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Мир че та Ве мић (Београд)

Семиологија, семиографија и 
семиоградња географских карата

 Кључне речи:
се ми о ти ка, семиологија, 
семиографија, семиоградња, 
картографски знаци, 
географска карта, 
картографија.

У раду се разматра функционалистичка 
концептуализација семиотике картографије 
са три кључна аспекта: теоријског, који се 
односи на семиологију, методолошког, који 
се односи на семиографију, и практичног, 
који се односи на семиоградњу језика 
карте или картографије. Аутор наводи 
да се три стране семиотике географских 
карата изражавају кроз кодирање 

– репрезентацију картографских знакова, 
њихову шематизацију – симболизацију у 
референтном пољу карте и стилизацију 

– дизајн географске карте као слике или 
модела стварности.

Увод

Кар то гра фи ја за у зи ма зна чај но ме сто у 
ства ра њу све исти ни ти јег и све са вр ше-
ни јег по гле да на свет, кроз не по сред но, 
осо бе но из ра жа ва ње соп стве но из гра ђе не 
сли ке све та. Кар та је од у век би ла и пред-
ста вља моћ но оруж је јер нам, ка ко твр ди, 
А. Мек Еха рен омо гу ћа ва „да са гле да мо 
свет ко ји је су ви ше ве ли ки и ком плек сан 
да би се ди рект но са гле дао“ (Ma cE ac he ren 
2004: 4). Она је у мо гућ но сти да об је ди ни 

опа жај но-ма те ри јал ну и ми са о но-иде ал-
ну су шти ну све та кроз ори ги нал ну сли ку, 
ко ју кар то гра фи оства ру ју по ме ри сво јих 
ства ра лач ких сна га и та лен та. Из тог раз-
ло га, ка ко ис ти че А. Ф. Асла ни ка шви ли, 
кар то гра фи ја има сво је „те ло“ и „ду шу“, 
ко ји се огле да ју у је зи ку кар те или кар то-
гра фи је (Асла ни ка шви ли 1974: 8). Је зик 
кар те омо гу ћа ва цр та ње – за пи си ва ње, 
об ли ко ва ње – из ра жа ва ње или мо де ло-
ва ње – по и ма ње не са мо ре ал них обје ка-
та, не го и ап стракт них по ја ва и њи хо вих 
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ка рак те ри сти ка, ве за них за опа же не објек-
те, за ми шље не са знај не кон струк те или 
вир ту ел не фик са ци је.

Је зик кар то гра фи је је на стао па ра лел-
но са при род ним је зи ком као ње гов гра-
фич ки екви ва лент. Он омо гу ћа ва да се од 
ре ла тив но ма њег бро ја ода бра них при ка за 
ге о граф ских обје ка та и по ја ва на не кој 
кар ти до би је ве ћа ко ли чи на ква ли та тив но 
но вих по да та ка и ин фор ма ци ја. Та ка рак-
те ри сти ка ин ду ко ва ња но вих са др жа ја 
је зи ком кар то гра фи је про из и ла зи из чи ње-
ни це да зна че ње не ке кар те ни је са мо про-
сти збир но ми нал них зна че ња ис цр та них 
кар то граф ских зна ко ва на њој. Зна че ње 
сва ке ге о граф ске кар те са би ра се из еле-
мен тар них ре ла ци ја по је ди нач них зна ко-
ва, ко ји су у за ви сно сти од пер спек ти ве 
при ка зи ва ња, по еле мен ти ма, си мул та но 
ве за ни по хо ри зон та ли је дан са дру гим, а 
за тим сло је ви то по сло же ни и ве за ни по 
вер ти ка ли или ду би ни при ка зи ва ња.

Да би се овај сло же ни си стем ства ра-
ња ге о граф ско-кар то граф ске сли ке све та 
раз у мео, по треб но је при ме ни ти се ми о-
тич ки при ступ ко ји нас вра ћа основ ним, 
из вор ним од ре ђе њи ма ге о гра фи је и кар-
то гра фи је. Ка ко смо то већ ра ни је утвр-
ди ли, „се ми о ти ка кар то гра фи је је са мо 
дру ги на зив за ме та кар то гра фи ју, од но-
сно је дан од ње на три сту ба. Он то ло шке 
прет по став ке кар то гра фи је су ге о граф-
ске; гно се о ло шке ле же у уни вер зал ном 
за ко ну је дин ства оп штег по себ ног и 
по је ди нач ног; а тре ћа ло гич ко-епи сте-
мо ло шка прет по став ка кар то гра фи је, је 
се ми о тич ка“ (Ве мић 1998: 170). Кон цеп-
ту а ли за ци јом се ми о ти ке кар то гра фи је са 
те о риј ског, ме то до ло шког и прак тич ног 
аспек та до ла зи мо до се ми о ло ги је, се ми о-
гра фи је и се ми о град ње ге о граф ско-кар-
то граф ских зна ко ва, си сте ма зна ко ва и 
је зи ка кар то гра фи је у из град њи ге о граф-
ско-кар то граф ске сли ке све та.

Се ми о ти ка ге о граф ских ка ра та

Кар то гра фи ја има ду гу прак су у из ра ди 
ка ра та, а кра так пе ри од те о риј ских ис-
тра жи ва ња. Кар те су ис цр та ва не још пре 
пет хи ља да го ди на на гли не ним пло чи-
ца ма док су се пр ви зна чај ни ји те о риј ски 
ра до ви по ја ви ли тек по чет ком 20. ве ка. 
Глав на рас пра ва отво ре на је тек по сле Дру-
гог свет ског ра та, а по себ но 70-их го ди на 
про шлог ве ка са пре ла ском са кла сич ног 
на си стем ски на чин на уч ног из у ча ва ња. 
Та да је на ста ло ви ше те о риј ских кон цеп-
ци ја кар то гра фи је, ко је су ме ђу соб но ди-
вер ги ра ле у схва та њу про бле ма.

На јед ној стра ни би ла је кон цеп ци ја кар-
то по зна ња А. К. Са ли шче ва, по ста вље на 
на мо дел но-са знај ним осно ва ма, ко ја је вре-
ме ном ево лу и ра ла, а на дру гој ко му ни ка ци-
о на кон цеп ци ја А. Х. Ро бин со на. Из ме ђу 
те две крај ње кон цеп ци је на ста ла је ме та-
кар то гра фи ја А. Ф. Асла ни ка шви ли ја, кар-
то ло ги ја Л. Ра тај ског, ге о ин фор ма ци о на 
А. М. Бер љан та и се ми о тич ка кон цеп ци ја, 
чи је је осно ве у кар то гра фи ји по ста вио Ж. 
Бер тен. Ме та кар то гра фи ја, ко ја је на ста ла 
из мо дел но-са знај не кон цеп ци је и кар то по-
зна ња с је де не стра не, и кар то ло ги ја, ко ја 
је на ста ла из ко му ни ка ци о не кон цеп ци је 
с дру ге стра не, сво јим крај њим до ме ти ма 
би ле су осло ње не на се ми о тич ку кон цеп-
ци ју. То је ути ца ло да у те о ри ји кар то гра-
фи је 80-их го ди на до ђе до кон вер ген ци је 
ми шље ња, а за тим 90-их го ди на про шлог 
ве ка и те о риј ске ин те гра ци је. По чет ком 
тре ћег ми ле ни ју ма се ми о тич ка кон цеп-
ци ја је за у зе ла сре ди шње ме сто у кар то-
граф ској те о ри ји, јер се по ка за ло са свим 
ја сно да се зна ков ном тек сту а ли за ци јом 
на кар ти, од но сно кар ти ра њем оства ру ју 
две зна чај не функ ци је је зи ка кар то гра фи је: 
са знај на и ко му ни ка циј ска.

Про цес кон вер ген ци је ста во ва по чео 
је са ис ти ца њем спе ци фич но сти је зи ка 
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кар те и кар то гра фи је у ме та кар то граф-
ској и кар то ло шкој кон цеп ци ји. Та ко 
по сле од ре ђе ња пред ме та и ме то да кар-
то гра фи је Асла ни ка шви ли је у сво јој 

„Ме та кар то гра фи ји“ по ка зао да „кар то-
гра фи ја има свој спе ци фи чан, објек тив ни 
је зик, на зван је зи ком кар те, по мо ћу ко јег 
се ма те ри ја ли зу ју фор ме ло гич ких по сту-
па ка, ко ји уче ству ју у про це су кар то граф-
ског мо де ло ва ња“, као и да „кар то граф ски 
ме тод и је зик кар те ве зу ју кар то гра фи ју 
с ди ја лек тич ком ло ги ком, се ми о ти ком, 
те о ри јом ин фор ма ци ја и ки бер не ти ком“ 
(Асла ни ка шви ли 1974: 7–8).

С дру ге стра не, у кар то ло шкој кон цеп-
ци ји Ра тај ски, осло њен на ко му ни ка ци о-
ну кон цеп ци ју, сма тра да „кар то гра фи ја 
ис тра жу је про це се пре но са хо ро ло шке 
ин фор ма ци је по сред ством кар те“, а кар ту 
де фи ни ше као „сли ков но-зна ков ни за пис 
ин фор ма ци ја од ре ђе них ка рак те ри сти ка 
ствар но сти, упра во про стор ног рас по ре да 
и ве за обје ка та и по ја ва“ (Ra taj ski 1976: 19). 
Свр ста ва је у гру пу иде о грам ских на чи на 
из ра жа ва ња, на којe се, сма тра, мо гу при-
ме њи ва ти пра ви ла и те о ри је се ми о ло ги је, 
пр вен стве но ба зи ра на на на уч ном је зи ку, 
али су при мен љи ва и на је зик умет но сти 
као и на иде о грам ска из ра жа ва ња.

Кри ти ку ју ћи јед но стра ни ко му ни ка ци-
о ни обра зац у кар то гра фи ји ко ји је до ми-
ни рао у се вер но а ме рич кој кар то гра фи ји 
70-их и 80-их, а ко ји су мно ги ви де ли као 
пот пу но не пло дан, А. Мек Еха рен на во-
ди да „ра ди је не го што се кар то гра фи ја 
тре ти ра као це во вод за про ток ин фор ма-
ци ја, мно го ви ше има сми сла из у ча ва ти 
опа жај не и ког ни тив не про це се укљу че не 
и у чи та ње кар те и про це се про стор них 
ин фор ма ци ја, да би се од ре ди ла огра ни че-
ња и по ја ве у ин фор ма ци о но-про це сном 
ме ха ни зму, та ко да му се сим бо ли за ци ја и 
ди зајн кар те мо гу при ла го ди ти“ (Ma cE ac-
he ren 2004: 8). У том сми слу Мек Еха рен 

кон ста ту је ста во ве и дру гих ауто ра ко ји-
ма се ука зу је „да је кар то гра фи ја срод ни ја 
књи жев но сти не го астро но ми ји или ге о-
фи зи ци“ (Ma cE ac he ren 2004: 10).

У оп штој кон вер ген ци ји ми шље ња 
ве за ној за кар то граф ске зна ке, ко ји има ју 
са знај ну уло гу и при том слу же и за ко му-
ни ци ра ње, уоче но је да је кар то гра фи ја 
по свом пред ме ту бли ска ки бер не ти ци 
и те о ри ји ин фор ма ци ја као оп штим на уч-
ним те о ри ја ма, на че му је А. М. Бер љант 
ство рио још јед ну, ге о ин фор ма ци о ну 
кон цеп ци ју кар то гра фи је, ве о ма бли ску 
се ми о тич кој.

Ме ђу тим, нај ве ћи до при нос се ми о тич-
кој кон цеп ци ји кар то гра фи је дао је Жак 
Бер тен 70-их го ди на про шлог ве ка у свом 
ра ду „Се ми о ло ги ја гра фи ке: ди ја гра ми, 
мре же, кар то гра фи ја“, ко ји се са сто ји од 
два де ла „Се ми о ло ги је си сте ма гра фич ких 
зна ко ва“ и „Функ ци о ни са ње гра фич ких 
си сте ма“ (Ber tin 1967). Ов де он из но си да 
нај сло же ни ји об лик гра фич ког пред ста-
вља ња по сле ди ја гра ма и мре жа при па-
да кар то гра фи ји. Сам по јам гра фич ког 
пред ста вља ња Бер тен де фи ни ше та ко да 
се ви ди ње гов са знај ни и ко му ни ка ци о ни 
аспект и ста вља га у окви ре се ми о ло ги је, 
да ју ћи и сво ју де фи ни ци ју гра фич ког пред-
ста вља ња: „Мо же се, да кле, пред ло жи ти 
сле де ћа де фи ни ци ја: гра фич ко пред ста вља-
ње је тран скрип ци ја – у гра фич ком си сте му 
зна ко ва – јед не ми сли, јед не „ин фор ма ци-
је“ до ко је се до шло по мо ћу би ло ко јег 
си сте ма зна ко ва. Гра фич ко пред ста вља ње 
је део се ми о ло ги је, на у ке ко ја се ба ви свим 
си сте ми ма зна ко ва“ (Ber tin 1967: 8).

Се ми о тич ка кон цеп ци ја кар то гра фи је 
по ста ла је кра јем про шлог ве ка цен трал-
на и об је ди ња ва ју ћа те о риј ска плат фор-
ма кар то гра фи је, по што кар то граф ски 
зна ци, си стем кар то граф ских зна ко ва и 
је зик кар то гра фи је, као дру ги је зик ге о гра-
фи је, по сто ји од са мог по чет ка на стан ка 
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(цр та ња) ка ра та, по че му се уоп ште пре-
по зна је кар то граф ска де лат ност. По ред 
он то ло шког (ге о граф ског) и гно се о ло-
шког аспек та (за кон оп штег, по себ ног и 
по је ди нач ног), се ми о тич ки аспект је је дан 
од три фун да мен тал не ло гич ко-епи сте мо-
ло шке прет по став ке ко ји кар то гра фи ју 
свр ста ва ју у ред оп ште са знај них и ин тер-
ди сци пли нар них на у ка.

Сли ка 1 по ка зу је да сва ки ге о граф ски 
обје кат или по ја ва ко ји мо же да се зна ци-
ма при ка же на кар ти исто вре ме но мо же 
да се по сма тра, чи та и ту ма чи као од ре ђе-
на ствар – свој ство – од нос, тј. као ствар-
ни (ре ал ни или вир ту ел ни) пред мет ко ја 
има сво ја оп шта, по себ на и по је ди нач на 
свој ства (атри бу те) са ви ше стру ко ме ђу-
соб но ус по ста вље ним од но си ма (ре ла ци-
ја ма) као и са су бјек том.

По што се се ми о ти ка ба ви из у ча ва њем 
свих зна ков них си сте ма про из и ла зи да се 
се ми о ти ка кар то гра фи је от кри ва за ко ни-
то сти ства ра ња (ко ди ра ња – ре пре зен та-
ци је) кар то граф ских зна ко ва, пра ви ла 
ор га ни за ци је у си сте ме зна ко ва, њи хо вом 
при ме ном у тек сту а ли за ци ји на кар та ма, 

(ше ма ти за ци јом – сим бо ли за ци јом) као 
и ком по зи ци јом (сти ли за ци јом – ди зај-
ном) свих од но са је зи ка кар то гра фи је, као 
дру гог је зи ка ге о гра фи је. У том сми слу 
се ми о ти ка кар то гра фи је је ме та те о ри ја 
кар то гра фи је и мо же се кон цеп ту а ли зо-
ва ти као се ми о ло ги ја, се ми о гра фи ја и 
се ми о град ња кар то гра фи је.

Се ми о ло ги ја ге о граф ских ка ра та

Пој мо ви се ми о ти ка и се ми о ло ги ја ушли 
су у кар то гра фи ју из оп ште на у ке о зна-
ци ма и је зи ку као ње ни основ ни пој мо ви 
ве за ни за је зик кар то гра фи је. Кар то гра-
фи ја је при хва ти ла оба пој ма у за ви сно-
сти од вре ме на на стан ка и ауто ра ко ји су 
их уво ди ли. По јам се ми о ти ка по ти че од 
Пер са и Мо ри са и за сно ван је на фи ло зоф-
ским осно ва ма, док је по јам се ми о ло ги ја 
по те као од Со си ра и по ста вљен је на лин-
гви стич ким осно ва ма. Не ула зе ћи у исто-
риј ска раз ма тра ња и ана ли зе на стан ка ова 
два пој ма, по јам се ми о ти ке при хва ћен 
је у кар то гра фи ји као све о бу хват ни ји и 
бли жи основ ној су шти ни и при ро ди зна-

Сли ка 1.
Логичко-епистемолошке 
претпоставке 
картографије
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ко ва. Ако овај по јам узме мо као основ ни, 
при ме њу ју ћи ме тод кон цеп ту а ли за ци је, 
мо же мо га са гле да ти са ње го ве три нај бит-
ни је стра не, тј. као се ми ло ги ју, се ми о гра-
фи ју и се ми о град њу кар то гра фи је.

По јам се ми о ло ги је ви ше ис ка зу је за ко-
ни тост ве за и од но са зна ко ва у не ком лин-
гви стич ком или не лин гви стич ком је зи ку, 
тј. од но си се на ко до ве по мо ћу ко јих су 
за ко ни то уре ђе ни се ми о тич ки од но си зан-
ко ва и зна че ња у не ком тек сту. Ако је ге о-
граф ска кар та сво је вр стан текст ис цр тан 
(ис пи сан) кар то граф ским зна ци ма он да 
се ми о ло ги ја кар то гра фи је ви ше на гла ша ва 
прин ци пе, пра ви ла или за ко не по ко ји ма 
функ ци о ни шу по је ди нач ни кар то граф ски 
зна ци или си сте ми зна ко ва на не кој ге о-
граф ској кар ти или у атла су.

Да кле, се ми о ло ги ја кар то гра фи је од но-
си се на ре пре зен та ци ју кар то граф ских 
зна ко ва, си сте ма зна ко ва и ге о граф ских 
ка ра та. Ис ти чу ћи при мар ни зна чај кар то-
граф ске ре пре зен та ци је, А. Мек Еха рен 
на гла ша ва „Ре пре зен та ци о ни при ступ 
кар та ма, при ка зан ов де не ма на ме ру да 
пред ста ви по себ но нов при ступ, ко ји ће 
за ме ни ти не ки дру ги. На ме ра је да се ука-
же на ва жност раз у ме ва ња ре пре зен та ци-
је као ге не рал ног кон цеп та у раз у ме ва њу 
ка ра та. Твр дим да је кон цепт ре пре зен-
та ци је фун да мен та лан за све при сту пе 
ко је има мо у кар то гра фи ји“ (Ma cE ac he ren 
2004: 12).

Ре пре зен та ци ја кар то граф ских зна ко-
ва за сно ва на је на њи хо вом ло гич ком и 
естет ском ко ди ра њу. Са сто ји се у ства-
ра њу про стор ног из гле да и про стор ног 
из ра за кар то граф ских зна ко ва, оби ма и 
са др жа ја њи хо вог зна че ња, ло ги ке и есте-
ти ке си сте ма кар то граф ских зна ко ва, као 
и сми сла и сти ла је зи ка кар то гра фи је. „У 
ши рем сми слу та дво стру ка ко ди фи ка-
ци ја кар то граф ских зна ко ва омо гу ћа ва 
ис по ља ва ње и пре но ше ње не са мо ми са-

о них са др жа ја већ и емо тив них ста ња, 
тј. иде ја и осе ћа ња су бјек та у од но су на 
ствар ност“ (Ве мић 2004: 162–163). Ако се 
ис кљу че еле мен ти кон вен ци о нал но сти, 
ко ји се огле да ју у пот пу ном ге о ме три зму 
зна ко ва, сви кар то граф ски зна ци кон стру-
и шу се ви зу ел но под ути ца јем ло гич ког 
и естет ског ко да као: иде о гра ми – на гла-
ше но ло гич ки ко ди ра ни зна ци, и ико но-
гра ми – на гла ше но естет ски ко ди ра ни 
кар то граф ски зна ци.

Сли ка 2.
Ло гич ки и естет ски кодира ни кар то граф ски зна ци
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Ло гич ки кôд чи не основ не ло гич ке 
опе ра ци је осло ње не на не по сред не чул не 
пред ста ве у ме ђу соб ном си сте му од но са 
пре ко ко јих се ус по ста вља ло гич ко зна че-
ње кар то граф ских зна ко ва. По чев ши од 
ком па ра ци је, иден ти фи ка ци је и дис кри-
ми на ци је из дво је них опа же них де ло ва, с 
јед не стра не, њи хов ло гич ки обим утвр-
ђу је се кроз мо де ло ва ње (ана ли зу – син-
те зу) и по и ма ње (пу тем ге не ра ли за ци је 

– спе ци ја ли за ци је), као и с дру ге стра не 
њи хов ло гич ки са др жај: кроз об ли ко ва ње 
(ти пи за ци ју) и из ра жа ва ње (кла си фи ка-
ци ју) у ме ри ко ја је ко нач на и ауто ном на 
за сва ки кар то граф ски знак. Све на ве де-
не еле мен тар не ло гич ке опе ра ци је ко је 
чи не ло гич ки код кар то граф ских зна ко-
ва „усме ре не су ка утвр ђи ва њу оби ма и 
са др жа ја те ма ти ке кар ти ра ња, чи ме се 
по сти же објек тив на апер цеп ци ја спољ-
њег све та у про це су из ра де кар те“ (Ве мић 
2005: 268).

Естет ски кôд је естет ски од нос ко јим 
се ускла ђу ју кон струк ци ја кар то граф ских 
зна ко ва са вла да ју ћом кул тур ном и есте-
тич ком нор мом вре ме на у ко ме се кар-
ти ра ње из во ди. Естет ски кôд је ве зан за 
естет ску по тре бу, естет ски укус и естет ску 
ме ру кре а то ра, кар то гра фа, пре ко че га 
се по врат но оства ру је естет ски ути сак, 
естет ско за до вољ ство и естет ска на сла да 
чи та о ца или ко ри сни ка кар те. То се по сти-
же на тај на чин што се из опа жај но-чул-
них (ви зу ел них и ки не тич ких) пред ста ва 
пред ме та кар ти ра ња кре и ра кон струк тив-
но-умет нич ки при каз, са урав но те же ним 
об ли ком по сто ја ња (по јав ним из ра зом) 
а та ко ђе и об ли ком де ло ва ња (функ ци о-
нал ним из ра зом) сва ког кон крет ног кар-
то граф ског зна ка, као и кар то граф ског 
кљу ча у це ли ни за не ку кар ту или атлас.

Ре пре зен та ци ја кар то граф ских зна-
ко ва са сто ји се у не по сред ној ви зу ел ној 
тран скрип ци ји ствар но сти где се ко ди-

ра њем, као ге нет ским по дра жа ва њем 
ствар но сти, кон сти ту и ше пре све га мен-
тал но (те мат ско зна че ње) ко је има свој 
про стор ни из раз и са др жи ну (про стор но 
зна че ње), сво ју раз мер ност (раз мер но зна-
че ње), за тим сво ју пре глед ност и ва лент-
ност ве зи ва ња у текст кар те (пре глед но 
зна че ње), као и сво ју прак тич ну свр ху 
(ин тер пре та циј ско зна че ње). На тај на чин 
кон сти ту и са њем на ве де них еле мен тар них 
ре ла ци ја зна че ња сва ким по је ди нач ним 
кар то граф ским зна ком ре ги стру ју се два 
све та: чул но-опа жај ни и ми са о но ин те лек-
ту ал ни, ко јим се исто вре ме но оства ру је и 
ко му ни ка циј ска и са знај на (ког ни тив на) 
функ ци ја је зи ка кар то гра фи је.

Се ми о гра фи ја ге о граф ских ка ра та

Се ми о гра фи ја ге о граф ских ка ра та је дру га 
стра на се ми о ти ке кар то гра фи је ко ја се 
од но си на ме то де по зи ци о ни ра ње кар то-
граф ских зна ко ва у ре фе рент ном по љу 
кар те ка ко би функ ци о ни са ли у скла ду 
са њи хо вим при мар но ус по ста вље ним ко-
до ви ма. Уоче но је да по сто је „…ре ла ци је 
ко је под у пи ру функ ци је по је ди нач них 
сим бо ла и до при но се њи хо вом зна че њу 
(Ха у ард 1980, 504). Гуд ман (1976, 143) и 
Ха у ард (1980, 504) твр де да ове ре ла ци је 
фор ми ра ју си стем ко ји се са сто ји од ше ме 
сим бо ла (зна ци или нат пи си ко ри шће ни 
за сим бо ли за ци ју) по ве за не са ре фе рент-
ним по љем“ (Ma cE ac he ren 2004: 13).

По ве зи ва ње кар то граф ских зна ко ва 
са ре фе рент ним по љем не ке кар те на зи-
ва се ше ма ти за ци ја или сим бо ли за ци ја 
кар те, и од ви ја се по од ре ђе ним пра ви-
ли ма. Ше ма ти за ци ја је функ ци о нал но 
ус по ста вља ње кар ти ра не ствар но сти на 
по себ ном ни воу, где се по зи ци о ни ра њем 
кар то граф ских зна ко ва у ре фе рент ном 
по љу кар те вр ши са оп шта ва ње њи хо-
вог зна че ња или тек сту а ли за ци ја кар те 
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(кар ти ра ње) по те мат ским еле мен ти ма. 
Ста вља ње не ког кар то граф ског зна ка, са 
прет ход но ре ги стро ва ним зна че њем, као 
по треб ним усло вом, у ре фе рент но по ље 
кар те сма тра се кар то граф ским пра гом, и 
тек тим спо јем не ки знак ис пу ња ва и до во-
љан услов да бу де кар то граф ски. Ре фе-
рент но по ље ге о граф ских ка ра та чи не 
ра зни ко ор ди нант ни си сте ми (ди ја гра ми) 
и ге о граф ске, кар то граф ске, ге о дет ске и 
дру ге ма те ма тич ке мре же. Се ми о тич ка 
сло же ност кар то гра фи је, ка ко је при ме-
тио и по ста вио Ж. Бер тен, огле да се и 
у то ме да ди ја гра ми и мре же прет хо де 
кар то гра фи ји као јед но став ни ји об ли ци 
гра фич ког пред ста вља ња (Ber tin 1967).

Ше ма ти за ци ја или си мо ли за ци ја кар-
те по чи ње тек ка да се из вр ши основ на 
ко ди фи ка ци ја зна ко ва и де фи ни ше ре фе-
рент ни си сте ми не ке кар те. Ме ђу тим, и 
та да ка да при сту пи мо функ ци о нал ном 
по ве зи ва њу кар то граф ских зна ко ва са 
ре фе рент ним по љем ка ра те, до ла зи мо 
до за кључ ка да по сто је раз ли чи те мо гућ-
но сти њи хо вог по ве зи ва ња. Те раз ли чи те 
фор ме ви зу ел но-ин фор ма тив них пре зен-
та ци ја зна ко ва на кар ти иду из над раз ли-
ка у њи хо вој де фи ни са ној спољ ној по ја ви 
и по чет но ре ги стро ва ним зна че њи ма. То 
се у осно ви од ви ја из ме ђу две вид не по зи-
ци је, две тач ке гле ди шта или две пер спек-
ти ве по сма тра ња не ке кар те: спо ља шње и 
уну тра шње. У је дин ству тих пер спек ти ва 
вр ши се зна ков на тек сту а ли за ци ја или 
кар ти ра ње, јед ног по јед ног ге о граф ског 
еле мен та кар те, као на при мер: ре ље фа, 
хи дро гра фи је, тла, ве ге та ци је, на се ља, са о-
бра ћа ја или не ког со цио-кул тур ног еле-
мен та: при вред ног, прав ног, обра зов ног, 
ре ли гиј ског и сл. Сва ки од тих еле ме на та 
до ми нант но је по ве зан из јед не или дру ге 
пер спек ти ве.

Спо ља шња пер спек ти ва је вид на по зи-
ци ја гле да о ца из ван кар те, тј. тач ка гле-

Сли ка 3.
Спо ља шња и уну тра шња пер спек ти ва кар ти ра ња 
кар то граф ских зна ко ва

ди шта спољ њег по сма тра ча са од ре ђе не 
уда ље но сти, пр вен стве но ор то го нал но 
или нор мал но на ре фе рент ну ра ван кар те, 
што не ис кљу чу је и дру га по сма тра ња под 
не ким фик сним углом. На тај на чин, ка ко 
на во ди Ро бин сон, „кар та нам омо гу ћа ва 
да про ду жи мо нор мал но ра сто ја ње гле да-
ња, та ко ре ћи омо гу ћа ва нам да ви ди мо 
ши ре про стор не од но се ко ји се на ла зе на 
ве ли ким те ри то ри ја ма“ (Ro bin son 1978: 1). 
Уну тра шња пер спек ти ва је вид на по зи ци-
ја уну тра шњег гле да о ца сме ште ног уну тар 
кар ти ра ног све та, али то ни је јед на фик-
сна, већ ди на мич ка тач ка или мно штво 
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та ча ка гле ди шта ко је слу же кар то гра фу 
за до сти за ње нај е фи ка сни јег из ра за по је-
ди них кар то граф ских зна ко ва.

Сход но по зи ци ји по сма тра ча, спо ља-
шња пер спек ти ва ве за на је за да ља а уну-
тра шња за бли жа од сто ја ња од објек та 
кар ти ра ња. Из спо ља шње пер спек ти ве 
кар ти ра ју се ли ниј ски и по вр шин ски 
објек ти и по ја ве као и све вр сте гра нич них 
ли ни ја, док се из уну тра шње пер спек ти ве 
уоби ча је но, али без ус по ста вље них чвр-
стих пра ви ла, кар ти ра ју тач ка сти објек ти. 
Спо ља шња пер спек ти ва се ви ше при ме-
њу је на но ви јим, са вре ме ни јим кар та ма, 
укљу чу ју ћи и тач ка сте објек те, док се на 
ста рим кар та ма ви ше ко ри сти ла уну тра-
шња пер спек ти ва, чак и за при каз ре ље фа 
зе мљи шта све до про на ла ска ме то да изо-
хип си и шра фа на кра ју 18. ве ка.

Са авио и са те лит ским сни ма њем 
по ра сле су тех нич ке мо гућ но сти да љин-
ске де тек ци је чо ве ка, чи ме је спо ља шња 
пер спек ти ва кар ти ра ња ви ше до би ла на 
зна ча ју, али ти ме су прот но ни је по ти сну-
та уну тра шња пер спек ти ва. Та ко, на при-
мер, на са вре ме ним кар та ма где је ре љеф 
зе мљи шта при ка зан ме то дом изо хип си, 
из спо ља шње пер спек ти ве, по сто ји је дан 
број ком пле мен тар них зна ко ва из уну тра-
шње пер спек ти ве, као што су сте ња ци, 
то чи ла, уса мље не сте не, ја ме, пе ћи не и 
сл., си мул та но по ста вље ни са изо хип са-
ма. По сто је кар то граф ски зна ци, по пут 
пу те ва, ко ји се у ре фе рент ном по љу кар те 
по ве зу ју из обе пер спек ти ве, и то та ко да 
се ду жи на пу те ва по ста вља из спољ ње 
пер спек ти ве и од но си се на си ме тра лу 
пу та, док се ши ри на, ква ли тет или зна чај 
пу та по ста вља из уну тра шње пер спек ти-
ве и од но си се на ши ри ну или де бљи ну 
ли ни ја зна ка.

Из прет ход них при ме ра ви ди се да не 
по сто ји јед но стра на ше ма ти за ци ја – сим-
бо ли за ци ја кар те, тј. да се кар то граф ски 

зна ци у ре фе рент ном по љу кар те по ве зу ју 
са мо из јед не или дру ге пер спек ти ве, јер 
не ма ју јед на ко уко ди ра на еле мен тар на 
зна че ња. Кар то граф ски зна ци кон стру-
и са ни из спо ља шње пер спек ти ве има ју 
на гла ше но ин тер пре та циј ско, пре глед но 
и раз мер но, а ма ње про стор но и те мат ско 
зна че ње. Обр ну то, зна ци кон стру и са ни 
из уну тра шње пер спек ти ве има ју пр вен-
стве но уте ме ље но те мат ско, про стор но и 
раз мер но, а ма ње пре глед но и ин тер пре-
та циј ско зна че ње.

Тек уза јам ним про жи ма њем и до пу-
ња ва њем те две гру пе зна ко ва у про це су 
ше ма ти за ци је упот пу њу ју јед на дру гу као 
услов да би њи хо ва зна че ња би ла са оп ште-
на у је дин стве ној тек сту а ли за ци ји (хи пер-
тек сту а ли за ци ји) и кон тек сту а ли за ци ји 
не ког еле мен та кар те. Ше ма ти зо ван или 
сим бо ли зо ван еле мент не ке ге о граф ске 
кар те из на ве де не две пер спек ти ве има 
сво ју екс по нент ну и има нент ну са др жи ну, 
ко ја је раз мер на и ван ра змер на, пре глед на 
и ана лог на, са дру штве ном и прак тич ном 
вред но шћу. Та ко кар ти ран еле мент по ста-
је са став ни или гра див ни део у про це су 
сти ли за ци је – ди зај на це ли не кар те.

Се ми о град ња ге о граф ских ка ра та

Се ми о тич ки про це си у из град њи ге о граф-
ских ка ра та за тва ра ју се оп штом ком по зи-
ци јом кар те, ко ја се са ста вља из по себ них 
те мат ских еле ме на та, кар ти ра них из две 
пер спек ти ве са прет ход но утвр ђе ним ло-
гич ким и есте ским ко дом по је ди нач них 
кар то граф ских зна ко ва. Ти про це си се 
фи на ли зу је ства ра њем ори ги нал ног аутор-
ског де ла кар то гра фа у скла ду са по ста вље-
ним ци ље ви ма, објек ти ма, су бјек ти ма, 
ме то да ма тех ни ка ма, усло ви ма, об ли ци ма, 
оче ки ва њи ма, пла но ви ма, усме ре њи ма, 
прет ход ним ре зул та ти ма итд., не ког кон-
крет ног кар ти ра ња и из ра де кар те. Се ми-
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о град ња ге о граф ских ка ра та, као тре ћа 
се ми о тич ка стра на кар то гра фи је, од но си 
се на аутор ску сти ли за ци ју – ди зајн це-
ли не кар те у скла ду са за ко ном је дин ства 
оп штег, по себ ног и по је ди нач ног. 

У не вер бал ном је зи ку кар то гра фи је 
ис по ља ва ју се се ми о тич ки про це си ко ји 
ути чу на сти ли за ци ју кар те слич но као 
у књи жев но сти и вер бал ним зна ков ним 
си сте ми ма. Да би се при шло све о бу хват-
ни јем схва та њу та кве сти ли за ци је, пре-
ма ре чи ма М. Чар ки ћа „за пра во тре ба 
обра ти ти па жњу на се ми о ло шке про це се 
ко јим су об у хва ће ни озна ка и озна че но“, а 
то су: „од нос озна ке и озна че ног, по ме ра-
ње од но са озна ке и озна че ног, оства ре на 
ве за озна ке са озна че ним са др жа јем“, а 
за тим „би по лар ност зна ка, си ме трич ни 
ду а ли зам зна ка, ли не ар ност зна ка, про-
из вољ ност зна ка, знак као ви ше слој на 
тво ре ви на, се ми о ло шко по ље зна ка, се ми-
о ло шки про стор зна ка, ста ње зна ка ван 
ак ци је и у ак ци ји…“ итд. (Чар кић 2002: 
75). Све на ве де не осо би не зна ко ва у се ми-
о ло шкој рав ни, ко је на во ди Чар кић за 
вер бал не зна ко ве на сли чан на чин у ви зу-
ел ном, гра фич ком, об ли ку се ис по ља ва ју 
пу тем ло гич ког и естет ског ко ди ра ња и у 
слу ча ју кар то граф ских зна ко ва.

На по себ ној се ми о граф ској рав ни ства-
ра ња раз ли чи тих те мат ских еле ме на та 
по је ди нач ни кар то граф ски зна ци мо гу 
би ти ве за ни си мул та но у ис тој рав ни или 
си ноп тич но у па ра лел ним рав ни ма. На 
тај на чин зна ци де ли мич но уки да ју не ке 
по је ди нач не осо би не и ис по ља ва ју сво ју 
по себ ност, усло вље ну оп штим по став-
ка ма не ког кар ти ра ња. Та ко, на при мер, 
ре љеф зе мљи шта при ка зан изо хип са ма, 
ко је су на по је ди нач ном ни воу де фи ни са-
не као пра ве ли ни је раз ли чи тих де бљи на, 
у по ступ ку њи хо ве тек сту а ли за ци је (кар-
ти ра ња) по ста ју за тво ре не кри ве ли ни је. 
Оне су исто вре ме но по ве за не у ис тој и 

па ра лел ним ви син ским рав ни ма, за ви-
сно од оп ште про стор не кон фи гу ра ци је и 
на ги ба зе мљи шта. Та ко ра сто ја ње из ме ђу 
две изо хип се исто вре ме но пред ста вља 
ви син ску екви ди стан ци ју у вер ти кал ној и 
про стор ни ин тер вал у хо ри зон тал ној рав-
ни кар те, чи ји уза јам ни од нос (из ра жен 
кроз ко лич ник екви ди стан ци је и ин тер ва-
ла) из ра жа ва на гиб зе мљи шта као ње го ву 
оп шту осо би ну.

На оп штој рав ни се ми о град ње ге о граф-
ских ка ра та спа ја ју се и ве зу ју сви ње ни 
по себ но кар ти ра ни еле ме на ти. Ре ла тив на 
са мо стал ност сва ког по себ ног еле мен та 
про из и ла зи из уки ну тих крај но сти, ка ко 
по је ди нач но сти та ко и оп што сти у ме ри 
њи хо ве ме ђу соб не усло вље но сти. На тај 
на чин до ла зи до ре кон струк ци је и ре кон-
цеп ту а ли за ци је сва ког по себ но гог еле мен-
та кар те јед ног у од но су на дру ги: у сми слу 
опе ра ци о на ли за ци је, кон кре ти за ци је и 
ства ра ња је дин стве не кар то граф ске сли ке 
или мо де ла кар ти ра ња.

Та ко, на при мер, на не кој ге о граф ској 
кар ти нај пре се ме ђу соб но ускла ђу је при-
каз ре ље фа и хи дро гра фи је ко ји се до пу њу-
ју и ства ра ју је дин стве ну оро хи дро граф ску 
сли ку кар ти ра ног зе мљи шта, ства ра ју ћи 
та ко но ву – ге о граф ску ре фе рент ну ра ван 
из над ма те ма тич ких ди ја гра ма и мре жа 
на кар ти. Пре ма њи ма се у по ли функ ци-
о нал ној за ви сно сти ускла ђу је при каз тла, 
ве ге та ци је и дру гих фи зич ко ге о граф ских 
еле ме на та, а за тим и со ци о ге о граф ских еле-
ме на та, као што су на се ља (са раз ли чи тим 
при ка зом ста нов ни штва), са о бра ћај ни це, 
при вред ни објек ти, објек ти здра ства, школ-
ства, кул ту ре, ре ли ги је и та ко ре дом.

Кроз ком плек сну ви ше сте пе ну се ми-
о град њу ге о граф ских ка ра та ства ра се 
кон цеп ту ал на сли ка ре ал ног или вир ту ел-
ног све та, ко ја ни је са свим ни објек тив на 
ни су бјек тив на. Са ста но ви шта цен трал-
ног од но са су бјек та и објек та ге о граф ске 
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кар те се са свим сво јим сло же но сти ма 
и ра зно вр сно шћу чи та ју као ана лог ни 
мо де ли ствар но сти пра ће ни естет ским 
про це си ма ори јен ти са ним на естет ско 
за до вољ ство и на сла ду. Пре ма ве ли ком 
бро ју утвр ђе них и мо гу ћих па ра ме та ра и 
ме ри ла вред но ва ња и оце не ис тра жи ва ња 
и са зна ва ња све та ге о граф ске кар те за у-
зи ма ју ви со ко ме сто на ли сти на уч них и 
умет нич ких ства ра лач ких ре зул та та.

Ако су у по гле ду ква ли те та и са знај-
не ефи ка сно сти та основ на и нај бит ни ја 
ме ри ла: „објек тив ност, по у зда ност, тач-
ност, ве ро до стој ност, ак ту ел ност, ар гу мен-
то ва ност, хе у ри стич ност, ино ва тив ност, 
ку му ла тив ност, ком пле мен тар ност, прак-
тич на вред ност, упо тре бљи вост и при мен-

љи вост, не ком пли ко ва ност, до ступ ност, 
кон цеп ту ал ност“ (Ра до ва но вић 1987: 75) 

– он да пре ма њи ма ге о граф ске кар те без 
сум ње за у зи ма ју ве о ма ви со ке до ме те. 
Исто та ко са па ра ме три за ци јом естет-
ског од но са, уоча ва се по себ на функ ци-
о нал на сти ли сти ка ге о граф ских ка ра та, 
ме ђу ко је Б. То шо вић на во ди „ак си о ло-
гич ност, ди мен зи о нал ност, ди на мич ност, 
(ин тер)ди сци пли нар ност, екс пли цит ност, 
нор ма тив ност, хи је рар хи зи ра ност, хо мо ге-
ност, ком плек сност, кон такт ност, кон тра-
сност, кван ти та тив ност, мо ду ла тив ност, 
обли га тор ност, опе ра ци о нал ност, ре ал-
ност, сег мен тар ност, стра ти фи ци ра ност, 
усмје ре ност, за ви сност и до ми нант ност“ 
(То шо вић 2002: 28).

 summary
 Σ Semiology, semiography, and semio-design of geographic maps

Th e semiology of geographic maps refers to the representation of cartographic signs, the 
system of signs on a map as a text drawn (written) in those signs. Th e representation of 
cartographic signs is based on their logical and aesthetic code, which consists in producing 
the most faithful and accurate spatial appearance and spatial expression, scope and 
substance of their meaning, logics and aesthetics, signifi cance and style of the system of 
cartographic signs and the language of cartography. 

Th e semiography of geographic maps refers to the ways of positioning the signs in a 
map’s referential fi eld, so as to function in accordance with their primarily established 
codes. Th at kind of linking is called the schematization or symbolization of a map. It is 
carried out according to certain rules, depending on two visual positions, viewpoints or 
perspectives of looking at the map: external and internal. In that case the presentation 
forms of individual signs stand above their initially defi ned appearance and primarily 
registered meaning. Th e external perspective is the visual position of a viewer outside 
the map, i.e. the viewpoint of an external observer from a certain distance, orthogonally 
or normally to the plane of the map. Th e internal perspective is the visual position of 
an internal viewer, located within the mapped world, but not as a fi xed, but a dynamic 
point or multiple points of view serving the cartographer for achieving the most eff ective 
expression of individual signs. 
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Th e semio-design of geographic maps refers to authorial stylisation – the design of 
the map according to the law of unity of the general, special and individual. Th e semiotic 
processes in geographic map design are concluded through the general composition of 
the map, made up of special thematic elements, mapped from two perspectives, with a 
predetermined logical and aesthetic code of individual signs. Th ose processes are fi nalized 
through creating an original authorial work in compliance with the aims, methods, 
conditions, expectations and plans of designing a map. 

In that sense the semiotics of cartography is a meta-theory of cartography and it can be 
conceptualized as semiology, semiography and semio-design of cartography.
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