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Мир че та Ве мић (Бе о град)

Општа начела стилизације
географских карата

 Кључне речи:
стилистика, језик 
картографије, географска 
карта, непромењивост–
промењивост, центричност–
ексцентричност, сумирање–
слојевитост.

У раду се анализирају начела или принципи 
стилизације географских карата који се 
примењују на најопштијем композиционом 
нивоу стварања географских карата 
коришћењем картографског језика 
изражавања, попут стварања других 
ауторских дела неким другим 
лингвистичким или нелингвистичким 
(графичким) језиком. Та општа начела 
су: (1) непроменљивост и променљивост 
знакова, (2) центричност и ексцентричност 
приказа и (3) сумирање и слојевитост 
организације картографске слике или модела.

Увод

Но ви ји те о риј ски ра до ви у кар то гра фи ји 
ја сни је по ка зу ју да се ми о тич ка ком по зи-
ци ја ге о граф ских ка ра та под ра зу ме ва три 
ни воа оп што сти: (1) по је ди нач ни – ко-
ди ра ње кар то граф ских зна ко ва, (2) по-
себ ни – ше ма ти за ци ју (тек сту а ли за ци ју) 
си сте ма (кљу ча) кар то граф ских зна ко ва 
и (3) оп шти – сти ли за ци ју са ста вља ња 
ка ра та (Ве мић 2004: 159) (Ma cE ac he ren 
2004: 12). Сти ли за ци ја са ста вља ња ка ра та, 
иако ве за на за нај оп шти је ка рак те ри-
сти ке кар то граф ског де ла, ни је одво је на 

од прет ход них се ми о тич ких ни воа, не го 
је са њи ма по ве за на у сми слу ди ја лек-
тич ког за ко на оп штег, по себ ног и по је-
ди нач ног. Дру гим ре чи ма, ка ко на во ди 
Стра бин ски, сле де ћи Ге те о ву иде ју о сти лу 
(сти ли за ци ји), „стил ни је, да кле, ни чи сто 
по је ди нач но, ни уни вер зал но, не го по је-
ди нач но у то ку свог пре тва ра ња у уни-
вер зал но, и уни вер зал но ко је из ми че да 
би се упу ти ло ка по је ди нач ној сло бо ди“ 
(Stra bon ski 1990: 29). Да кле „сти ли за ци ја 
кар те је осо бе но до во ђе ње оп штег и по је-
ди нач ног (или оп штих и по је ди нач них ка-
рак те ри сти ка обје ка та или по ја ва кар ти-
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ра ња) у сре ди ште об ли ко ва ња зна ко ва и 
тек сту а ли за ци је кар то граф ских при ка за, 
ко ја је усло вље на по тре ба ма и мо гућ но-
сти ма кар ти ра ња. Та по себ ност уки да 
обе крај но сти (и оп ште и по је ди нач но) и 
ни је цен трал на тач ка, већ од ре ђе но ши ре 
сре ди шно по ље зна че ња, кон сти ту и са но 
из два су прот на прав ца: ло гич ког и лин-
гви стич ког“ (Ве мић 2004: 165).

Ка ко је сва ка сти ли за ци ја ве за на за 
је зик, а сти ли за ци ја ка ра та за је зик ка-
ра та, од но сно је зик кар то гра фи је, мо-
гу ће је утвр ди ти оп шта на че ла, прин-
ци пе или кљу че ве сти ли стич ког из ра за, 
сти ли стич ке на гла ше но сти, ква ли те та, 
или от кло на од нор ме ра зних ва ри ја ци ја 
кар то граф ског при ка за. За то сва ка кар та 
има по се бан кључ зна ко ва. Сам тер мин 

„кључ кар то граф ских зна ко ва“ има и 
сти ли стич ко зна че ње, ако се „сти лом у 
нај оп шти јем сми слу озна ча ва сва ки ор-
га ни зо ван и за тво рен си стем сред ста ва 
из ра жа ва ња“ (Чар кић 2002: 137). Кар то-
граф ска прак са по ка зу је да су кар то граф-
ски кљу че ви ме ђу соб но слич ни, али и 
до вољ но раз ли чи ти би ло у оп штем или 
ин ди ви ду ал ном сми слу, те се мо же твр-
ди ти да је сва ка кар та по себ но сти ли зо-
ва на, да са мим тим пред ста вља ори ги-
нал но аутор ско де ло, као у књи жев но сти, 
сли кар ству, ва јар ству или у дру гим обла-
сти ма умет но сти или кул ту ре.

Оп шти сти ли стич ки прин ци пи ја вља ју 
се као ди хо том ни па ро ви су прот ста вље-
них тен ден ци ја, па њи хо вим по зна ва њем 
и уме шном при ме ном у фа зи ка да се об-
ра ђу је ин те грал но зна че ње не ке кар те, по-
сти же се „пра ви из раз“, од но сно стил ско 
са вр шен ство кар те, без ме ња ња ло гич ког 
сми сла кар ти ра ног са др жа ја. Та оп шта 
на че ла су: (1) не про мен љи вост и про мен-
љи вост зна ко ва, (2) цен трич ност и екс-
цен трич ност при ка зи ва ња и (3) су ми ра ње 
и сло је ви тост ор га ни за ци је кар то граф ске 

сли ке или мо де ла. Они мо гу би ти при мен-
љи ви и за дру ге лин гви стич ке и не лин-
гви стич ке (гра фич ке) си сте ме зна ко ва. 
У том сми слу, ка ко на во ди Н. Ву ко вић, 

„ја сно је, на рав но, да ова ко схва ћен стил 
над ма шу је ни во лин гви стич ких цр та и 
по и сто ве ћу је се са оп штом об ли ку ју ћом 
си лом ко ја дје ло чи ни она квим ка кво оно 
је сте“ (Ву ко вић 2000: 49).

Не про мен љи вост и про мен љи вост 
знако ва

На че ло не про мен љи во сти и про мен љи-
во сти зна ко ва ве за но је за ства ра ње си-
сте ма (кљу че ва) кар то граф ских зна ко ва 
у фа зи при мар ног де фи ни са ња сва ког 
по је ди нач ног зна ка за ви сно од ње го вог 
ме ста, уло ге или функ ци је у тек сту а ли за-
ци ји еле ме на та у це ло ви тој ком по зи ци ји 
кар те. У по ступ ку кон струк ци је и кон сти-
ту и са ња њи хо вих основ них зна че ња (тј. 
ко ди ра ња зна ко ва) сва ком зна ку при да је 
се по јед на оп шта ком по зи ци о на осо би на: 
не про мен љи во сти или про мен љи во сти 
зна ка, са ко јом се не ки знак уво ди у ше-
ма ти за ци ју кар те. Ово су по чет на ме ста 
на ко ја се на сла ња ју и дру га два на че ла: 
на че ло цен трич но сти и екс цен трич но сти 
кар то граф ског при ка зи ва ња, као и на че ло 
су ми ра ња и сло је ви то сти ор га ни за ци је 
кар то граф ске сли ке или мо де ла.

Не про мен љи ви кар то граф ски зна ци 
де фи ни са ни су екс пли цит но у кљу чу 
зна ко ва по об ли ку, бо ји, ни јан си, ве-
ли чи ни, ори јен та ци ји и тек сту ри и као 
та кви иден тич но се уно се у текст кар те. 
У кљу чу то по граф ских зна ко ва Вој но-
ге о граф ског ин сти ту та у Бе о гра ду, на 
при мер, то су зна ци за ко те, три го но ме-
триј ске тач ке, ре пе ре, астро ном ске тач ке, 
цр кве, ма на сти ре и дру ге вер ске објек те, 
за зам ко ве, ку ле, спо ме ни ке, твр ђа ве, руд-
ни ке, нафт не бу шо ти не, фа бри ке, си ло се 
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итд. (сл. 1). Сви ови зна ци пред ста вља ју 
ге о граф ске објек те као из ве сне цен тре 
гра ви та ци је у про сто ру, у фи зич ко ге о-
граф ском, кул тур ном, ци ви ли за циј ском 
или при вред ном по гле ду. За то на кар та ма 
не про мен љи ви кар то граф ски зна ци по-
ста ју сре ди шта или цен три кар то граф ског 
при ка за у ко ре спон дент ном ана лог ном 
од но су са цен три ма гра ви та ци је у про-
сто ру.

Ве ћи број не про мен љи вих кар то-
граф ских зна ко ва има вид но ис цр та ну 
ре фе рент ну тач ку ко ја ма те ма тич ки ко-
ре спон ди ра са при род ним или ве штач-
ким објек том у ствар но сти на ко ји се 
знак од но си, док се код оста лих зна ко ва 
та тач ка ар би трар но утвр ђу је од слу ча ја 
до слу ча ја. Обич но се на ла зи у при мар-
ном ви дљи вом пре се ку ге о ме триј ских 

ли ни ја, те жи шту или пре се ку вер ти ка ле 
и под нож ја зна ка.

Про мен љи ви зна ци су им пли цит но 
де фи ни са ни у кљу чу зна ко ва, а на кар ти 
до би ја ју свој ко на чан об лик, ори јен та ци ју 
или ве ли чи ну, а по не кад и бо ју, ни јан су 
или тек сту ру. У сва ком кљу чу кар то-
граф ских зна ко ва про мен љи ви зна ци су 
број ни ји од не про мен љи вих и ма сов но се 
тек сту а ли зу ју на кар та ма. Нај о чи глед ни ји 
при мер за то су ра зно вр сни изо ли ниј ски 
или ли ниј ски зна ци, кон крет но: изо хип се 
за при ка зи ва ње ре ље фа зе мљи шта, за тим 
ли ни је за фик са ци је по вр ши на, ли ниј-
ски зна ци за реч не и ка нал ске мре же, за 
пу те ве, пру ге, гра ни це и сл. И је дан број 
тач ка стих зна ко ва је про мен љи вог ти па 
јер се по зи ци о ни ра ју у од но су на на ве-
де не зна ко ве, као што су зна ци за згра де, 

 Кота, тригонометријска, нивелманска 
 и астрономска тачка

 Црква, манастир, џамија, синагога

 Замак, кула, споменик, тврђава

 Рудник, нафтна бушотина, фабрика, силос

Сли ка 1. Не про мен љи ви, екс пли цит но од ре ђе ни кар то граф ски зна ци.
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мо сто ве, ту не ле, на си пе, ске ле, бра не итд. 
(сл. 2).

Оп шта осо би на про мен љи во сти кар-
то граф ских зна ко ва омо гу ћа ва да се њи ма 
мо гу ис та ћи ра зно вр сне об ли ков не фор ме, 
спе ци фич но сти или ка рак те ри сти ке 
кар ти ра них по ја ва као, на при мер, у ре-
ље фу зе мљи шта ра зна уз ви ше ња (хум ке, 
бре жуљ ци, гла ви це, бре го ви, бр да, ки-
ко ви, чу ке, хри до ви, пла ни не, гре бе ни, 
би ла, ко се, ви со ви, ви со рав ни итд.) или 
уду бље ња (удо ља, вр та че, ја ру ге, во до-
де ри не, до ли не, кли су ре, ка њо ни, итд.), 

као и њи хо ве мор фо ло шке ка рак те ри-
сти ке: под нож ја, стра не, иви це, те ме на, 
обо ди, вр хо ви, се дла, пре во ји, дна и сл. 
Те спе ци фич но сти на кар та ма мо гу би ти 
ви дљи ви је на гла ше не не го што се мо гу 
за па зи ти у ствар но сти, по го то во ка да се 
има у ви ду раз мер ност ка ра та.

Про мен љи ви кар то граф ски зна ци 
има ју из ве сну сти ли стич ку сло бо ду от-
кло на од „нул те“ вред но сти, ко ја се нај-
че шће огле да у по ме ра њу или из ме шта њу 
зна ко ва у окви ру сво је ге о ме триј ске или 
гра фич ке тач но сти кар ти ра ња, ра ди по-

 Кључ знакова Карта

a) Главна изохипса (2)

 Основна изохипса (1)

 Помоћна изохипса
 – половинка (3)

 Помоћна изохипса
 – четвртинка (4)

б) Аутомобилски пут

в) Кућа, ред, група и блок зграда

Сли ка 2. Про мен љи ви, им пли цит но од ре ђе ни кар то граф ски зна ци.
а) изо хип се, б) пу те ви, в) ку ће, згра де.
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јед но ста вље ња или на гла ша ва ња ка рак-
те ри стич них сег ме на та кар то граф ског 
тек ста. Да ле ко ве ћу сло бо ду ови зна ци 
има ју при ли ком кар то граф ске ге не ра ли-
за ци је у ви ду пре о бли ко ва ња кар то граф-
ског при ка за, са пре ла ском на сит ни је 
раз ме ре ка ра та (сл. 3 и 4).

Раз мер но пре о бли ко ва ње омо гу ћа ва 
по јед но ста вље ње при ка за, по себ но ли ниј-
ских, и то је по ред из ме шта ња још је дан од 
основ них ма ни ра у про це су сти ли за ци је 
нај ма сов ни јих про мен љи вих кар то граф-
ских зна ко ва, као што су изо хип се у не ком 
кар то граф ском тек сту. Сва ки кар то граф 
та по јед но ста вље ња дру га чи је ре ша ва за 
сва ку кон крет ну си ту а ци ју, да ју ћи на тај 

на чин свој аутор ски пе чат не ком кар то-
граф ском де лу. Код ис цр та ва ња ре ље фа 
изо хип са ма во ди се ра чу на о њи хо вом 
цен трич ном сла га њу да би се по сти гла 
што ве ћа ви зу ел на пла сти ка ре ље фа, док 
се код хи дро гра фи је ис пра вља ју сит ни ји 
ме ан дри во до то ка, чи ме се на гла ша ва њи-
хо ва мре жна струк ту ра. Код на се ље них 
ме ста, тек сту а ли за ци јом нај јед но став-
ни јег основ ног зна ка за ку ћу (ко га чи ни 
стан дар ди зо ва ни пра во у га о ник), мо гу се 
из ра зи ти: про стор ни за хват (ве ли чи на), 
тип на се ља и те ри то ри јал ни зна чај, као 
и њи хо ва уну тра шња струк ту ра (цен тар 

– пе ри фе ри ја), узи да ност квар то ва, уре ђе-
ност ули ца тр го ва, пар ко ва итд.

Сли ка 3. Сло бо да от кло на по ме ра ња изо хип си из ствар ног ге о ме триј ског ле жи шта

Сли ка 4. При мер пре о бли ко ва ња изо хип си и на се ља у по ступ ку ге не ра ли за ци је 
кар то граф ског тек ста
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Цен трич ност и екс цен трич ност 
прика зи ва ња

Дру го на че ло сти ли за ци је – цен трич ност 
и екс цен трич ност при ка зи ва ња – пред-
ста вља сна жне им пул се људ ског гле ди-
шта и мо ти ва ци је ко ји се на ори ги на лан 
на чин пре но се на де ла ство ре на у би ло 
ко јој обла сти умет но сти или кул ту ре. Те 
тен ден ци је нај ви ше по ти чу од оп штег 
по гле да на свет са мог ауто ра или дру-
штве не гру пе ко јој аутор при па да, али и 
од ауто ро вог не по сред ног гле да ња и ин-
спи ра ци је. Овим про бле ми ма нај ви ше су 
се до са да ба ви ли ви зу ел ни умет ни ци, те-
о ре ти ча ри књи жев но сти, се ми о ти ча ри и 
есте ти ча ри, док су кар то гра фи по пра ви лу 
при хва та ли и пре у зи ма ли го то ве обра сце 
не ког сти ли стич ког прав ца, углав ном из 
епо хе у ко јој су ства ра ли кар те.

Цен трич на ства ра лач ка тен ден ци ја 
ве зу је се за его цен трич ну пси хо ло шку 
при ро ду чо ве ка, ко ји се бе ви ди као цен-
тар све та, што пре ма ре чи ма Ар нхај ма 

„под ра зу ме ва да су ства ри усме ре не ка 
ње му или од ње га, а све ње го ве рад ње су 
под кон тро лом ње го вих по тре ба и же ља, 
ње го вих за до вољ ста ва и стра хо ва ња“ (Ar-
nhe im 1988:16). Ме ђу тим, до ста бр зо та ко 

„на се бе усред сре ђен по је ди нац или гру па 
при си ље ни су да при зна ју да је соп стве ни 
цен тар са мо је дан ме ђу дру ги ма и да мо ћи 

и по тре бе дру гих цен та ра не мо гу да се за-
не ма ру ју без ште те“ (Ar nhe im 1988: 16). На 
тај на чин цен трич на тен ден ци ја до пу њу је 
се су прот ном екс цен трич ном тен ден ци-
јом ко ја пре ста вља сва ку рад њу при мар-
ног цен тра усме ре ну ка не ком спољ њем 
ци љу. Уза јам но деј ство ових ан та го ни-
стич ких тен ден ци ја иза зи ва на пе тост, 
ко ју аутор на сто ји да раз ре ши по сти за-
њем рав но те же из ме ђу усред сре ђе но сти 
на уну тра шњи цен тар као и пре да ва ња 
спољ ним си ла ма. Аутор у том сми слу про-
на ла зи по се бан од нос ко ји во ди при хва-
тљи вом „пра вом из ра зу“ (ис ка зу) и уки да 
обе крај но сти (и оп ште и по је ди нач но), те 
де ло чи ни из ра жај ним или, у су прот ном, 
ако се не ус по ста ви са вр ше на рав но те жа 
из ме ђу на ве де них тен ден ци ја, де ло ће из-
гле да ти не до вољ ним.

Цен трич ност и екс цен трич ност нај-
ви ше су скоп ча ни са про стор ним од но-
си ма и ти ме се по ка зу ју ви дљи вим, што 
Ар нхајм кон ста ту је ре чи ма: „Сре ћом, 
цен трич ност и екс цен трич ност су про-
стор ни од но си, што и са ми њи хо ви на-
зи ви по ка зу ју. Они су, исто та ко, основ ни 
за фи зич ки као и ду хов ни свет, те се ла ко 
пре ста вља ју ви зу ел ним об ли ци ма“ (Ar-
nhe im 1988: 17). Ар нхајм је цен трич ност 
ше мат ски пред ста вио као про стор ни си-
стем кон цен трич них кру го ва, а екс цен-
трич ност као си стем пра во у глих мре жа 

Сли ка 5. Ше мат ски при каз цен трич ног и екс цен трич ног про стор ног си сте ма
и њихо ва ком би на ци ја (Ar nhe im 1988: 24).
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(сл. 5). Ком би на ци ја ова два си сте ма по-
ста је ве о ма сло же на ти ме што се ства ра 
не зго дан од нос из ме ђу кри вих и пра вих 
ли ни ја ко је про из во ди не склад и на пе-
тост. Ме ђу тим у прак си та кве ком би на-
ци је ва ри ра ју, и увек је дан си стем ја сно 
до ми ни ра, а на ауто ру је да про на ђе онај 

„мо дус ви вен ди“ ко ји их др жи у при клад-
ној, при хва тљи вој рав но те жи, а ка кво ће 
ко нач но ре ше ње би ти, мно го за ви си и 
од та лен та, мо ти ва ци је и ин спи ра ци је 
са мог ауто ра.

Ка ко про стор ност ствар ног (ре ал-
ног или вир ту ел ног) све та пред ста вља 
основ ни пред мет кар то гра фи је, то се у 
кар то гра фи ји прин ци пи цен трич но сти 
и екс цен трич но сти по ка зу ју у свој сво-
јој су штин ској пу но ћи и де ло твор но сти. 
Цен трич ност је у овом па ру по пра ви лу 
при мар но на че ло и у фи зич ком, ге нет-
ском и у пси хо ло шком сми слу, што по-
ка зу је по глед на пла не ту Зе мљу као цен-
трич ни си стем ор га ни зо ван под ути ца јем 
си ла гра ви та ци је у ње ном сре ди шту. За то  
је ве ли ки број кар то граф ских про јек ци ја 

ма те ма тич ки де фи ни сан та ко да по ка зу ју 
при мар ну цен трич ност Зе мље. Ме ђу тим, 
овај по глед на Зе мљи ну ку глу ни је при ро-
дан у сми слу не по сред ног опа жа ња љу ди 
на по вр ши ни Зе мље. Оби чан чо век, по-
сма трач не за па жа ње ну за кри вље ност, 
већ ви ди по вр ши ну Зе мље као рав ну 
по вр ши ну са ре љеф ним уз ви ше њи ма и 
уду бље њи ма, па су за то у кар то гра фи ји 
кон стру и са не ма те ма тич ке про јек ци је 
по мо ћу ко јих се за кри вље на по вр ши на 
Зе мље мо же раз ви ти у ра ван кар те, ко ри-
сте ћи се при том на че лом екс цен трич но-
сти у њи хо вом кон стру и са њу (сл. 6).

Оно што је да нас ве о ма нео бич но и 
за ни мљи во, про блем цен трич но сти и екс-
цен трич но сти људ ског гле ди шта у ства-
ра њу ка ра та по сто јао је и у вре ме ка да се 
ни је зна ло да је Зе мља сфер ног об ли ка, од-
но сно ка да је сма тра на пло чом ко ја плу та 
на во ди или се на ла зи на ле ђи ма ве ли ке 
кор ња че. И та да је Зе мља при ка зи ва на у 
ви ду кру га, тј. цен трич но, а цен тар је ста-
вљан у сре ди ште та да по зна те еку ме не. За 
хри шћан ски и арап ски свет у про шло сти 

Сли ка 6. Цен трич ни и екс цен трич ни си стем кар то граф ских про јек ци ја
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Сли ка 7. Кар те пре от кри ћа сфер ног об ли ка Зе мље

Типична средњовековна
Т–О карта

Појтигерова карта из 4. века

Древне кинеске карте

Ал-Идризијеве карте
 из 12. века
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то сре ди ште би ло је на тро ме ђи кон ти не-
на та Евро пе, Ази је и Афри ке, а за Ки не зе 
то је би ло ки не ско цар ство (сл. 7).

По прин ци пу цен трич но сти већ од 
ра ног сред њег ве ка по хри шћан ским ма-
на сти ри ма ра ђе не су ти пич не ше мат ске 
кар те све та, та ко зва не Т–О кар те или 

„кар те са точ ка“. На њи ма је у ви ду пљо-
сна тог кру га, што ли чи на сло во О, био 
при ка зан до та да цео по зна ти свет, раз де-
љен са три ве ли ке во де не ма се Дон, Нил и 
Ме ди те ран, са ста вље не у об ли ку сло ва Т. 
На вр ху кру га би ла је уцр та на Ази ја, ле во 
Евро па, де сно Афри ка, а сре ди ште све та 
и кар те на ла зи ло се у бли зи ни Је ру са ли ма 
као из во ри шта хри шћан ства. По истом 
цен трич ном прин ци пу и на арап ским 
кар та ма, иако ка сни је из ра ђе ним, би ла 
су исто та ко при ка за на три кон ти нен та 
али је у сре ди шту кар те ста вље но Ара биј-
ско по лу о стр во. На ки не ским кар та ма, у 
сре ди шту кар те на ла зи ло се ки не ско цар-
ство, док су сва оста ла цар ства при ка зи-
ва на око ло ње га. Из бор сре ди шта ка ра та 
за све на ве де не кул ту ре са свим од го ва ра 
њи хо вом оп штем по гле ду на свет.

Ме ђу тим, на ве де не кар те ни су би ле 
је ди не. У ста ро до ба ра ђе не су кар те и 
у дру гом, екс цен трич ном, про стор ном 
си сте му, као што се и да нас ра де. Из ра-
ђи ва не су и пре по ја вљи ва ња цен трич них 
ка ра та, и па ра лел но са њи ма, а би ле су 
че шће у не по сред ној упо тре би. Нај по зна-
ти је кар те тог ти па су Ера то сте но ва кар та 
из 3. ве ка пре но ве ере, Пто ле ме је ва кар та 
из 1. ве ка но ве ере и Пој тин ге ро ва кар та 
рим ских пу те ва из 4. ве ка. Пто ле меј је за 
сво ју кар ту из ра дио и ма те ма тич ку про-
јек ци ју1 са мре жом ме ри ди ја на и па ра ле ла 
у екс цен трич ном про стор ном си сте му. За 
са вре ме не ге о граф ске кар те, за ви сно од 

ци ље ва кар ти ра ња или њи хо ве на ме не, 
мо гу се би ра ти до са да ауто ри зо ва не ма-
те ма тич ке про јек ци је из јед ног или дру гог 
про стор ног си сте ма, или се про на ла зе и 
кон стру и шу но ве про јек ци је, да би кар те 
спрам по ста вље них ци ље ва би ле што са-
вр ше ни је.

По ред из бо ра јед не од већ раз ра ђе-
них ма те ма тич ких про јек ци ја ко је од ре-
ђу је при мар ни про стор ни си стем, оп шти 
двој ни прин цип цен трич но сти и екс цен-
трич но сти ути че на рас по ред и уза јам не 
од но се по је ди них еле ме на та кар то граф-
ског са др жа ја на сва кој кар ти. По том 
прин ци пу при ка зи ван је са др жај ка ра та и 
кад је Зе мља сма тра на рав ном пло чом. Да 
би то би ло ја сни је, до вољ но је при се ти ти 
се то по граф ских кар та са изо хип са ма на 
ко ји ма је сва ки врх, ко ти ран или не, пред-
ста вљен као сво је вр стан цен тар са чи њен 
од за тво ре них кон цен трич них ли ни ја. У 
за ви сно сти од над мор ске ви си не и на ги ба 
стра на (ин тер ва ла изо хип си) тих обје ка та 
ре ље фа про из и ла зи њи хов про стор ни 
за хват и ме ђу соб на хи је рар хи ја.

Слич но је и код при ка за на се ље них 
ме ста, где се на се ља на свим кар та ма 
од мах уоча ва ју као ви дљи ви цен три, пр-
вен стве но сво јом ве ли чи ном и бо јом и 
ори јен та ци јом ко му ни ка ци ја ко је про ла зе 
кроз њих. Уну тар на се ља са би је ност ули ца 
и узи да ност квар то ва одва ја њи хо во је-
згро од пе ри фе ри је. Ван на се ља рас кр-
сни це са о бра ћа ја та ко ђе пре ста вља ју ви-
зу ел не цен тре, али ни жег ран га итд.

Су ми ра ње и сло је ви тост ор га ни за ци је 
кар то граф ске сли ке или мо де ла

Оп ште сти ли стич ко на че ло су ми ра ња и 
сло је ви то сти при сут но је у мно гим обла-

1) Птоломејева математичка картографска пројекција је централна перспективна 
пројекција на тангирајући конус (купу) на 30º северне географске ширине.
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сти ма ли те рар ног и ви зу ел ног ства ра-
ла штва. Ово на че ло под ра зу ме ва про-
стор но-вре мен ску син те зу по зи ци ја и 
пер спек ти ва по сма тра ња или та ча ка 
гле ди шта, ка да се, по ре чи ма Ус пен ског 

„ујед но су ми ра ју гле да о чев по глед из ну-
тра (ко ји се ис по ља ва у об ли ци ма дру гог 
пла на) и спољ њи по глед, по глед спо ља 
(об ли ци пр вог пла на)“ (Ус пен ский 1970: 
333). При ли ком ком по зи ци је ка ра та пр во 
се утвр ђу је до ми нант на тач ка гле ди шта 
ко ја је усло вље на ма те ма тич ком про јек-
ци јом, пре ко ко је се су ми ра ју и до не кле 
ис кри вљу ју (де фор ми шу) и сва дру га гле-
ди шта и ви зу ре: „пра ва“ и „обр ну та“ пер-
спек ти ва, раз ли чи ти угло ви по сма тра ња 
(осве тље ња) и ори јен та ци је кар то граф-
ских зна ко ва ко ји ути чу на по зи ци о ни-
ра ње еле ме на та у це ли ни тек ста кар те.

Су ми ра ње и сло је ви тост ор га ни за ци је 
кар то граф ске сли ке или мо де ла у том сми-

слу под ра зу ме ва струк ту рал ну и функ-
ци о нал ну ин те гра ци ју кар то граф ског са-
др жа ја пр во по еле мен ти ма (по себ ним 
сло је ви ма по пут ре ље фа, хи дро гра фи је, 
на се ља и сл.), а за тим са ста вља ње тих сло-
је ва у је дин стве ну ви зу ел ну сли ку или 
ло гич ки мо дел, као це ли ну. При том, број-
ни је и чвр шће ве зе се ус по ста вља ју из-
ме ђу тек сту а ли зо ва них зна ко ва у са мим 
сло је ви ма не го из ме ђу по је ди них сло је ва, 
у че му се огле да и ди хо то ми ја овог на че ла: 
су ми ра ње на спрам сло је ви то сти. Исто 
та ко про стор но су ми ра ње при мар но је 
у од но су на вре мен ско, по што се на сто ји 
да сви са др жа ји на кар та ма бу ду из истог 
пе ри о да, осим у слу ча ју исто ри о граф ских 
ка ра та или оних са вре мен ски на гла ше-
ном или де тер ми ни са ном те ма ти ком, као 
што су ге о ло шке ка ра те.

Као нај о чи глед ни ји при мер су ми ра ња 
гле ди шта (ин те гра ци је зна ко ва) у јед ном 

Слика 8. Сумирање приказа рељефа изохипсама и састављање са хидрографијом

Вододелница Врх

Водосливница Извор

Шавна линија Превој
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сло ју опет се мо же узе ти при каз ре ље фа 
зе мљи шта изо хип са ма у дво ди мен зи о-
нал ној рав ни кар те. Ов де се мно штво 
цен трич но за тво ре них ли ни ја око вр хо ва 
уз ви ше ња или дна уду бље ња су ми ра у 
је дин стве ни пла стич ни ви зу ел ни ути сак 
тро ди мен зи о нал ног ре ље фа. Су ми ра ње 
иде у том прав цу да се пре све га ис ти чу 
раз ли чи те вр сте ре љеф них об ли ка као 
и њи хо ве мор фо ло шке ка рак те ри сти ке: 
вр хо ви, се дла, во до дел ни це, во до слив-
ни це, стра не уз ви ше ња или дна до ли на, 
шав не ли ни је и сл. Ако се из бо ром ви син-
ске екви ди стан ци је, а ти ме и ин тер ва ла 
из ме ђу ли ни ја, са ме сти мич ним от кло-
ном од њи хо вог ге о ме триј ског ле жи шта, 
изо хип се ис цр та ју или „сло же“ та ко да 
при мар но ис ти чу мор фо ло ги ју ре ље фа, 
он да се гу би из ви да њи хо ва ни вов ска 
сло је ви тост (сл. 8).

Сли чан по сту пак урав но те же ног су-
ми ра ња и сло је ви тог сла га ња оства ру је 
се и при ли ком ве зи ва ња и дру гих кар то-
граф ских еле ме на та, на ро чи то оних који 
су бли жи је дан дру го ме, као ре ље фа и хи-
др о гра фи је (сл. 9) или са о бра ћај не мре же 
и на се ља. Ве ћи сте пен су ми ра ња кар то-
граф ског при ка за оства ру је се код еле-
мен та слич ног об ли ка, бо је или раз ме ре 
зна ко ва, као што су ре љеф и хи др о гра фи ја 
или са о бра ћај на мре жа и на се ља. Ме ђу-
тим, ка да би смо у на ве де ном при ме ру 
про ме ни ли бо ју хи др о гра фи је (уоби ча-
је но у пла во), ти ме би смо ви ше на гла си ли 
њи хо ву ме ђу соб ну сло је ви тост.

Сва ка кар та, укљу чу ју ћи и оне те-
мат ске ана ли тич ке, има ви ше по себ них 
еле ме на та. Кла сич не то по граф ске кар те 
оба ве зно има ју: ге о граф ску и ге о дет ску 
мре жу, ре љеф, хи др о гра фи ју, ве ге та ци ју, 
на се ље на ме ста, пу те ве, пру ге, при вред не 
и јав не објек те, гра ни це, на зи ве и нат пи се. 
Иако се ста вља ју у ис тој раз ме ри кар те, 
сви еле мен ти и сви зна ци ни су пот пу но 

раз мер ни у скла ду са на зна че ним од но-
сом, већ су не ки де ли мич но раз мер ни, 
као што су хи др о граф ска мре жа, са о бра-
ћај на мре жа и на се ља, или пот пу но ван-
ра змер ни, као што су објек ти, на зи ви и 
нат пи си.

При ли ком сла га ња сло је ва у це ли ну 
кар те еле мен ти ко ји се тек сту а ли зу ју са 
де ли мич но раз мер ним или ван ра змер ним 
зна ци ма из би ја ју у пр ви план у вид но 
по ље чи та о ца кар те. „Ка да би се упо ре-
ди ле ди мен зи је зна ко ва за пу те ве, кон-
стру и са не као две па ра лел не ли ни је, са 
ди мен зи ја ма ко је је тре ба ло кон стру и са ти 
у раз ме ри кар те, а у ко јој је кон стру и сан 
при каз ре ље фа, од мах би се уочи ло да 

Сли ка 9. Слагање и преклапање слојева 
у целину карте: 1. Насељена места;
2. Саобраћајна мрежа; 3. Хидрографија; 
4. Рељеф; 5. Карта.

1

2

3

4

5
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су ти зна ци мно го ши ри. То зна чи да су 
зна ци у вид но по ље очи та ва ња ста вље ни 
мно го бли же не го ре љеф зе мљи шта, те 
из гле да ју као да леб де у ва зду ху“ (Ве мић 
1998: 80). Због то га до ла зи до пре кла па ња 
по је ди них еле ме на та (сло је ва) ко ји се не 
мо гу из бе ћи, јер не ки де ло ви при ка за, 
бли жи оку, за кла ња ју еле мен те на ни жој 
рав ни. У том слу ча ју при ме њу је се пре сек 
еле ме на та, та ко да бли жи еле мен ти пре се-
ца ју на ред не, али се на сто ји да ти пре се ци 
бу ду ми ни мал ни. На тај на чин уки да се 
до не кле раз ли ка у уда ље но сти еле ме на та 
ко ји оста ју у вид ном до ди ру и су ми ра ју 
се као је дин ствен ути сак, без об зи ра на 
то што сва ки еле ме нат (слој) кар те има 
сво ју ви зу ел ну под ста ни цу.

За кљу чак

Ко на чан циљ сти ли за ци је сва ке ге о граф-
ске кар те је сте, пре све га, по сти за ње 
ње не ја сно ће, пре глед но сти и чи тљи во-
сти кар то граф ског тек ста, за тим до сти-
за ње при клад не ана ло ги је са пред ме том 
кар ти ра ња и из ди за ње ње ног са вр ше ног 
естет ског из ра за. То под ра зу ме ва да је њен 
кар то граф ски при каз „текст или дис курс 
уса гла шен у са мом се би: да је об лик ње гов 
урав но те жен и да је у скла ду са са др жа јем“ 
(Си мић 2001: 13). По ред ја сно ће и пре глед-
но сти урав но те же ност или при клад ност 
об ли ко ва ња кар то граф ског из ра за, кар та 
омо гу ћа ва гле да о цу (чи та о цу) сво је вр сну 

про сто р ну и вре мен ску дис тан цу (уда-
ље ност). Та кав циљ ис ти че и Ро бин сон 
ка да по ре ди мо гућ но сти кар те са го вор-
ним и пи са ним је зи ком. „Упра во као што 
го вор ни и пи са ни је зик омо гу ћа ва љу-
ди ма да ко му ни ци ра ју без огра ни че ња 
на гла ша ва ју ћи све еле мен те, 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).

Та ква „ко му ни ка ци ја без огра ни че ња“, 
про ду жи ва њем ра сто ја ња гле да ња и про-
ши ри ва њем вид ног по ља љу ди пу тем ка-
ра та има не чег нео бич ног и уз ви ше ног, 
што кар те чи ни по себ но по што ва ним. И 
да нас као и ра ни је, кар те се че сто ви де на 
сто ло ви ма (ис пред) или зи до ви ма (иза) 
по зна тих и ва жних лич но сти из јав ног и 
кул тур ног жи во та не ког дру штва. Због 
то га, као за па жа Ро бин сон, „кроз исто-
ри ју кар то гра фи је … циљ је био ура ди ти 
не што до бро да се у ње га гле да, а мо жда 
до вољ но до бро да се обе си на зид као 
украс“ (Ro bin son 1978: 7). То се по сти же 
са вр ше ном сти ли за ци јом ге о граф ских 
ка ра та, ко је, у ари сто те лов ском сми слу 
ре чи, има ју ви со ко из ра же не вр ло ва жне 
осо би не: ја сно ћу, при клад ност и уз ви ше-
ност, што кар те по ре чи ма ста рих ге о-
гра фа и кар то гра фа де фи ни тив но чи ни 

„те ме љем ге о гра фи је“, „ка ме ном му др о сти 
у ге о гра фи је“ и „оком ге о гра фи је“.
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 summary
 Σ Th e general principles of stylization of geographic maps

Th e stylization of geographic maps is related to the most general compositional part 
of their design, as in creating other visual or literary works. It is inseparable from the 
preceding semiotic compositional levels (the coding of the symbols and textualization 
by elements) and is related to them in terms of the dialectic law of the general, specifi c 
and individual. Th e stylization of cartographic works is an authorial procedure which 
progresses according to certain general principles, as follows: (1) the invariability and 
variability of symbols, (2) the centricity and eccentricity of representation, and (3) the 
summation and stratifi cation in the organization of a cartographic image or model.

Th e principle of invariability and variability of symbols is tied with the design of 
systems (keys) of cartographic symbols. Invariable cartographic symbols are defi ned 
explicitly in terms of form, colour, shade, size, orientation, and texture, and in that form 
they are entered into the text of the map. As a rule, they represent certain geographic 
objects as centres of gravity in space. Variable symbols are defi ned implicitly in the key 
of symbols, while they assume their fi nal form, orientation and size, and sometimes 
colour, shade and texture in the map. Th ey have a certain stylistic freedom of divergence 
from the “zero” value, which is most oft en refl ected in the shift  or relocation of symbols 
relative to the geometric accuracy of map-making, as well as in the case of cartographic 
generalization, in terms of reshaping to accommodate smaller scale.

Th e principle of centricity and eccentricity refl ects a powerful impulse of the human 
standpoint stemming from the author’s general worldview, as well as from his direct 
observation and inspiration. Th e centric tendency is associated with the egocentric nature 
of humans, who see themselves as the centre of the world, and objects as directed towards 
them or opposite them. Th e eccentric tendency represents any action of the primary 
centre directed towards an external target. Th e interaction of these tendencies produces 
tension, which the author releases by achieving a balance, the acceptable “real expression” 

– otherwise the work will seem inadequate. Planet Earth is the primary centric system 
and therefore many cartographic projections showing that have been defi ned. However, a 
human observer on the Earth’s surface cannot perceive its curvature, so that projections 
have been constructed which can develop the curved surface of the Earth onto the plane 
of the map. Th is principle of map-making existed even in the time when the Earth was 
thought to be a fl at plane. It is interesting to note that the Earth was then represented in 
the form of a circle, while its centre used to be placed at the centre of the universe. Maps 
in the eccentric spatial system that are made nowadays were designed even in earlier times, 
the most well-known being those by Eratosthenes, Ptolemy and Peutinger.

Th e general stylistic principle of summation and stratifi cation implies a spatial-
temporal synthesis of the positions, perspectives or viewpoints of the author. In that sense, 
the summation and stratifi cation in the organization of a cartographic image or model 
involve the structural and functional integration of the cartographic content, fi rst in 
terms of elements (distinct layers such as relief, hydrography, populated areas, etc.), and 
then integrating those layers into a unifi ed visual image or logical model of the map as a 
whole. In that process more numerous and closer links are established between symbols 
textualized within a single layer than between distinct layers. Spatial summation is 
primary relative to temporal summation, and in the process of putting the layers together 
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into the map elements with partly scale or non-scale symbols become most prominent 
in the view fi eld of the map. Th erefore some layers overlap because some parts of the 
representation are closer to the eye and hide from view elements on lower planes. In 
that case the intersection of elements is applied, so that the closer elements cut across 
the subsequent ones, but these intersections are kept at a minimum. Th e fi nal aim of the 
stylization of any geographic map is to achieve clarity, neatness and legibility of the text, 
and to draw an apt analogy with the object of mapping and elevate its perfect aesthetic 
expression.
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