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Мир че та Ве мић (Бе о град)

Пер спек ти ве и ори јен та ци ја еле ме на та 
кар то граф ске тек сту а ли за ци је

 Кључне речи:
тач ка гле ди шта, централ на 
пер спек ти ва, „пра ва“ 
перспек ти ва, „обр ну та“ 
пер спек ти ва, вер ти кал но 
осве тље ње, ко со осветље ње, 
ус прав на по зици ја, 
из меште на по зи ци ја, 
контра по зи ци ја.

У ра ду се ана ли зи ра ју вид не по зици је 
картограф ског при ка зи ва ња, тј. перспекти ве 
по сма тра ња или тач ке гле ди шта са ко јих 
се вр ши тек сту а ли за ци ја кар те, а то су: 
централ на пер спек ти ва као до ми нант на 
тач ка гле ди шта (ма те ма тич ка про јек ци ја), 

„пра ва“ и „обр ну та“ пер спек ти ва (спољашња 
и уну тра шња тач ка гле ди шта), као и 
различи 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 и 
це ли не са др жа ја (тек ста) кар те.

Увод

Са вре ме не де фи ни ци је кар те нај ви ше 
су кон цеп ту а ли зо ва не у ду ху ак ту ел них 
је зич ких те о ри ја. Кар те сe ис пи су ју (ис-
цр та ва ју) кар то граф ским зна ци ма та ко 
да чи та лац кар то граф ског тек ста ство ри 
сли ку или мо дел при ка за не ствар но сти, 
ко ја мо же би ти ана лог на пред ста ва ма 
ре ал ног све та или је плод за ми сли (кон-
струк ци је) кар то гра фа. То у сва ком слу ча ју 
прет по ста вља по сто ја ње јед не или ви ше 
та ча ка гле ди шта, од но сно пер спек ти ва 
по сма тра ња и кар то гра фи са ња све та (ре-

ал ног или вир ту ел ног) ко је пред ста вља ју 
ва жан ком по зи ци о ни фак тор у ства ра њу 
не ке кар те. За по сто ја ње пер спек ти ва у 
кар то гра фи ји зна ли су још ста ри Гр ци, 
као што о то ме зна ју и са вре ме ни те о ре-
ти ча ри кар то гра фи је. Ме ђу тим, о њи ма 
се ве о ма ма ло рас пра вља ло и пи са ло у 
на уч ном сми слу, и то се ра ди ло углав ном 
раз дво је но, ве за но за по је ди не еле мен те 
кар те, од но сно ма ње по ве за но са це ли ном 
ком по зи ци је кар те.

У вре ме Пто ле ме ја ни је по сто јао тер-
мин кар то гра фи ја, али се из ње го ве де фи-
ни ци је ге о гра фи је ви ди да је циљ та да шње 
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ге о гра фи је за пра во био кар то граф ски, а 
то је – да кроз „ли ниј ску про јек ци ју“ свих 
та да „по зна тих де ло ва Зе мље“ при ка же 
све што се на њој на ла зи, и то та ко пре-
глед но „као што мо же мо по сма тра ти не-
бе ски свод у ње го вом окре та њу из над нас“ 
(Бор дар ский 1953, с. 286 и 288) (Са ли щ ев 
1976: 9). Да кле, као што сва ки чо век са 
Зе мље мо же да по сма тра не бе ски свод, 
та ко кар то гра фи ја (ге о гра фи ја) по ма же 
да се из „не бе ске“ пер спек ти ве по сма-
тра Зе мља. Та кав став из но си и Ро бин-
сон, нај по зна ти ји аме рич ки кар то граф 
20. ве ка, по ре де ћи кар ту 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 из свих 
пер спек ти ва, 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). Па иако је 
јед на ис цр та на кар та „мно го ви ше не го 
пу ко сма ње ње“, ипак је ње на нај о снов ни ја 
функ ци ја „до во ђе ње ства ри у по ље ви да“ 
(Ro bin son 1978: 1).

Та ге не рал на по зи ци ја по сма тра ња 
има нент на је сва кој кар ти, иако се кар-
то гра фи ја слу жи гра фи ка ци ја ма као 
сред стви ма ко му ни ка ци је и ко ри сти 
дво ди мен зи о нал ним про сто ром за при-
ка зи ва ње „пој мо ва и иде ја“, чи ме се мо гу 
по сти ћи исти ефек ти као и упо тре бом 
го вор ног је зи ка, ар ти ку ла ци ја ма, пи са-
ним је зи ком – ли те ра ци ја ма, или ко ри-
шће њем бро је ва – ну ме ра ци ја ма. Гра фи-
ка ци ја ма се на кар ти мо же пре не ти све 
што кар то граф ви ди или за ми сли, та ко 
да су по ступ ци при ка зи ва ња про стор но-
вре мен ских од но са на кар ти упо ре ди ви 
са фо но ло шким ни во ом у при род ном је-
зи ку; асо ци ја тив но-сим бо лич ки аспект 
зна че ња кар то граф ских зна ко ва упо ре див 

је са се ман тич ким ни во ом; ме ђу соб на по-
ве за ност зна ко ва по еле мен ти ма кар те 
упо ре ди ва је са гра ма тич ким ни во ом, и 
ко нач но, це ло ви ти ди зајн кар те са сти ли-
стич ким ни во ом у при род ном је зи ку. 

Цен трал на пер спек ти ва ма те ма тич ких 
кар то граф ских про јек ци ја

Про блем из бо ра тач ке гле ди шта је ве-
о ма ва жан ком по зи ци о ни про блем, би ло 
да се ра ди о умет нич ком ли те рар ном 
де лу, где се при по ве да, ли ков ном, где се 
кон стру и ше сли ка, ки не ма то граф ском, 
по зо ри шном или не ком дру гом, па и у 
кар то граф ском, ко је је нај слич ни је сли-
кар ском де лу. Ка ко ис ти че Ус пен ски: „Без 
пре те ри ва ња се мо же ре ћи да се про блем 
тач ке гле ди шта ти че свих умет но сти ко је 
су не по сред но ве за не за се ман ти ку (то јест 
за ре пре зен та ци ју из ве сно га фраг мен та 
ствар но сти, ко ја пред ста вља озна че но), 
на при мер та квих као што су умет нич ка 
књи жев ност, ли ков не умет но сти, по зо-
ри ште, ки не ма то гра фи ја; ма да, раз у ме 
се, у раз ли чи тим вр ста ма умет но сти овај 
про блем мо же да до би је и сво је спе ци-
фич но уте ло вље ње“ (Ус пен ский 1970). 
Да кле, про блем тач ке гле ди шта нај ви ше 
се од но си на ре пре зен та тив не умет но сти 
чи ја су де ла по де фи ни ци ји дво план ска, тј. 
има ју из раз и са др жи ну (сли ку и мо дел), 
што по тврд ња ма А. Мек Ичерн ва жи и 
за кар то гра фи ју: „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).

Ка да је у пи та њу сли кар ство и кар то-
гра фи ја, про блем тач ке гле ди шта у пр вом 
ре ду ве зан је за про блем пер спек ти ве, тј. 
кла сич не „цен трал не“ или „ли не ар не“ 
пер спек ти ве. У кар то гра фи ји овај про-
блем се ре ша ва пу тем ма те ма тич ких кар-
то граф ских про јек ци ја, ко је слу же за раз-
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ме штај и ко ор ди на ци ју еле ме на та. Та ко 
сфер на по вр ши на Зе мље и ње не кон тур не 
и гра нич не ли ни је (пре све га до ди ра 
коп на и мо ра) пре во де се пу тем ма те ма-
тич ких про јек ци ја на дво ди мен зи о нал ну 
ра ван кар те, уз не ми нов ну де фор ма ци ју 
тих ли ни ја, ко ри шће њем цен трал не пер-
спек ти ве. Су шти на цен трал не пер спек-
ти ве са сто ји се у сма ње њу свих об ли ка са 
по ве ћа њем уда ље но сти од ока, од но сно у 
кон вер ген ци ји свих ли ни ја ко је се сти чу у 
јед ној тач ки не до гле да, ко ја се на ла зи на-
су прот по сма тра ча.1 Та јед на стро го фик-
си ра на вид на по зи ци ја, тач ка не до гле да, је 
цен трал на про јек ци о на тач ка, или цен тар 
кар то граф ске про јек ци је, а она се обич но 
на ла зи у сре ди шту Зе мље.

По ред из бо ра цен тра Зе мље као глав не 
тач ке цен трал не пер спек ти ве, код кар-
то граф ских ма те ма тич ких про јек ци ја 
нај ве ћи про блем пред ста вља пре во ђе ње 
сфер не по вр ши не Зе мље на дво ди мен зи о-
нал ну ра ван кар те, за шта као по сред ни ци 
осим рав ни слу же и дру ге ге о ме триј ске 
про јек ци о не по вр ши, нај че шће ку па и 
ва љак, па се пре ма то ме и кар то граф ске 
про јек ци је де ле на ази мут не (пер спек-
тив не), ку па сте (ко ну сне) и ваљ ка сте (ци-
лин дрич не). „Та ко, на при мер, про стор ни 
из глед обал ске ли ни је свет ских мо ра или 
кон ти не на та европ ског или би ло ког дру-
гог кон ти нен та, упа дљи во се раз ли ку је 
на кар та ма из ра ђе ним у ци лин дрич ним, 
ко ну сним или пер спек тив ним про јек ци-
ја ма“ (Ве мић 1998).

Сва ка од на ве де них про јек ци о них 
по вр ши мо же да за у зме ви ше раз ли чи-
тих по ло жа ја у од но су на елип со ид или 
лоп ту као ге о ме триј ска те ла ко је нај бо ље 

апрок си му ју Зе мљи ну ку глу. Из ме ђу њих 
су ка рак те ри стич на три по ло жа ја, пре ма 
ко ји ма се све про јек ци је де ле на: нор-
мал не (сл. 1), код ко јих се оса про јек ци-
о не по вр ши по кла па са обрт ном осом 
Зе мље, за тим по преч не (тран свер зал не), 
код ко јих оса про јек ци о не по вр ши ле жи 
у рав ни еква то ра, и ко се, код ко јих се оса 
про јек ци о не по вр ши на ла зи под од ре-
ђе ним углом у од но су на Зе мљи ну осу. 
Ком би на ци јом раз ли чи тих про јек ци о-
них по вр ши и њи хо вог по ло жа ја у од но су 
на обрт ну осу Зе мље мо же да се до би је 
ви ше ма те ма тич ких кар то граф ских про-
јек ци ја у ко ји ма се за раз ли чи те на ме не 
ис цр та ва ју ге о граф ске кар те. На рав но 
да се глав на тач ка цен трал не пер спек-
ти ве не ке кар то граф ске про јек ци је мо же 
на ћи и ван цен тра Зе мљи не ку гле, што 
под ра зу ме ва но ву се ри ју ма те ма тич ки 
де фи ни са них кар то граф ских про јек ци ја 
(Сли ка 1).

Да би се тач ке са Зе мљи не по вр ши не 
ма те ма тич ки мо гле пре сли ка ти на ра ван 
кар те, на Зе мљи ном елип со и ду или лоп ти 
ус по ста вља се си стем ли ни ја ме ри ди ја на 
и па ра ле ла ко јем ће, у не кој про јек ци ји, 
од го ва ра ти од ре ђе ни си стем кар то граф-
ске мре же. Све тач ке на елип со и ду као и 
у кар то граф ској мре жи мо гу би ти јед но-
знач но озна че не ко ор ди на та ма (ге о граф-
ском ши ри ном и ду жи ном), а оне има ју 
ве о ма ва жну осо би ну ор то го нал но сти у 
од но су на два ли ниј ска си сте ма (и то јед-
ном на елип со и ду и дру гом у кар то граф-
ској мре жи). Та ко се из ме ђу две ју по вр ши 
мо гу ус по ста ви ти уза јам ни ма те ма тич ки 
де фи ни са ни (ко ре спо ндент ни) од но си, на 
тај на чин што сва кој тач ки јед не од го ва ра 

1) Иначе, централна перспектива је настала за време ренесансе из потребе трагања за што 
објективнијим и тачнијим опи-сом физичке природе, односно из жеље да се пронађе 
објективна основа за описивање визуелних предмета, независно од особености 
цртачевог ока и руке.

20 Vemic.indd   23920 Vemic.indd   239 20.9.2008   2:20:4920.9.2008   2:20:49



240

М И Р  Ч Е  ТА  В Е  М И Ћ

 2008

пот пу но од ре ђе на тач ка дру ге по вр ши, 
од но сно да не пре кид ном кре та њу тач ке 
на пр вој од го ва ра не пре кид но и за ко ни то 
кре та ње њој од го ва ра ју ће тач ке на дру гој 
по вр ши.

Из на ве де не сли ке (сл. 1) ви де се раз-
ли чи ти об ли ци кар то граф ских мре жа ко је 
су по сле дич но про и за шле из про јек ци ја 
са раз ли чи тим про јек ци о ним рав ни ма. 
За то ће сва ка кон тур на (за ми шље на) или 
гра нич на (при род на) ли ни ја ис цр та на 
на елип со и ду има ти дру га чи ји об лик у 
про јек то ва ној кар то граф ској мре жи. У 
кар то гра фи ји про на ђен је и стан дар ди зо-
ван ве ћи број кар то граф ских про јек ци ја 
за ко је се уна пред зна из глед де фор ма ци ја 
об ли ка цр те жа (тек ста), па је кар то граф 
у мо гућ но сти да иза бе ре ону про јек ци ју 
ко ја ће би ти нај ви ше при ла го ђе на ци љу 

кар то гра фи са ња, од но сно ње го вој до ми-
нант ној тач ки гле ди шта. Пре ма ка рак те ру 
де фор ма ци ја све кар то граф ске про јек ци је 
де ле се на: 1) кон форм не или исто у гле 
(угло вер не) – про јек ци је ко је не ма ју де-
фор ма ци ју угло ва и пра ва ца; 2) екви ва-
лент не или ис то по вр шин ске – про јек ци је 
ко је не ма ју де фор ма ци ју по вр ши на; 3) 
екви ди стант не или исто ду жин ске (јед на-
ко-од стој не) – ко је не ма ју де фор ма ци је по 
не ком од глав них пра ва ца (ме ри ди ја ни ма 
или па ра ле ла ма); и 4) про из вољ не, оне 
ко је не за др жа ва ју ни јед но од на ве де них 
свој ста ва, од но сно има ју у од ре ђе ном сте-
пе ну де фор ми са не и угло ве и по вр ши не. 
Из бо ром кар то граф ске про јек ци је пре ма 
аутор ској за ми сли кар то гра фа оства ру је 
се ду бин ска ком по зи ци о на струк ту ра 
кар то граф ског де ла.

Ази мут не про јек ци је Ку па сте про јек ци је Ваљ ка сте про јек ци је

Сли ка 1. Кар то граф ске про јек ци је Зе мљи ног елип со и да на рав ни, ку пи и ваљ ку и 
из глед раз ви је них кар то граф ских мре жа.
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„Пра ва“ и „обр ну та“ пер спек ти ва из 
спо ља шње и уну тра шње тач ке гле ди шта

Упо ре до са од ре ђи ва њем глав не пер спек-
ти ве (до ми нант не тач ке гле ди шта), ко ја 
се у кар то гра фи ји уре ђу је из бо ром јед не 
ма те ма тич ке кар то граф ске про јек ци је, 
по сто ји још не ко ли ко бит них тач ки гле-
ди шта ко је су ме ђу соб но по ве за не, и ко је 
по ма жу да се оства ри ве ћа при род ност 
кар то граф ске сли ке. Њи хов број се по-
ве ћа ва са сло же но шћу ком плек са по ја ва 
ко ји се при ка зу ју на кар ти, а ме ђу њи ма 
нај ве ћи ути цај пр вен стве но има ју тач ке 
гле ди шта спо ља шњег гле да о ца из ван 
рав ни кар те, као и уну тра шњег гле да-
о ца, сме ште ног уну тар кар то гра фи са ног 
све та. Обе ове тач ке су пот чи ње не глав-
ној тач ки гле ди шта при ли ком кре и ра ња 
кар то граф ских зна ко ва и њи хо вом по зи-
ци о ни ра њу на кар ти, а њи хо во уза јам но 
спа ја ње вр ши се у по ступ ку кар то граф ске 
тек сту а ли за ци је (при ка зи ва ња) у ре фе-
рент ном по љу, пр вен стве но у кар то граф-
ској мре жи кар те. На тај на чин ове две 

тач ке гле ди шта има ју пре суд ни ути цај на 
об ли ке кар то граф ских зна ко ва и об ли ко-
ва ње кар то граф ског цр те жа.

Спо ља шња тач ка гле ди шта, ко ја се 
још на зи ва „пра ва“ пер спек ти ва, јесте 
тач ка гле да о ца из ван кар те и до жи вља ва 
се по ве за но са цен трал ном или ли не ар-
ном пер спек ти вом као глав ном ви зу ром, 
а по ста вље на је ор то го нал но или при-
бли жно ор то го нал но (ко со) у од но су на 
ра ван кар те, на уда ље но сти ко ја од ре ђу је 
сма ње ње при ка за них еле ме на та и за вр-
ша ва се у тач ки не до гле да, тј. у цен тру 
кар то граф ске про јек ци је, од но сно цен тру 
Зе мљи не сфе ре. Оп ште сма ње ње кар те 
ге не рал но се ис по ља ва пре ко глав ног раз-
ме ра, а под ре ђе но је ма те ма тич кој кар то-
граф ској про јек ци ји, пре ко де ли мич ног 
раз ме ра кар те, што се ви ди на сли ци (сл. 
2) у ви ду при ка за кру го ва или елип си раз-
ли чи тих ве ли чи на од еква то ра ка по ло-
ви ма. Осим то га, за ви сно од се лек тив ног 
гле ди шта кар то гра фа из спољ ње тач ке 
по сма тра ња по је ди нач ни кар то граф ски 
еле мен ти се раз ли чи то сло је ви то сма њу ју, 

Сли ка 2. Ге о граф ске мре же са ис цр та ним кон ту ра ма гла ве чо ве ка (го ре) и обал ним 
ли ни ја ма (до ле) у ваљ ка стој кон форм ној и екви ва лент ној про јек ци ји
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што се из ра жа ва пре ко њи хо вог ауто ном-
ног раз ме ра, па је та ко, на при мер, при каз 
пут не мре же бли жи по сма тра чу од при-
ка за же ле знич ке мре же, овај од на се ља, 
на се ља од хи дро гра фи је итд.

Уну тра шња тач ка гле ди шта, ко ја се у 
кар то гра фи ји че сто на зи ва „обр ну та“ пер-
спек ти ва, јесте вид на по зи ци ја гле да о ца 
сме ште ног у рав ни кар те, и то ни је јед на 
фик сна тач ка, не го ви ше та ча ка гле ди шта 
или ди на мич ка тач ка кре та ња, из ко је се 
углав ном те ре стрич ки по сма тра сва ки 
по је ди нач ни, раз ли чи то озна че ни обје кат 
или по ја ва кар ти ра ња. Та кво мно штво 
вид них по зи ци ја ве за но је са ди на ми ком 
по гле да ко ји об у хва том са ви ше стра на 
до во ди до су ми ра ња и ко нач ног вид ног 
ко хе зи о ног ути ска. То су ми ра ње вид них 
ути са ка та ко ђе под ра зу ме ва не из бе жне 
де фор ма ци је и скра ће ња об ли ка кар то-
граф ских зна ко ва ка рак те ри стич них за 
та кав си стем пер спек ти ве.

По ста вља њем кар то граф ских зна ко ва 
у ре фе рент но по ље кар те вр ши се са оп-
шта ва ње њи хо вог зна че ња, ко је је прет-
ход но ко ди ра но у кар то граф ском кљу чу. 
Тај по сту пак на зи ва се ше ма ти за ци ја или 
сим бо ли за ци ја кар те, а њим се по сти же 
функ ци о нал но ус по ста вља ње кар то гра-

фи са не ствар но сти. Пре пли та њем спо-
ља шње и уну тра шње пер спек ти ве вр ши 
се сло је ви то кар то гра фи са 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“ 
(Ве мић 2006: 83). Осим ор то го нал ног или 
ко сог угла по сма тра ња код „пра ве“ и те ре-
стрич ког код „обр ну те“ пер спек ти ве, спо-
ља шња пер спек ти ва ве за на је за даљ ња, а 
уну тра шња за бли жа од сто ја ња (сл. 3 и 4). 
Из спо ља шње пер спек ти ве пре те жно се 
кар то гра фи шу ли ниј ски и по вр шин ски 
објек ти, из уну тра шње тач ка сти, а по-
сто је еле мен ти, по пут пут не мре же, ко ји 
се кар то гра фи шу из обе пер спек ти ве „и 
то та ко да се ду жи на пу те ва по ста вља из 
спо ља шње 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“ (Ве мић 2006: 84). 
Уза јам но про жи ма ње и ком пле мен тар-
ност јед не и дру ге пер спек ти ве има ју сна-
жан ути цај на хе те ро ном ну раз мер ност 

Оба ла мо ра

Оба ла је зе ра

Оба ла ре ке

Ци стер на

Блок зграда

Група зграда

Ред зграда

Стадион

Тригонометријска 
тачка

Астрономска
тачка

Нивелманска
тачка

Кота

Сли ка 3. Зна ци тек сту а ли зо ва ни из „пра ве“ пер спек ти ве
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Црква

Џамија

Синагога

Пећина

Бања

Хришћанско гробље

Исламско гробље

Јеврејско гробље

Мочвара

Ливада

Хмељиште

зна ко ва, та ко да се на кар та ма за јед но 
тек сту а ли зу ју пот пу но раз мер ни, де ли-
мич но раз мер ни и ван ра змер ни зна ци.

Ор то го нал ни и те ре стич ки при ка зи 
кар то граф ских зна ко ва, као и њи хо ва хе-
те ро ра змер ност у си мул та ној и си ноп тич-
ној тек сту а ли за ци ји кар те по ди жу ње ну 
оп шту из ра жај ност као у при род ном или 
књи жев ном је зи ку, ако под из ра жај но шћу 
под ра зу ме ва мо „фор мал ну ор га ни за ци ју 
ис ка за без про мје не зна че ња у ци љу ства-
ра ња ефек та, бу ђе ња емо ци ја, естет ског 
дје ло ва ња“ (То шо вић 2004: 34).

Вер ти кал но и ко со осве тље ње

По ред ме ђу соб не по ве за но сти спо ља-
шње и уну тра шње тач ке гле ди шта, тј. 

„пра ве“ и „обр ну те“ пер спек ти ве, ко је 
нај ви ше ути чу на об ли ко ва ње ка ра та, са 
њима је не по сред но по ве зан и про блем 
осве тље ња при ка за ног кар то граф ског 
са др жа ја. Ра ди се о по себ ној вид ној по-
зи ци ји гле да о ца ко ја, ка ко то обра зла же 
Р. Ар хајм, омо гу ћа ва да се по да ри је дин-

ство и ред не са мо об ли ку по је ди нач них 
пред ме та не го и об ли ци ма чи та вог ску па. 

„По што све тли на осве тље ња зна чи да је 
не ка по вр ши на окре ну та ка из во ру све-
тло сти, док там на зна чи да је окре ну та 
од ње, рас по де ла све тли не по ма же да се 
од ре ди ори јен та ци ја пред ме та у про сто ру“ 
(Ar nhe im 1971: 265). С об зи ром на по зна ту 
чи ње ни цу да се је ди ни це слич не све тли не 
гру пи шу у опа жа њу, по сти же се њи хо во 
по ве зи ва ње по слич но сти, што омо гу-
ћа ва да се гру пи шу по вр ши не са истом 
про стор ном ори јен та ци јом. То зна чи да 
ако су осве тље не и осен че не по вр ши не 
та ко рас по ре ђе не „да су све све тло сти 
за јед но на јед ној стра ни, а све там ни не 
на дру гој, та збир ка све тло сти и сен ки 
не ће до пу сти ти оку да лу та“ (Ar nhe im 
1971: 266). Постоје две врсте сенки: сенке 
ве за не за пред мет, и ба че не сен ке. Ве за не 
сен ке ле же на са мим пред ме ти ма као ре-
зул тат осве тље ња њи хо вих об ли ка и ори-
јен та ци је по ло жа ја у од но су на пра вац 
све тло сног из во ра. Ба че на сен ка па да са 
јед ног осве тље ног об ли ка на дру ги.

Сли ка 4. Зна ци тек сту а ли зо ва ни из „обр ну те“ пер спек ти ве
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У кар то гра фи ји се при ме њу је углав ном 
ве за на сен ка, пр вен стве но за при каз ре-
ље фа зе мљи шта, а из бе га ва ба че на сен ка, 
чак и у слу ча је ви ма кад се из тех нич ких 
раз ло га мо же ис ко ри сти ти не ка ње на 
пред ност. Пра вац осве тље ња де фи ни ше 
се у ви син ском и ази му тал ном прав цу. 
У ви син ском по гле ду осве тље ње мо же 

би ти вер ти кал но, хо ри зон тал но и ко со, 
с тим што се у кар то гра фи ји не ко ри сти 
хо ри зон тал но осве тље ње, док се ко со 
осве тље ње нај че шће узи ма под углом од 
45º. У ази му тал ном по гле ду осве тље ње се 
од ре ђу је у од но су на стра не све та. Нај че-
шћи слу чај (у прак си) је пра вац се ве ро-
за пад–ју го и сток.

Сли ка 5. Вер ти кал но и ко со осве тље ње ре ље фа зе мљи шта
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Ка да је у пи та њу пла сти ка сен ки ре-
ље фа зе мљи шта, при ме на ко сог светла 
има пред но сти над вер ти кал ним нај ви ше 
због оштрог одва ја ња осве тље них по вр-
ши на од оних у сен ци (сл. 5). Ка ко се то 
обра зла же у кла сич ној ли те ра ту ри, „рас-
по ред све тла и сен ки код при ме не овог 
на чи на ви ше се при бли жа ва при ро ди, 
јер се као основ ни фак тор из ра жа ва ња 
по ја вљу је и соп стве на сен ка, што код 
вер ти кал ног осве тље ња не ма“ (Ра до ше-
вић 1974:46). По ред то га це ла кар та има 
ма ње там них по вр ши на, ма ње је пре тр-
па на, што је по себ но зна чај но при при-
ка зи ва њу пла нин ског зе мљи шта, а пре ко 
ње га и дру гих са др жа ја. Ипак сен че ње 
ре ље фа на јед ној кар ти не под ра зу ме ва 
са мо је дан фик сан из вор све тло сти, не го 
се од тог из во ра де ли мич но одсту па и у 
ви син ском и у ази му тал ном по гле ду да 
би се ис та кле по себ не ка рак те ри сти ке 
об ли ка сход но њи хо вој гра ђи и по ло жа ју. 
Ме ђу тим, ни су до пу ште на ве ћа од сту-
па ња, по го то во не у ази мут ном по гле ду, 
јер она постижу обр нут ефе кат и сла бе 
оп шти ути сак пла стич но сти ре ље фа. Ка да 
се ра ди о сен че њу ре ље фа зе мљи шта, у не-
по сред ној прак си уста но вље на су из ве сна 
пра ви ла и до стиг ну ти зна чај ни стан дар ди, 

о че му је у кар то граф ској ли те ра ту ри до-
не кле пи са но.

Про блем вер ти кал ног и ко сог осве-
тље ња од но си се и на дру ге еле мен те ка-
ра та, од но сно на све кар то граф ске зна ке 
при ме ње не на не кој кар ти, о че му у по-
сто је ћој ли те ра ту ри до сад ни је ни шта 
пи са но. Ана ли зи ра ју ћи ви ше тра ди ци о-
нал них кар то граф ских кљу че ва стан дард-
них оп ште ге о граф ских ка ра та из ви ше 
зе ма ља, мо же се уочи ти да су сви зна ци 
ис цр та ни са вер ти кал ним или ко сим 
осве тље њем, би ло да се ра ди о зна ци ма 
на ста лим у „пра вој“ или „обр ну тој“ пер-
спек ти ви. Вид но је да на са вре ме ним кар-
та ма по сто ји ма њи број зна ко ва са ко сим 
осве тље њем, док их је на ста ри јим би ло 
мно го ви ше, на ро чи то ка да су у пи та њу 
ру ко пи сне кар те. Због те не рав но те же по-
твр ђу је се че сто на во ђен став да су ста ре 
кар те да ле ко пре глед ни је и естет ски са-
вр ше ни је, иако су ра ђе не на мно го ни жем 
тех нич ко-тех но ло шком ни воу (сл. 6).

Ис цр та ва ње кар то граф ских зна ко ва – 
по го то во оних који приказују при род не 
обје кте или по ја ве – са ко сим осве тље њем 
по сти же се ана лог ним ис цр та ва њем про-
стор ног из гле да кар то гра фи са них пред-
ме та са ве за ном сен ком (све тло-там ни 

Сли ка 6. При каз др ве ћа на ста рим кар та ма са ко сим осве тље њем
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кон траст), ба че ном сен ком, ком би но ва но 
или са мо са ба че ном сен ком. Дру ги на чин 
ко сог осве тље ња по сти же се до да ва њем 
де та ља и ти ме по ме ра ња те жи шта зна-
ко ва по пра ви лу у стра ну су прот но од 
из во ра осве тље ња, од но сно из о ста вља-
њем си ме трич них де та ља на осве тље ној 
стра ни зна ка. Тре ћи на чин је ком би на ци ја 
пр ва два по ступ ка (сл. 7).

Ус прав на по зи ци ја, из ме ште на по зи ци ја 
и кон тра по зи ци ја зна ко ва и тек ста

По сма тра ти или за ми шља ти про стор ну 
ори јен та ци ју пред ме та у фи зич ком све ту 
је јед но, а са свим дру го при ка за ти је на 
кар ти. Љу ди има ју ту спо соб ност да пред-
ме те у при ро ди пре по зна ју без об зи ра 
на ње гов по ло жај у про сто ру, али ка ко 
ће њи хо ви зна ци (са ве ћим или ма њим 
иде о грам ским или ико но граф ским ана-
ло ги ја ма са пред ме ти ма ко је озна ча ва ју) 
би ти по зи ци о ни рани на кар ти, то нај-
ви ше за ви си од иза бра не кар то граф ске 
про јек ци је или до ми нант не тач ке гле ди-
шта. Од мах иза про јек ци је, ве ли ки ути цај 

има ју „пра ва“ и „обр ну та“ пер спек ти ва 
об ли ко ва ња кар то граф ских зна ко ва и цр-
те жа (тек ста), као и јед на ко ор то го нал но 
или ко со осве тље ње ко је у це ли ну кар-
то гра фи са ног са др жа ја уно си је дин ство 
и ред. Али ду би на ком по зи ци је кар те не 
за ви си са мо од на ве де них ути ца ја већ и 
од по зи ци о ни ра ња кар то граф ских зна-
ко ва, ко је про из и ла зи из зна ча ја са мог 
са др жа ја, те су са мим тим де ли мич но или 
пот пу но осло бо ђе ни ути ца ја гла вих та-
ча ка гле ди шта.

Глав ни са др жа ји кар те тек сту а ли зу ју 
се у пот пу ној про стор ној по ло жај ној ко-
ре спо ден ци ји, док се ма ње зна чај ни са др-
жа ји по ста вља ју и ори јен ти шу у од но су 
на при каз глав ног са др жа ја кар те. Нај-
ве ћи број кар то граф ских зна ко ва у дво-
ди мен зи о нал ној рав ни кар те пот пу но је 
про стор но по зи ци о ни ран и ори јен ти сан 
пре ма стра на ма све та као озна че ни пред-
ме ти у ствар ном све ту. Ме ђу тим, нај ве ћи 
број тач ка стих зна ко ва има ко ре спон ден-
тан од нос са мо у јед ној тач ки (глав ној 
тач ки), ко ја се на ла зи обич но у те жи шту 
или у пре се ку ба зе и ви си не зна ка, и сви 

Сли ка 7. Кар то граф ски зна ци кон стру и са ни под ко сим осве тље њем

Зна ци са ве за ном и ба че ном сен ком

Зна ци са мо са ба че ном сен ком

Зна ци са помереним тежиштем
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има ју вид но ус пра ван по ло жај. Ус пра ван 
по ло жај тач ка стих зна ко ва под ра зу ме ва 
уну тра шњу ори јен та ци ју са мог зна ка 
из ме ђу „го ре и до ле“ што до не кле асо-
ци ра и на тре ћу ди мен зи ју кар то граф ског 
при ка за, а ка да се уну тра шњи прав ци 
зна ко ва по кло пе са прав цем се вер–југ на 
кар ти, го во ри мо о ус прав ној по зи ци ји 
кар то граф ских зна ко ва. Ус прав на по зи-
ци ја ве ћи не тач ка стих зна ко ва је оп шта 
ка рак те ри сти ка ком по зи ци је ка ра та, ко ја 
се од но си не са мо на про стор но-вре мен-
ске ре ла ци је кар ти ра не ствар но сти већ и 
на син так тич ке од но се тек сту а ли зо ва ног 
са др жа ја кар те.

По ред ус прав не по зи ци је зна ко ва 
озна че них пред ме та, ко ји бар у јед ној 
тач ки за др жа ва ју про стор но-вре мен ску 
ко ре спо ден ци ју, по пра ви лу по сто је и 
они зна ци ко ји ни то не ма ју, већ су из-
ме ште ни у од но су на по ло жај зна ко ва 
глав ног са др жа ја кар те. „Та ко се, на при-
мер, на на шим то по граф ским кар та ма 
зна ци за ку ће по зи ци о ни ра ју у од но су 
на ули це; зна ци за објек те на во да ма: мо-
сто ви, бра не, ске ле и сл. по зи ци о ни ра ју се 
у од но су на ко ри та ре ка; или, пак, зна ци 
за усе ке, на си пе или про пу сте, по зи ци о-
ни ра ју се у од но су на пу те ве и пру ге, итд“ 
(Ве мић 1998: 128). Да кле, ма ње зна чај ни 
са др жа ји по пра ви лу има ју из ме ште ну по-
зи ци ју. Из ме ште на по зи ци ја нај че шћа је 
код ли ниј ских зна ко ва. По ред на ве де них 
при ме ра по ја вљу ју се и слу ча је ви где се 
до ди ру је ви ше ли ниј ских зна ко ва са или 
без пра те ћих из ме ште них зна ко ва. Та ко, 
на при мер, ка да је на кар ти по треб но 
при ка за ти уску ка њон ску до ли ну ре ке, 
у ко јој се по ред во до то ка на ла зи пру га 
и (или) пут, са или без усе ка и на си па, 
он да се при ме њу је пра ви ло пред но сти 
тач ни јег по зи ци о ни ра ња хи је рар хиј ски 
зна чај ни јег са др жа ја. У на ве де ном при-
ме ру во до ток има пред ност над пру гом 

Слика 8. Пример контрапозиције 
целокупног садржаја карте
(Ј. Х. Лешенхол: Војна и путна 
карта, Беч, 1788)

и (или) пу тем са или без усе ка и на си па, а 
ако не ма во до то ка, пру га над пу тем.

Ус прав но по зи ци о ни ра ње тач ка стих 
зна ко ва и нај ве ћег бро ја то по ни ма ко је 
се у дво ди мен зи о нал ној рав ни кар те по-
кла па ју са прав цем се вер–југ чи ни оп шту 
ори јен та ци ју кар то граф ског при ка за, и 
нај ве ћи број ка ра та у исто ри ји кар то гра-
фи је тек сту а ли зо ван је на та кав на чин. 
Али ка ко увек по сто је из у зе ци, они се мо гу 
про на ћи и у кар то гра фи ји. Та ко по сто је 
кар те чи ји су ус прав ни зна ци кон тра по-
зи ци о ни ра ни, тј. по кла па ју се са прав цем 
југ–се вер, што не за ви си од кар то граф ске 
про јек ци је, већ од иде је кар то гра фа, на-
ме не и зна ча ја са ме кар те (сл. 8).

На при ло же ном исеч ку кар те ви ди се, 
пре ма то ку Ду на ва и Са ве, да је цео са др-
жај кар те кон тра по зи ци о ни ран у од но су 
на уоби ча је ни стан дард се вер–југ.

У до са да шњој кар то гра фи ји ипак су 
рет ки при ме ри ка ра та са кон тра по зи ци-
јом це ло куп ног са др жа ја, што не зна чи 
да их у бу ду ће не ћи би ти, с об зи ром на 
раз вој ауто ма ти зо ва не кар то граф ске тех-
но ло ги је. Ме ђу тим, на сва кој оп ште ге о-
граф ској кар ти по сто ји кон тра по зи ци ја 
из ве сног бро ја по је ди них зна ко ва, што се 
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мо же при ме ти ти и на ста рим и на са вре-
ме ним кар та ма. Обич но се та кви зна ци 
ја вља ју у па ро ви ма са зна ци ма ус прав но 
по зи ци о ни ра ним. У ви зу ел ном по гле ду 
они су исти, са мо што су су прот но ори-
јен ти са ни је дан у од но су на дру ги, чи ме 
се су ге ри ше њи хо во су прот но зна че ње, 
као на при мер, руд ник – на пу штен руд-
ник, или си дри ште – за бра ње но си дре ње 
(сл. 9.)

Ства ра ње та квих па ро ва кар то граф-
ских зна ко ва мо же да се по ре ди са ан то-
ним ским па ро ви ма у при род ном је зи ку, 
где се, ка ко твр ди М. Чар кић, „сми сао 
јед ног од еле ме на та мо же уочи ти тек у 
ње го вом од но су пре ма дру гом еле мен ту“ 
и упо тре бља ва ју се „у сти ли стич кој функ-
ци ји као из ра жај но сред ство за ис ти ца ње 
кон тра ста“ (Чар кић 2003: 198).

 summary
 Σ Perspectives and orientation of the elements of cartographic textualization

Th e fundamental composition problem in cartography, as in representative arts (literature, 
painting, theatre, fi lm, etc) whose works consist of two aspects, that is form and content 
(picture and model), is the choice of reference points. Th e fi rst step in the solution of 
this problem is the choice of the dominant reference point which is, in cartography, 
equal to choosing mathematical cartographic projection. Th is fi ts into the system of 
central perspective as objectively visible position. Th at is actually about the fi xed visible 
position, the central projection point of cartographic projection, which being the point of 
infi niteness is usually located in the centre of the earth.

Simultaneously with ascertaining the main perspective (dominant reference point), 
which is, in cartography, set by the choice of cartographic projection, the positioning 
of cartographic signs on the referential map fi elds is being done from two mutually 
connected reference points; namely, the outsider’s reference point, which is outside the 
map plane, and the insider’s reference point which is located in the content that is being 
represented in the map. Th ose two reference points, the one from the “correct” and the 
other from the “reverse” perspective, infl uence the making of the cartographic signs 
in the form of orthogonal or terestic representation, as well as their heterogeneous 
proportionality in simultaneous and synoptic textualization of each element of the map.

Сли ка 9. При мер кон тра по зи ци је 
поједи них зна ко ва на кар та ма

Руд ник 

На пу штен руд ник

Си дри ште

За бра ње но си дре ње
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In close connection with the “correct” and the “reverse” perspective is the problem of 
the illumination of cartographic contents, which mainly concerns the representation of 
the relief of the ground as well as other elements of the map. It is through the application 
of vertical or oblique lighting with diff erent direction of lighting in respect to the four 
aspects, as well as the usage of binding and cast shadow that the natural plasticity and 
spatial orientation of the principal relief forms as well as of the entire contents of the 
map is achieved. It is for this reason that, apart from relief shadows, a certain number of 
cartographic signs with binding and cast shadow have found their way to the majority 
of general maps intensifying the map esthetics. Th e old maps contain those in greater 
quantity.

Th e depth of the map composition does not only depend on the cartographic 
projection, “correct” and “reverse” perspectives, and vertical or angled illumination, but 
also on the positioning of cartographic signs. Th e positioning depends heavily on the very 
content thus partially or completely relieving the signs of the infl uence of main reference 
points. Th e biggest number of cartographic signs is fully positioned in space and their 
orientation according to the aspects is achieved following the pattern of their natural 
objects. However, there is a considerable number of dotted signs which have a distinctly 
vertical position (“up and down”) completely in line with North-South direction. Th is 
positioning of the signs is referred to as vertical. Apart from this vertically positioned 
signs, which correspond in space and time to their natural objects at least in one reference 
point, there exist signs without this characteristic. Th ose latter signs are not compatible 
with the signs of the main contents of the map. Th e best examples are signs for houses in 
reference to street representation or the signs for cutting and embankments in reference to 
communication routes representation. Th ere also exist maps whose vertical signs (rarely 
all of them, but the majority) are positioned in the opposite direction, that is are in line 
with the South-North direction. Th is is not induced by the cartographic projection but 
by the cartographer’s concept, or the purpose and the importance of the map itself. Th ose 
signs appear in pairs and they are visually equal, only with mutually opposite orientation, 
which suggests their opposite meanings. Th is is similar to the pairs of antonyms in natural 
language which are used for the stylistic purpose of emphasizing contrasts.
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