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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

ГРАФИТ-МУРАЛИ КАО ВИД 
НАЦИОНАЛНОГ САМООДРЖАЊА

/„… ЈЕР ОДАВДЕ НЕМА НАЗАД!” - СРПСКА ГЕРНИКА/2

САЖЕТАК. У раду се истражујe један специфичан правац код домаћих „графит-му-

рала”, који се јавља и у северном делу Косовске Митровице. Аутор га

означава као национално-кохезивни. Један од најзначајнијих таквих

графит-мурала познат је под називом „… jер одавде нема назад!”, по ре-

ченици написаној у горњем делу слике. Он најнепосредније изражава

дилему Срба у северном делу Косова и Метохије, јер је настао као ре-

зултат очајне тежње да се шиптарски сецесионисти, који владају јуж-

ним делом града, спрече да заузму српску територију града (али и ши-

ре). Визуалним решењем и поруком, овај графит може се поредити с

једним врхунским ликовним делом – са шпанском, Пикасовом сликом

„Герника”. 

Аутор сматра да српски графит-мурал у Косовској Митровици, по

многим чиниоцима, има ону важност коју има „Герника” за Европу и

свет. И док је „Герника” постала светски симбол протеста против ап-

сурдности рата, дотле је „српска Герника” парабола за „урлик и вапај”,

снагу и решеност дела српског народа да остане на родној груди, ма ко-

лико то могло бити погубно за њега.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: графити, графит-мурали, мурал, Срби, Косово и Метохија, Герника.

1 radomir.djordjevic@hotmail.com
2 Ра7 је :римљен 24. авBусEа 2013, а :рихваћен за оLјављивање на сасEанку Ре7акције ЗLорника

о7ржаном 21. маја 2014.
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УВОД

О7авно је :ознаEа моћ BрафиEа. Њихова силина је Eако велика 7а
изазива ко7 љу7и 7уховне :ромене, а они, заEим, 7рушEвене :ро-
мене. Какве ће Eе :ромене LиEи зависи о7 7рушEвене енерBије
љу7и. Уколико је :орука BрафиEа јасна и не7восмислена, већи су
и изBле7и 7а се осEваре циљеви 7рушEва. ГрафиEи, сEоBа, указују
на :ојаве у 7рушEву које оLично љу7има :ромичу. Чини се 7а су
BрафиEи, изна7 свеBа, „савесE” 7рушEва, савесE њеBовоB свеснијеB
7ела, која о:омиње 7а се са о7ређеним социјалним :роLлемима
љу7и више не моBу изLориEи и 7а су :ромене нео:хо7не. У Eом
:оBле7у, Хамфри Е. А. Фен луци7но закључује: 

„ГрафиE је нажврљана изјава или сEих, на7ахнуEа EренуEним уз-
Lуђењем, :оEресом или очајањем. У :иEању је с:онEано изража-
вање осећања, и Eо реEко ра7осних.”3 

И 7ок су за мноBе BрафиEи оLичне и не7оличне „мазарије” :о
зи7овима 7оконе омла7ине, они са7рже и нешEо више – чино7еј-
сEво које :осEаје :окреEачка снаBа у указивању на оно шEо не
ваља у 7рушEву и 7ржави. ГрафиEи су неформални и чесEо неле-
Bални јавни ме7иј. У извиEо:ереном свеEу, B7е власE знаEно оBра-
ничава слоLо7ну реч Bрађана, BрафиEи као неофицијелни ме7иј
немају 7овољну раширеносE 7а Lи своју :оруку моBли :ренеEи
целој јавносEи. ГрафиEи су увек Lили на у7ару 7ржаве, јер, ма ка-
ко Eо изненађујуће 7еловало, BрафиEи својим :орукама :окуша-
вају 7а усмере, оLавесEе и :ре7ложе власEи ку7а 7аље 7а во7и у
развоју 7рушEва. Држава, са своје сEране, није LлаBонаклона :ре-
ма BрафиEима, јер и BрафиEи моBу имаEи елеменEе LахаEосEи и
засEраниEи, као и сваки јавни ме7иј. ИнхеренEна суLверзивна
улоBа BрафиEа је Eа сEрана која смеEа власEо7ршцима, јер 7ржав-
ни а:араE не сме 7а Lу7е уBрожен ни на који начин. ПосеLно сме-
Eају BрафиEи који се Lаве :олиEичким о7носима у 7рушEву.4 Њи-
хова моћ је у Eој мери велика 7а је је7ан о7 7оајена BрафиEизма,
К. ХарEунB, у:озорио :олиEичаре, рекавши: „Ви који вла7аEе,
и7иEе 7о Bра7а и чиEајEе знакове”5. МноBи су се оBлушили о ово
у:озорење, шEо их је :оEом ску:о кошEало.

3 Хамфри Фен Е. А. , Савремени :реBле7 – ГрафиEи, (Lез ознаке из7авача и Bо-
7ине), сEр. 1.

4 „Grad počinje govoriti. […] Zid govori, s njega odzvanja ono što zaokuplja ljude.”,
К. ХарEунB у: Quorum, Časopis za književnost, br. 1/1981, Zagreb, str. 231.
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ГрафиE-мурали су :осеLан, све :рисуEнији ви7 BрафиEа у Bра-
7овима широм свеEа. ГрафиE-мурали су инс:ирисани звани-
чним муралима који Eакође еBзисEирају у јавном :росEору. На-
име, званични мурали су се :очели сEвараEи ка7а је званична
умеEносE осеEила :оEреLу 7а изађе из власEиEе самољуLивосEи и
из личне љушEуре умеEника, 50-их и 60-их Bо7ина :рошлоB века,
ка7а се у љу7ском 7рушEву 7есио низ револуционарних и аван-
Bар7них :роцеса и :ромена. Променама у свим сферама у 7ру-
шEву (нарочиEо у Eзв. за:а7но-евро:ском и америчком 7рушEву)
7ошло је и 7о ослоLађања еBоценEричне умеEносEи и њене меEа-
морфозе у „умеEносE за све”. ИсEакнуEи умеEници :очињу осли-
каваEи јавне :овршине великим зи7ним сликама различиEих
моEива. Такви, урLани зи7ни мурали, уBлавном су насEајали у са-
ра7њи с Bра7ском влашћу, 7ок су умеEници Lили а7екваEно на-
Bрађивани за свој 7о:ринос уле:шавању Bра7а.

Насу:роE Eим, леBалним, муралима, :очев о7 70-их Bо7ина
:рошлоB века, у већим Bра7овима свеEа (:онајвише у САД), насEа-
јали су Eзв. BрафиE-мурали. Њих су сEварали на7арени мла7и
љу7и који су имали храLросEи и жеље 7а, у:ркос власEи и орBа-
нима ре7а, осликају сваки 7ео улице и Bра7а који им се чинио ин-
EересанEним, свако месEо B7е су смаEрали 7а ће њихово 7ело
7оћи 7о изражаја и LиEи виђено. Тај „нови сEил”6 за соLом је 7о-
нео ново виђење ликовноB изражавања, Eе су мноBи уLеђени 7а
:ре7 соLом имају нови сEил у умеEносEи, који излази из уоLи-
чајених :оимања и 7ефиниција умеEносEи. Поре7 саме слике
која 7оминира својом ликовном знаковношћу, 7о7аје се и :ри-
Bо7на, суBесEивна :орука. Таква комLинација слике и EексEа на-
зива се BрафиE-муралом. У са7ашњем времену, с великим на-
:реEком у EехнолоBији шEам:е и изра7и слика великих 7и-
мензија, маркеEиншка ин7усEрија је у великој мери :рихваEила
сEил BрафиE-мурала за :резенEирање својих :роизво7а. Нека7а-
шњи умеEнички мурали усEу:или су месEо рекламама :ре7 на-
леEом неока:иEалисEичке :ро:аBан7е. КорисEећи се �рафи�-му-
рал рекламама, у 7ивљем сEилу BрафиE-мурала, маркеEиншка ин-
7усEрија их је умноBоме :о7ражавала. 

5 ИсEо, сEр. 231. 
6 „Novi stil, koji je čak utjecao na klasične rituale umjetničke scene, potječe od njih,

crnaca: rap glazba, ulični plesači, breаkeri i plesači električnog bugija spontano
prate čarobnjake doze sa spreјom i tvore fascinantan, pomalo neoplenski okvir za
supercivilizovani megalopolis biznisa („Quorum”, str. 239–240).
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У оквиру овоB размаEрања BрафиE-мурала, :осеLан 7ео за-
узима размаEрање ср:ских BрафиE-мурала и, међу њима, Bра-
фиE-мурала који се налази у северном 7елу Косовске МиEровице.
ТексE који се налази на врху овоB мурала је ује7но и њеBов назив:
„… јер о7ав7е нема наза7”. АуEор смаEра 7а он :ре7сEавља :о-
сле7ње у:озорење ср:ском наро7у 7а више не сме 7а се :овлачи
и на:ушEа свој живоEни :росEор. АуEор Bа криEички у:оређује са
славном сликом ПаLла Пикаса – „Герником”, јер смаEра 7а Bра-
фиE-мурал из северноB 7ела Косовске МиEровице и „Герника”
имају 7о7ирних Eачака, у:ркос свему шEо их раз7ваја. МоBло Lи
се рећи 7а ср:ски BрафиE-мурал „… јер о7ав7е нема наза7” :ре7-
сEавља за ср:ски наро7, као својеврсна „ср:ска Герника”, оно
шEо „Герника” :ре7сEавља за Ш:анију и свеE.

„СРПСКА ГЕРНИКА” – ПОСЛЕДЊИ ВАПАЈ 
СРПСКОГ НАРОДА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Циљ нам је 7а у овом ра7у 7амо анализу је7ноB BрафиEисEичкоB
7ела или BрафиE-мурала који је наших руку 7ело. Иако Lи се на
EренуEак моBло :омислиEи 7а Eаква „7ела” оLично насEају и на-
лазе се само у великим Bра7овима, а ка7а је реч о СрLима, :ре све-
Bа у :ресEоници, ов7е Eо није случај. Реч је о Bра7у о којем се веро-
ваEно 7анас највише зLори у нашем окружењу :а и шире – Косов-
ској МиEровици, :рецизније, њеBовом северном 7елу. У:уEно је
рећи 7а се ра7и о физички :о7ељеном Bра7у на јужни и северни
7ео. У овом Bра7у живи више националних мањина, нарочиEо у
њеBовом северном 7елу, у којем је већинско сEановнишEво ср:-
ско. У јужном 7елу живи 7оминанEна ши:Eарска већина7 која, о7
завршеEка раEних сукоLа 1999. Bо7ине, не:ресEано ра7и на Eоме
7а се изврши с:ајање 7ва 7ела Bра7а. СрLи су свој 7ео Bра7а о7Lра-

7 АуEор ра7а у:оEреLљава израз Ши:Eар 7а Lи означио сEановнишEво које је
:реовла7ало на Косову и МеEохији, како и они сами сеLе називају. Почевши
о7 краја XVII века, :а све 7о краја XX века, ши:Eарско сEановнишEво је у :оE-
:уносEи :реовла7ало, корисEећи :олиEику засEрашивања на7 7омицил-
ним ср:ским сEановнишEвом, не Lи ли се оно шEо :ре, заувек на:усEило
своју :ра7е7овину. Нова власE на Косову и МеEохији и 7аље се о7носи :рема
ср:ском сEановнишEву не:ријаEељски, не :резајући чак ни о7 :оје-
7иначних уLисEава ненаоружаних СрLа, како на селу Eако и у Bра7у, изази-
вајући на Eај начин низ инци7енEних сиEуација у којима најчешће сEра7ају
СрLи. 
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нили, :осле раEних сукоLа Eоком 1999. Bо7ине. И:ак, војним с:о-
разумом у Куманову који је :оE:исан крајем 1999. Bо7ине а заEим
и оBромним залаBањем и консEанEним вршењем :риEиска о7
сEране међунаро7не заје7нице, ср:ско сEановнишEво је у Косов-
ској МиEровици морало 7а :рисEане на 7олазак цивилне  мисије
ОУН – УНМИК-а и војних мисија ОУН – КФОР-а, а касније и ЕУЛЕК-
СА, војне формације ЕУ.

Херојски оE:ор 7ела ср:скоB сEановнишEва у Косовској МиEро-
вици Eраје и 7анас, и с великом извесношћу ће се СрLи о7ржаEи у
северном 7елу Bра7а, а Eиме и на 7елу EериEорије који се 7анас
назива „северни 7ео Косова и МеEохије”, већински насељен Ср-
Lима. ВишеBо7ишњи ус:ешним оE:ор СрLа са севера Косова и
МеEохије :осEиBнуE је о7ржавањем је7инсEва ср:скоB наро7а. То
је нарочиEо 7ошло 7о изражаја ка7а је се7ишEе УнивериEеEа
2001/2002. Bо7ине :ремешEено из ПришEине у северни 7ео Ко-
совске МиEровице. Велики Lрој мла7их, :рвенсEвено сEу7енаEа,
који су сEално :рисEизали, 7овео је 7о EоBа 7а су се са7а, заје7но
са мешEанима Косовске МиEровице, оку:љени у Eоликом Lроју,
осећали мноBо LезLе7није и сиBурније, а Eакође су својим :ри-
сусEвом 7о:ринели и 7а мла7и МиEровчани Lу7у у мноBо већој
мери анBажовани око разних акEивносEи у различиEим сферама
7рушEвене заје7нице. У Bра7у, након :ресељења УниверзиEеEа,
:римеEна је  већа акEивносE на :ољу с:орEских 7елаEносEи, му-
зичких :ерформанси, књижевних вечери и :ромоција, сEу7енE-
ских и научних леEњих школа, различиEих :оEкулEурних акEив-
носEи: о7ржавају се  рок-концерEи; као и :осеEама „Lајкери”возе
свој круB хуманосEи и сара7ње са7а и кроз овај Bра7; и, :рисусEво
мла7их неминовно се оBле7а и кроз ис:исивање и исцрEавање
BрафиEа и BрафиE-мурала, којих са7а има чиEавом 7ужином
Bра7ских уличних арEерија, а међу нјима, схо7но конEроверзном
EренуEку, највише 7оминирају :олиEички BрафиEи као и :оје7и-
начни BрафиE-мурали.8

Уколико искључимо (само :риви7но), сву осEалу акEивносE
мла7их у северном 7елу Косовске МиEровице, осEајемо на :о7ру-
чју :оEкулEурних акEивносEи мла7их у Bра7у. У мношEву осEа-
лих 7оBађања, исEиче се BрафиEисEичка 7елаEносE, како :оје7и-

8 О :олиEичким BрафиEима у северном 7елу Косовске МиEровице, :осле ви-
шеBо7ишњеB исEраживања насEала је моноBрафија :о7 називом: „Гра7 и
BрафиEи”, с :о7насловом: „ПолиEички BрафиEи у северном 7елу Bра7а Ко-
совске МиEровице”, ауEора 7р Ра7омира Ђорђевића, у из7ању ФилозофскоB
факулEеEа у Косовској МиEровици 2012. Bо7ине.
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наца Eако и Bру:а. У Bра7у се све више :римећује њихова акEив-
носE, јер је она веома уочљива и 7оминирајућа. Јавни :росEори у
Bра7у :о:римају изBле7 излоBа на којима се ис:исују и исцрEа-
вају различиEе :оруке и слике, а је7ини алаE Eих уличних умеE-
ника је – с:реј. Међу њима 7оминирају :онајвише :олиEички
BрафиEи али и BрафиE-мурали са исEоријском EемаEиком.9

ИнEересанEно је 7а је ис:исивање BрафиEа у Косовској МиEро-
вици :оE:уно леBално и не :о7леже заLрани о7 сEране :осEојеће
власEи. ЗашEо је Eо Eако? ЗаEо шEо је :осEојећа ср:ска власE у :оE-
:уносEи на сEрани ср:скоB наро7а и не :о7носи оку:аEорску
власE. ОEу7а, сваки оE:ор сEраној власEи је 7оLро7ошао, ако се
7руBачије не може :роEив ње. С 7руBе сEране, сEрана власE је у
:оE:уносEи ин7иференEна :рема ономе шEа се ис:исује у ви7у
BрафиEа или BрафиE-мурала, јер ниEи 7овољно :ознаје ср:ску
исEорију, ниEи је Eо инEересује. Она се уз7а у своје наоружање,
смаEрајући 7а ће у сваком евенEуалном сукоLу с Bра7ским сEа-
новнишEвом изаћи као :оLе7ник. Не сумњајући у ово (шEо је, на-
жалосE Bорка исEина), ср:ском сEановнишEву :реосEају је7ино
на7а и вера у БоBа, и чекање EоB EренуEка ка7а ће се њеBове муке
:ривесEи крају и у њеBову корисE. Не EреLа заLоравиEи и 7руBу
сEрану :о7ељеноB Bра7а, коју насEањују Ши:Eари, увек с:ремни
7а крену у на:а7 :реко мосEа на реци ИLар, који је, са ср:ске
сEране, заEворен LеEонским :ре:рекама. И:ак, оне нису сиBурне
у :оE:уносEи, Eе су СрLи изложени сEалној Eензији и сEалном
:риEиску, јер је на:а7 с 7руBе сEране увек моBућ, 7ању или ноћу,
као шEо се више :уEа већ и 7ешавало. ОEу7а, најакEивнији 7ео
ср:скоB наро7а, њеBова омла7ина, има велики значај, јер :ре7-
сEавља и њеBов највиEалнији 7ео. С:ој ср:ских власEи и наро7а
ср:скоB, :осеLно омла7ине, у ср:ском 7елу Косовске МиEровице,
у:ечаEљив је :ример заје7нишEва наро7а и 7омаће власEи, јер и
је7ни и 7руBи су максимално уBрожени. 

9 Тако је међу :рвим BрафиE-муралима 7оминирао лик Милоша ОLилића,
исцрEан масним Lојама, ис:ре7 Дома сEу7енаEа „10” и Више Eехничке шко-
ле. АуEор овоB BрафиE-мурала, имао је очиBле7ну намеру 7а моEивише и ох-
раLри сEановнике Bра7а Eако шEо ће их :о7сеEиEи на херојско 7ело ове лич-
носEи Eоком знамениEе Косовске LиEке између СрLа и Турака 1389. Bо7ине.
Још је7ан BрафиE-мурал, Eакође :осEаје све :ознаEији међу ср:ским сEано-
внишEвом, иако се не налази у самом Bра7у, већ у Звечану, скоро сасEавном
7елом Косовске МиEровице. То је исцрEани BрафиE-мурал, са ликом најзна-
чајнијеB Bенерала ср:ке војске у Ре:уLлици Ср:ској, у време раEа и :осле
рас:а7а ЈуBославије – Bенерала РаEка Мла7ића.
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Мла7и у Bра7у :ре7сEављају најакEивнији 7ео ср:скоB живља.
СEу7енEи оку:љањима у Bра7у 7ају свој 7о:ринос очувању овоB
7ела ср:ске EериEорије. Како се и је7на и 7руBа сукоLљена сEра-
на, за са7а, уз7ржавају о7 Lило каквоB фронEалноB на:а7а (ср:-
ска, заEо шEо је усре7сређена на очување о7Lрањене EериEорије,
арLанашка, заEо шEо јој Eо не 7озвољавају међунаро7не мировне
инсEиEуције), своје слоLо7но време корисEе за различиEе акEив-
носEи. Ср:ска омла7ина ис:исује LорLене и :олиEичке BрафиEе,
као :о7сEрек сEалном акEивизму и о7Lрани о7 моBућеB на:а7а
Ши:Eара.10 Они имају кохезиону снаBу за моBући оE:ор не:рија-
Eељу, :а и :о цену 7авањa нај7ражеB – живоEа за слоLо7у своје
земље.11

Својим :рисусEвом на улици BрафиEи и BрафиE-мурали не са-
мо 7а све7оче о је7ном времену, већ и акEивно уEичу у разре-
шењу :оје7иних :олиEичких 7илема.12 

На BрафиE-муралима најчешће се сусрећу исEоријске лично-
сEи које је наро7 :рихваEио као :озиEивне, и личносEи које су се
исEакле у о7Lрани ср:ске земље у новије време, у раEовима који
су се во7или у Eоку и :осле рас:а7а ЈуBославије. Оваква улична
знамења на :осре7ан начин изражавају о:шEу вољу наро7а 7а се
не 7озволи не:ријаEељу заузимање ср:ске EериEорије, чак и он-
7а ка7а :олиEичка руково7сEва 7оносе о7луке су:роEне наро7-
ним жељама. Ср:ски Bрађани Косовске МиEровице су више :уEа
изражавали своју вољу, која Bласи – 7а они не желе ши:Eарску
власE, већ желе 7а Lу7у Bрађани СрLије, Lез оLзира на Eо шEо су
7ео EериEорије СрLије оку:ирале међунаро7не снаBе, и шEо их Eе

10 „ЕУ мора :асEи”, Fuck NATO”, „Живео Ђенерал РаEко Мла7ић”, „Наро7ни
:окреE оEаџLина”, „Национални сEрој – национална слоLо7а”, „РаEко Мла-
7ић – СмрE из7ајницима”, „Нема :ре7аје – Национални сEрој”, „Косово је
СрLија”, „Ко је СрLин и ср:скоBа ро7а а не7ошао у Lој на Косово…”, „Пружи
оE:ор ЕУ EоEалиEаризму”, „Пружи оE:ор ЕУЛЕКСУ”, „СрLсEво нема алEерна-
Eиву”, „НАТО go home”, „Нећемо :аралелне ши:Eарске инсEиEуције”, „Ср-
Lија земља хероја”, „СрLин СрLину леђа не окреће”, „Гра7 је наш” (Đorđević,
2011, сEр. 62–64).

11 О овоме све7очи и :о7иBнуE с:оменик Bрађана северне Мировице са имени-
ма својих суBрађана, који су сEра7али у LорLи 1999. Bо7ине. С:оменик се на-
лази не:осре7но :оре7 BлавноB мосEа на ИLру са 7есне сEране. Има оLлик
мањеB оLелиска и са фреском „БелоB анђела” на врху, 7ок су имена :оBину-
лих уклесана на :олеђинама сEрана с:оменика. 

12 „Иза функције :роEесEа у неким :роEесEним BрафиEима :ре:ознајемо и из-
раз Eежње за уEицајем и :роменама” (Ариф Кључанин у: „Књижевна криEи-
ка”, 2/90, марE–а:рил, БеоBра7, сEр. 39).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

164 РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ

исEе снаBе :риморавају 7а :осEану Bрађани не:ризнаEе 7ржаве
„Косова”. Јавним ис:ољавањем своB неза7овољсEва :осEојећом
сиEуацијом, не:реки7ним :роEесEним ску:овима, као и сEал-
ним BрафиEисEичким :орукама, које не7восмислено изражавају
сEав Bрађана северне Косовске МиEровице, 7аје се међунаро7ној
заје7ници на знање 7а се воља Bрађана мора :ошEоваEи ма каква
она Lила. ПриEом, на Eерену и 7аље вла7а на:еEосE, али ра7икал-
них :о7ухваEа оLеју сEрана нема. 

Пажњу ауEора у свему овом :ривукао је, рекло Lи се, чу7есан
BрафиE-мурал на ср:ској сEрани Bра7а, који се налази у самом
ценEру северне Косовске МиEровице, на EрBу „Шума7ија”. АуEор
смаEра 7а је реч о BрафиE-муралу, јер се сасEоји о7 осликаноB 7е-
ла и ис:исаноB EексEа, који заје7но чине нео7војиву целину. Уко-
лико Lи желели 7а Bа означимо именом, он7а је најLоље у:оEре-
LиEи Bорњи 7ео реченице који се налази на њему: „јер о7ав7е не-
ма наза7!”. Уколико :ак желимо 7а му 7амо шири, :а и међуна-
ро7ни, значај он7а Lи Bа моBли означиEи само називом знамени-
Eе слике ПаLла Пикаса :о7 називом „Герника”,13 на коју овај Bра-
фиE-мурал :о7сећа. ОEу7а, и назив Lи моBао LиEи условно „Ср�-
ска Герника”. 

ОLа мурала изражавају су7Lинску и раEну о:омену. При-
суEносE раEа или раEа у наBовешEају, са7ржај је оLеју слика, с Eом
разликом шEо је „Герника” насEала не:осре7но :ре7 :очеEак
ДруBоB св. раEа, 7ок је „Ср:ска Герника” урађена у намери 7а за-
шEиEи ср:ске EериEорије о7 раEних разарања. Она је ује7но и
о:омена ср:ском сEановнишEву  шEа моBу очекиваEи уколико

13 Герника (ш:. Guernika) је Bра7 у :ровинцији Вискаја, у ауEономној :окраји-
ни Баскија на северу Ш:аније. Слика Герника насEала је заслуBом знамени-
EоB ш:анскоB сликара ПаLла Пикаса :осле BрађанскоB раEа (1936–1939). Сли-
ка је ремек 7ело сликарсEва 7ва7есеEоB века и у свеEској јавносEи је :ри-
хваћена као сEални :о7сеEник на раEне EраBе7ије и исEовремено анEираEни
симLол и оличење мира. Током 1937. B., на захEев Bенерала Франка, нацисEи
Немачке авијације – ваз7ухо:ловне је7инице „Кон7ор” и иEалијанске фа-
шисEичке еска7риле, насумично су LомLар7овали Bра7ић Герника и Eом
:риликом уLили мноBе не7ужне цивиле. У знак :роEесEа :роEив овоB не-
љу7скоB чина, Пикасо је насликао слику, назвавши је :о Bра7у B7е се 7есила
EраBе7ија, „Герника”. Урађена је за свеEску изложLу у Паризу 1937. Bо7. На
слици :реовлађују алеBоријска 7ела, 7елови раскома7аних љу7ских Eела,
лучоноше мира и чу7овишEе МиноEаур као симLол LруEалносEи. Она је о:о-
мена на вечиEу о:асносE о7 моBућих нових раEова. Дело је изазавала мноBе
конEроверзе у :оBле7у :олиEичких намера, кулEурном значењу и есEеEс-
ким вре7носEима. После мноBих сели7Lи о7 Евро:е 7о Америке, слика је на-
шла своје месEо у Ма7ри7у, B7е се и 7анас налази. 
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на:усEе своју EериEорију. У сваком случају, није нам циљ 7а :ро-
налазимо на овим 7елима њихове сличносEи и разлике, већ је
ов7е LиEна њихова јавна екс:ресија у :росEору и :орука која се
шаље јавносEи или наро7у. „Герника” је слика већеB формаEа на
:лаEну и има снажну анEираEну :оруку: 7а се више ника7 не :о-
нове злочини на7 не7ужнима, какав је Lио злочин на7 сEановни-
шEвом LаскијскоB Bра7а Гернике. Као Eаква, „Герника” има значај
свеEла у Eами за човечансEво и вечна је о:омена. Пикасо је својим
7елом, ма колико нас Eо саLлажњавало, насликао „смрE”, :ре7-
сEавивши је у оLлику осEаEака љу7ских Eелеса. Својом имаBина-
цијом и ком:озицијом слике, као и чиEавом екс:ресијом, умеE-
ник је за:раво :ослао свеEу свима разумљиву :оруку, 7а се свеE
увек може наћи у оваквој сиEуацији, уколико се :оново 7озволи
лу7ило, као шEо је Eо Lио ДруBи свеEски раE. С оLзиром на Eо 7а се
ова слика чесEо излаже у јавном :росEору и на зи7ној :овршини,
моBло Lи се рећи 7а ова слика има 7о7ирних елеменаEа са зи7-
ним муралом и сEилом какав се 7анас може наћи на улицама
мноBих свеEских меEро:ола. Порука „Гернике” је не7восмисле-
на: Не раEу, јер раE сEвара ожиљке на љу7ској 7уши, који ника7а
не зарасEају.14

Наш BрафиE-мурал „… јер о�ав�е нема наза�!” иако је :осре7но везан
за раE има је7ну 7уLљу и манихејску :оруку која Lи моBла 7а Bла-
си: „Нас нећеEе оEераEи са вековних оBњишEа, ма шEа нам се 7е-
сило.” Ср:ски наро7 је неLројено :уEа сEајао :ре7 зи7ом и :ре7
сEраEишEима, у:ућујући снажну :оруку крволоцима, 7а се њима
ника7а неће :ре7аEи. Тај вечиEи о:Eимизам, који краси ср:ски
наро7, :оново израња као феникс :ре7 насликаним BрафиE-му-
ралом у ср:ском 7елу Косовске МиEровице.

14 „Na ovoj zidnoj slici, Picasso pokazuje svoj novi stil. Guernica ima istinsku monu-
mentalnu uzvišenost. Kao pripadnik neutralne zemlje, Prvi svetski rat ga nije po-
godio, koliko je to učinio španski gradjanski rat. Nakon Frankovog terorističkog
bombardovanja 26. 04. 1937. godine na mesto Guernica, nekadašnje prestonice
Baska, na severu Španije, Picasso odlučuje naslikati sliku tog događaja. Nizom
snažnih likova, slika nas podseća na agoniju rata. Bila je proročanska vizija propa-
sti. Simbolizam tog prizora protivi se tačnom tumačenju, i pored nekoliko tradici-
onalnih elemenata: majka i njeno  mrtvo dete su potomci Piete, žena sa svetiljkom
nas podseća na  statuu Slobode, a ruka mrtvog borca, koja još uvek steže slomljeni
mač je  poznati amblem herojskog otpora. Isto tako osećamo i suprotnost između
pretećeg bika sa ljudskom glavom, zamišljenog  da predstavlja mračne sile, i konja
na  umoru (Jadranka Plavšić u: Kubizam, Picasso i Gernika – genijalni španski slikar i
njegova monumentalna slika /www.bastabalkana.com/2012/10/ gernika/).
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Слика-BрафиE-мурал „… jер о7ав7е нема наза7!”, величине је
око 7есеE ква7раEних меEара и налази се на LеEонској :о7лози
је7не вишес:раEнице са с:ољне и северне сEране. Насликана је
Lојама за зи7но кречење, има и у:оEреLе с:реја. На слици су у:о-
EреLљене Lоје: црна, црвена, Lела и жуEа. Доминира црвена, :о-
Eом црна Lоја. ОсEале Lоје су само месEимично у:оEреLљене.
У Bорњем наносу, наBлашена је црвена Lоја, а у најнижем црна.
И је7ан и 7руBи нанос 7ели сре7ишња Lела Lоја. НаE:иси на сли-
ци налазе се на врху и во7оравно су ис:исани, а исEи је ис:ис :ри
7ну слике. Слика са7ржи сле7еће елеменEе који чине целину, о7-
носно ком:озицију слике: наE:ис у Bорњој ниши: „јер о7ав7е не-
ма наза7” ис:исан је црном Lојом целом 7ужином слике.
У 7оњем 7елу и :ри 7ну, на црној :о7лози, налази се наE:ис жу-
Eом Lојом: „Косовска МиEровица” исEе 7ужине као и Bорњи на-
слов. Сликарски елеменEи: је7на Eрећина слике оLојена је црном
Lојом која месEимично залази у 7руBу већинску црвену Lоју. Цр-
ном Lојом је BрафиEисEа исцрEао ликове љу7и са уз7иBнуEим ру-
кама, како израњају из мрака. Њихови ликови су за:раво :о:уE
сенки, не ви7е им се лица и као 7а се ослањају (њих :еEоро) на ра-
мена љу7и који се налазе у маси. Двојица њих, можемо их назва-
Eи „лучоносцима”, у је7ној руци 7рже у:аљене Lакље са Lелом
свеEлошћу. Изна7 масе љу7и у црној Lоји, као 7а израња, :оја-
вљује се знамење Ср:ске 7ржаве – Lели 7воBлави орао. Кљунови
7воBлавоB орла оLојени су жуEом Lојом 7ок су њеBова крила :ро-
шарана црном линијом :о7ражавајући њихово :а:ерје. На њеBо-
вим Bру7има, је7ним 7елом, ви7и се црвени ср:ски шEиE с Lелим
крсEом и оцилима. ЧиEава слика 7воBлавоB орла мало је наBнуEа
у7есно. Лик 7воBлавоB орла заузима на слици сре7ишњи 7ео у
рас:ону 7о је7ноB, или нешEо више о7 меEра ква7раEноB. СимLо-
лика овоB BрафиE-мурала Lи Lила сле7ећа: EексEуални 7ео на
слици указује на срж сEвари и оноBа шEо је најважније за ср:ски
наро7 – Eо је: 7а СрLи више не смеју 7а се :овлаче :ре7 својим ис-
Eоријским усу7ом, јер Lи свако 7руBо решење Lило каEасEрофал-
но :о њих. Повлачења ср:скоB наро7а, о7носно сеоLа(е), ср:ском
наро7у су нанеле неизмерну шEеEу. СеоLе, у је7ном EренуEку мо-
Bу LиEи рационалне и о:рав7ане, али на 7уBом исEоријском ис-
хо7ишEу моBу 7а 7онесу скоро не:о:рављиву шEеEу национал-
ним инEересима наро7а. У нашем случају, оне нам нису 7онеле
никакав LољиEак, већ само сужавање националноB :росEора. Ка-
7а је у :иEању :росEор Косова и МеEохије, заLележен је низ Eаких
сеоLа – мањих и већих, које су на крају 7овеле 7о :ражњења овоB
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:росEора 7о краја 7ва7есеEоB века и свели ср:ско сEановнишEво
на 10% уку:ноB сEановнишEва.

У :оје7иначне сеBменEе елеменаEа који су :рисуEни на слици
„… јер о7ав7е нема наза7”, EреLа исEаћи сле7еће: о7 мношEва ли-
кова љу7и („љу7и сенке”) оLојених црном Lојом 7војица њих – је-
7ан у ценEралном 7елу и 7руBи с 7есне сEране, уз7иBнуEим рука-
ма :оказују Eри уз7иBнуEа :рсEа, као симLол :равославноB
хришћансEва. Такође, 7ве личносEи (Eрећа и чеEврEа с леве сEра-
не) имају сEиснуEу шаку у ви7у :еснице. Она, у сваком случају
исказује чврсEину и у7арац који Lи се узвраEио не:ријаEељу. 

Цео BрафиE-мурал, рекло Lи се, о7ише извесном несEварно-
шћу, 7уLоком а:оEеозом и о7LрамLеним сEавом ср:скоB наро7а.
Порука је више неBо јасна: „Ми :осEојимо и 7аље – нисEе ус:ели
у својој :олиEици Bеноци7а, Косово је наше.” Ако Lи ове :оруке у
извесној мери хи:ерLолисали, моBло Lи се рећи и: „Биће LорLа
не:ресEана”, или :ак, 7а наве7емо наслов :есме ака7емика Ма-
Eије Бећковића – „Ћераћемо се још”. 

Из свеBа реченоB, моBао Lи се извући сле7ећи сEав: :риEајени
LунE СрLа је очиBле7ан. ГрафиEи и BрафиE-мурали на улицама
северноB 7ела Косова и МеEохије све7оче о Eоме. Нема више :о-
влачења, јер оно не во7и нику7а, само новим сEра7ањима. СEоBа,
основна је и7еја СрLа на овом :росEору како не усEукнуEи :ре7
не:ријаEељем, како му се су:роEсEавиEи. ОEу7а, Bлавна :орука
наве7ена је у самом BрафиE-муралу: „… јер о7ав7е нема наза7”.
СEаEус изLеBлица је свим СрLима 7оLро знан и оEу7а и колекEив-
но охраLрење али и у:озорење: „Јаки смо, само ако смо је7ин-
сEвени”, „Ми смо на својој земљи и ми не желимо 7а са ње о7е-
мо”, „Кућни :раB се чува својим :рисусEвом а не о7ласком”. 

 Извршена анализа BрафиE-мурала, као осоLених сре7сEава ко-
муникације и неформалних ме7ија, рефлекEује се нарочиEо из-
међу шире јавносEи и :олиEичке власEи. СмаEрамо, 7а BрафиEи и
BрафиE-мурали, имају велико значење у Eрансформацији и 7ру-
шEвеним :роменама. 

ЗАКЉУЧАК АуEор овоB ра7а Lави се анализом уличних BрафиE-мурала с на-
ционалним :ре7знаком и назива их BрафиE-муралима нацио-
налноB самоо7ржања. ПосеLно месEо у анализи :ри:а7а BрафиE-
муралима у Косовској МиEровици. У ра7у се анализирају сле7еће
EемаEске целине: BрафиE-мурали и њихова :ојава на исEоријској
сцени, о7носно, њихов развој, као и BрафиE-мурал који именује
„ср:ском Герником”, у:оређујући Bа с нај:ознаEијем и најслав-
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нијим 7елом ПаLла Пикаса – чувеном „Герником”. Ово Пикасово
7ело :осEало је међунаро7ни симLол оE:ора нацизму и фашизму
и EраBе7ије цивила у ш:анском Bрађанском раEу. Такође, у 7а-
љем 7елу, само узBре7но, 7аEа је и краћа на:омена о осEалим Bра-
фиE-муралима с националним :ре7знаком у северном 7елу Bра-
7а Косовска МиEровица. 

Ср:ски BрафиE-мурал „… јер о7ав7е нема наза7” је у основи
:ерсофиникација исEе и7еје која краси и чувену „Гернику”.
И:ак, у нечему се разликују. АуEор смаEра 7а је „ср:ска Герника”,
„:роизво7” наро7а, који нема 7руBих моBућносEи у о7Lрани своB
леBиEимноB оBњишEа, неBоли 7а :ону7и самоB сеLе на вечну жр-
Eву ра7и слоLо7е и живоEа 7осEојноB човека. Герника је :ро7укE
је7ноB умеEника и њеBовоB сновиђења раEних сEрахоEа. На раз-
међи 7веју кулEура, ср:ске и арLанашке, ка7а ова 7руBа свим
сре7сEвима :окушава 7а оEме и :осле7њи 7ео ср:ске земље који
је још слоLо7ан и независан, СрLи су на7реалним ликовно-зи7-
ним изражавањем :ослали :оруку свим СрLима и свеEу: 7а ће
они у :о7ељеном Bра7у Косовској МиEровици осEаEи заувек, јер
их на Eо оLавезује завеE :ре7ака, исEорија, Eра7иција, BроLови
Lлижњих. Дошло се 7о фазе ка7а више нема о7сEу:ања и сеоLа са
ср:скоB :росEора. 

Сликом и EексEом, ср:ски BрафиE-мурал у ценEру северноB 7е-
ла Косовске МиEровице, :о7 називом „јер о7ав7е нема наза7!” на
најLољи моBући начин све7очи својом у:ечаEљивошћу и својом
ликовном анимацијом 7а се 7ошло 7о за7ње линије о7Lране :ре7
ши:Eарском екс:анзијом на Косову и МеEохији. Свако 7аље :о-
влачење СрLа из Косовске МиEровице Lио Lи ује7но и крај о:-
сEанка СрLа на својој EериEорији. Назначени BрафиE-мурал :о7-
сEиче и симLолизује крај сеоLа СрLа и су:росEављање не:ри-
јаEељу :о цену BуLиEка нај7ражеB – живоEа. До оваквоB разми-
шљања 7ошло се :осле раEа 1999. B. :роEив војноB савеза НАТО-а
ка7а су СрLи у :оE:уносEи :роEерани с већеB 7ела Косова и МеEо-
хије. Део ср:скоB сEановнишEва нашао је уEочишEе у ценEралној
СрLији, 7ок је :реосEали 7ео СрLа, који је осEао :осле раEа на Ко-
сову и МеEохији, морао Eакође 7а Eражи уEочишEе :осле :оBро-
ма, 17. марEа 2004. B. О7 овоB 7ела, је7ан мањи 7ео се насEанио у
Косовској МиEровици. Заје7но са мешEанима Bра7а – :реосEалим
СрLима, који су сачували свој Bра7 у време раEа, 7анас су :оново
изложени сEалном :риEиску 7а :ризнају ши:Eарску новонасEа-
лу власE. Ср:ски Bрађани су о7лучни и је7инсEвени у о7Lрани
своBа Bра7а, не 7озвољавајући ни Ши:Eарима ни међунаро7ним
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снаBама 7а овај Bра7 (њеBов северни 7ео) :оEчине власEи Eзв.
7ржаве „Косова”. И:ак, :олиEички о7носи на овом :о7ручју нису
се развијали у корисE СрLа. Нове :олиEичке Eен7енције, које на-
мећу међунаро7не снаBе и власEи новоус:осEављене „7ржаве”
(која још увек није у целосEи међунаро7но :ризнаEа), :роизвеле
су нове заEеBнуEосEи, нарочиEо у северном 7елу Косовске МиEро-
вице. О7аEле и :орука овоB ра7а, која Lи Lила :рихваEљива и за
СрLе с Косова и МеEохије, и коју смо исEрBли из наслова :ознаEе
ро7ољуLиве :есме Алексе ШанEића „ОсEајEе ов7е…” 7уLоко све-
7очи о реалносEи и моBућем исхо7ишEу ср:скоB наро7а. 

На крају, рецимо и Eо, 7а Lи BрафиE-мурал „… јер о7ав7е нема
наза7”, EреLало хиEно зашEиEиEи, као вре7ан LеочуB и миљоказ,
који ће свима нама, као и Lу7ућим нарашEајима, указиваEи :ре7
каквим су се :роLлемима налазили СрLи :ри крају XX и на :о-
чеEку XXI века. Овај BрафиE-мурал, ује7но ће :осEаEи симLол хра-
LросEи ср:скоB наро7а, симLол како EреLа LраниEи своју земљу.
ОEу7а, какo се са7а Lу7емо :онашали Eако ће нас и Lу7уће Bене-
рације цениEи. Оне :ак или ће нас хвалиEи или ће нас ку7иEи. И
је7но и 7руBо није моBуће. ЗаEо, јер Балкан осEаје и 7аље Eајна не-
7окучива. 
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SUMMARY MURAL – GRAFFITI AS A WAY OF NATIONAL SELF-PRESERVATION

/…BECAUSE THERE IS NO WAY BACK! – SERBIAN GERNIKA/

Main theme in this paper are mural graffiti as specific group of graffiti
which emerges in last decade of 20th century and which remain to this
day. Author deals with their theoretical research and generalization, in
order to pay attention towards domestic mural - graffitism in further
elaboration. A specific movement in domestic mural – graffitism origi-
nates in the northern part of the city of Kosovska Mitrovica which is de-
signated by author as national-cohesive. It is based on mural-graffiti
which is known by sentence written in the upper part of picture: “jer,
odavde nema nazad!” (“..because there is no way back!”). This mural-
graffiti express all of the dilemas of the Serbs in the northern part of Ko-
sovo and Metohia, and it originated as the result of desperate aspirations
to save the Serbian part of the city of Kosovska Mitrovica, but as well the
wider territory, from Albanian (Shqiptar) territorial pretensions and se-
cessionism from the Serbian state. Greater (southern) part of the city of
Kosovska Mitrovica hold Albanian population. With its text and message
this graffiti could be only compared with only one masterpiece in Euro-
pe – “Gernika” that was painted by spanish artist Picasso.

Hence, author theoretically and competently explicate, believing
that mural – graffiti in Kosovska Mitrovica, according to many
factors, has that particularly value which has “Gernika” for the Euro-
pe and the World. While “Gernika” express global protest in order not
to repeat the suffering of innocent civils in a war, thus “Serbian Ger-
nika” reflexes in itself “roar and cry”, strength and dedication of one
part of the Serbian people to remain on theirs homeland, no matter
how can that be hazardous for them. In days that will come and in
days that preceded to the, so called “Bruxelles Agreement” (in accor-
ding to, Serbian population must fall under the jurisdiction of the self-
proclaimed “establishment of Republic of Kosovo”), this kind of mes-
sage and picture on the wall could be determined and fatal for the Ser-
bian people. Question is, whether the Serbs in Kosovska Mitrovica
obey their “oath” on the wall? From their answer in great degree de-
pends and their destiny to come.

KEY WORDS: Guernica, Serbian Guernica, Kosovska Mitrovica, North
Kosovo and Metohija, graffiti.


