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СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА „СРЦА”
Читање графита са садржајем љубавног карактера

Оn ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. 

A. de Saint-Exupéry

Сажетак. У овом раду се најпре указује на употребу „срца” – у „обичној”,
а у неколико случајева и у електронској графији – у графитима са садржајем љубавног
карактера, тј. графитима у којима се исказује или наговештава осећање љубави према
особи супротног пола, и на лингвистичке функције које овај симбол љубави има у
њима. Затим аутор, полазећи од положаја који „срце” заузима у самом графиту,
анализира његове вредности и значења и показује да овај „симбол љубави” у
одређеном положају у оквиру графита, има вредност и значење глагола и функцију
предиката реченице.

Кључне речи: срце, графит са садржајем љубавног карактера, порука, по-
шиљалац, аутор, прималац, језичке функцијe, глагол, предикат.

У графитима са садржајем љубавног карактера исписаним по зидовима
стамбених зграда, школа и другим јавним објектима,2 било да се њима иска-
зује или само наговештава осећање љубави према особи супротног пола3 – не-
ретко уочавамо један или више цртежа „срца”, које, као што знамо, представ-

1 radmilaobradovicffkm@gmail.com
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ља симбол љубави. Цртежи „срца” су у графитима, као и сами графити,
изведени разним средствима која се могу употребити за писање по поменутим
површинама – разним врстама боја, спрејовима, кредама у боји,4 рађени су –
слободном руком, вероватно и помоћу разних шаблона и/или модела, у разли-
читим величина и варијантама основног облика; при том се „срце” оцртава ли-
нијом, када још може садржавати два слова или надимак, датум или је пак пов-
ршина у форми срца „испуњена”; „срце” може бити у једној или више боја, а
„пише се” и у електронској графији која се користи и у ЅМЅ-порукама (<3).5

Неретко су „срца”, кao и сами графити, случајно или намерно, написана одн.
нацртана црвеном бојом, која такође представља симбол љубави.

Глобално значења oвог „симбола љубави” употребљеног у готово поло-
вини графита у нашем узорку, повезано је управо са значењем које он има као
симбол – њиме се изражава или наговештава љубавно осећање према особи
супротног пола, зато се „срце”, колико смо могли да приметимо, не употре-
бљава у графитима са политичким6 и спортским садржајем.7 При том графити
са садржајем љубавног карактера имају свих шест лингвистичких функција8 а
има их и „срце”, као што ћемо даље у тексту показати. 

Наиме, „срце” у графитима са садржајем љубавног карактера представ-
ља елеменат који привлачи и задржава пажњу примаоца поруке (фатичка

функција), понекад и упућује на начин читања оног што му претходи и/или на

2 Наш корпус је обухватио осамдесетaк графита забележених на простору северног дела
Косовске Митровице, које смо прикупили у првој половини 2012. године, тачније – од јануара
до краја септембра 2012. године, а драгоцену помоћ пружила нам је апсолвент Филозофског
факултета у Косовској Митровици Теодора Рихтеровић.

3 Управо стога што се у графитима који сачињавају наш корпус осећање љубави према
особи супротног пола исказује, било експлицитно, и то непосредно или посредно, било им-
плицитно, или само наговештава, у порукама које могу бити непотпуне, потпуне или развије-
не, овде их називамо „графити са садржајем љубавног карактера”. Напред изнету поделу гра-
фита изложили смо у књизи Пиши ми о љубави: о графитима са садржајем љубавног
карактера (Обрадовић, Р. 2012). 

4 Објашњења у вези са средствима за писање и техникама њихове примене доступна су,
поред осталог, и на следећим веб-сајтовима: http://pakisss.wordpress.com/2010/06/12/o-crtanju
-grafita/Posted: June 12, 2010 in Uncategorized; http://graffiti1nr.webs.com/. А они који желе да
уклоне графите на располагању такође имају више техника, а информације и услуге могу доби-
ти на неколико адреса, ми овде наводимо две: http://teribo.com/onama.php; http://suviled.com/
uklanjanje_grafita.html.

5 На овакву употребу овог симбола указали смо у поменутој књизи у којој смо се пре-
васходно бавили анализом структуре и садржаја „љубавних графита”, тако да је само „читање
срца” остало у другом плану (Обрадовић 2012). 

6 Тако увид у књигу Радомира Ђорђевића Град и графити: политички графити у се-
верној Косовској Митровици (Ђорђевић Р. 2011) која доноси фотографије нешто више од 70
политичких графита показује да ниједан од њих не садржи цртеж „срца”. 

7 Да изузетак потврђује правило – сведочи графит којим неименовани „аутор” поручује
„♡ ZVEZDU”.

8 На шест језичких функција графита са садржајем љубавног карактера указали смо у
овде поменутој књизи (Обрадовић Р. 2012).
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глобалан начин упућује на емоцију љубави њеног пошиљаоца (референ-

цијална функција), на језик симбола преводи оно што је исказано речима и/
или бојом (металингвистичка функција). Осим тога, осећа се и као неке вр-
ста личног печата или потписа пошиљаоца (експресивна [емотивна, емоцио-

нална] функција), а с обзиром на то да се он, као што ћемо видети, често не
потписује, чак и као нека врста печата који као да оверава или потврђује
претходни садржај (такође референцијална функција), ово последње утоли-
ко пре што је често изведен помоћу шаблона. „Срце” има и експресивну (емо-

тивну, емоционалну) функцију, јер се помоћу њега изражава став субјекта
према оном о чему он говори, али као и сам графит, има конативну функ-

цију9, јер је крајњи циљ пошиљаоца поруке да њиме изазове одређено пона-
шање примаоца поруке, иако он то експлицитно не саопштава.10 

У оквиру самих графита заступљених у нашем корпусу цртеж или црте-
жи срца заузимају различите положаје у односу на његов текстуални део и
сходно томе могу се „читати” на различите начине.

Тако се у извесном броју случајева један цртеж срца налази на крају по-
руке, независно од њеног садржаја и дужине, и то понекад после неког знака
интерпункције тако да, на први поглед можда изгледа и као самосталан еле-
мент, али чињеница да се налази у близини одређене текстуалне поруке и да је
изведен у истој боји као и она сама, указује на то да је њен конституент. У та-
квим случајевима боја па и нијанса боје понекад представљају једини „синтак-
сички” критеријум.

9 Примера ради, истичемо да политички графити имају за крајњи циљ да подстакну на
окупљање око неке идеје и/или на деловање против неке политике односно режима, као што и
комерцијални слогани имају за циљ да подстакну на куповину одређеног производа, али и јед-
ни и други своју конативну функцију испуњавају ефикасније уколико је она прикривенија (Уп.
Обрадовић, Р. 2001) „Поетика политичког слогана”; Обрадовић, Р. 1998), „Комерцијални сло-
ган и језичке функције”.

10 Осим тога, велики број графита са садржајем љубавног карактера имплицитно каже
„знај (да)”/ „знајте (да)”, што се лако може установити увођењем једне од ових секвенци или
чак обе, испред или унутар вербалног дела поруке.

Уп(ореди): Znaj da sam … još uvek za tobom ludak …!
Znaj da … zauvek i opet malo je, [sic!] da sa tobom celi život ostanem …
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Прилог 1.

Ако се први „графитер” послужио стихом познатог хита забавне музи-
ке,11 други је исписао поруку која подсећа на стих, а „у потпису” ставио само
почетно слово свог имена, док је трећи преузео стих новокомпоноване народ-
не песме: 

Прилог 2.

11 Наведени графит смо забележили на три локације, од тога једном у краћој варијанти
која гласи : ZA TOBOM LUDAK! ♡

 ♡ ♡ ♡
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Прилог 3.
Као што се може видети, у сва три случаја изостало
је име примаоца поруке, а у првом и трећем и име
пошиљаоца, док се у другом даје само почетно сло-
во његовог имена, тако да се у овим случајевима
утолико пре цртеж „срца” може схватити као лични
печат и потпис „графитера”. 
Осим тога, у наведеним примерима „срце” би мог-

ло да се „чита” и као читава узрочна реченица.12 
У следећем случају на крају поруке налази се једно мало „срце” а у оно

веће, које се налази непосредно иза знака узвика на крају првог вербалног дела
графита, пошиљалац поруке „закључава” почетна слова вероватно свог и
очигледно – имена примаоца поруке: 

Прилог 4.

Овде додуше остаје нејасно значење прилога више који је, са три тачке,
дописан укосо али евидентно истим рукописом и средством за писање у истој
боји: 

12 Још увек за тобом лудак … зато што те волим!
Заувек и опет мало је, [sic!] да са тобом цели живот останем … зато што те волим!
Живот си ми цео и сна један део зато што те волим!
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Прилог 5.

Као што се може видети, пошиљалац поруке осећање љубави према
примаоцу изражава на три начина и то црвеном бојом, која је симбол љубави,
вербално и помоћу симбола љубави, „срца”, који употребљава два пута.13 При
том је мало „срце” овде потпис пошиљаоца, још један знак његовог љубавног
осећања и његов мали „печат”.14

Напомињемо и да наведени графит иначе спада у мање бројну групу
графита у нашем корпусу у којима женска особа изражава осећање љубави
припаднику супротног пола.15 

Овде још истичемо да је већина графита у нашем корпусу писана лати-
ничким писмом. Осим тога, констатујемо да се у трећем као и у већини оста-
лих графита, које ћемо овде анализирати, иза односно испред личног имена у
вокативу не употребљава запета.

Као што се може видети, сва три графита су написана у црвеној боји, а
како је иста симбол љубави, није тешко закључити да у трећем примеру „гра-
фитер” осећање љубави изражава на три начина: вербално, помоћу „срца” и

13 Пошто је примаоцу „саопштио” да га воли, у прво срце је уписао почетна слова свог и
примаочевог имена и тиме њихова имена „закључао у своје срце” – дакле, језиком симбола је
поручио „моја љубав према теби је вечна”/ „увек ћу те волети”/ „заувек те волим”. Затим је,
следећи своје осећање и мисао, дописао прилог више, али осећања и мисао није исказао до
краја. Остаје да претпоставимо да је можда хтео да дода: („моја љубав према теби је вечна”/
„увек ћу те волети”/ „заувек те волим”) „(и још) више (од тога)”… 

14 Како се горњи графит налази при дну фасаде једне стамбене зграде, на фотографији
снимљеној током јула нисмо могли да избегнемо огревна дрва, која су се ту нашла пре него што
их је власник сместио у подрум. 

15 У овом и у другим случајевима секвенцу знај (да) могуће је увести у саму поруку : Уп.
Жикице, знај да волим те! 
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употребом црвене боје. У прва два графита осећање љубави се изражава имп-
лицитно а у трећем експлицитно и при томе непосредно. 

Љубав две особе најједноставније наговештавају графити који садрже
само по два имена – женско и мушко, односно мушко и женско, било да су она
повезана везником „и”16 или на неки други начин, или су пак написана једно
изнад другог. У доњем примеру видимо три графита који садрже три пара име-
на написаних једно изнад другог а исти се могу схватити као наговештај да се
две особе воле или, тачније – као наговештај носиоца једног имена носиоцу
другог имена – да га он воли: 17

Прилог 6.

Исте парове имена, само у другачијем редоследу, налазимо написане та-
ко да су имена једно поред другог и повезана везником „и”, с тим што у овој
варијанти графити садрже још један конституент – цртеж „срца”: 

16 Ипак, забележили смо један још једноставнији графит, у коме се везником „и” пове-
зују вероватно почетна слова имена особа које се воле: М и С.

17 Како носиоци датих имена, по правилу, станују у истом крају и/или похађају исту
школу, онај други ће се препознати али и обоје ће бити препознати, што је такође битно. 
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Прилог 7.

У три горња примера „срце” се налази у положају предиката реченице и
могло би се „прочитати” као 3. лице множине презента реципрочног глагола
„волети се” , односно значење наведених графита би могло да буде: „(x) и (y)
се воле”.18

У једном од мање бројних графита у нашем узорку написаних ћирилич-
ким писмом и уз то једном од још ређих, у којима се иза личног имена у вока-
тиву употребљава запета, „срце” се не налази на крају поруке већ, можда и
због недостатка простора, испод ње, тачније испод имена примаоца поруке, с
тим што овде изостаје име пошиљаоца поруке : 

И в а н а ,  в о л и м  т е !

♡

Некада се може сматрати да „срце” језиком симбола понавља или „пре-
води” садржај поруке, што значи да је или редундантно или да има и металин-
гвистичку функцију, као што је случај у следећем примеру у коме „срце” по-
навља или „преводи” семантички садржај глагола у функцији предиката:

18 Напомињемо да смо поред осталих, и ове две групе графита забележили управо у дво-
ришту једне основне школе у северној Косовској Митровици. Чињеница да исте парове имена
налазимо у графитима који имају само два конституената и у графитима сложеније „синтаксич-
ке структуре” упућује на то да они практично имају готово иста значења, што би значило и да
знак срца има превасходно фатичку функцију. 
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RUCA

VOLIM ♡ TE

 By: TVOJA DUŠA

Ако у наредном примеру „срце” има функцију предиката и вредност и
значење 1. лица једнине презента глагола „волети”, онда глагол који се налази
иза њега понавља или „преводи” његово „значење”. Пошто се пошиљалац по-
руке, који себе „означава” само као аутора, потписује са „VOLI TE TVOJ
DACO”, значи да ова порука, уз то написана и црвеном бојом, садржи чак чет-
вороструку „изјаву љубави”, па и у случају да је „DACO” „срце” иза имена
примаоца поруке „написао” уместо запете: 

Прилог 8.

Овде констатујемо да у извесном броју случајева вероватни пошиљаоци
порука своје име/надимак уводе помоћу енглеског предлога „by” са или без
двотачке, што значи да се потписују као аутори а не као пошиљаоци поруке,
чак и онда када она представља експлицитну и уз то непосредну изјаву љуба-
ви.

Осим тога, забележили смо и два графита у којима „срце” заузима „ини-
цијални” положај. У једном од њих „срце” се налази изнад два имена написана
једно изнад другог: 
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Прилог 9.

Знак „срца” се употребљава и као веза између два имена, када може да
се „чита” као везник „и” или чак као „(x) и (y) + 3. лице множине презента ре-
ципрочнoг глагола „волети се”: 

BLAGOJE

♡

SANDRA

Боро ♡ САЊА

Mартин ♡ Ан)ела19 

На исти начин се употребљава, па сходно томе и чита – и „срце” у елек-
тронској графији: 

19 Чињеница да смо практично на истој локацији забележили и поруку АнFела ♡, у којој
препознајемо „печат” истог пошиљаоца, показује да „графитери” теже разноврсности у изра-
жавању својих емоција али и да је значење ове две поруке слично. 
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Petar

<3

MILJANA20

Пошиљалац поруке који је желео да буде загонетан, написао је само по-
четно слово имена примаоца поруке, и то на столу у једној пицерији у коју пре-
тежно навраћају млади: 

Прилог 10.

Забележили смо и графите који садрже само једно име уз које се налази
један односно неколико цртежа „срца” а у два случаја и један електронски знак
„срца” (<3):

20 Непосредно испод овог графита налази се још један, који са првим можда образује
целину: M4EVER – Ову секвенцу читамо Miljana for ever, то јест „Миљана заувек”. 
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Анђела ♡

Прилог 11.

Прилог 12.
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Прилог 13.

МAŠA <3

BY: BAKI

У наведеним примерима цртеж „срца” односно сам графит, могао би да
се „чита” на више начина, али све указује на то да се овде ради о наговештаји-
ма љубавног осећања које женским особама, чија се имена употребљавају у
номинативу, упућују (нама) непознати пошиљаоци, због чега су ови нагове-
штаји формално непотпуни, осим у последњем случају, када се пошиљалац
поруке потписује, али као њен аутор, па се овде ради о потпуном наговештају
љубавног осећања.

У примеру који следи, „срце” ефектно замењује латиничко слово „v”,
што значи да су у првом плану његова фатичка, поетска (естетска) и експре-
сивна (емотивна, емоционална) функција:
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Прилог 14.

У следећем примеру, у коме такође доминира „боја љубави”, која се
ефектно комбинује са белом, цртежи „срца” имају фатичку функцију – јер
привлаче и задржавају пажњу примаоца поруке, референцијалну – јер усме-
равају комуникацију према ономе о чему пошиљалац поруке говори, експре-
сивну – јер изражавају став пошиљаоца према оном о чему он говори, мета-
лингвистичку функцију – јер на језик симбола преводе значење вербалне
поруке и поетску (естетску) функцију – јер доприносе да порука постане естет-
ски објекат, усмерена на саму себе, док је конативна функција најмање при-
метна: 21 

Прилог 15.

21 Констатујемо да смо забележили и графит који представља два срца уписана једно у
друго а при том мање срце садржи слова М и B. Пошто се у већини случајева као пошиљаоци
порука идентификују мушке а као примаоци порука – женске особе, можемо претпоставити да
пошиљалац поруке примаоцу исте поручује да је у своје срце „закључао” њено срце и почетна
слова њихових имена, односно своју љубав према њој, што значи да јој поручује да ће је увек
волети.
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Поред тога, у неколико графита „срце” се налази унутар саме вербалне
поруке и то на месту предиката реченице и уз то функционише као предикат.
У два графита који представљају експлицитну изјаву љубави, „срце” се налази
на месту предиката – иза свог субјекта (I) а испред објекта (Danilo oдносно
you), а „читамо” га на следећи начин: „[I] love [Danilo]” односно „[I] love
[you]”, што значи да у овом случају (овде) „срце” има вредност 1. лица једнине
презента енглеског глагола „to love” (волети): 

I ♡ Danilo

By: Мајa

Док се у првом графиту, у коме се љубав изјављује експлицитно али пос-
редно, пошиљалац поруке потписује као њен аутор,22 други, који такође пред-
ставља експлицитну али уз то и непосредну изјаву љубави – не садржи ни име
пошиљаоца али ни име аутора поруке:23 

TATJANA

I ♡ YOU !

Ипак, „срце” чешће „куца” на српском језику јер, као предикат, има
вредност и значење презента глагола „волети” и то не само у облику за прво
лице једнине, као у доњој љубавној изјави која је и датирана, али се име по-
шиљаоца ове поруке може само претпоставити:24 

22 Како ова порука може бити проширена секвенцом знајте (да), на први поглед порука
је упућена свима, али је њен скривени прималац заправо именована особа. И сам пошиљалац
поруке се „скрива” и то на тај начин што се потписује као аутор. 

23 Евидентно је да ова порука не може да буде проширена секвенцом знајте (да) већ сек-
венцом знај (да), а њен прималац је именована особа. 

24 Наиме, на супротној страни од датума може се прочитати надимак „Sale”, испод ког је
написано GK..!
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Прилог 16. 

 „Срце” представља предикат и значи „волим” и у графиту који, по све-
му судећи, представља варијанту најзаступљенијег графита у нашем корпусу,
али се ни у једној од њих пошиљалац није потписао:

Прилог 17.
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Срце „говори” у 3. лицу једнине презента глагола „волети” у првом гра-
фиту којим се поручује да  „Тwister” воли „Аnu”, a исту вредност и значење у
другом графиту има „срце” чија светла половина изгледа као да чува заједнич-
ко почетно слово имена пошиљаоца и скривеног примаоца поруке а сам гра-
фит се завршава једним наранџастим узвичником и уз то је датиран на за-
нимљив начин: 

Прилог 18.

Прилог 19.
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И „срце” у електронској графији „чита” се као 3. лице једнине презента
глагола „волети”, односно, такође има функцију предиката реченице која има
исказан субјекат и објекат: 

Прилози 20, 21.

Констатујемо да се на крају три последња графита налази знак узвика, с
том разликом што се он у трећем примеру комбинује са електронским симбо-
лом „осмеха”, а у четвртом са знаком који нисмо успели да протумачимо. 

Четири графита у којима „срце” има вредност 3. лица једнине презента
глагола „волети”25 представљају експлицитне али посредне изјаве љубави.26

Они на први поглед изгледају као поруке анонимног пошиљаоца анонимном
примаоцу или примаоцима. Изузетак представља четврти графит у коме се,
што је посебно интересантно, појављује, за нас додуше недовољно читак, на-
димак, употребљен у вокативу, који представља правог примаоца поруке.
Међутим, у поменута четири графита прави пошиљалац поруке је носилац
првог имена, у сва четири случаја то су особе мушког пола, а скривени прима-
лац је носилац другог имена, које је у акузативу, у сва четири случаја реч је о
особама женског пола. 

25 И унапред приказана три графита у којима заузима положај предиката реченице „ср-
це” могло би да има вредност и значење и 3. лице множине презента глагола „волети се”.

26 Притом се могу посматрати на више начина. Наиме, на први поглед аутор/пошиљалац
поруке констатује да мушка особа наведеног имена воли женску особу чије се име наводи. Али
у три овде приказана графита запажамо и знак узвика, што значи да аутор у њима можда дирек-
тно изражава свој став према ономе о чему говори, можда то даје на знање околини, можда по-
ручује примаоцу или неком – трећем. У прилог овом последњем „читању” је и чињеница да у
другом од два горе напоредо приказана графита видимо и „треће” име односно надимак у вока-
тиву, запетом одвојен од претходног дела реченице. Томе у прилог наводимо и податак да се
недалеко од горе наведеног налази графит Neno, volim te. [by: Prce], ако смо име „аутора” до-
бро прочитали. А можда је заљубљеним пошиљаоцима порука само било лакше да о себи гово-
ре у трећем лицу, као што то чине мала деца. Или су се само поиграли, па су своја осећања пре-
ма истој особи у графитима исказали и у првом а и у трећем лицу. У прилог томе и податак да
смо недалеко од графита Маrе <3 Teu! забележили и графит Tea, volim te! By Mare. 
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Наша анализа је показала да „срце”, у својој уобичајеној „графији”, у
графитима са садржајем љубавног карактера, у нашем корпусу има све лин-
гвистичке функције као и сами графити у којима се налази, али, као што све
језичке функције нису подједнако изражене у свим графитима, тако се и доми-
нантне функције „срца” у њима мењају од графита до графита. 

Bредности и значења у којима се „срце” употребљава у овим графитима
повезана су са изражавањем односно наговештавањем осећања љубави према
особи супротног пола. 

Поред тога, у неким примерима „срце”, у својој „уобичајеној” графији
налази се у положају предиката и могло би да има вредност и значење 3. лица
множине презента глагола „волети се”: 

Mica i Laki ♡ → „Мица и Лаки се воле.”

Штавише, у положају на крају графита, после вербалног дела поруке,
„срце” би могло да има вредност каузалне реченице:

Живот си ми цео и сна један део! ♡

→ Живот си ми цео и сна један део! зато што те тако много волим.27

Међутим, у неким случајевима „срце” у својој „уобичајеној” графији,
осим што се налази у положају предиката, у правом смислу речи има вредност
и значење 1. лица једнине презента и то енглеског глагола „to love” односно
српског глагола „волети”: 

I ♡ Danilo

By: Мајa

Прилог 22.

27 Овај и два графита у којима „срце” заузима поменути положај сврстали смо у графите
којима се осећање љубави изражава имплицитно управо стога што могу да буду проширени уз-
рочном реченицом која садржи глагол „волети”. 
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И на крају, у неким случајевима „срце” у својој „уобичајеној” али и у
електронској графији, осим што се налази у положају предиката, у правом
смислу речи има вредност и значење 3. лица једнине презента глагола „воле-
ти”: 

Прилог 23.

Прилог 24.

На самом крају наше анализе изнећемо још нека запажања. Сасвим ма-
ли број графита са садржајем љубавног карактера у нашем корпусу написан је
на енглеском језику, али зато релативно често „графитери” испред свог на-
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димка/псеудонима употребљавају енглески предлог „by”, иза кога најчешће
пишу двотачку, потписујући се на тај начин као аутори, што наводи на
претпоставку да заправо желе да прикрију да су пошиљаоци поруке. Овде не
искључујемо ни могућност да се „графитери” при том и угледају једни на дру-
ге. 

Осим тога, у мањем броју случајева „графитери” користе и електронске
знаке, од њих најчешће електронски знак „срца” (<3), али и електронски знак
за „осмех” па и знак који нисмо успели да одгонетнемо.

Као што смо истакли на почетку овог рада, а то се могло видети и на
основу овде приказаних примера, у графитима се употребљава један или неко-
лико уобичајених знакова „срца”, а понекад се овим знаком замењује и тачка
на одговарајућим латиничким словима, а у једном случају и латиничко слово
„v”. „Срце” у уобичајеној графији може да се нађе на почетку, на крају и уну-
тар саме поруке. 

Електронски знак „срца” (<3) употребљава се у далеко мањем броју гра-
фита у нашем корпусу него уобичајени знак „срца” (♡) а уз то ова два знака
немају исту дистрибуцију. Наиме, наши „графитери” ни у једном наведеном
случају нису употребили више електронских знакова „срца” у једном графиту,
овај знак се ниједном није нашао у иницијалном положају у графиту, нити на
крају поруке која представља имплицитну изјаву љубави, њиме се не замењује
тачка на одговарајућим латиничким словима, нити неко слово. То опет значи
и да има мањи број лингвистичких функција од уобичајеног знака „срца”. Ви-
дели смо и да се сама структура графита у којима се употребљава електронски
знак „срца” не разликује од структуре графита у којима се употребљава уоби-
чајени знак „срца”. Другим речима, у графитима у којима се употребљава,
електронски знак „срца” може да комутира са уобичајеним знаком „срца”:

Упореди:

Време ће показати да ли и у ком смеру ће се даље развијати употреба
електронског знака „срца” у графитима са садржајем љубавног карактера, од-
носно да ли ће се значења и вредности као и лингвистичке функције електрон-

 МАРИЈА
 <3

МAŠA <3
BY: BAKI 

Petar
 <3 MILJANА

МАRE <3 Teu!

 МАРИЈА
 ♡

МAŠA ♡
 BY: BAKI 

Petar
 ♡ MILJANА

МАRE ♡ Teu!
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ског знака „срца” (<3) приближавати значењима и вредностима као и лингви-
стичким функцијама уобичајеног знака „срца” (♡). 
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ANALYSE SYNTAXIQUE ET SÉMANTIQUE DU „СOEUR“ 
UNE LECTURE DES GRAFFITIS AU CONTENU 

DE CARACTÈRE AMOUREUX28

On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. 

A. de Saint-Exupéry

Résumé

Dans l’article ci-présent l’auteur met en relief l’utilisation du « cœur » dessiné de
manière traditionnelle (♡) et, dans quelques exemples, de manière électronique (<3), dans
les graffitis au contenu du caractère amoureux, c’est-à-dire les graffitis exprimant ou sug-
gérant un sentiment d’amour envers une personne de l’autre sexe ainsi que les fonctions lin-
guistiques du « cœur » lui-même. En outre, l’auteur démontre que le « cœur » peut y avoir
la valeur et le sens du verbe et assumer la fonction syntaxique du prédicat. Le « cœur » écrit
de manière électronique (<3) est beaucoup moins exploité dans dans les graffitis au conte-
nu de caractère amoureux et il n’y assume pas les mêmes fonctions linguistiques que
« cœur » dessiné de manière traditionnelle (♡). En plus, ces deux signes n’ont la même dis-
tribution ni les mêmes valeurs syntaxiques et sémantiques dans les graffitis au contenu de
caractère amoureux. 

Mots-clés: Cœur, graffiti au contenu de caractère amoureux, message, encodeur,
auteur, destinataire, fonction linguistique, verbe, prédicat.

28 Рад је примљен 2. новембра 2012, а прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 21. новембра 2012.


