чи ла је да је и по пу ни, за шта је би ло 
по треб но из ме ђу 15 и 20 ми ну та.

Ка ко би се оси гу ра ло да ис пи та ни ци за и ста бу ду ста нов ни-
ци Бе о гра да, у по сла тим по ру ка ма је би ло на гла ше но да за 
ис тра жи ва ње тре ба да се ја ве са мо осо бе ко је ста ну ју у Бе о-
гра ду по след њих де сет го ди на свог жи во та. У са мој ан ке ти 
по сто ја ло је пи та ње о оп шти ни и ужем кра ју гра да у ко ји ма 
ис пи та ни ци жи ве, као и о бро ју го ди на про ве де них у Бе о-
гра ду, на осно ву че га би би ло мо гу ће ис кљу чи ти ис пи та ни-
ке ко ји не ис пу ња ва ју на ве де ни услов, а ко јих, ме ђу тим, у 
узор ку ни је би ло.

Ин стру мент и ва ри ја бле

Као ин стру мент ко ри шће на је екс тен зив на ан ке та чи ји су 
ре ле вант ни де ло ви при ка за ни у При ло гу 2. Упут ство је 
усме ра ва ло ис пи та ни ке да при ли ком од го ва ра ња има ју на 
уму ис кљу чи во бе о град ске гра фи те, а пре до че не су им и фо-
то гра фи је ти пич них пред став ни ка раз ли чи тих ка те го ри ја 
гра фи та (При лог 1). Основ не ва ри ја бле у ис тра жи ва њу су:

Про це на за сту пље но сти гра фи та с об зи ром на тип гра фи-
та и ло ка ци ју. За сва ки тип гра фи та и за сва ку ло ка ци ју 
гра фи та по је ди нач но ис пи та ни ци су да ва ли сво ју про це ну 
за сту пље но сти гра фи та (на пи та њу за тво ре ног ти па са по 



309

ДАНКА ПУРИЋ

пет уна пред де фи ни са них ин тер вал них ка те го ри ја, ви де ти 
Прилог 2). 

Од нос пре ма раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та ис ка зан пре ко 
ди мен зи ја ван да ли зам – умет ност, на ру жу ју ће – улеп ша ва-
ју ће и не во лим – во лим. Ис пи та ни ци су да ва ли од го во ре на 
ска ла ма про це не са оп се гом од -3 до +3, при че му су вред-
но сти -3 и +3 од го ва ра ле по ло ви ма ди мен зи ја. Ис пи та ни ци 
су вр ши ли и ран ги ра ње те жи не ка зне с об зи ром на тип гра-
фи та, при че му је ранг 1 од го ва рао нај те жој ка зни, а ранг 
7 нај бла жој, а од лу чи ва ли су се и за кон крет не ка зне ко је 
би од го ва ра ле раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та на раз ли чи тим 
ло ка ци ја ма у гра ду (При лог 2).

Про це на при ме ре но сти цр та ња гра фи та на раз ли чи тим ло-
ка ци ја ма ис ка за на на сед мо сте пе ној ска ли про це не са оп-
се гом од -3 до +3 пре ма сте пе ну при ме ре но сти по ну ђе них 
ло ка ци ја за пи са ње/цр та ње гра фи та. До дат но, ис пи та ни ци 
су на во ди ли по јед ну ло ка ци ју на ко јој сма тра ју да је нај при-
клад ни је, од но сно нај не при клад ни је пи са ти гра фи те.

Ре зул та ти

Про це на за сту пље но сти гра фи та у Бе о гра ду

Сви ис пи та ни ци су сре ли су се са ба рем јед ним ти пом гра-
фи та, а њих 73% има ло је при ли ке да се су срет не са свих 
се дам ис пи ти ва них ти по ва гра фи та. До дат не вр сте гра фи-
та са ко ји ма су ис пи та ни ци на во ди ли да су има ли при ли ке 
да се су срет ну укљу чу ју: стен сил гра фи те, од но сно гра фи-
те на пра вље не по мо ћу ша бло на, та го ве, ре клам не гра фи те, 
увре дљи ве вер бал не по ру ке или псов ке и сим бо ле на ви јач-
ких гру па.

Слика 1. Медијане процена заступљености различитих типова 
графита у Београду
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Сли ка 1 при ка зу је ме ди ја не про це на за сту пље но сти раз-
ли чи тих ти по ва гра фи та у Бе о гра ду. При ка за не раз ли ке у 
за сту пље но сти су зна чај не (Фрид ма нов тест за по но вље на 
ме ре ња из но си χ2 (6, 93) = 195.09, p < .001) и оста ју зна чај не 
ка да се гра фи ти гру пи шу пре ма основ ном ти пу ко ме при-
па да ју (сти ли зо ва ни, пре ла зни и не сти ли зо ва ни; χ2 (2, 97) = 
56.43, p < .001), као и ка да се по сма тра са мо пот ка те го ри ја 
не сти ли зо ва них гра фи та (χ2 (3, 96) = 99.35, p < .001).

Ме ди ја не про це на за сту пље но сти гра фи та на раз ли чи тим 
ло ка ци ја ма у гра ду мо гу се ви де ти на сли ци 2. Раз ли ке у 
про це ни рас про стра ње но сти гра фи та на на ве де ним ти по ви-
ма ло ка ци ја у гра ду су зна чај не (Фрид ма нов тест да је  χ2 (9, 
89) = 365.69, p  < .001) и оста ју зна чај не и ка да се по сма тра ју 
са мо основ не ка те го ри је ло ка ци ја на ко ји ма се гра фи ти мо гу 
ви де ти (стам бе ни објек ти, јав не уста но ве и јав ни про сто ри; 
χ2 (2, 97) = 48.44, p < .001). До дат не ло ка ци је на ко ји ма ис пи-
та ни ци на во де да су ви де ли гра фи те укљу чу ју: ста ја ли шта 
јав ног пре во за, кон теј не ре и кан те за сме ће, бе тон ске по вр-
ши не и спорт ске те ре не, ин ду стриј ске објек те, ен те ри је ре 
по је ди них зда ња, бан де ре, др ве ће, клу пе, са о бра ћај не зна ке, 
та бле са оба ве ште њи ма, ре клам не бил бор де...

Од нос Бе о гра ђа на пре ма раз ли чи тим  
ти по ви ма гра фи та

Од нос пре ма гра фи ти ма зна чај но се раз ли ку је у за ви сно сти 
од ти па гра фи та, ка ко на ди мен зи ји ван да ли зам – умет ност, 
та ко и на ди мен зи ја ма на ру жу ју ће – улеп ша ва ју ће и во ли 
– не во ли (F (6, 576) = 135.59, p < .001 и F (6, 576) = 66.37, 
p < .001 и F (6, 576) = 83.61, p < .001, ре дом), при че му све 

Слика 2. Медијане процена заступљености графита на 
различитим локацијама у Београду
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три ди мен зи је по ка зу ју сли чан обра зац про сеч них оце на за 
раз ли чи те ти по ве гра фи та (Сли ка 3). Је ди но код сти ли зо ва-
них те шко чи тљи вих нат пи са по сто ји раз ли ка у пред зна ку 
оце на на три ма ди мен зи ја ма (ис пи та ни ци оце њу ју овај тип 
гра фи та као умет ност и улеп ша ва ју ћи, али ипак не во ле да 
га ви де). Сти ли зо ва ни гра фи ти до би ја ју по зи тив не оце не 
ис пи та ни ка, и то уто ли ко ви ше уко ли ко је сте пен сти ли за-
ци је ве ћи, док су не сти ли зо ва ни гра фи ти не га тив но пер ци-
пи ра ни, са из у зет ком гра фи та-афо ри за ма ко ји ма се при зна је 
из ве сна естет ска вред ност, али очи то не ли ков на већ ли те-
рар на. Пре ла зни тип гра фи та на ла зи се у бли зи ни не у трал-
ног ста ва, али је ипак у це ли ни не га тив но оце њен.

Бон фе ро ни posthoc  ана ли зом је утвр ђе но да се не сти ли-
зо ва ни пот пи си и нат пи си и по ли тич ке по ру ке мо гу, пре ма 
до би је ним оце на ма на свим ди мен зи ја ма, спо ји ти у је дин-
стве ну ка те го ри ју нај ло ши је оце ње них гра фи та. Сти ли зо-
ва ни те шко чи тљи ви нат пи си, сти ли зо ва ни ла ко чи тљи ви 
нат пи си и љу бав не по ру ке пред ста вља ју сле де ћу гру пу нај-
ма ње оми ље них гра фи та, при че му ис пи та ни ци сма тра ју да 
сти ли зо ва ни те шко чи тљи ви нат пи си не што ма ње на ру жу ју 
град од дру га два ти па гра фи та. Афо ри зми се на ди мен зи-
ја ма ван да ли зам – умет ност и на ру жу ју ће – улеп ша ва ју ће 
на ла зе у до ме ну бла го по зи тив но оце ње них гра фи та, из ме-
ђу те шко чи тљи вих нат пи са и сти ли зо ва них ла ко чи тљи вих 
нат пи са, од ко јих се не раз ли ку ју зна чај но по до би је ним 
оце на ма. Све дру ге раз ли ке у оце на ма ко је ис пи та ни ци да ју 
раз ли чи тим ти по ви ма гра фи та би ле су зна чај не. 

У по гле ду стро го сти ка зне ко ју сма тра ју да њи хо во цр та ње/
пи са ње зах те ва, нај ве ће сла га ње ме ђу ис пи та ни ци ма по сто-
ји код гра фи та-сли ка за ко је се го то во сви ис пи та ни ци сла-
жу да за слу жу ју нај бла жу, као и за по ли тич ке по ру ке ко је 
за слу жу ју нај стро жу ка зну, док нај ма ње сла га ње по сто ји за 
ка те го ри ју љу бав них по ру ка, што мо жда про ис ти че, с јед не 

Слика 3. Однос испитаника према различитим  
типовима графита
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стра не, из ни ске естет ске вред но сти овог ти па гра фи та и, 
с дру ге стра не, из бла го на кло но сти ис пи та ни ка пре ма по-
чи ни о цу има ју ћи у ви ду мо ти ве на ста ја ња гра фи та ко ји се 
ов де мо гу оце ни ти као по зи тив ни. Та бе ла 1 при ка зу је ме-
ди ја не ран го ва сте пе на санк ци о ни са ња по чи ни ла ца за све 
ти по ве гра фи та.

Про це на Бе о гра ђа на о при ме ре но сти цр та ња 
гра фи та на раз ли чи тим ло ка ци ја ма

До би је не су зна чај не раз ли ке у про це на ма ис пи та ни ка о 
при клад но сти раз ли чи тих ти по ва ло ка ци ја за цр та ње гра-
фи та (F (9, 855) = 139.51, p < .001) (Сли ка 4). Бон фе ро ни 
post-hoc по ре ђе ња от кри ва ју да за Бе о гра ђа не по сто је са мо 
два ти па ло ка ци ја на ко ји ма је ио ле при хва тљи во цр та ти и 
пи са ти гра фи те и то су зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те 
и под зем ни про ла зи, мо сто ви и над во жња ци. Оба ти па ло-
ка ци ја спа да ју у ши ру ка те го ри ју јав них про сто ра и ме ђу-
соб но се не раз ли ку ју зна чај но по про це ње ној при клад но сти 
за пи са ње гра фи та, раз ли ку ју ћи се при том од свих дру гих 
ло ка ци ја ко је су оце ње не као не при клад не за ову вр сту ак-
тив но сти. Ис пи та ни ци, у од го во ру на до дат но пи та ње, као 
нај при ме ре ни је ме сто за пи са ње гра фи та у 58% слу ча је ва 
на во де зи до ве ко ји окру жу ју зда ња, а у 37% слу ча је ва под-
зем не про ла зе, мо сто ве и над во жња ке. Нај не при клад ни јим 
ло ка ци ја ма за цр та ње гра фи та сма тра ју се спо ме ни ци кул-
ту ре (ко је ис пи та ни ци у 54% слу ча је ва на во де као нај не при-
ме ре ни је ме сто за на ста нак гра фи та), при ват не ку ће и уста-
но ве кул ту ре, и оне су оце ње не као зна чај но не при клад ни је 
од по слов них обје ка та, дру гих јав них уста но ва и стам бе них 
згра да, ко је се мо гу гру пи са ти као сле де ћа ка те го ри ја обје-
ка та на ко ји ма су гра фи ти нај ма ње по жељ ни. Стам бе не згра-
де мо гу се, ме ђу тим, при по ји ти и обра зов ним уста но ва ма 

Табела 1. Медијане и квартилне девијације рангова степена 
санкционисања починилаца за писање различитих типова 

графита
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и сред стви ма јав ног пре во за у гру пи обје ка та за ко је је не-
га тив на оце на о при клад но сти за пи са ње гра фи та нај ма ња. 

Укр шта њем основ них поткатегорија ти па и ло ка ци ја гра-
фи та до би је но је де вет ка те го ри ја, за сва ку од ко јих су се 
ис пи та ни ци од лу чи ва ли за јед ну од мо гу ћих ка зни, ко ју су 
сма тра ли нај при ме ре ни јом пре кр ша ју ко ји је учи њен цр та-
њем гра фи та. Ре зул та ти су при ка за ни на Сли ци 5. Нај ве ћи 
про це нат ис пи та ни ка (њих 61%) од лу чу је се за ма њу или 
ве ћу нов ча ну ка зну, око че твр ти на ис пи та ни ка (23%) сма тра 
да је опо ме на од но сно изос тaнак ка зне нај а де кват ни ја ме-
ра пе на ли за ци је за пре кр шај цр та ња гра фи та, а за твор ска и 
услов на за твор ска ка зна нај ре ђе су би ра не (16%), при че му 
је нај те жа ка зна (за твор ска) нај ма ње за сту пље на (у са мо 4% 
слу ча је ва).

Слика 4. Процене примерености различитих локација у  
граду за писање графита

Слика 5. Проценат одабраних најпримеренијих казни 
за цртање / писање различитих типова графита на 

различитим локацијама
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Пре глед гра фи ка ука зу је на по сто ја ње уме ре не тен ден ци је 
ка то ме да се сти ли зо ва ни гра фи ти нај ма ње ка жња ва ју, а да 
се ис пи си ва ње гра фи та по јав ним уста но ва ма сма тра те жим 
пре кр ша јем у од но су на стам бе не објек те и још ви ше јав не 
про сто ре.23 Та ко са јед не стра не чак по ло ви на ан ке ти ра них 
гра ђа на (51%) из ја вљу је да на цр та ње сти ли зо ва ног гра фи та 
на не ком од јав них про сто ра не тре ба ре а го ва ти ка жња ва-
њем, док би све га 4% то из ја ви ло за не сти ли зо ва ни гра фит 
на јав ној уста но ви.

Ди ску си ја

На овом ме сту по треб но је пр о ко мен та ри са ти спе ци фич но-
сти узор ка и по тен ци јал не им пли ка ци је по ре зул та те ис тра-
жи ва ња. Узо рак је ве ћин ски млад, жен ског по ла, и у из ве сној 
ме ри га чи не осо бе ко је су и пре са мог ис пи ти ва ња ис ка за ле 
ин те ре со ва ње за гра фи те (а по тен ци јал но су и са ме цр тале/
пи са ле гра фи те). Сто га, са ре зер вом мо ра мо при хва ти ти до-
би је не ре зул та те о од но су ис пи та ни ка пре ма гра фи ти ма, јер 
је ве о ма мо гу ће да би ре пре зен та тив ни (ста ри ји, са ве ћим 
про цен том му шка ра ца и ма ње ин вол ви ран) узо рак имао 
зна чај но не га тив ни ји од нос пре ма гра фи ти ма уоп ште, као и 
пре ма од ре ђе ним ти по ви ма гра фи та и био ма ње пер ми си ван 
у по гле ду ло ка ци ја на ко ји ма се они мо гу на ла зи ти. У по-
гле ду пер ци пи ра не за сту пље но сти гра фи та, заинтeресоване 
мла де осо бе ве ро ват но пред ста вља ју бо ље опа жа че гра фи та 
од про сеч ног Бе о гра ђа ни на, али ка ко је по сма тра ње гра фи та 
на осно ву ко јег су они од го ва ра ли на пи та ња у ан ке ти би ло 
не при пре мље но и не си сте мат ско, оно се не мо же узе ти као 
ме ра ствар не за сту пље но сти раз ли чи тих ти по ва гра фи та на 
раз ли чи тим ло ка ци ја ма у Бе о гра ду.

Је дан од основ них на ла за ис тра жи ва ња је пер цеп ци ја Бе о-
гра ђа на о не јед на кој за сту пље но сти раз ли чи тих ти по ва гра-
фи та, при че му је као нај за сту пље ни ја опа же на ка те го ри ја 
не сти ли зо ва них пот пи са и нат пи са, а као нај ре ђа ка те го ри-
ја сти ли зо ва них гра фи та. Уко ли ко прет по ста ви мо да опа-
же на за сту пље ност по је ди них вр ста гра фи та ба рем гру бо 
од го ва ра њи хо вој ре ал ној за сту пље но сти, по ме ну ти на лаз 
се мо же об ја сни ти не јед на ком ко ли чи ном тру да, ма те ри-
ја ла и вре ме на ко је је по треб но уло жи ти у из ра ду гра фи та 
раз ли чи тих вр ста. Ово на дво струк на чин ути че на њи хо ву 
про дук ци ју – пре све га, осо ба ко ја цр та не сти ли зо ва не гра-
фи те у мо гућ но сти је да за исто вре ме оста ви свој траг на 
да ле ко ве ћем бро ју ло ка ци ја од осо бе ко ја цр та сти ли зо ва ни 

23 При ро да по да та ка, на жа лост, не до пу шта ста ти стич ко те сти ра ње зна чај-
но сти по ме ну тих тен ден ци ја.
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графит, а може се прет по ста ви ти и да је број осо ба ко је цр-
та ју не сти ли зо ва не гра фи те ве ћи од бро ја оних ко ји цр та ју 
сти ли зо ва не (из ма те ри јал них раз ло га, као и услед не до-
стат ка мо ти ва ци је и/или та лен та за ства ра ње сти ли зо ва них 
гра фи та). Уко ли ко се, пак, опа же на за сту пље ност раз ли чи-
тих вр ста гра фи та си сте мат ски раз ли ку је од њи хо ве ствар не 
за сту пље но сти, пер цеп ци је за сту пље но сти сти ли зо ва них и 
не сти ли зо ва них гра фи та мо гле би за ви си ти од од но са ис пи-
та ни ка пре ма њи ма, о че му ће би ти ви ше ре чи ка сни је.

На и ме, од нос Бе о гра ђа на пре ма гра фи ти ма зна чај но се раз-
ли ку је у за ви сно сти од ти па гра фи та, пре вас ход но ди мен зи-
је сти ли зо ва ност – не сти ли зо ва ност гра фи та. Сти ли зо ва ни 
гра фи ти иза зи ва ју по зи тив не ре ак ци је и по жељ ни су у град-
ској сре ди ни, и то уто ли ко ви ше уко ли ко су ви ше сти ли зо ва-
ни. Не сти ли зо ва ни гра фи ти, с дру ге стра не, за ис пи та ни ке 
пред ста вља ју чи но ве ван да ли зма и ве о ма се не га тив но до-
жи вља ва ју. Пре ла зни тип гра фи та на ла зи се из ме ђу ове две 
ка те го ри је, у „си вој зо ни” бла го не га тив ног од но са.

Ди мен зи ја са др жа ја та ко ђе игра зна чај ну уло гу у од но су 
пре ма раз ли чи тим ти по ви ма не сти ли зо ва них гра фи та. По-
ли тич ке по ру ке и не сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си иза зи-
ва ју нај не га тив ни је ре ак ци је код ис пи та ни ка, док је пре ма 
љу бав ним по ру ка ма, с дру ге стра не, не га тив ни од нос не што 
бла жи, што се мо же об ја сни ти мо ти ви ма ко ји се при пи су ју 
ау то ру гра фи та (за љу бље ност). Је ди на вр ста не сти ли зо ва-
них гра фи та ко ја је по зи тив но оце ње на је су ду хо ви те по ру ке 
– афо ри зми. Овај тип гра фи та, иа ко не ма ли ков но-умет нич-
ку, мо же има ти ли те рар ну вред ност, а ху мор ко ји се њи ме 
пре но си ве ро ват но че сто уве се ља ва љу де, те се услед то га 
он на шао на дру гом ме сту по оми ље но сти од свих по ну ђе-
них ка те го ри ја (иза гра фи та-сли ка).

Мо же мо при ме ти ти да по сто ји од нос обр ну те сра зме ре из-
ме ђу пер ци пи ра не за сту пље но сти од ре ђе ног ти па гра фи та и 
од но са пре ма ње му. Об ја шње ње ова квог од но са по но во мо-
же мо тра жи ти у вре ме ну и тру ду ко је је по треб но уло жи ти 
у ства ра ње раз ли чи тих ти по ва гра фи та – што је ма ње ула га-
ња по треб но за из ра ду гра фи та ве ћа је ве ро ват но ћа на стан ка 
гра фи та да тог ти па, али је ујед но и ма ња ве ро ват но ћа да ће 
гра фит има ти би ло ка кву естет ску вред ност, и обр ну то. 

У по гле ду ло ка ци ја гра фи та, ис пи та ни ци на во де да су нај-
че шће ис пи си ва ни објек ти зи до ви ко ји окру жу ју објек те и 
под зем ни про ла зи, мо сто ви и над во жња ци, стам бе не згра-
де и обра зов не уста но ве. По но во, уко ли ко про це не ис пи-
та ни ка по сма тра мо као гру би од раз ствар не за сту пље но-
сти гра фи та, у слу ча ју ка те го ри је јав них про сто ра мо же се 
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претпостави ти да ау то ри гра фи та из бе га ва ју цр та ње и пи са-
ње по дру гим, ма ње јав ним или бо ље чу ва ним објек ти ма јер 
не же ле да до ла зе у си ту а ци ју да се ди рект но су ко бља ва ју 
са вла сни ком објек та. Могуће је и да их на ве де не јав не по-
вр ши не по себ но при вла че због не ких сво јих ди стинк тив них 
карак тeристика – јав ност, мо гућ ност при сва ја ња „сло бод-
ног” де ла те ри то ри је или же ља за улеп ша ва њем соп стве-
ног окру же ња. Уче ста ла по ја ва гра фи та на зи до ви ма шко ла 
и стам бе них обје ка та мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да су 
осо бе за ко је се прет по ста вља да пи шу ове гра фи те упра-
во мла ди ко ји ве ли ки део свог вре ме на про во де у шко ли и 
свом не по сред ном ком ши лу ку, те да су на овим ло ка ци ја ма 
њи хо ви гра фи ти нај ви дљи ви ји же ље ној пу бли ци – дру гим 
мла дим осо ба ма.24

Ло ка ци је на ко ји ма ис пи та ни ци нај че шће су сре ћу гра фи те 
ујед но се оце њу ју као нај при клад ни је за њи хов на ста нак 
(зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те, под зем ни про ла зи, 
мо сто ви и над во жња ци). Ови про сто ри су че сто за пу ште ни, 
не у ре ђе ни, сла бо осве тље ни, без над гле да ња и ге не рал но 
ни ске естет ске вред но сти. С јед не стра не, ово пру жа број-
не при ли ке за ства ра ње гра фи та, а ујед но чи ни по сма тра че 
ма ње осе тљи вим на „на ру ша ва ње” по сто је ћег из гле да обје-
ка та. Уко ли ко су у пи та њу сти ли зо ва ни гра фи ти, на ро чи то 
гра фи ти-сли ке чи јем на стан ку за пу ште не ло ка ци је мо гу по-
го до ва ти због мо гућ но сти ду жег нео ме та ног ра да, на ве де ни 
про сто ри мо гу за пра во би ти улеп ша ни и обо га ће ни.

До са да смо у ин тер пре та ци ја ма до би је них на ла за про це не 
ис пи та ни ка о за сту пље но сти гра фи та тре ти ра ли као гру би 
од раз њи хо ве ствар не за сту пље но сти. Ипак, мо гу ће је да на 
пер цеп ци је ис пи та ни ка де лу ју од ре ђе ни си сте мат ски фак-
то ри, ко ји зна чај но ис кри вљу ју њи хо во опа жа ње гра фи та. 
Је дан та кав фак тор мо гао би би ти упра во од нос пре ма гра-
фи ти ма раз ли чи тог ти па или на раз ли чи тој ло ка ци ји. На 
при мер, мо гу ће је да су ис пи та ни ци сен зи ти зи ра ни на не-
сти ли зо ва не гра фи те пре ма ко ји ма има ју не га ти ван од нос па 
их че шће за па жа ју од сти ли зо ва них или гра фи та пре ла зног 
ти па, пре ма ко ји ма има ју по зи ти ван или не у тра лан став. 
Уко ли ко при хва ти мо ову прет по став ку, оче ки ва но би би ло 
да слич на тен ден ци ја по сто ји и у по гле ду ло ка ци ја на ко ји-
ма се гра фи ти на ла зе. Дру гим ре чи ма, ис пи та ни ци би че шће 
при ме ћи ва ли гра фи те ко ји се на ла зе на ло ка ци ја ма ко је сма-
тра ју не при клад ним не го оне ко ји се на ла зе на ло ка ци ја ма 
ко је оце њу ју при клад ни јим, ме ђу тим, ре зул та ти по ка зу ју 

24 Ђор ђе вић, Р. Д., нав. де ло, стр. 201-205; Hal sey, M. and Young, A., op. cit., 
p. 170-171; Ot hen-Pri ce, L., op. cit., p. 8; Young, A., op. cit., p. 102-103.
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упра во су прот но. Сто га, сма тра мо да се опа же не раз ли ке у 
за сту пље но сти по је ди них ви до ва гра фи та и гра фи та на раз-
ли чи тим ло ка ци ја ма у гра ду нај бо ље мо гу об ја сни ти њи хо-
вом ствар ном ди фе рен ци јал ном за сту пље но шћу. На рав но, 
ово ни је је ди но мо гу ће об ја шње ње до би је них на ла за, па је 
ис ка за ну прет по став ку нео п ход но по твр ди ти ре ги стро ва-
њем објек тив не за сту пље но сти гра фи та у Бе о гра ду.

Гра фи ти се у це ли ни не по сма тра ју као озбиљ ни ји пре кр ша-
ји, а „ис пра вља ње учи ње ног” је за ве ћи ну ис пи та ни ка до-
вољ на ме ра санк ци о ни са ња. Ипак, ви дљи ва је тен ден ци ја да 
се сти ли зо ва ни гра фи ти бла же санк ци о ни шу од пре ла зних, 
ко ји су пак бла же санк ци о ни са ни од не сти ли зо ва них, као и 
тен ден ци ја да ва ња нај бла жих ка зни за гра фи те на ста ле на 
јав ним про сто ри ма, а нај те жих за гра фи те на јав ним уста-
но ва ма.

За кљу чак

При ка за но ис тра жи ва ње бе о град ских гра фи та пред ста вља, 
ко ли ко је ау тор ки по зна то, пр во ове вр сте у на шој сре ди-
ни. Сто га, сма тра мо да је ње гов зна чај пре све га у то ме што 
скре ће па жњу на је дан аспект ур ба не сре ди не ко ји је до са да 
био за не ма рен у ис тра жи ва њи ма, а ко ји по бу ђу је ве ли ко ин-
те ре со ва ње ба рем де ла јав но сти, и пру жа по чет не смер ни це 
за ње го во да ље из у ча ва ње. 

Нај ве ће огра ни че ње ис тра жи ва ња пред ста вља ма ли и при-
стра сан узо рак. Сто га, до би је ни ре зул та ти мо ра ју се при хва-
ти ти са ре зер вом. Ипак, на лаз да чак и узо рак за ко ји се мо же 
прет по ста ви ти да је „на кло њен” гра фи ти ма ве ћи ну ти по ва 
гра фи та оце њу је не га тив но, а ве ћи ну ло ка ци ја на ко ји ма се 
они мо гу на ћи сма тра не при клад ним, под вла чи по тре бу за 
ре дов ним ак ци ја ма чи шће ња гра да од гра фи та и евен ту ал-
ним уво ђе њем до дат них, пре вен тив них ме ра. С дру ге стра-
не, гра фи ти ко ји под ра зу ме ва ју од ре ђе ни вид кре а тив но сти, 
би ло ли ков не, би ло вер бал не, до би ја ју по зи тив не оце не ис-
пи та ни ка. Уко ли ко се, у не ком на ред ном ис тра жи ва њу, по ка-
же да и ре пре зен та тив ни ји узо рак има по зи ти ван од нос пре-
ма сти ли зо ва ним гра фи ти ма, њи хо ва про дук ци ја би се мо гла 
под ста ћи до дат ним и уче ста ли јим ак ци ја ма опле ме њи ва ња 
од ре ђе них град ских по вр ши на овим ти по ви ма графи та. 

Тен ден ци ја да се оне вр сте гра фи та ко је се пер ци пи ра ју као 
нај за сту пље ни је ујед но до жи вља ва ју нај не га тив ни је мо же 
по ти ца ти од сте пе на ула га ња по треб ног за на ста ја ње раз ли-
чи тих ти по ва гра фи та, што је по треб но до дат но ис тра жи ти. 
Бла ге не га тив не оце не не сти ли зо ва них гра фи та са љу бав-
ним по ру ка ма по тен ци јал но ука зу ју на скло ност по сма тра ча 
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да при ли ком да ва ња оце на узи ма ју у об зир мо ти ве ау то ра 
гра фи та. По зна ва ње опа же не и ствар не мо ти ва ци је ко ја ле-
жи у осно ви ства ра ња раз ли чи тих ти по ва гра фи та пру жи ло 
би ду бље раз у ме ва ње фе но ме на гра фи та.

На ред на ис тра жи ва ња мо гла би се та ко ђе ба ви ти објек тив-
ном рас про стра ње но шћу гра фи та, као и ње ним од но сом са 
су бјек тив ним ути сци ма по сма тра ча, као и ис пи та ти по сто ја-
ње евен ту ал не ин тер ак ци је из ме ђу ти па гра фи та и ло ка ци је 
на ко јој се он на ла зи. Не ки од од го во ра ис пи та ни ка пред-
ста вља ју основ за до пу ну по ну ђе не кла си фи ка ци је гра фи та 
пре ма ти пу, нпр. стен сил гра фи ти ма и та го ви ма, док би се 
кла си фи ка ци ја обје ка та по при клад но сти пи са ња гра фи та 
мо гла ре ви ди ра ти та ко да бо ље од ра жа ва упра во ову њи хо ву 
ка рак те ри сти ку.

При лог 1

Фо то гра фи је ти пич них пред став ни ка раз ли чи тих ка те го ри ја 
гра фи та. Фо то гра фи је су би ле при ка за не ис пи та ни ци ма као 
са став ни део ан ке те.

Слика 1.1. Типични представници врста графита: 1. Графит-
слика; 2. Стилизован, тешко читљив натпис; 3. Стилизован, лако 
читљив натпис; 4. Нестилизован натпис; 5. Политичка порука; 

6. Љубавна порука и 7. Духовита порука, афоризам
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При лог 2

Ре ле вант ни де ло ви екс тен зив не, ра чу на р ски ад ми ни стри ра-
не ан ке те ко ри шће не у ис тра жи ва њу:

У овом упит ни ку ће се на ла зи ти пи та ња ко ја се од но се на 
раз ли чи те ти по ве гра фи та. Мо гу ће је да не ке од тих ти по ва 
гра фи та ни сте до са да има ли при ли ке да ви ди те. Мо ли мо 
Вас да озна чи те сва ки тип (ра ди бо ље ори јен та ци је осла-
њај те се на при ло же не илу стра ци је [Прилог 1]) са ко јим сте 
упо зна ти, од но сно, чи ји сте ба рем је дан при ме рак има ли 
при ли ке да ви ди те ужи во:

а) гра фи ти-сли ке 

б) те шко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

в) ла ко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

г) не сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

д) по ли тич ке по ру ке

ђ) љу бав не по ру ке 

е) ду хо ви те по ру ке, афо ри зми

Уко ли ко сте има ли при ли ке да ви ди те, по ред на бро ја них, 
не ки дру ги тип (дру ге ти по ве) гра фи та, мо ли мо Вас да их 
све до пи ше те у по ље ис под.

Раз ли чи ти ти по ви гра фи та се у гра ду сре ћу са раз ли чи том 
уче ста ло шћу. За ни ма нас ко ли ко че сто сте Ви ви ђа ли на ве-
де не ти по ве гра фи та. За сва ки тип гра фи та озна чи те број 
ко ји се од но си на ње го ву за сту пље ност, при че му је њи хо во 
зна че ње сле де ће: 0 – овај тип гра фи та не по сто ји у гра ду; 1 
– по сто ји ма ње од 5 гра фи та овог ти па; 2 – по сто ји из ме ђу 5 
и 20 гра фи та овог ти па; 3 – по сто ји из ме ђу 20 и 50 гра фи та 
овог ти па; 4 – по сто ји ви ше од 50 гра фи та овог ти па: 

а) гра фи ти-сли ке 

б) те шко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

в) ла ко чи тљи ви сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

г) не сти ли зо ва ни пот пи си и нат пи си 

д) по ли тич ке по ру ке

ђ) љу бав не по ру ке 

е) ду хо ви те по ру ке, афо ри зми

Гра фи ти се на ла зе на мно гим ло ка ци ја ма у на шем окру же њу. 
Мо ли мо Вас да озна чи те број ко ји од го ва ра за ступљености 
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са ко јом сте ви ђа ли гра фи те на на ве де ним ло ка ци ја ма у гра-
ду. При да ва њу од го во ра узми те у об зир је дан (би ло ко ји 
у окви ру да те ка те го ри је, али нај ви ше ис пи сан гра фи ти ма) 
обје кат те вр сте и од го во ри те ко ли ко је мо гу ће уо чи ти гра-
фи та на ње му. 0 – ни је дан гра фит; 1 – из ме ђу 1 и 3; 2 – из ме-
ђу 4 и 10; 3 – из ме ђу 11 и 20; 4 – пре ко 20 гра фи та: 

а) при ват не ку ће

б) стам бе не згра де

в) по слов ни објек ти (ка фи ћи, тр жни цен три, се ди шта 
фир ми и сл.)

г) обра зов не уста но ве (вр ти ћи, основ не шко ле, сред ње 
шко ле, ви ше шко ле, фа кул те ти и сл.)

д) уста но ве кул ту ре (би бли о те ке, по зо ри шта, би о ско пи, 
до мо ви кул ту ре и сл.) 

ђ) дру ге јав не уста но ве (ко је не спа да ју у прет ход но 
наведе не) 

е) спо ме ни ци кул ту ре (ста туе, за ко ном за шти ће не згра де 
и сл.) 

ж) зи до ви/ограде ко ји окру жу ју објек те, али не при па да ју 
ни јед ном зда њу кон крет но 

з) под зем ни про ла зи, мо сто ви, над во жња ци 

и) сред ства јав ног пре во за

Уко ли ко по сто је још не ке ло ка ци је на ко ји ма сте ви ђа ли гра-
фи те, а да ни су об у хва ће не прет ход ним спи ском, мо ли мо 
Вас да их све до пи ше те у по ље ис под.

За ни ма нас да ли и на ко ји на чин Ви сма тра те да тре ба ка-
жња ва ти осо бе ко је пи шу/цр та ју гра фи те по кон крет ним ло-
ка ци ја ма. За сва ки тип гра фи та озна чи те вр сту ка зне ко ју 
сма тра те при ме ре ном при че му је зна че ње бро је ва сле де ће: 

0 - По чи ни о ца не бих ка знио/ла  ни на ко ји на чин или бих 
му упу тио/ла са мо усме ну опо ме ну; 

1 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  нов ча ном ка зном сра змер ној 
на не се ној ште ти (по треб ној за са на ци ју објек та); 

2 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  нов ча ном ка зном ко ја би ви-
ше стру ко пре ва зи шла на не се ну ште ту; 

3 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  услов ном ка зном за тво ра ко-
ја би под ра зу ме ва ла дру штве но ко ри стан рад; 

4 - По чи ни о ца бих ка знио/ла  за твор ском ка зном аде кват-
ном на чи ње ном пре кр ша ју.
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Abstract

Graffiti can be seen as a specific means of communication used by 
young people in urban environments. Graffiti are a very heterogeneous 
phenomenon, certain aspects of which border on art, while others remain 
in the domain of vandalism. Considering the absence of graffiti related 
research in our country, this study is exploratory and has two main 
goals - to assess the perception of Belgrade citizens on the prevalence 
of diverse types of stylized and non-stylized graffiti in different urban 
locations and to determine the participants’ relationship towards 
graffiti, and their subtypes, as well as the appropriateness of a number 
of locations for creating graffiti. A convenient sample of 100 citizens of 
Belgrade has completed an on-line extensive questionnaire. The results 
indicate that non-stylized graffiti are perceived as more prevalent 
than stylized graffiti, while the relationship towards stylized graffiti is 
significantly more favourable. This finding could be explained by the 
greater amount of effort invested in stylized graffiti which leads to their 
higher aesthetic value. Certain public spaces - such as surrounding walls 
/ fences, underpasses, overpasses and bridges - which are perceived as 
most covered in graffiti are at the same time seen as most appropriate 

for this type of activity.

Keywords:graffiti, types of graffiti, Belgrade graffiti, frequency  
assessment, attitude towards graffiti


