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РЕЧ УРЕДНИКА
Чо век има оно ли ко го ди на, ка жу, ко ли ко их осе ћа. Ако би 
за пи та ли за по сле не на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти 
ко ли ко ин сти ту ци ја у ко јој про во де жи вот има го ди на, сва ко 
би то иден ти фи ко вао са сво јим го ди на ма. А ми смо сви мла-
ди. Та кви су умет ни ци. На ро чи то при ме ње ни умет ни ци, ко ји 
надахнуће за своје стваралаштво и иновативност проналазе 
свуда око себе, загледани у будућност. Ка да би вре ме пло-
вом про шли кроз по след њих се дам де сет го ди на Фа кул те та 
и раз го ва ра ли са свим про фе со ри ма и сту ден ти ма, ма хом би 
сви исто при ме ти ли, сви су ову ин сти ту ци ју сма тра ли са вре-
ме ном, ино ва тив ном, оном ко ја но си и до но си про ме не. Ко ја 
иде у ко рак с вре ме ном, или чак ис пред ње га. При ме ње на 
умет ност по то ме и је сте спе ци фич на. При ме ње ни умет ни ци 
мо ра ју да познају не са мо оно шта је но во у обла сти при ме-
ње них умет но сти, већ да буду упу ће ни у раз вој на у ке и тех-
но ло ги је, да утичу на њега и да сво је про из во де при ла го ђа-
ва ју ко ри сни ци ма бу ду ћег вре ме на. Да би сту ден ти мо гли 
да бу ду об у ча ва ни на аде ква тан на чин и да пре по зна ју 
бу дућ ност ко ја до ла зи, по треб но је да, уз по моћ са вре ме них 
ме то да, са вла да ју низ ве шти на, пот ко ва ни зна њем из исто-
ри је и те о ри је обла сти ко јом се ба ве. 

Ове го ди не има ли смо ви ше пу та при ли ку да се под се ти мо 
раз во ја Фа кул те та при ме ње них умет но сти, како кроз низ 
ма лих из ло жби ко је су представиле раз вој по је ди них пред-
ме та или од се ка, тако и кроз две ве ли ке ре тро спек тив не 
из ло жбе. Прва од њих, изложба Фор ма, при ме на, умет ност, 
одржана у Му зеју гра да Бе о гра да (8–26. мај, 2018), пред ста-
вила је рад про фе со ра ан га жо ва них на Фа кул те ту у тре нут ку 
ка да он обе ле жа ва ју би леј. Друга, ретроспективна поставка 
До а је ни ФПУ (Га ле ри ја РТС, 1–30. новембра 2018) пред ста ви-
ла је ства ра ла штво професора ФПУ, од његовог осни ва ња до 
да нас. Све из ло жбе би ле су ве о ма по се ће не и ме диј ски за бе-
ле же не. Ра до ви су вра ће ни и спре мље ни да че ка ју не ко но во 
из ла га ње или оста ну за бо ра вље ни док их не ко по но во не 
от кри је у же љи да при ка же јед ну епо ху, да нове ствараоце 
подстакне на креативност или за већ неку другу сврху. Оно 
што није за бо рављено је сте енер ги ја свих про фе со ра и са рад-
ни ка, сту де на та и свих оних ко ји су уче ство ва ли у иде ји ко ју 
да нас пред ста вља Фа кул тет при ме ње них умет но сти. И он да, 
ка да кро чи те у сва ку по је ди нач ну згра ду Фа кул те та, тре ба ло 
бисте да осе ти те те ве ли ке и ма ле енер гет ске та ла се ко ји вас 
зо ву да бу де те део овог кре а тив ног на бо ја, тих но вих иде ја 
за бу дућ ност, кре а ци ја, ино ва ци ја, но ве по кре тач ке енер ги је.

Овај број Сиг ну ма, слу чај но та ко ђе ју би ла ран, у ду ху ју би-
ле ја је по ку шао да се се ти све га што је би ло ва жно, ка ко за 
Фа кул тет, та ко и за сам од сек При ме ње на гра фи ка. Све тле 
сли ке ко ји ма се ди ви мо и ко ји ма се вра ћа мо ка да нам је 
по др шка по треб на и ко је нас бо дре да и са ми одр жа ва мо 
ква ли тет, ен ту зи ја зам и же љу за стал ним на прет ком, јер то 
се од нас и оче ку је.

Оливера Батајић Сретеновић
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овом ела бо ра ту ре про ду ко ва не су стра ни це из две ау-
тор ске ко лек ци је ра до ва Ми ло ша Ћи ри ћа, про фе со ра 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти: Пр ва је »Гра фич ка 

иден ти фи ка ци ја 1961–1981« у из да њу Срп ске књи жев не за-
дру ге и Му зе ја при ме ње не умет но сти (1982); Дру га је »Гра-
фич ке ко му ни ка ци је 1954–1984«, Ва јат, Бе о град (1986); Тре ћи 
део пред ста вља про је кат за ста ва Уни вер зи те та умет но сти и 
ње го вих фа кул те та.

Го ди не 1966, Ми лош Ћи рић, про фе сор на пред ме ту Гра-
фич ке ко му ни ка ци је Ка те дре гра фи ке АПУ про јек то вао је 
за јед нич ки за штит ни знак Умет нич ке ака де ми је у Бе о гра ду 
и та да шњих ака де ми ја умет но сти: Му зич ке ака де ми је (са-
да шњи Фа кул тет му зич ке умет но сти), Ака де ми је за ли ков-
не умет но сти (Фа кул тет ли ков них умет но сти), Ака де ми је за 
при ме ње не умет но сти (Фа кул тет при ме ње них умет но сти) и 
Ака де ми је за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју (Фа кул-
тет драм ских умет но сти).

Иде ја зна ка би ла је да че ти ри сти ли зо ва на ли ста (че ти ри 
умет нич ке ака де ми је) гра де це ли ну ко ја би пред ста вља ла 
Умет нич ку ака де ми ју, та да шњи на зив Уни вер зи те та умет-
но сти у Бе о гра ду.

Проф. Ћи рић је дао и раз не ва ри јан те овог зна ка, ме ђу ко-
ји ма је и знак Рек то ра та Уни вер зи те та умет но сти, у ко ме је 
Рек то рат пред ста вљен као пе ти лист.

Пе ти лист је у овом зна ку до ми нан тан и пре кла па оста ла 
че ти ри, што сим бо лич ки од ра жа ва по ло жај Уни вер зи те-
та умет но сти у од но су на че ти ри не за ви сна фа кул те та ко је 
Уни вер зи тет ује ди њу је.

У са да шњој кон сте ла ци ји, кад Уни вер зи тет умет но сти има 
сво је не за ви сне Ин тер ди сци пли нар не пост ди плом ске сту-
ди је, ова кав знак до би ја до дат но зна че ње.

Зна ко ви Уни вер зи те та умет но сти и че ти ри фа кул те та умет-
но сти има ју исти об лик, а раз ли ку ју се са мо по бо ји. До дат но 
раз ли ко ва ње омо гу ћа ва нат пис ко ји пра ти знак.

Уни вер зи тет умет но сти као бо је ко ри сти цр ну и злат ну.

Знак Фа кул те та драм ских умет но сти је зе ле не бо је.

Знак Фа кул те та му зич ке умет но сти је жу те бо је.

Знак Фа кул те та ли ков них умет но сти је пла ве бо је.

Растко Ћирић
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности

МИЛОШ ЋИРИЋ: ЗАШТИТНИ ЗНАК 
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ И 

ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

70 ГОДИНА ФПУ

У
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Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…

Знак Фа кул те та при ме ње них умет но сти је пом пе јан ско цр-
ве не бо је.

Фор му ла злат не бо је је С29 М37 Y74 К3

Та бе ла ко ја сле ди при ка зу је штам пар ске фор му ле бо ја Фа-
кул те та у CMYK си сте му.
Да би бо је би ле оп тич ки из јед на че не кад се зна ко ви при-
ме њу ју на цр ној, од но сно бе лој под ло зи, пре по ру чу је се да 
се бо је раз ли ку ју за 10%, пре ма сле де ћим број ча ним вред-
но сти ма:

Знак Уни вер зи те та умет но сти са нат пи си ма ћи ри ли цом, ла-
ти ни цом и на ен гле ском

Зна ко ви фа кул те та умет но сти са ћи ри лич ним нат пи си ма

Зна ко ви фа кул те та умет но сти са ла ти нич ним нат пи си ма

Зна ко ви фа кул те та умет но сти са нат пи си ма на ен гле ском је зи ку
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Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…

ПР ВИ ДЕО
ГРА ФИЧ КА ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА 1961–1981 
Срп ска књи жев на за дру га и Му зеј при ме ње не умет но сти (1982)
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Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…



7

Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…



8

Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…



9

Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…



10

Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…



11

Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…



12
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Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…

ДРУ ГИ ДЕО
ГРА ФИЧ КЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ 1954–1984 
Ва јат, Бе о град (1986) 
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Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…
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Ћирић Р. Милош Ћирић: Заштитни знак…

ЗАСТАВЕ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
Проф. Милош Ћирић (1966)
Проф. Растко Ћирић (јануар 2007) 

Пред лог за ста ва Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду за-
сни ва се на про јек ти ма пет за ста ва ко је је проф. Ми лош 
Ћи рић об ли ко вао за Фа кул тет при ме ње них умет но сти, за 
из ло жбу »Ди пло ма ‘81« (из књи ге »Гра фич ке ко му ни ка ци је 
1954–1984«).

За ста ве су би ле фо р ма та 90 × 270 cm, са је дин стве ном и ве-
о ма јед но став ном кон струк ци јом ко ју чи не три ве р ти кал на 
ква дра та по де ље на ди ја го на ла ма и на ква дра те 3 × 3. У сре ди-
шњем ква дра ту увек је упи сан квадрат (чије су дијагонале хо-
ри зонтала и вертикала) у ко ме је знак Уни вер зи те та умет но сти.

На но вим за ста ва ма за Уни вер зи тет умет но сти и ње го ва 
че ти ри фа кул те та, на исте об ли ке при ме ње не су бо је зна ко ва 
Уни вер зи те та и че ти ри фа кул те та, ко је је та ко ђе уста но вио 
Ми лош Ћи рић 1966. го ди не. Се кун дар не бо је (там ни је ва-
ри јан те глав них бо ја) су но ве:

За ста ва Уни вер зи те та умет но сти мо ра ла је да се ви зу ел но 
раз ли ку је од за ста ва фа кул те та. Цен трал ни ква драт је у не-
га ти ву, ша ра у пре о ста ла два је ди на је ко ја ни је са ста вље на 
од тра ка и је ди на не ма бе лу бо ју. Мо тив ша ре пра ти и на гла-
ша ва об лик зна ка.

По што сва ки фа кул тет има сво ју де фи ни са ну бо ју, Уни-
вер зи тет је мо рао да оста не бо је но не у тра лан. Са мо је знак 
зла тан (жут).
За ста ва Уни вер зи те та је нај бо га ти ја по бро ју то но ва (бо ја) и 
има их 4 (не ра чу на ју ћи бе лу). За ста ве фа кул те та има ју са мо 
по две бо је, при мар ну и се кун дар ну.

ФА КУЛ ТЕТ ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ и ФА КУЛ ТЕТ ПРИ-
МЕ ЊЕ НИХ УМЕТ НО СТИ, као нај срод ни ји по обла сти, има ју 
исте ша ре, са мо огле дал ски окре ну те.

ФА КУЛ ТЕТ ДРАМ СКИХ УМЕТ НО СТИ има ве р ти кал не тра ке 
ко је мо гу да асо ци ра ју на по зо ри шну за ве су.

ФА КУЛ ТЕТ МУ ЗИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ има хо ри зон тал не тра ке 
ко је мо гу да асо ци ра ју на нот ни си стем.

(Сло бод не асо ци ја ци је ко је на во дим са мо су по ку шај да се 
оправ да рас по де ла већ по сто је ћих об ли ка).

Ди мен зи је за ста ва су 90 × 270 цм.

ФДУ C80, M30, Y100

M30, Y100

C100, M40

M70, Y100, K10

C80, M30, Y100, K50

M50, Y100

C100, M40, K50

M80, Y100, K40

ФМУ

ФЛУ

ФПУ

Конструкција застава
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а да је Ро же Ба стид (Ba sti de 1981) раз ви јао сво је те зе 
о со ци о ло ги ји умет но сти, освр нув ши се на ду бо ко 
про жи ма ње естет ских на че ла, ма те ри јал не кул ту ре и 

дру штве не сре ди не, он је гру пи сао дру штве не струк ту ре 
пре ма раз ли чи тим уло га ма – оне ко је има ју уло гу очу ва ња, 
за тим про па ги ра ња, и оста ле ко је има ју функ ци ју пре о бра-
жа ја или ства ра ња естет ских вред но сти. 

Све по ме ну те уло ге ин те гри са не су у де ло ва ње ску пи не 
ау то ра ко ји су сво јим про фе си ја ма ве за ни за Фа кул тет при-
ме ње них умет но сти, и ко ји сво јим умет нич ким, на уч ним и 
пе да го шким ра дом до при но се ства ра њу, от кри ва њу и спо-
зна ји свих оних вред но сти ко ји ма умет ност опле ме њу је и 
ме ња из глед и су шти ну дру штве не ствар но сти.

Ако се по гле да ју на зи ви сту диј ских про гра ма – При ме ње на 
умет ност, Ди зајн, Кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја, па за тим и 
сви мо ду ли ко ји при па да ју овим про гра ми ма – При ме ње но 
сли кар ство, При ме ње но ва јар ство, Ке ра ми ка, Сце но гра фи ја, 
Сцен ски ко стим, Са вре ме но оде ва ње, Гра фи ка и књи га, 
Фо то гра фи ја, Ани ма ци ја, Гра фич ки ди зајн, Ин ду стри ски 
ди зајн, Ди зајн ен те ри је ра и на ме шта ја, Тек стил, Кон зер ва-
ци ја и ре ста у ра ци ја сли ка и умет нич ких де ла на па пи ру, Кон-
зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја скулп ту ра и ар хе о ло шких пред ме-
та, а за тим и Ка те дра друштвено-хуманистичких наука, као 
и пред ме ти Цр та ња и сли ка ња зна чај ни за ли ков но из ра жа-
ва ње у свим по ме ну тим мо ду ли ма, уви ђа се бо га то и ком-
плек сно по ље ства ра ла штва и де ло ва ња.
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У пу бли ка ци ја ма из да тим по во дом прет ход них ју би ле ја 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти, ау то ри се че сто освр ћу 
на (иа ко са да већ ста ре, ипак и у са да шњем тре нут ку с вре-
ме на на вре ме ак ту е ли зо ва не) раз ми ри це на ни воу тер ми-
но ло ги је и раз гра ни ча ва ња по ља де ло ва ња – из ме ђу ли ков-
не и при ме ње не умет но сти, ди зај на и при ме ње не умет но сти, 
на у ке и умет но сти, тех ни ке и умет но сти. Да ли уоп ште ова-
кве стро ге ди хо то ми је мо гу да ти за до во ља ва ју ћи од го вор на 
са да шње окру же ње ви ше смер них ре ла ци ја, плу ра ли те та и 
стал них тран сфор ма ци ја? За пра во, још у де лу из 1956. го ди-
не, Фран ка стел на по ми ње да »ван сва ке сум ње по сто ји јед на 
умет ност с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, умет ност ко ја об у хва-
та све ди сци пли не, од ва јар ства до сли кар ства, од ар хи тек-
ту ре до де ко ра тив них умет но сти, и до пред ме та сва ко днев не 
упо тре бе ко ји су на пр ви по глед нај у да ље ни ји од обла сти 
есте ти ке« (Fran ka stel 1964: 21). Уоч љи во је, и да нас већ го то-
во под ра зу ме ва но – да све на ве де не обла сти већ уве ли ко 

ства ра ју за јед нич ке из ра зе, пре у зи ма ју и ме ђу соб но раз ме-
њу ју и про ши ру ју вла сти те ме то до ло ги је, при сту пе и ме ха-
ни зме ства ра ла штва, за не ма ру ју гра ни це, осла ња ју се на 
ефек те ви зу ел ног из ра за, функ ци о нал но сти и до стиг ну ћа 
дру гих обла сти. Тран сди сци пли нар но де ло ва ње је ствар ност, 
а нај ве ћи иза зов (мо жда ви ше у де фи ни са њу не го у са мој 
прак си) пред ста вља ју гра нич на по ља у ко ји ма се обла сти 
ства ра ла штва фу зи о ни шу, а по не кад и пот пу но уда ља ва ју од 
оно га што смо не кад под ра зу ме ва ли као да ту де лат ност под 
истим тим на зи вом1. У бу дућ но сти нас са свим си гур но оче-
ку ју дру га чи је уоб ли че на свој ства, де фи ни ци је и на зи ви 
умет нич ких прак си ко је на кра ју тре ба схва ти ти је ди но као 
ства ра лач ку ак тив ност »по мо ћу ко је дру штва чи не свет 
не што угод ни јим или не што моћ ни јим, и по не кад успе ва ју 
да га из ву ку ис под гво зде них пра ви ла ма те ри је или дру штве-
них и бо жан ских за ко на, да би га за тре ну так учи ни ла ма ло 
ви ше људ ским« (ibid.: 28).

И на том истом ис тра жи вач ком и ства ра лач ком пу ту на ла-
зе се сви ау то ри чи ја смо оства ре ња има ли при ли ку да ви ди-
мо на из ло жби »Фор ма, при ме на, умет ност«.

Из ло жба ра до ва и де лат но сти ау то ра ко ји су ак ту ел ни 
на став ни ци на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти от кри ва 
нам шко лу ко ја сво јим на зи вом уо кви ру је број не ди сци пли-
не и прак се у јед ну це ло ви ту схе му, али и кон текст ко ји об је-
ди њу је нај ра зли чи ти је по е ти ке и при сту пе ме ђу ко ји ма је 
је дин ство на пра ви ла упра во ин сти ту ци ја Фа кул те та. Из ло-
жба пру жа увид у ин ди ви ду ал не ства ра лач ке спо соб но сти 
ау то ра, њи хо ву уче ност, пре о ку па ци је, на чи не ра ми шља ња, 
ре ша ва ња про бле ма, са гле да ва ња ствар но сти, али да је и сли-
ку ко лек ти ва у чи јим окви ри ма ко ег зи сти ра ју све срод но сти 
и раз ли ке, пред ста вља ју ћи она кав про стор ка кав је Ми шел 
Фу ко (Fo u ca ult) опи сао у уво ду свог пре да ва ња »Of Ot her 
Spa ces, Uto pi as and He te ro to pi as« – као »мре жу од но са из ме-
ђу раз ли чи тих еле ме на та, где па ра лел но функ ци о ни шу ка те-
го ри је бли ског и да ле ког, за јед ни штва и фраг мен тар но сти« 
(Fo u ca ult 1984: 1).

Ка ко ни са ма из ло жба ни је пред ста вља ла јед но став но су ми-
ра ње ак ту ел них прак си на став ни ка, већ је у свој про грам укљу-
чи ла и осврт на оства ре ња бивших и садашњих студената (пру-
жа ју ћи на тај на чин увид у пе да го шки и мен тор ски рад на став-
ни ка), а та ко ђе је и кроз пра те ћи про грам пре зен та ци ја и пре-
да ва ња струч ној и ши рој јав но сти при бли жи ла про бле ма ти ке, 
по тен ци ја ле и ши ри ну де ло ва ња ди сци пли на са Фа кул те та, и 
у овом тек сту би смо се до та кли те ме ути ца ја ко ји ау то ри, као 
и де лат но сти Фа кул те та при ме ње них умет но сти, има ју на 
по је дин ца и на дру штве но ста ње уну тар ко га и на ко је де лу ју.

И упра во је по ме ну ти Ми шел Фу ко је дан од мај сто ра у 
ана ли за ма ко је про у ча ва ју струк ту ре из ну тра, а исто вре ме но 
да ју сли ку о ши рој дру штве ној си ту а ци ји. У на ве де ном пре-
да ва њу и есе ју о про ми шља њу про сто ра у са вре ме ном тре-
нут ку, Фу ко (loc. cit.) уво ди по јам хе те ро то пи ја, ко ји је на кон 

1 Ин те ре сант но је у овом кон тек сту по ме ну ти ми сао јед ног од нај по зна ти јих 
ита ли јан ских кри ти ча ра умет но сти и ди зај на Ђи ла Дор фле са (Gillo Dorfles) 
о »опа сно сти« по ја ве на зва не Art De sign, у окви ру ко је ау то ри ди зај ни ра ју 
објек те у огра ни че ним се ри ја ма, не ува жа ва ју ћи прин цип функ ци о нал но сти 
и про да ју ћи их по ви со ким це на ма уској гру пи по тро ша ча. Ова кав тренд 
осу дио је и Вик тор Па па нек, ко ји у сво јој књи зи Ди зајн за ствар ни сви јет 
раз ма тра ствар не функ ци је ди зај на, те ис ти че да ди зај нер по твр ђу је свој 
по ло жај у дру штву опре де љу ју ћи се за оно шта же ли да ство ри и с ко јом 
свр хом (за ве ћи ну, за мар ги на ли зо ва не гру пе, дру штва тзв. Тре ћег све та 
итд). Ау тор ис ти че и ва жност еду ка ци је ди зај на, где ди зај не ру тре ба уса ди ти 
осе ћај од го вор но сти и дру штве ног ан га жма на, на спрам по тре бе за кре и-
ра њем »бес ко ри сних« обје ка та ко ји гло ри фи ку ју ма те ри јал ну про из вод њу, 
про фит и над моћ ма лог бро ја имућ них при пад ни ка дру штва. Ви де ти у: Vik-
tor Pa pa nek 1973, Di zajn za stvar ni svi jet, Split: Na klad ni za vod Mar ko Ma ru lić.



22

Перић М. Од јединства до супротности и обрнуто

то га пре тр пео број не и ра зно ли ке кон цеп ту а ли за ци је и при-
ме не. Ов де ће по слу жи ти као аде ква тан оквир и за ни мљи во 
со чи во кроз ко је би смо про-гле да ли струк ту ру и функ ци о ни-
са ње Фа кул те та.

Опис и при ме ре хе те ро то пи ја, Фу ко је дао у окви ру хе те-
ро то по ло ги је – де скрип ци је за сно ва не на шест прин ци па 
(ibid.: 4). Изоставићемо так са тив но на во ђе ње свих прин ци па, 
а као за јед нич ки име ни тељ у опи су хе те ро то пи ја ис та кли 
би смо па ра лел но функ ци о ни са ње раз ли чи то сти, по не кад и 
крај њих про тив реч но сти, као и стал не осци ла ци је – уну тар 
хе те ро то пи ја и у од но су хе те ро то пи ја и дру гих дру штве них 
струк ту ра.

У кон тек сту Фа кул те та при ме ње них умет но сти, стал не 
флук ту а ци је пу ту ју из ме ђу два по ла (иа ко ни кад ни су све де-
не на по јед но ста вље не ди хо то ми је) – кри ти ке и не у трал но-
сти, екс пе ри мен та и уме ре но сти, ко лек тив ног и ин ди ви ду-

ал ног фак то ра ства ра ла штва, ин стру мен тал но сти и ау то но-
ми је, од го во ра на по тре бе и кре и ра ња но вих по тре ба.

Ка да го во ри мо о од но си ма уну тар са ме хе те ро то пи је, упра-
во ње на струк ту ра ко ја је ком плек сна и ви ше ће лиј ска, омо гу-
ћа ва да уну тар ње оп ста ју број не ам би ва лент но сти (Sha ne 
2008: 260). Па ра лел но по сто ја ње и функ ци о ни са ње чак и пот-
пу но су прот них иде ја и ста во ва, не са мо да је мо гу ће у ра зно-
род ној струк ту ри као што је фа кул тет ска, већ је и по жељ но. 
Та ко ђе, на фа кул те ту као обра зов ној ин сти ту ци ји, у ње го вој 
ди мен зи ји пре но ше ња зна ња, по сто је дав но ус по ста вље ни 
на чи ни ра да па ра лел но с дру га чи јим, ал тер на тив ни јим и 
не ти пич ним прак са ма. Ка унтс (Co unts) успе ва аде кват но да 
опи ше сми сао не го ва ња од но са из ме ђу тра ди ци је и но ви те та. 
Аутор наводи да је за појединца који је у потпуности 
ослобођен традиције и као такав може уживати одређену 
врсту слободе, та слобода непожељна, јер је то »сло бо да ме ди-
о кри тет но сти, не спо соб но сти и бес циљ но сти«, док на ме та ње 

тра ди ци је »на ви та лан на чин и при ме рен дру штве ним по тре-
ба ма, за пра во осло ба ђа енер ги ју мла дих и по ста вља стан дар-
де из вр сно сти« (Co unts 1932: 108). А Фа кул тет и је сте пункт где 
се и тра ди ци ја и ино ва ци ја ва ло ри зу ју и раз ви ја ју, где се тра-
ди ци ја не по ни шта ва и где она не пред ста вља пре пре ку, већ 
се »до жи вља ва као ма три ца у ко јој тре ба тра жи ти усме ре ње« 
(Ерик сен 2013: 123). Од ака дем ских сре ди шта где се сва ко-
днев но од ви ја ју ин те лек ту ал не, кре а тив не и прак тич не раз-
ме не зна ња, иде ја и ис ку ста ва из ме ђу раз ли чи тих ге не ра ци ја 
оче ку је се да исто вре ме но уоб ли ча ва ју и тра го ве про шло сти 
и зна ко ве бу дућ но сти.

Дво ја кост и не стал ност од но са уоч љи ви су и у ре ла ци ји 
из ме ђу хе те ро то пи ја и дру штве ног кон тек ста. И Фу ко у свом 
дру гом прин ци пу на во ди да је кул ту ра та ко ја де фи ни ше 
про мен љи ву функ ци ју и уло гу хе те ро то пи је (Fo u ca ult 1984: 
5), док и у окви ру дру гих прин ци па по ја шња ва да хе те ро то-

пи је функ ци о ни шу у окви ру стал но ам би ва лент них и про-
мен љи вих од но са са дру гим дру штве ним струк ту ра ма – 
из ме ђу ма р ги на ли за ци је и ува жа ва ња, под сти ца ња и оспо-
ра ва ња. Ре ал ност ко ја се стал но ме ња по кре ће и уоб ли ча ва 
раз ли чи та раз у ме ва ња, зна че ња и уло ге ка ко умет но сти та ко 
и обра зо ва ња. Де лат но сти Фа кул те та при ме ње них умет но-
сти ви ше стру ко су по ве за не с број ним жи вот ним, умет нич-
ким и на уч ним обла сти ма и ис ку стви ма, те по чи ва ју на ду бо-
кој ис пре пле те но сти ау то но ми је и хе те ро но ми је. Пре о бра-
жај, ма р ги на ли за ци ја или ис ти ца ње по је ди них из ра жај них 
об ли ка и прак си мо гу би ти иза зва ни про ме ном уку са, тех но-
ло ги је, по тре ба, као и вр ло кон крет ним си ту а ци ја ма као што 
је про ме на или га ше ње раз ли чи тих дру штве них струк ту ра у 
чи јем су кре и ра њу ин вен та ра, би ло са др жај ног, би ло у по љу 
ви зу ел не ко му ни ка ци је, уче ство ва ле ди сци пли не Фа кул те та 
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при ме ње них умет но сти. С дру ге стра не се исто вре ме но отва-
ра ју мо гућ но сти за дру га чи је на чи не из ра жа ва ња и ства ра ња 
у спре зи с но вим струк ту ра ма, као и по тре ба ма, оче ки ва њи-
ма, ма те ри ја ли ма и тех но ло ги ја ма да на шњи це.

Осим што су умет ност и обра зо ва ње омо гу ће ни кон тек стом 
уну тар ко га де лу ју, они га исто вре ме но и ме ња ју и об ли ку ју 
– у при ли ци су да кре и ра ју но ве и дру га чи је окол но сти, те да 
уне су про ме не у дру ге ства ра лач ке обла сти, као и у број не 
сег мен те јав ног и при ват ног жи во та. Све по ме ну те флук ту а-
ци је у вред но ва њу и под сти ца њу, ин тен зи ви ра ју се упра во 
због ду бо ког про жи ма ња умет но сти и обра зо ва ња с број ним 
дру штве ним сег мен ти ма, у че му се кри је сти му ла тив ни, али 
ујед но и спу та ва ју ћи аспект – уко ли ко се те жи уво ђе њу не ких 
дру га чи јих и нео че ки ва них прак си. Сен зи би ли тет дру штва 
да при хва ти раз ли чи то сти и сход но то ме раз ви је не дру штве-
не ме ха ни зме ко ји ма се оне по др жа ва ју или оспо ра ва ју, 
ди рект но ути че на оп ста ја ње хе те ро то пи је, чи ји се пун по тен-

ци јал оства ру је упра во у не го ва њу раз ли чи то сти, те у иза зи-
ва њу и про ме ни уста ље них обра за ца (Sohn 2008: 45).Об ли ке 
деловања и при су ство умет но сти че сто усло вља ва ју спољ ни 
фак то ри из различитих по ља, а све че шће се у усло ве ства ра-
ла штва ин те гри шу тер ми ни по пут уште де, уку са ши ре пу бли-
ке, бр зог ре ше ња (ко је се још бр же ис цр пљу је). Ка ко ре а ли зо-
ва ти ства ра лач ка ре ше ња ко ја не од го ва ра ју ма те ри јал ним, 
естет ским, етич ким на че ли ма дру штве не сре ди не и си ту а ци-
је у ко ји ма и са ко јом тре ба ра ди ти, а ко ју исто вре ме но тре ба 
и ме ња ти? Ко ли ко је мо гу ће оства ри ти кри тич ки став пре ма 
та квој дру штве ној ре ал но сти вр то гла вих тран сфор ма ци ја 
вред но сти и оп ста ти, и да ли је за пра во је ди но мо гу ће по вре-
ме но »про шве р цо ва ти вред но сти«, ка ко ду хо ви то то са оп-
шта ва и ра ди Ми лош Илић.2 Реч је о вред но сти ма за ко је се 
ве ру је да ће мо ћи да про ме не сен зи би ли тет око ли не и да 
кре и ра ју про стор за но ве ква ли те те у не увек под сти цај ном 
са вре ме ном окру же њу, ко је Ерик сен са же то опи су је јед ном 
ре че ни цом као кон текст у ко ме би »сви хте ли да бу ду пред-
став ни ци кул ту ре, чак иа ко то зна чи из ме ну зна че ња ре чи 
ка ко би се око ри сти ли о њен сјај« (Ерик сен 2013: 53).

По пра ви лу је да кле хе те ро то пи ја струк ту ра у ко јој се огле-
да и на ко ју се ре флек ту ју дру штве но ста ње и од но си дру гих 

2 Тер мин пре у зет од Ми ло ша Или ћа (гра фич ког ди зај не ра и до цен та на 
Фа кул те ту при ме ње них умет нно сти) и ње го ве из ло жбе »Швер цо ва ње 
вред но сти у ма сов ној ин ду стри ји«, одр жа не 2012. го ди не у га ле ри ји Pod-
ro om Кул тур ног цен тра Бе о гра да. По во дом из ло жбе, Илић 2012. из ја вљу је: 
»Упо ре до са свим ви дљи вим аспек ти ма ра да, све вре ме сам био по све ћен 
јед ној скри ве ној ак тив но сти – швер цо ва њу – од но сно швер цо ва њу вред-
но сти (или бар све га оно га што спа да у мој сет вред но сти) у ги гант ски свет 
ма сов не ин ду стри је. Го ди на ма сам па жљи во крио ве ро ва ње да сва та ‘јав на’ 
умет ност, би ло да је реч о ар хи тек ту ри, ди зај ну или адвер тај зин гу, мо же 
да бу де си ла ко ја ме ња на шу ствар ност на бо ље.« De sig ned, 26. no vem bar,  
http://www.designed.rs/blog/ket/subverzivno_dobre_price_jer_bisere_treba_
bacati_dobro_upakovane, при ступ 26. апри ла 2018.
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струк ту ра са ко ји ма је у ре ла ци ји. По јам огле да ња и (са мо)
ре флек си је Фу ко (Fo u ca ult 1984: 3-4) је у свом есе ју увео и у 
ком па ра ци ју хе те ро то пи је и уто пи је (уто пи је као ви зи је јед-
не уса вр ше не дру штве не струк ту ре са пот пу но склад ним и 
функ ци о нал ним од но си ма), и то је оно због че га нам се 
по нај ви ше чи ни ло да је хе те ро то пи ја аде ква тан оквир за 
по глед у струк ту ру и у по зи ци ју Фа ку лте та при ме ње них 
умет но сти.

Из ме ђу хе те ро то пи је и уто пи је, ка ко на во ди Фу ко, по сто ји 
јед но за јед нич ко по ље и из ме ша но ис ку ство, а то је огле да-
ло. Ју би ле ји су го то во без из у зет ка при клад ни мо мен ти за 
по ста вља ње огле да ла у ко ме се ре флек ту ју вред но сти јед не 
ин сти ту ци је, при че му се у об зир узи ма ју све окол но сти ко је 
су од ре ди ле ка ко њен исто ри јат та ко и са вре ме ни тре ну так, 
али и зна чај и по зи ци ју ко је су ко лек тив и по је дин ци сте кли 
у раз ли чи тим сег мен ти ма дру штве не то по гра фи је.

У Фу ко о вој пред ста ви овог сло же ног од но са, огле да ло је 
ујед но уто пи ја и хе те ро то пи ја – уто пи ја, јер је иза огле да ла 
је дан не ре а лан про стор ре флек си је (не по сто је ћи без ре ал-
ног ста ња ства ри), али и хе те ро то пи ја – јер је ствар но, и у 
ње му се ује ди њу је ре ал но са оним што же ли мо да ви ди мо. 
Ти ме се фо кус по ме ра са исто ри ја та на са гле да ва ње не раз-
лу чи во по ве за ног по тен ци ја ла Фа кул те та при ме ње них умет-
но сти, што је уо ста лом и би ла за ми сао из ло жбе »Фор ма, 
при ме на, умет ност«.

Фу ко о во уво ђе ње огле да ла схва та мо и као не из бе жно 
по ље ана ли зе и упо ре ђи ва ња – иде ал но за ми шље ног и 
ствар ног, про шлог и са да шњег, са да шњег и бу ду ћег, це ли не 
и по је ди нач но сти. Од нос из ме ђу ових еле ме на та, у јед ном 

дис кур зив ном по љу, је сте оно што да је ка рак те ри сти ке ак ту-
ел ном иден ти те ту ко лек ти ва, јер иден ти тет је »про је кат, 
на ме ра, иде ал ност, ко ли ко и ре ал ност« (Ерик сен 2013: 169). 
У про сто ру огле да ла про жи ма ју се ми сли о ствар ним и мо гу-
ћим окви ри ма и на чи ни ма на ко је Фа кул тет оста вља траг, као 
и ми сли о дру штве ном кон тек сту ко ји пре по зна је и под сти че 
по тен ци јал и ва жност умет но сти и обра зо ва ња за ства ра ње 
свих из ра жај них об ли ка ко ји не са мо да опле ме њу ју на ше 
окру же ње, већ и ду бо ко ути чу на на чи не дру штве них зби ва-
ња и ин тер ак ци ја.

У при бли жа ва њу та квој дру штве ној си ту а ци ји (уто пи ји?), 
Фа кул тет има упра во фор ма тив ну уло гу. Раз ма тра ју ћи бу ду-
ће на ра ти ве еду ка ци је у при клад но на сло вље ном есе ју 
Бу дућ но сти обра зо ва ња: уто пи је и хе те ро то пи је, ау то ри 
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опи су ју ши ри ну не ка да шњих уто пи ја у по гле ду обра зо ва ња 
ко је су фун да мен тал но би ле окре ну те ка естет ско-мо рал ним 
про це си ма и те жња ма за по сти за њем су шти не и пу но ће 
ствар но сти (Pe ters, Hu mes 2003: 431). С њи ма упо ре ђу ју 
са вре ме не ви зи је обра зо ва ња и кри ти ку ју њи хо ве су же не 
пер цеп ци је, све де ност на де фи ни са ње по себ них ме то до ло-
ги ја и ди сци пли на и утвр ђи ва ње крај ње тех нич ких смер ни ца 
де ло ва ња и раз во ја (че сто са мо фор мал но при сут них на 
па пи ру). Њи хо во пи та ње – ко ји су то ме та на ра ти ви ко ји упра-
вља ју еко но ми јом зна ња да нас (ibid.: 433) – ни је на од мет 
по ста ви ти и у до ма ћем кон тек сту. Са вре ме ним ма три ца ма 
по сто ја ња, ко је од ли ку ју бр зе и те мељ не про ме не, отво ре-
ност, умре жа ва ња и но ви на чи ни усва ја ња зна ња, при ла го-
ђа ва се у свим сег мен ти ма и струк ту ра Фа кул те та, од си сте ма 
ода би ра сту де на та и на став ног ка дра, пре ко про гра ма, до 
ар хи тек ту ре про сто ра. Не сум њи во је да спољ ни фак то ри уз 
зна чај но при су ство по ли ти ке, еко но ми је и рас по де ле мо ћи 

и ин те ре са ме ђу до но си о ци ма од лу ка, као и уз стал ни им пе-
ра тив ра ци о на ли за ци је, еко ном ске ефи ка сно сти и уште де, 
ути чу и на ака дем ску за јед ни цу. Ме ђу тим, Фа кул те ти као 
ака дем ска сре ди шта, осим што од го ва ра ју на по тре бе дру-
штве ног по рет ка и тре нут ка, има ју уло гу и у ви зи о нар ском 
кре и ра њу вред но сти, про на ла же њу и ус по ста вља њу но вих 
на уч них и умет нич ких прак си, оних обра зов них мо де ла ко ји 
ће ути ца ти на фор ми ра ње по тре ба за дру га чи јим и ква ли тет-
ни јим окру же њем и од но си ма уну тар ње га. Не до ста так раз-
у ме ва ња за при ме ну на у ке, тех но ло ги је и умет но сти, као и 
тзв. естет ска од сут ност, ка ко на во ди Ђи ло Дор флес, по сле-
ди ца су не до вољ ног од го ја кроз умет ност и од го ја за умет-
ност, ко јој је не пра вед но да та са мо ком пле мен тар на уло га 
(Dor fles 1963: 73-74). Фа кул тет при ме ње них умет но сти као 
обра зов на ин сти ту ци ја не са мо да об ли ку је бу ду ће ства ра о-
це и пе да го ге, већ тра си ра и пу те ве за но ве на чи не сти ца ња 
зна ња ко ји ће до при не ти тран сфор ма ци ји и сен зи би ли за ци-
ји сре ди не за при хва та ње свих ин те лек ту ал них, етич ких и 
кре а тив них по тен ци ја ла, ка ко умет нич ког обра зо ва ња, та ко 
и са ме умет но сти. 

Сви ау то ри из ло жбе »Фор ма, при ме на, умет ност« уче-
ству ју у ова квом по ду хва ту сво јим умет нич ким, тех но ло-
шким, на уч ним, пе да го шким зна њем и ра дом, про на ла зе-
ћи и ства ра ју ћи та ко тач ке у ко ји ма њи хо ви из ра зи и де лат-
но сти »за ди ру у људ ско да из ме не дру штве ност« (Ba sti de 
1981: 185).
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ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА НА ФПУ

д сек При ме ње на гра фи ка на стао је 1948. го ди не ка да 
и сам Фа кул тет ко ји се та да звао Ака де ми ја за при-
ме ње не умет но сти. Ва жну уло гу при осни ва њу Ака-

де ми је имао је сли кар и гра фи чар Бран ко Шо тра, ко ји је био 
и њен пр ви рек тор. Гра фи чар, илу стра тор и сли кар Ми хај ло 
С. Пе тров, пи о нир на ше при ме ње не гра фи ке, је дан од нај ак-
тив ни јих са рад ни ка »Зе ни та« у ње го вој ра ној фа зи, по стао је 
пр ви шеф Од се ка 1951. го ди не, ка да је ја сно по ста вљен 
на став ни про грам Од се ка, од но сно за да ци и ци ље ви на ста ве. 
Та да је по сто ја ло шест струч них пред ме та: Цр та ње, Акт, 
Пи смо, Опре ма књи ге, Пла кат и Гра фич ке ди сци пли не. У 
пр вим го ди на ма осни ва ња Од се ка, по ред Ми хај ла С. Пе тро-
ва (При ме ње на гра фи ка, Цр та ње и сли ка ње), пре да ва ли су: 
Ду шан Јан ко вић (При ме ње на гра фи ка и Де ко ра тив но 
пи смо), Ма ти ја Зла ма лик (Пла кат), Ан тон Ху тер (Опре ма 
књи ге, Цр та ње и ве чер њи акт), Фра њо Ра до чај (Пи смо), 
Пе тар Мла де но вић (Пи смо), као и про фе со ри Бран ко Шо тра 
(Ор на мен ти ка, Цр та ње и сли ка ње, Цр та ње ве чер њег ак та) 
и Дра го слав Сто ја но вић – Сип (Те о ри ја фор ме). Њи хов 
до при нос пре ва зи ла зио је окви ре Ака де ми је и огле дао се 
кроз по пу ла ри са ње и под сти цај свих обла сти гра фи ке, ме ђу 
ко ји ма је по себ но ва жно осни ва ње раз ли чи тих умет нич ких 
гру па ко је су та да де ло ва ле, осни ва ње и уре ђи ва ње раз ли чи-
тих ча со пи са из кул ту ре, као и осни ва ње ин сти ту ци је Гра-
фич ки ко лек тив, јед ног од во де ћих умет нич ких цен та ра у 
области графике на на шим про сто ри ма.

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка при ме ње на умет ност 
до би ла је сво ју по твр ду и ме сто на на шој умет нич кој (осни-
ва ње Бе о град ског гра фич ког кру га) и при вред ној сце ни, а 
Од сек је до био но ве про сто ри је у Ка ра ђор ђе вој ули ци. У 
окви ру Ака де ми је, од 1963. го ди не, на ста ва на Од се ку при-
ме ње не гра фи ке би ла је ор га ни зо ва на та ко да се сту дент 
по сле за јед нич ке пр ве го ди не I сте пе на сту ди ја ко ји је тра јао 
укуп но две го ди не, опре де љи вао за на ста ву у окви ру по вр-
шин ског об ли ко ва ња (на Ака де ми ји су би ла за сту пље на три 
на чи на ли ков ног из ра жа ва ња – по вр шин ско, пла стич но и 
про стор но), а на II сте пе ну, од но сно тре ћој го ди ни би рао 
стру ку ко ја је тра ја ла на ред не три го ди не и об у хва та ла пред-
ме те: Цр та ње и сли ка ње, Гра фич ке ди сци пли не и ком по но-
ва ње, Ре клам на гра фи ка и ам ба ла жа, Пла кат, Опре ма књи ге 
са фо то гра фи јом, Фо то гра фи ја, Ин ду стриј ска гра фи ка, 
Пи смо, Тех но ло ги ја сли кар ства, Ана то ми ја, Акт, Те о ри ја при-
ме ње не умет но сти и Стра ни је зик. Флек си бил ност ко ја је 
има ла за циљ да се обра зо ва ње по диг не на ви ши ни во, ка ко 

би сту ди је III сте пе на пра ти ле дру штве не по тре бе, до ве ла је 
до ор га ни зо ва ња по себ них од се ка на овом ни воу сту ди ја на 
Ака де ми ји: Од сек син те зе ли ков ног об ли ко ва ња, Од сек 
ви зу ел них ко му ни ка ци ја и Од сек ин ду стриј ског об ли ко ва ња, 
а сва ки од њих об у хва тао је на ста ву сва три ви да ли ков ног 
из ра жа ва ња (по вр шин ско, пла стич но и про стор но). Ова ко 
озби љан при ступ ис тра жи вач ком ра ду до вео је и до по тре бе 
за док то ра том из те о ри је при ме ње них умет но сти и ин ду-
стриј ског об ли ко ва ња, ко ји се у то вре ме сти цао на на шој 
Ака де ми ји. 

Ка сни је је на став ним пла ном (Ста тут из 1967) од ре ђе но да 
се сту дент на пе тој го ди ни опре де љу је са мо за јед ну од три 
обла сти (Гра фич ке ди сци пли не, Ре клам на гра фи ка и Опре ма 
књи ге) из ко је ра ди за вр шни рад. Тих го ди на на Од сек је 
до шла но ва ге не ра ци ја ис так ну тих умет ни ка, ко ји су зна чај-
но ути ца ли на афир ма ци ју при ме ње не гра фи ке код нас. То 
су би ли: Стје пан Фи ле ки (Пи смо), Бог дан Кр шић (Гра фи ка 
књи ге), Бо ри вој Ли кић (Пла кат), Бра ни слав Ма кеш (Гра фи-
ка), Бо жи дар Џмер ко вић (Гра фи ка), Ми лош Ћи рић (Гра фич-
ке ко му ни ка ци је) и Дра го љуб Ка жић (Фо то гра фи ја). Мно ги 
од њих су број ним из ло жба ма, као чла но ви Бе о град ског гра-
фич ког кру га, сте кли за вид ну ме ђу на род ну ре пу та ци ју. Има-
ли су до ми нант ну уло гу у раз ви ја њу при ме ње не гра фи ке код 
нас (на цр ти за нов ча ни це, по штан ске мар ке, пла ка ти, хе рал-
дич ки мо ти ви и сим бо ли, ло го ти пи и др.)

Ка да je Ака де ми ја за при ме ње не умет но сти по ста ла Фа кул-
тет (1973), фор ми ра на су два од се ка: Про стор но и пла стич-
но об ли ко ва ње и По вр шин ско об ли ко ва ње, на ко ји ма су да ље 
ор га ни за ци о не је ди ни це би ле ка те дре, а у окви ру њих спе-
ци ја ли зо ва ни ате љеи. На од се ку По вр шин ско об ли ко ва ње, 
Ка те дра гра фи ке има ла је се дам де фи ни са них обла сти пре ма 
ко ји ма су фор ми ра ни ате љеи (Гра фи ка, Пи смо, Фо то гра фи ја, 
Гра фи ка књи ге, Гра фич ке ко му ни ка ци је, Пла кат и Ани ма ци-
ја) са по себ ним на став ним про гра ми ма за сва ки ате ље. У пла-
ну је би ло и фор ми ра ње ате љеа за ам ба ла жу. Иа ко је по ме-
ну тим Ста ту том би ла пред ви ђе на Ани ма ци ја, овај про грам 
ни ка да ни је оства рен у на ста ви. Већ 1974. го ди не ме ња се 
на став ни про грам ко јим су се осно ви гра фич ког об ли ко ва ња 
сти ца ли кроз је дин стве ну на ста ву у пр вој и дру гој го ди ни у 
ате ље и ма за Гра фи ку, Фо то гра фи ју и Пи смо. У тре ћој го ди ни, 
сту ден ти су про ду жа ва ли из у ча ва ње на став не ма те ри је са мо 
јед ног од ових ате љеа и би ра ли до дат но још је дан од ате љеа: 
Гра фи ка књи ге и илу стра ци ја, Гра фич ке ко му ни ка ци је, Пла-
кат. Се дам де сет пр ве на Фа кул тет до ла зе: Алек сан дар До диг 
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(Пи смо), Алек сан дар Пај ван чић Алекс (Гра фич ке ко му ни ка-
ци је, Про стор на гра фи ка), Ива на Мар ци кић (На црт на ге о-
ме три ја и пер спек ти ва), ко ја на Од сек пре ла зи 1993. го ди не 
(Про јек то ва ње об ли ка), а кра јем се дам де се тих Бра ни слав 
Ни ко лић (Фо то гра фи ја) и Ми ли ца Вуч ко вић (Гра фи ка).

Раз вој ова квих про гра ма пре ки ну ла је по тре ба да се пра те 
тре нут ни трен до ви, чи ме је, на кра ћи пе ри од, фор ма над ја-
ча ла су шти ну.

На не спор ну чи ње ни цу о по ве за но сти и про жи ма њу гра-
фич ких обла сти и ди сци пли на упу ћу је и те жња, 1987. го ди не, 
да се оне де фи ни шу као јед но, ка да су уки ну ти ате љеи, а 
од сек на зван Ди зајн гра фи ке. Та да је про ме ње н назив, ка ко 
са ме ин сти ту ци је у Фа кул тет при ме ње них умет но сти и ди зај-
на, та ко и мно гих од се ка до да ва њем ре чи ди зајн у на зив. 
Исте го ди не на Од се ку је уве ден пред мет Ти по гра фи ја на 
тре ћој го ди ни, док је про грам ска ма те ри ја на тој го ди ни из 
обла сти: Гра фи ка књи ге, Гра фич ке ко му ни ка ци је, Пла кат, 
Пи смо, Фо то гра фи ја и Гра фи ка, ко је су до та да би ле ор га ни-
зо ва не у ате ље и ма са по себ ним на став ним про гра ми ма, 
фор мал но ује ди ње на у је дан пред мет под на зи вом Гра фич ки 
ди зајн, за не ма рив ши раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих усме ре ња. 
У прак си се ова ква ге не ра ли за ци ја по ка за ла по гре шном, јер 
су се овим об је ди ње ним трет ма ном из гу би ли од ре ђе ни 
ва жни обра зов ни про фи ли, по ко ји ма је Фа кул тет био пре-
по зна тљив. У том пе ри о ду на Фа кул тет су при мље ни: Ду шан 
Пе три чић (Гра фи ка књи ге) и Јо ви ца Ве љо вић (Ти по гра фи ја). 

Већ 1990. го ди не, по сле три го ди не не у спе лог про грам ског 
екс пе ри мен та, из дво је не су три стру ке, од но сно, 1993. го ди-
не, фор ми ра на су три ате љеа: Гра фи ка и књи га, Гра фич ки 
ди зајн и Фо то гра фи ја. На став ни план је из о ста вио пред мет 
Те о ри ја фор ме. У том крат ком пе ри о ду по сто јао је и пред мет 
Оп ти ка у на став ном пла ну ате љеа Фо то гра фи ја. Ком пју тер-
ске тех ни ке су уве де не као оба ве зне на пред ме ти ма Гра фи ка 

књи ге и Про стор на гра фи ка. Ме ња њу струк ту ре Од се ка 
до при не ло је и до би ја ње но вих про сто ри ја у згра ди на 
Ко сан чи ће вом вен цу школ ске 1993/94. го ди не. Исте го ди не 
на стао је и но ви пред мет Про јек то ва ње об ли ка, као по тре ба 
Од се ка за при ме ње ном ге о ме три јом, а ко ји је осми сли ла др 
Ива на Мар ци кић, са ци љем да се по ве жу ге о ме триј ске те ме 
и стру ка. Де ве де се те го ди не обе ле жио је до ла зак Раст ка 
Ћи ри ћа (Илу стра ци ја, Ани ма ци ја), Мир ка Ог ња но ви ћа 
(Цр та ње и сли ка ње), ко ји на Од сек пре ла зи 2007. го ди не, 
Или је Кне же ви ћа (Ти по гра фи ја), Оли ве ре Сто ја ди но вић (Пи-
смо), Гор да не Пе тро вић (Гра фи ка), Бра ни ми ра Ка ра но ви ћа 
(Фо то гра фи ја), Ју го сла ва Вла хо ви ћа (Гра фи ка књи ге), Ми о-
дра га Ба те Кне же ви ћа (Пла кат), Иви це Ра ки ћа (Про стор на 
гра фи ка), Мир ја не То ма ше вић (Гра фи ка), Зо ра на Бла жи не 
(Гра фич ке ко му ни ка ци је) и Га бри је ле Бу ла то вић (Гра фи ка). 
Мно ги од њих и да нас ра де на Фа кул те ту и сту бо ви су од се ка 
При ме ње на гра фи ка.

Уз ве ли ко ан га жо ва ње проф. Раст ка Ћи ри ћа, пред мет Ани-
ма ци ја је, 2002. го ди не, по но во уве ден у Ста тут, од но сно, 
школ ске 2006/07. го ди не, по чи ње на ста ва на овом из бор ном 
пред ме ту, на че твр тој го ди ни. Ста ту том из 2006. го ди не, на 
основ не ака дем ске сту ди је Од се ка, уве де на су че ти ри сту-
диј ска про гра ма: Гра фи ка и књи га, Фо то гра фи ја, Ани ма ци ја 
и Гра фич ки ди зајн, а у окви ру ди плом ских ака дем ских сту-
ди ја – ма стер, сту диј ски про гра ми су би ли: Фо то гра фи ја, Гра-
фи ка и књи га, Ани ма ци ја, Гра фич ке ко му ни ка ци је, Пла кат и 
Гра фи ка. У овој де ка ди на Од сек до ла зе умет ни ци: Мир ја на 
Жив ко вић (Гра фи ка књи ге), Ми тар Тр ни нић (Фо то гра фи ја), 
Ђор ђе Жив ко вић (Пи смо), Здрав ко Ми ћа но вић (Пла кат), 
Вла ди мир Та та ре вић (Сту диј ска фо то гра фи ја), Ја на Ор шо-
лић (Пи смо) и Сел ма Ђу ли за ре вић (Цр та ње и сли ка ње).

Крај пр ве де це ни је но вог ми ле ни ју ма обе ле жи ла је при-
пре ма за уво ђе ње пра ви ла Бо лоњ ске де кла ра ци је. Од сек 
При ме ње на гра фи ка, на од ре ђе ни на чин, био је већ кон ци-
пи ран пре ма овом си сте му. Ате љеи, као ор га ни за ци о не је ди-
ни це, пре ве де ни су у про грам ске је ди ни це – мо ду ле. На 
Фа кул те ту су акре ди то ва на три сту диј ска про гра ма: При ме-
ње на умет ност, Ди зајн и Кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја. 
Од сек При ме ње на гра фи ка је био је ди ни ко ји је имао на ста ву 
ор га ни зо ва ну у окви ру два сту диј ска про гра ма (При ме ње на 
умет ност и Ди зајн) и то на че ти ри мо ду ла: Гра фи ка и књи га, 
Фо то гра фи ја, Гра фич ки ди зајн и Ани ма ци ја, што је по твр ди-
ло до бру про грам ску за сно ва ност свих гра фич ких обла сти 
ко је су од у век би ле са став ни део при ме ње не гра фи ке и њи хов 
ди рек тан пре ла зак у но ви Бо лоњ ски си стем. Од лу ком На став-
но-умет нич ко-на уч ног ве ћа 2016. го ди не, на зах тев про фе со-
ра глав них пред ме та мо ду ла Гра фич ки ди зајн, они се одва ја-
ју од При ме ње не гра фи ке и фо р ми ра ју за се бан од сек. У дру-
гој де ка ди овог ве ка на Од сек су при мље ни: Ве дран Ера ко вић 
(Пи смо), Ма ри ја на Па у но вић (Про јек то ва ње об ли ка), Алек-
сан дар Ке лић (До ку мен тар на фо то гра фи ја), Вла ди мир 
Пе рић (Кре а тив на фо то гра фи ја), Оли ве ра Ба та јић Сре те но-
вић (Гра фи ка књи ге) и Ми лош Илић (Про стор на гра фи ка). 

Од сек је и раније ве ли ку па жњу при да вао на ста ви на пред-
ме ти ма Цр та ње и Сли ка ње ко ју су и тада во ди ли ис так ну ти 
ли ков ни умет ни ци: Сло бо дан Ђу рич ко вић – Ћа ко, Ми лан 
Бла ну ша, До бри Сто ја но вић, Ми о драг Дра гу ти но вић, Дар ко 
Ран ко вић, као и про фе со ри Вла ди слав Шће па но вић и Бо ри-
слав На но вић ко ји су, као аси стен ти, ра ди ли са сту ден ти ма 
Гра фич ког од се ка, а данас ове предмете предају Мирко 
Огњановић и Селма Ђулизаревић Карановић.

Од осни ва ња Фа кул те та, по се бан до при нос ква ли те ту 
на ста ве, на ро чи то ње ног прак тич ног де ла, да ва ли су са рад-

Милош Ћирић: Знак катедре Графике (1975)
Шема наставе у облику стилизованог грифона: глава је Цртање и сликање;
груди и предње шапе (основне боје) су Графичке основе: Графика, Писмо
и Фотографија. Задње шапе и карлица (изведене боје) су предмети струке: 
Графика књиге, Графичке комуникације и Плакат. Реп је Анимација која је
повезана са телом тек 2006.
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ни ци ко ји су ра ди ли на Од се ку у раз ли чи тим са рад нич ким 
зва њи ма, и то на сле де ћим пред ме ти ма: При ме ње на гра фи ка 
– Алек сан дар Јо ва но вић, аси стент, Ан дри ја Ми лен ко вић, 
аси стент, Со ња Ла мут, аси стент; Опре ма књи ге са ти по гра-
фи јом – Вла ди мир Ма рић, учи тељ прак тич не на ста ве; Те о ри-
ја фор ме – Бра ни слав Па вло вић, аси стент; Гра фи ка књи ге – 
Со фро ни је Ба рач ко вић, струч ни са рад ник, Сте ван Ке ња ло, 
струч ни са рад ник, Ми лан Ђу лић, струч ни са рад ник; Фо то-
гра фи ја – Бла го је Пет ко вић, учи тељ прак тич не на ста ве, 
Ма ли ша Жу јо вић, струч ни са рад ник, Дра го слав Мир ко вић, 
струч ни са рад ник, Бо рут Вилд, аси стент –при прав ник; Пи смо 
– Жељ ко Ра ја чић, аси стент –при прав ник, Ра до мир Ле ва јац, 
аси стент –при прав ник; Гра фич ке ко му ни ка ци је – Урош Ота-
ше вић. Да нас на Од се ку ва жну уло гу има ју са рад ни ци у 
на ста ви: Ива на Фле гар, умет нич ки са рад ник на пред ме ти ма 
из умет нич ке обла сти Гра фи ка и Лу ка Кли ко вац, умет нич ки 
са рад ник на пред ме ти ма из обла сти Фо то гра фи ја. 

Од сек При ме ње на гра фи ка и да ље је нај ве ћи од сек на 
Фа кул те ту при ме ње них умет но сти, ко ји се раз ви ја у скла ду 
са са вре ме ним тен ден ци ја ма. Са да се на Од се ку оствaрује 
на ста ва сту диј ског про гра ма При ме ње на умет ност на три 
мо ду ла за ко је се сту ден ти опре де љу ју при ли ком упи са, а то 
су: Гра фи ка и књи га, Фо то гра фи ја и Ани ма ци ја.

Струк ту ра Од се ка, кроз про грам ске са др жа је сва три по ме-
ну та мо ду ла, има ка рак те ри сти ке ин тер ди сци пли нар ног 
про жи ма ња и са деј ства, та ко да сту дент то ком пр ве две го ди-
не сту ди ја сти че осно ве ли ков но-гра фич ке кул ту ре кроз 
пред ме те: Цр та ње, Сли ка ње, Ана том ско цр та ње, Гра фи ка, 
Пи смо, Фо то гра фи ја, Про јек то ва ње об ли ка, По зна ва ње гра-
фич ких апли ка ци ја и Исто ри ја умет но сти. У тре ћој и че твр тој 
го ди ни ак це нат је на пред ме ти ма уже стру ке на ко ји ма се 
раз ви ја ју зна ња и ве шти не кључ не за про фе си о нал но опре-
де ље ње сту ден та и, у скла ду са тим, ба вље ње раз ли чи тим 
об ли ци ма при ме ње не гра фи ке, као што су: илу стра ци ја, гра-
фи ка, ти по гра фи ја, пи смо, об ли ко ва ње књи га и дру гих 
пу бли ка ци ја, ко ји се оства ру ју у окви ру мо ду ла Гра фи ка и 
књи га, за тим кре а тив на, сту диј ска и до ку мен тар на фо то гра-
фи ја у окви ру мо ду ла Фо то гра фи ја, као и тра ди ци о нал на и 
ди ги тал на ани ма ци ја у окви ру мо ду ла Ани ма ци ја. На ста ва 
је ин ди ви ду ал на и оба вља се у фа кул тет ским ате ље и ма, 
ра ди о ни ца ма, учи о ни ца ма опре мље ним ра чу на ри ма, 
студију и фо то-ла бо ра то ри ји. Ис ти че се ис тра жи вач ки и екс-
пе ри мен тал ни при ступ ко ји je на на шем Фа кул те ту из у зет но 
ва жан, јер се ти ме ис пи ту ју гра ни це од ре ђе них ме ди ја и тех-
ни ка у до ме ну при ме ње не умет но сти. На ме ра сва ког по је-
ди нач ног мо ду ла је оспо со бља ва ње сту ден та да кре а тив но, 
си сте мат ски и ана ли тич ки раз ми шља и на тај на чин са мо-
стал но ре ша ва про бле ме у стру ци. Циљ је да се на ви шим 
го ди на ма, кроз прак су и кон кур се, сту дент по ве же са при вре-
дом и ин ду стри јом укључивањем у ре ал не про јек те.

Кроз пред ме те под на зи вом Гра фи ка сту дент из у ча ва, 
ис тра жу је и уса вр ша ва ли ков не, тех нич ке и тех но ло шке 
мо гућ но сти при ме не раз ли чи тих вр ста руч не штам пе (ви со-
ке, ду бо ке, рав не и ком би но ва не) са ци љем по сти за ња оп ти-
мал ног ин ди ви ду ал ног умет нич ког из ра за. Упо зна ва ју ћи се 
са исто ри ја том руч не штам пе и умет нич ког ра да кроз кла-
сич не и са вре ме не ма те ри ја ле, по ступ ке и ала те, сту дент 
сти че зна ња ко ја ће при ме ни ти, не са мо у ли ков но-из ла гач-
кој гра фи ци, већ и у сво јим про јек ти ма гра фич ког ди зај на, 
фо то гра фи је, пи сма, књи ге (ау тор ске, би бли о фил ске, ин ду-
стриј ске), илу стра ци је, ани ма ци је и др.

У обла сти пи сма основ на струч на зна ња сти чу се кроз 
на ста ву ка ли гра фи је и цр та ња сло ва, док се нај ви ши до ме ти 

стру ке оства ру ју у до ме ну ди зај на ти по граф ског пи сма. Ти по-
граф ско пи смо ре а ли зу је се у об ли ку ди ги тал ног фон та 
по мо ћу про фе си о нал ног софт ве ра, уз при ме ну нај са вре ме-
ни јих по сту па ка ко ји омо гу ћа ва ју про гра ми ра ње фон то ва, 
ко ри шће ње мул ти ма стер тех но ло ги је, као и кре и ра ње ва ри-
ја бил них и хро мат ских фон то ва. Фа кул тет при ме ње них умет-
но сти оства ру је во де ћу уло гу на на шим про сто ри ма у обла-
сти ди зај на ти по граф ског пи сма, а ре зул та ти умет нич ких 
ис тра жи ва ња пред ста вља ју зна ча јан до при нос у не го ва њу 
на сле ђа и очу ва њу кул тур ног иден ти те та, као и у фор ми ра њу 
кор пу са ори ги нал них ти по граф ских пи са ма, ко ја са др же 
ћи ри ли цу и ла ти ни цу, нео п ход них за ко ри шће ње у свим гра-
фич ким ди сци пли на ма.

Сту дент се у обла сти об ли ко ва ња књи ге, кроз пред мет 
Ти по гра фи ја, упо зна је са осно ва ма гра фич ког ком по но ва ња 
тек ста и сли ке, да би кроз пред мет Илу стра ци ја, а ка сни је 
пред мет Гра фи ка књи ге, ис тра жио сло же не гра фич ке по ступ-
ке и пра ви ла у об ли ко ва њу штам па них и ди ги тал них из да ња, 
као и њи хо ву упо тре бу у из да ва штву схва ће ном у нај ши рем 
сми слу. На ви шим го ди на ма сту ди ја ис тра жу ју се раз ли чи ти 
умет нич ки и ко мер ци јал ни аспек ти књи ге, од умет нич ких 
ино ва ци ја у до ме ну тра ди ци о нал них тех ни ка, до са вре ме них 
ин тер ак тив них и елек трон ских пу бли ка ци ја. 

Прак ти чан рад од ви ја се у ра ди о ни ца ма за: гра фи ку, руч ни 
по вез књи ге, из ра ду па пи ра, си то-штам пу, као и у сло во сла гач-
ни ци. Ве ли ки број за да та ка сту ден ти ре а ли зу ју на ра чу на ру.

У обла сти фо то гра фи је сту дент се упо зна је са основ ним 
тех но ло шким прин ци пи ма на осно ву ко јих се ства ра ана лог-
на и ди ги тал на сли ка. Ко ри сте ћи се ликовнo-гра фич ким еле-
мен ти ма, он раз ви ја свој ау тен тич ни фо то граф ски из раз. 
Ре зул та ти за да та ка у обла сти фо то гра фи је део су гра фич ког 
ди зај на у књи зи, ча со пи су, пла ка ту и про па ганд ној гра фи ци. 
Прак тич на на ста ва се оства ру је у фо то граф ском сту ди ју и 
фо то-ла бо ра то ри ји. 

У обла сти ани ма ци је сту дент се оспо со бља ва да са мо стал-
но ар ти ку ли ше свој ау тор ски ани ми ра ни (сли ков но-звуч но-
по крет ни) про јект ба зи ран на на ра тив ном пред ло шку. Сту-
дент учи осно ве ме ди ја, упо зна је нај ва жни је фил мо ве из 
исто ри је ани ма ци је и прак тич но ра ди на ве жба ма из ки не-
ма ти ке, где сти че зна ње и ве шти ну по треб ну за пра вље ње 
илу зи је кре та ња пред ме та и жи вих би ћа, за тим ат мос фер ских 
по ја ва и ви зу ел них ефе ка та. Ис ти че се и то што се на на шем 
Фа кул те ту оства ру ју умет нич ка ис тра жи ва ња у обла сти ани-
ма ци је и не гу ју кла сич не тех ни ке ау тор ске ани ма ци је ба зи-
ра не на цр та њу, сли ка њу, гра фи ци и илу стра ци ји, што је да нас 
по себ но це ње но у све ту, а је дин стве но у на шој сре ди ни. 

Фа кул тет при ме ње них умет но сти спе ци фи чан је и по то ме 
што се на од се ку При ме ње на гра фи ка у обла сти про јек то ва-
ња об ли ка ис тра жу је ди рект но ко ри шће ње про јек тив них 
си сте ма, оп тич ких илу зи ја и па пир ног ин же ње рин га у до ме-
ну при ме ње них умет но сти на раз ли чи тим ни во и ма сту ди ја, 
а сту дент сте че на зна ња из при ме ње не ге о ме три је и ре зул-
та те ових ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња ко ри сти за 
про јек те на дру гим пред ме ти ма уже стру ке.

Са др жа ји на став них про гра ма кон ти ну и ра но пра те про ме-
не ко је до но си тех но ло шки раз вој у ери вир ту ел не сли ке, 
ди ги тал них и ин тер ак тив них ме ди ја, по себ но књи ге и пу бли-
ка ци ја. Вред ност сва ког умет нич ког од се ка, укљу чу ју ћи и 
од сек При ме ње на гра фи ка, чи не ме ђу на род на при зна ња 
на став ни ка – умет ни ка, од но сно ди зај не ра, ко ји кроз ре а ли-
за ци ју акре ди то ва них на став них про гра ма, сво јим про фе си-
о нал ним ау то ри те том од ре ђу ју умет нич ке до ме те сва ког 
од се ка по је ди нач но. 
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LO OK BACK IN RE SPECT – 70 YEARS 
OF THE FA CULTY OF AP PLIED ARTS

школ ској 2017/18. го ди ни, у окви ру пред ме та Ен гле ски 
је зик 1 и Ен гле ски је зик 2 на Фа кул те ту при ме ње них 
умет но сти у Бе о гра ду, код пред мет ног на став ни ка 

доц. др Алек сан дра Ву ле ти ћа, сту ден ти су до би ли при ли ку 
да да ју свој до при нос обе ле жа ва њу 70. ро ђен да на Фа кул те-
та. То је учи ње но кроз про јект ни за да так, ко ји ина че пред ста-
вља део пред ис пит них оба ве за на по ме ну тим пред ме ти ма. 
У овом слу ча ју тај за да так је под ра зу ме вао из ра ду крат ког 
ви део за пи са (2-3 мин), у ко јем су се сту ден ти на ен гле ском 
је зи ку освр ну ли на нај бит ни је мо мен те у исто ри ја ту сво јих 
мо ду ла. Сви сту ден ти јед ног мо ду ла пред ста вља ли су јед ну 
рад ну гру пу, а из ра ди ви део за пи са прет хо ди ло је јед но ме-
сеч но сту дент ско ис тра жи ва ње из по ме ну тих обла сти.

О сва ком од 15 мо ду ла Фа кул те та при ме ње них умет но сти 
го то ви ви део за пи си до не ли су низ ин фор ма ци ја – о њи хо-
вим осни ва чи ма, нај и стак ну ти јим на став ни ци ма и сту ден ти-
ма; кључ ним пе ри о ди ма и раз во ју сва ког од мо ду ла; нај зна-
чај ним из ло жба ма и до стиг ну ћи ма; нај ва жни јим сег мен ти ма 
на став них пла но ва и про гра ма; као и низ дру гих ин те ре сант-
них и ва жних ин фор ма ци ја из 70 го ди на ду ге исто ри је Фа кул-
те та. Ова кав са др жај пред ста вљен је пу тем кре а тив них умет-
нич ких фор ми ко је су ову че тр де се то ми нут ну филм ску сла-
га ли цу учи ни ле из у зет но ма што ви том, нео бич ном, и са мим 
тим, вр ло вред ном. 

Из ра дом по сте ра за ње го ву про мо ци ју, про јект ни за да так 
је за о кру жен у сво јој рад ној фа зи. Ка ко су са ма свр ха и основ-
на емо ци ја про јек та по што ва ње пре ма овом ве ли ком фа кул-
тет ском ју би ле ју, од но сно свим љу ди ма ко ји су ства ра ли 
ње го ву ака дем ску и умет нич ку исто ри ју, од лу че но је да цео 
про је кат бу де на зван LO OK BACK IN RE SPECT – 70 YEARS OF 
THE FA CULTY OF AP PLIED ARTS. 

Ди се ми на ци ја ре зул та та ра да на по ме ну том про јект ном 
за дат ку сво ју пре ми је ру до жи ве ла је у окви ру из ло жбе »Фор-
ма, при ме на, умет ност« у Му зе ју гра да Бе о гра да, у ма ју 
ме се цу 2018. го ди не, ра ме уз ра ме са ра до ви ма оста лих ко ле-
га са Фа кул те та при ме ње них умет но сти, а све у скло пу про-
сла ве по ме ну тог ју би ле ја. Овај сту дент ски пет на е сто дел ни 
ом ни бус-филм, ис пра ћен ни зом нај по зи тив ни јих ко мен та ра, 
би ће при ка зи ван и на пре о ста лим фа кул тет ским из ло жба ма 
ко је су до кра ја 2018. го ди не пла ни ра не у Бе о гра ду. 

Не ко ли ко до дат них чи ње ни ца чи ни овај про је кат по себ но 
вред ним. Као пр во, сви сту ден ти пр ве и дру ге го ди не уче-
ство ва ли су у ње му. Да ље, сви сту ден ти су по ка за ли нај ви ши 
мо гу ћи сте пен ен ту зи ја зма и по жр тво ва ња да сво је ра до ве 

учи не што бо љим, по но сни што уче ству ју у про сла ви ју би-
ле ја свог фа кул те та. Ова ква мо ти ви са ност, са дру ге стра не, 
учи ни ла је да ква ли тет у из ра ди и ин тер пре та ци ји ма те ри ја-
ла на ен гле ском је зи ку у ви део за пи си ма бу де вр ло ви сок, 
што је осно ва за ква ли тет но и свр сис ход но уче ње стручне 
тер ми но логије на страном језику. Ши ре по сма тра но, овај 
про је кат пред ста вља са мо део ни за ак тив но сти но вог, са вре-
ме ног кон цеп та на ста ве ен гле ског је зи ка на Фа кул те ту при-
ме ње них умет но сти ко ји је у при ме ни од 2017. го ди не. Ко му-
ни ка тив ни при ступ ба зи ран на уче њу ен гле ског је зи ка за 
по тре бе при ме ње них умет но сти, уз ажу р не пе да го шке и 
ау тен тич не ма те ри ја ле, ком би но ва ну на став ну ме то до ло ги-
ју и раз вој свих ма кро и ми кро је зич ких ве шти на, основ су 
ова ко кон ци пи ра не на ста ве ен гле ског је зи ка.

Та ко ђе, по треб но је по ме ну ти и ме ђу на род ни аспект овог 
про јек та. Ко нач ни про из вод, сту дент ски ом ни бус-филм, 
пред ста вља у ства ри из у зе тан ма те ри јал на ен гле ском је зи ку 
по го дан за раз не про мо тив не ак тив но сти Фа кул те та у ме ђу-
на род ном кон тек сту.

На по слет ку, уз ре чи Емер со на (R. W. Eme r son) »The sec ret 
of edu ca tion li es in re spec ting the pu pil« и Пи ка са (Pa blo Pi cas-
so) »Everything you can ima gi ne is real!« мо же мо не дво сми сле-
но да за кљу чи мо: про фе си о на лан и истин ски пре дан мен тор-
ски рад са сту ден ти ма, уз ма што ви те иде је и за ми сли, до бар 
су пут до зна чај них на став них и умет нич ких до стиг ну ћа.

70 ГОДИНА ФПУ

У
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»Нисам сликар, нисам песник, графичар сам« Богдан Кршић

УМЕТ НИЧ КИ СВЕТ 
БОГ ДА НА КР ШИ ЋА [1932–2009]

СЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРЕ

Апстракт: Текст се бави педесетогодишњим ства ра ла ш-
твом Бо гда на Кршића у области графике – ручне штампе. 
Хро но ло шким следом дат је преглед настанка графичких 
ма па, гра фичких циклуса, појединачних графичких листова. 
Ис такнут је значај књижевности у његовом стваралаштву, 
при чему је литература била његово полазиште и вечита 
инспирација. 
Анализиран је развој његовог цртежа, приказане су технике 
које је користио, начин компоновања графичких остварења, 
нај чешће присутни симболи на његовим графикама, као и 
улога боје у његовом делу. 
Пред стављен је и посебан осврт на реминисценције од ре ђе-
них стилова и старих мајстора. Уметник је своја чврста и 
доследна хуманистичка начела потврђивао кроз графичку 
уметност, уз наглашени критички и иронични став према 
друштвеним деформацијама и владању појединца у вре ме-
ни ма моралних и историјских искушења.
Кључне речи: графика, ручна штампа, графичке мапе, 
графички листови, књижевност.

соп стве ном тра га њу за лич ним умет нич ким из ра зом, 
при хва та мо, све сно или не све сно, не ке лич но сти и 
њи хо ве ис тра жи вач ке по ступ ке, као сво је уз о ре. За јед-

но, са њи ма при сут ним (ба рем у ми сли ма) де фи ни ше мо и 
»раз ре ша ва мо« про блем ко ји са ми се би по ста вља мо, са 
ци љем да по ста не мо бо ље, ау тен тич ни је ства ра лач ке лич но-
сти. Не ко од ода бра них из вр ши ве ћи, а не ко ма њи ути цај на 
по је дин ца; не ки су при сут ни ји у на шем ства ра ла штву (ма кар 
као дах) кра ће вре ме, не ки ду же.

За не ке зна мо да је до вољ но да су би ли ту, не као ди рект ни 
узо ри; да је до вољ но да смо их по зна ва ли и раз го ва ра ли са 
њи ма. Они су нас, упра во сво јом жи вот ном и ства ра лач ком 
енер ги јом под сти ца ли, хра бри ли да би смо у тре ну ци ма сво-
је лич не сум ње пре бро ди ли те шко ће и на ста ви ли са оним 
што ства ра мо пр вен стве но због се бе.

По ред из ве сних раз ли чи то сти у на шем схва та њу и ту ма че-
њу на ра тив но сти у гра фич ком ства ра ла штву, раз ли ка у 
са мом цр тач ком сти лу, мо ти ви ма и са др жа ји ма, овај рад о 
гра фич ком ства ра ла штву Бог да на Кр ши ћа по све ћу јем као 
вид »вра ћа ња ду хов ног ду га« умет ни ку ко ји ми је био про фе-
сор, а по том и ко ле га.

Са из гра ђе ним ре не сан сним ста вом о ви ше стру ким спо-
соб но сти ма умет ни ка ства рао је у окви ру ве ћег бро ја умет-
нич ких ди сци пли на, об ли ку ју ћи функ ци о нал ну син те зу 

ли те ра ту ре, цр те жа, гра фи ке, илу стра ци је, ти по гра фи је у 
опре ми књи ге, али и син те зу цр те жа и ке ра ми ке, цр те жа и 
гра фи ке у обла сти сце но гра фи је и фил ма. Зна ча јан до при нос 
је дао на стан ку мно го број них, у умет нич ком по гле ду лук су-
зних би бли о фил ских из да ња, при чи јем је на ста ја њу умет ник 
сâм осми шља вао и ре а ли зо вао из глед књи ге од об ли ка, 
ве ли чи не, из бо ра сло га, као и штам пе гра фич ких ли сто ва у 
уло зи илу стра ци је иза бра не књи жев но сти. У овом ра ду не ћу 
се ба ви ти ње го вим до при но сом у обла сти при ме ње не умет-
но сти, већ ве о ма зна чај ним и пло до но сним ра дом, у тра ја њу 
од по ла ве ка, у обла сти гра фи ке.

Гра фи ка је по се бан на чин раз ми шља ња. Уз под ра зу ме ва-
ју ћу ли ков ну об да ре ност, гра фи ка зах те ва и по себ не спо соб-
но сти »пред ви ђа ња« ко ји ма гра фи чар мо ра рас по ла га ти у 
то ку из во ђе ња свог цр те жа, уз упо тре бу од го ва ра ју ћег ала та 
на, у или кроз иза бра ну под ло гу (ма три цу). Гра фи чар оти-
ску је од ре ђен број што исто вет ни јих оти са ка, при ме ра ка, 
ко је по том обе ле жа ва. Ко ли ки ће »ти раж« (број ква ли тет но 
из ве де них оти са ка) би ти обе ле жен, од лу чу је сâм гра фи чар 
на осно ву сво јих зна ња о тех ни ци кроз ко ју се из ра жа ва, 
ин тен зи те ту (ду би ни) из ве де ног по ступ ка, као и на осно ву 
сво јих мо рал них прин ци па. Пре ма де лу под ло ге ко ја се 
штам па (оти ску је) гра фи ку де ли мо на три ро да: ви со ку, 
ду бо ку и рав ну штам пу; у дру гој по ло ви ни 20. ве ка при дру-
жу је се и про пу сна. Мо гућ но сти ком би но ва ња по сто је и 
до зво ље не су, од но сно по жељ не. Гра фич ка умет ност има 
сво је етич ке стан дар де ко ји ма шти ти ори ги нал ност, одва ја 
се од фал си фи ка та као и од ин ду стриј ског умно жа ва ња 
(ре про ду ко ва ња).

Са ова квим по став ка ма, гра фи ка је по сто ја ла у прет ход ним 
ве ко ви ма, а и у да на шњем до бу из во ди се на исти или сли чан 
на чин. Руч на штам па би ће та ква ка ква је сте и у бу ду ћим 
ве ко ви ма. Са мо се мо гу оса вре ме њи ва ти ма те ри ја ли (под-
ло ге на ко ји ма се из во де гра фич ки по ступ ци), мо же се са 
про ве ром при кљу чи ти не ки но ви ји тех но ло шки по сту пак. 
Сми сао и са др жај руч не штам пе оста ће увек у су шти ни исти.

Ди рек тан кон такт ру ку са под ло гом, ала том, бо јом, па пи-
ром и пре сом – то су од ли ке гра фич ких »чи сту на ца« и про цес 
ко ји је и Бог дан Кр шић до след но спро во дио то ком свог 
плод ног, ства ра лач ког, гра фи чар ског жи во та. То су на че ла 
ко јих се и са ма при др жа вам.

***

У
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Бог дан Кр шић ро ђен је у Са ра је ву 1932. го ди не.
Ка ко пр ве по у ке и по ру ке до би ја мо у по ро ди ци, умет ник 

је сâм на гла сио да су пре суд ни ути цај на ње га, а и на бра та 
Ни ко лу (који је био авио-ин же њер и пре во ди лац са че шког 
је зи ка) »има ли ро ди те љи и жи вот у по ро ди ци где се ви со ко 
це ни ла књи га и умет ност« (Kr šić 1987: 27). Че шко по ре кло 
њи хо ве мај ке та ко ђе је би ло од ве ли ког зна ча ја, омо гу ћив ши 
ње го ве ка сни је од ла ске на сту ди је у Праг. Ни је без зна ча ја ни 
од ра ста ње у ле ви чар ски опре де ље ној по ро ди ци, ко ја је би ла 
ан ти фа ши стич ки и ју го сло вен ски ори јен ти са на. Од во ђе ње 
и стре ља ње оца, од стра не уста ша, на са мом по чет ку Дру гог 
свет ског ра та, оста ви ло је не из бри сив траг и ути ца ло на ње го-
ва ка сни ја умет нич ка, лич на и идеј на опре де ље ња. Го ди не 
1951. до шао је у Бе о град и упи сао Ака де ми ју при ме ње них 
умет но сти, од сек сце но гра фи је, јер је већ имао ис ку ста ва из 
лут кар ског по зо ри шта у Са ра је ву. Убр зо је схва тио да му не 
од го ва ра ко лек тив ни умет нич ки рад, и за то пре ла зи на од сек 
гра фи ке, у кла су про фе со ра Бран ка Шо тре. 

Од ра ста ње у рат ном Са ра је ву, ко је је би ло вер ски и на ци-
о нал но по де ље но, и у ко јем су се де ша ва ла бру тал на стре-
ља ња и ве ша ња, усло ви ло је да ка сни је за ди плом ски рад 
иза бе ре по е му Ива на Го ра на Ко ва чи ћа »Ја ма«. Ис тра жу ју ћи 
Го ји не гра фич ке ли сто ве из ци клу са »Рат ни ужа си« Бог дан 
Кр шић је уо чио да су узроч ни ци стра хо та ра та и на овом 
на шем тлу зло у по тре бље не на ци о нал не и ре ли гиј ске раз ли-
ке, као и екс пан зи ја кле ри ка ли зма. Сим бо ли ве ра и на ци ја 
за овог умет ни ка по ста ли су сим бо ли зло чи на. Сим бо ли ма 
ве ре стил ски је гот ским цр те жом су прот ста вио из ду же не, 
из му че не људ ске фи гу ре. Ути цај сред њо ве ков не умет но сти 
трај но се од ра зио на мла дог умет ни ка то ком ње го вог бо рав-
ка у Пра гу, где се та ко ђе шко ло вао на Ви со кој умет нич ко-ин-
ду стриј ској шко ли. Ту је упо знао и са вла дао тех ни ку су ве 
игле, ко јом је и ура дио гра фи ке за ци клус »Ја ма«. Ра до ви из 
ове ма пе ве ћи ном су са чи ња ва ли и ње го ву пр ву са мо стал ну 
из ло жбу у га ле ри ји Гра фич ки ко лек тив 1958. го ди не. 

Бо ра вак у Пра гу трај но је ути цао на фор ми ра ње мла дог 
умет ни ка и на ње го ве умет нич ке, естет ске и етич ке прин ци пе. 
Ту сти че и пр ва са зна ња о пи сму, ти по гра фи ји, опре ми књи ге, 
као и о гра фич ким по ступ ци ма ко ји се ни су из у ча ва ли на бе о-
град ској Ака де ми ји (ли то гра фи ја и по ме ну та су ва игла). Из у-
ча ва њем сред њо ве ков не ар хи тек ту ре и гот ске умет но сти овог 
гра да по ста вља те ме ље ком по зи ци је сво јих бу ду ћих ра до ва. 

По сле не ми нов ног, кра ћег мла да лач ког тра га ња за ства ра-
лач ким иден ти те том, Б. К. ре а ли зу је гра фич ке ли сто ве у тех-
ни ци др во ре за и ли но ре за. Про цес Фран ца Каф ке (1955) 
пред ста вља те му ко јој ће се вра ћа ти и ко јом се ја сно опре де-
љу је за књи жев ност као ин спи ра ци ју и по ла зи ште сво јих 
умет нич ких по ду хва та. Ис тра жи ва ње књи жев но сти по ста је 
око сни ца ње го ве умет нич ке ме то до ло ги је. 

Ра до знао и же љан да упо зна и осо бе но сти дру гих тех ни ка, 
ко је ни је мо гао да из у ча ва на бе о град ској Ака де ми ји, због 
оскуд них сред ста ва и мо гућ но сти, Б. К. по чи ње да упо зна је 
тех нич ке, тех но ло шке и ли ков не осо бе но сти ба кро пи са и 
аква тин те; ове тех ни ке су ве о ма при сут не у ње го вом умет-
нич ком ства ра ла штву. 

Фор мат сво јих гра фич ких ли сто ва кра јем пе де се тих го ди-
на по ве ћа ва, док у ком по зи ци ју уво ди ви ше фи гу ра. Гра фи ку 
»Бит ка« (1959) де ли у две зо не – све тлу (до њи део) и там ну 
(гор њи део), и тим мир ним, там ним не бом на су прот бе ли не 
до њег де ла на гла ша ва ко ви тлац људ ских фи гу ра не ја сно 
одво је них јед не од дру гих, од ко па ља, за ста ва. 

Свој ја сан став про тив ужа са ра та и уби ја ња пред ста вио је 
у гра фи ка ма из ве де ним у тех ни ци ли но ре за »Gott Mit Uns« 

(I и II) и »Ма ри јин Двор мар та 1945« (1961), са по ру ком »да се 
ви ше не по но ви« (ibid: 13). 

Го ди не 1962. за по шља ва се на Ака де ми ји (да на шњем 
Фа кул те ту) при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду. У то ку исте 
го ди не из во ди број не гра фи ке у ра зним тех ни ка ма, нај че-
шће у аква тин ти и ба кро пи су, а сва ки гра фич ки лист но си 
по ру ку. Фи гу ре нај че шће не ма ју ли ца, те ме про ис ти чу из 
лич них раз ми шља ња о људ ским сла бо сти ма. За гра фи ку 
»По бед ни ци« (1962) до би ја но во у ста но вље ну на гра ду »Ве ли-
ки пе чат« Га ле ри је Гра фич ки ко лек ти в.

У да љем ње го вом ра ду, сва ка но ва те ма из књи жев но сти 
би ће ура ђе на као ци клус гра фич ких ли сто ва, и озна чи ће 
но ву фа зу у ства ра ла штву овог умет ни ка, са но вим са др жа-
ји ма, но вим еле мен ти ма ком по но ва ња, уз ства ра ње и упо-
тре бу но вих сим бо ла ко је ће пред ста вља ти и у ра зним фа за-
ма ства ра ла штва у ка сни јим го ди на ма. Са но вим ре ми ни-

»Процес«, Франц Кафка, линорез, 210 × 290 mm, 1955.

»Победници«, акватинта и бракропис, 460 × 325 mm, 1962.
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сцен ци ја ма на ста ре мај сто ре и из ве сне са вре ме не умет ни ке 
укр шта се и стил ско и ком по зи ци о но асо ци ра ње на гот ски, 
ре не сан ски и ба рок ни стил. 

Гра фич ки ли сто ви ци клу са »По хва ла лу до сти« на ста ли су 
сук це сив но то ком две го ди не (1963–1964). И сâм умет ник је 
сма трао »да овај мој ци клус ни ка да не ће би ти за вр шен, јер 
са да ка да сам ушао у тај свет, чи ни ми се да га се ни ка да не ћу 
мо ћи осло бо ди ти, и ве ро ват но ће ње го ви тра го ви ду го оста-
ти ви дљи ви у мо јим бу ду ћим ра до ви ма« (ibid: 15). То ни су 
до слов не илу стра ци је књи жев ног тек ста, већ уметник основ-
не иде је ове књи ге пре во ди у дру ги из ра жај ни ме диј и ства-
ра свој пре по зна тљив и уоч љив гра фич ки ли ков ни је зик. 

На по је ди ним гра фич ким ли сто ви ма про стор је ор га ни зо-
ван као по зо ри шна сце на, а ар хи тек ту ра представљена као 
ку ли се; јед на или ви ше фи гу ра по ста вље не су на хо ри зон-
тал ну ра ван по да, а планови су постигнути применом 
фронталне перспективе – дубина »позорнице« истакнута је 
квадратном мрежом са главним недогледом у центру 
композиције (карактеристично за ренесансно сликарство).

Кар не вал ски ко сти ми, ма ске, ле пе зе, ка пе, пред ста вља ју 
пра те ће еле мен те за бав не, као и по вр шне, лу ка ве и ле ње 
лу де. За гра фи ке из ци клу са »По хва ла лу до сти« из ло же не на 
Је се њој из ло жби УЛУС-а, Б. К. је до био Злат ну иглу, нај ви ше 
при зна ње за гра фи ку ко је до де љу је Удру же ње; исте го ди не 
на гра ђен је и го ди шњом на гра дом УЛУ ПУДС-а (1963).

У пе ри о ду до 1965. го ди не умет ник је био усме рен на 
ис тра жи ва ње са вре ме них свет ских по кре та у гра фи ци, са 
на ме ром да обо га ти соп стве ни гра фич ки из раз, чи ме је 
по сти зао бо гат ство струк ту ре и тон ских вред но сти (»Хе ре-

тик«, 1964). То је за Б. К. би ло вре ме ис тра жи ва ња осо бе но сти 
ап страк ци је, ен фор ме ла, ко ла жа у гра фи ци. У гра фич ким 
ко ла жи ма ре про дук ци ја је осно ва, а по том се пре ко ње руч но 
оти ску је гра фи ка. На ра до ви ма из овог пе ри о да ја вља се 
со ци јал но ан га жо ва на те ма ти ка, што се мо же ту ма чи ти зах-
те вом та да шњег вре ме на, дру штве не си ту а ци је ко ја је че сто 
по ку ша ва ла да на мет не и естет ске стан дар де. 

У пе ри о ду из ме ђу 1965. и 1975. го ди не умет ник се уда ља ва 
од гот ских естет ских иде ја и при бли жа ва се ре не сан сним 
схва та њи ма умет но сти. Фи гу ра по ста је про пор ци о нал на 
(»Ру ке пу не ку гла ња«, 1969); ком по зи ци ја ни је ви ше ста тич но 
хо ри зон тал на, а кре та ње је на гла ше но ди ја го нал но по ста-
вље ним еле мен ти ма ком по зи ци је. Рас по ред фи гу ра ни је 
ви ше фрон та лан, већ се из во ди у ви ше пла но ва. 

Нов гра фич ки ци клус за по чи ње под ути ца јем књи ге »Ла ђа 
лу да ка« ре не сан ског пи сца Се ба сти ја на Бран та (из 1494). 
По је ди нач ни ли сто ви ура ђе ни у тех ни ци ба кро пи са и аква-
тин те ме ђу соб но се раз ли ку ју по цр те жу, кон тра сту, тек сту ри, 
што је по стиг ну то мај стор ским ва ри ја ци ја ма у на гри за њу 
пло че ки се ли ном. Овим ци клу сом Б. К. уво ди у сво је гра фи-
ке и но ве сим бо ле – ку глу/лоп ту, ку ти ју (отво ре на/за тво ре-
на). По ру ка ових гра фи ка, без об зи ра на вре ме на стан ка књи-
ге, уни вер зал на је и за да на шњег чо ве ка – увек је мо рал но и 
естет ски нео п ход но ус про ти ви ти се све му дог мат ском, 
су прот ста ви ти се ску че ном уму ко ји не до зво ља ва на пре дак 
чо ве ка и за јед ни це.

Гра фи ка »Анам не за« (1967) и ци клус »Тран сфор ма ци је« 
(ли то гра фи је, 1968) та ко ђе сна жно по вла че ове ста во ве уни-
вер за ли стич ког ху ма ни зма. Ове гра фи ке на ста ле су као 
из раз умет ни ко ве по тре бе да осу ди дво лич ност, пре вр тљи-
вост људ ског би ћа у си ту а ци ја ма ис ку ше ња. Са ста но ви шта 
пси хо а на ли тич ких ту ма че ња, ови ра до ви мо гу ука зи ва ти и 
на удва ја ње лич но сти и на гу би так иден ти те та, до ра сло ја ва-

»Пуне руке куглања«, мека превлака – акватинта, 324 × 500 mm, 1969.

»О моћи лудака«, акватинта – бакропис, 250 × 320 mm, 1966.
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ња, рас це па и рас па да. За »Тран сфор ма ци је« је Б. К. на гра ђен 
Злат ном ме да љом на Би је на лу гра фи ке у Бу е нос Аи ре су.

Као ства ра лац, Бог дан Кр шић се по сте пе но ме њао у умет-
нич ком из ра зу. У ци клу су ли то гра фи ја »Ка њош Ма це до но-
вић« осми шља ва пот пу но нов на чин ком по но ва ња; цео фор-
мат је из де љен на де вет ква драт них по ља, у сва ком по љу 
људ ска фи гу ра је пред ста вље на ре ал но у сле ду, сук це сив но, 
са асо ци ја ци јом на по крет не сли ке (филм). Кроз ве ли ки број 
по је ди нач них ли сто ва на ста лих то ком 1969. го ди не ин тен-
зив но ко ри сти ме ку пре вла ку, и том тех ни ком по сти же но ве 
ефек те на сво јим гра фи ка ма (струк ту ра гра фит не олов ке на 
хар ти ји). 

То ком 1970. на ста је и ци клус гра фи ка по све ћен »Ба ла да ма« 
Фран соа Ви јо на; 1972. илу стру је »Про кле ту авли ју«, гра фич-
ким ли сто ви ма ко ји су ин спи ри са ни над ре а ли змом. Пе ри од 
из ме ђу 1965. и 1975. го ди не за Б. К. пред ста вља фа зу пу не и 
зре ле ства ра лач ке сна ге. Ма пом гра фи ка »La Vi ta« по Бен ве-
ну ту Че ли ни ју ис та као је сво ју на кло ност ре не сан си; Че ли ни 
је сим бол ре не сан сног чо ве ка, ње го вих иде а ла, бор бе и 

до стиг ну ћа. Ова гра фич ка ма па Бог да на Кр ши ћа за бе ле же-
на је као »мај стор ско де ло гра фи ке«. »Мај стор ски ура ђе не, 
ове гра фи ке об је ди њу ју ис ку ство мо дер ног, са вре ме ног 
умет ни ка, ре не сан сног по и ма ња ле по те, те ла и ли ка, с цр те-
жом ши ро ког ге ста ко ји не где пре ла зи у ба рок ну уз не ми ре-
ност« (Kra ut 1987: 22). 

На кло ње ност ре не сан си огле да се и у по је ди нач ним ли сто-
ви ма »У сла ву Ми ке лан ђе ла« (1979), као из раз по хва ле и 
ди вље ња пре ма не над ма шном умет ни ку. 

Де лу Фран ца Каф ке вра ћа се кра јем се дам де се тих го ди на 
20. ве ка, ства ра ју ћи ци клус »Пре о бра жај« ура ђен у тех ни ци 
су ве игле. Тан ким ис ки да ним ли ни ја ма ма е страл но пред ста-
вља та на ну кон струк ци ју те ла и кри ла ин сек та на ста лог из 
људ ског об лич ја. Ства ра њем се ри је гра фи ка на те му сви ра ча 
из Ха мел на (»Па цо ло вац«, 1984), ура ђе не у тех ни ци ли то гра-
фи је, као и се ри је ура ђе не пу тем ме ке пре вла ке, ре зер ва жа 
и аква тин те, по сти же сло бод ни ји из раз и ма ње хер ме тич ну 
ли ни ју. Ла га ном си вом сен ком ско ро дво ди мен зи о нал ним 
фи гу ра ма до пу њу је ути сак пу ног об ли ка.

»Велика сцена са више лудака«, акватинта – бакропис, 500 × 480 mm, 1968.
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Зна ча јан тре ну так у ње го вом већ зре лом ства ра ла штву 
би ла је мо гућ ност из ла га ња у Пра гу 1985. го ди не; као при пре-
ма за из ло жбу на ста ла је се ри ја гра фи ка под на зи вом »Ре ка-
пи ту ла ци ја« као под се ћа ње и об но ва ње го вих гра фич ких 
на че ла, зна ња и ис ку ста ва сти ца них и уса вр ша ва них од по че-
та ка умет нич ког ра да, то ком три де сет го ди на ства ра ла штва.

До га ђа ња на тлу бив ше Ју го сла ви је по чет ком де ве де се тих 
го ди на (рас пад, кр во про ли ће) бу де код Б. К. успо ме не на 
де тињ ство, на сце не ко ји ма је при су ство вао, као и на ни ка да 
по у зда но утвр ђен на чин стра да ња оца (од ве ден и ве ро ват но 
стре љан). У ства ра ла штву се вра ћа при зо ри ма ра та и на сво-
јим гра фи ка ма пред ста вља ужас и зло ко је љу ди ме ђу соб но 
чи не; то је већ ре зиг ни ран став чо ве ка све сног да у људ ском 
би ћу не ми нов но по сто ји зло. Ње го ви ли ко ви са но же ви ма у 
ру ка ма остра шће ни су, али и умо р ни.

Ре ми ни сцен ци ју на Го ји не гра фич ке ли сто ве оства ру је 
ци клу сом гра фи ка »Dis pa ra tes«. Гро теск на те ла, ско ро без 
пре по зна тљи вих об ли ка, рас то че на у ско ро лу дом кре та њу, 
вр тло гу, игра ју раш чу па на, раз го ли ће на. Рас то че ност фор ме 
(те ла) по сти гао је су вом иглом и аква тин том, по ста вив ши 
са мо је дан, или нај ви ше два то на, ко ја при па да ју и фи гу ри и 
по за ди ни, и на тај на чин по сти же дво ди мен зи о нал ност (пла-
но ви ни су бит ни). Там ном по за ди ном ис ти че кон траст све-

тлих де ло ва фи гу ре, и та игра све тло/там но, там но/све тло, 
на гла ша ва ко ви тлац и бе сми сле ност игре фи гу ра. Ли ни ја је 
ла ка, екс пре сив на, не за тва ра фор му фи гу ре у це ло сти, и 
та ко по ја ча ва до жи вљај ста ња ко шмар них ви зи ја и по мах ни-
та лог кре та ња. 

Мо ти ви са ни по сма трач мо же »иш чи та ва њем« гра фич ких 
ли сто ва из ци клу са »Bes ti a ri um« (2006) и из гра фи ке »Vi vat 
Де мо кра тиа« схва ти ти да умет ник сво ја ху ма ни стич ка на че-
ла, као и кри тич ки и иро нич ни став пре ма дру шве ним по ја-
ва ма и уло зи по је ди на ца и ма се у њи ма, ни је на пу штао већ 
га је ма е страл но раз вио (кул ми ни рао). Уз при ви дан под смех, 
у са ве сном »чи та чу« бу ди и го рак осе ћај у ду ши.

***

Бог дан Кр шић сво јим гра фич ким ли сто ви ма ис тра жу је и 
пред ста вља исто риј ске лич но сти и до га ђа је, као и лич но сти 
из ли те ра ту ре. До ти че у по је ди ним фа за ма и со ци јал не те ме, 
он да ка да се то чи ни ло ну жним (»Труд бе ник«) или ка да су се 
те ме са ме на ме та ле због дру штве них до га ђа ња (ин ва зи ја на 
Че хо сло вач ку, са мо спа љи ва ње Ја на Па ла ха). 

Од ре ђе не пси хо ло шке ста во ве ви ди мо кроз гра фи ке са 
удво је ним ли ко ви ма, сле пље ним или у про це су под ва ја ња, 
али и у при су ству еро тич них пред ста ва и при ка за сек су ал но-
сти ко ја се че сто гра ни чи са гру бо шћу и/или на си љем. Уме-
сто да се ти ме сла ви љу бав и жи вот, овај гру би до дир још 
ви ше ис ти че оту ђе ност и не мо гућ ност истин ске ве зе два ју 
би ћа. Са мим име но ва њем сво јих гра фи ка че сто иро нич но 
ис ка зу је сво је опре де ље ње пре ма дру штве ним зби ва њи ма, 
по ли ти ци, во ђа ма и по бед ни ци ма, сми слу и бе сми слу, глу-
по сти и по хле пи. 

Сам цр теж је код Б. К. у по чет ку био те жак, јак, чврст, вре-
ме ном оста је ја сно де фи ни сан. У гра фи ка ма по след њих 
де це ни ја, он по ста је све тао и лак, не жно, а ипак си гур но 
де фи ни ше фор му-фи гу ру. 

У по чет ку, ком по зи ци ја на пра вље на од ста тич но по ста вље-
них фи гу ра и хо ри зон тал но по де ље ног фор ма та до би ја на 
ди на ми ци кроз ди ја го нал но по ста вље не прав це, фи гу ре ко је 

на кра ју по ста ју бес те жин ске, леб де ће, али и ба лан си ра ју ћи 
у про сто ру (вре ме ну) оста ју на жи ци. Ком по зи ци ја је че сто 
ви ше слој на; по де ље на је на два или три ни воа (ни вои неду-
хов но сти, нему др о сти, ни вои лу до сти?). У по је ди ним гра фи-
ка ма ком по зи ци ја по ста је »ба рок на«, са пу но ус ко ви тла них 
ни воа ко ји се ме ђу соб но на до ве зу ју и пре кла па ју (»Ба ла да о 
Стој ко ви ћи ма«, 1993). 

»6. Benvenuto Cellini XL – II«, акватинта – бакропис, 350 × 300 mm, 1975.

»Кафка – Преображај IV«, сува игла, 320 × 250 mm, 1976.

»Разговори с Гојом«, мека превлака – резерваж – акватинта, 1991.
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У свом ли ков ном из ра зу Б. К. бо ју не сма тра бит ном. Гра-
фи ке су углав ном мо но хро мат ске. Гра фи ка у на стан ку и је сте 
би ла ис кљу чи во цр но/бе ла, да би се по том руч но бо ји ла и у 
18. ве ку по ста је ви ше бој на (три основ не бо је и њи хо ви пре-
кло пи). Б. К. оста је до сле дан у убе ђе њу да је у цр но-бе лој 
гра фи ци »пра во бо гат ство гра фич ког из ра за«. Бо ја је у ли то-
граф ским по ступ ци ма че шће при сут на, али је и ту срод них 
ко ло ри та; бо ју је ко ри стио као ак це нат ко ји до при но си 
оп штем ути ску и ни је у ли ков ној уло зи, већ је пре у сим бо-
лич ној (цр ве на = крв).

Че сто је у ства ра ла штву пра вио ре ми ни сцен ци је на сти-
ло ве (ро ман ски, гот ски, ре не сан сни, ба рок ни) и на ста ре 
мај сто ре.

Број гел је био узор у пред ста ва ма сва ки да шњег жи во та 
обич них љу ди; Кр шић пред ста вља сло је ве гра ђан ства огре-
зле у је лу и пи ћу. Код ње га су при сут ни и не ки Бо шо ви мо ти-
ви, сим бо ли (обр ну ти ле вак, мер де ви не). Го ја је све тиљ ка и 
све тлост на Кр ши ће вим гра фи ка ма; Кр шић има исти до жи-
вљај ужа са ва ња пре ма ра ту и људ ској глу по сти. У ње го вом 
пред ста вља њу про сто ра и ар хи тек ту ре по сто ји из ве сна, пра-
зна, мир на, ме лан хо лич на ат мос фе ра ти пич на за сли ке Де 
Ки ри ка (»За ла зак сун ца«, 1981). Жак Ка ло је пр ви гра фи ку 
озна чио као са мо стал ну ли ков ну ди сци пли ну и сво јим ре а-
ли стич ким гра фи ка ма, са опо рим еле мен ти ма гро те ске, до ку-
мен то вао јед но вре ме и дру штве на зби ва ња. Кр шић је ње го-
ве вред но сне ста во ве при хва тио и по твр дио (»Сла вим Ка лоа«, 
1959, »У сла ву Жа ка Ка лоа«, 1962). По је ди ним еле мен ти ма и 
де ли ма асо ци рао је и на Ди ре ра (цр те жом), Ка ра ва ђа (од нос 
све тло/там но), као и Ар чим бол да, Пи ка са, Да ли ја.

У пред ста вља њу свих људ ских сла бо сти, као што су уско-
гру дост, та шти на, ли це мер је, по слу шни штво, ро бо ва ње идо-
ли ма, Кр шић ко ри сти гро теск ну де фо р ма ци ју ли ко ва, »те а-
тар ску« сце но гра фи ју, рас ка ла шност ко лек тив них при зо ра. 
На тај на чин ис ка зу је свој иро ни чан став, »иро нич на свест 

ја сно ви ди и се бе и свет« (Јев то вић 2004: 19). Гро теск на те ла 
уче ству ју у гро теск ним до га ђа ји ма (гу та ње, опи ја ње, удва ја-
ње, пре кла па ње). Та квим пред ста вља њем људ ских ма на и 
сла бо сти Б. К. као да по ди же свој глас про тив по ква ре но сти, 
ду хов ног на за до ва ња, те та ко на сту па као бо рац за вр ли ну и 
бо љи свет. Ти ме по ста је и умет ник ан га жо ван у пред ста вља-
њу истин ске чо веч но сти у су да ру са без ду шним ко ри сто љу-
бљем. »Пе да го шки мо ра ли зам – ис ка зан кроз за ку ли сну 
иро ни ју и гро те ску – по зив је на уну тра шњи пре о бра жај ко ји 
по кре ће (очи то) са зна ње и свест о оном што се зби ва око 
нас« (ibid: 66).

Ку ти ја (за тво ре на или отво ре на) сим бол је за ро бље ног ума 
(уме сто гла ве или де ла гла ве), ку ти ја са клап на ма ко је се 
отва ра ју или за тва ра ју (по по тре би, ну жно сти, или по лич ном 
из бо ру). Ту су и ап сурд ни зи до ви (ку ли се) ко ји ма по тен ци ра 
оту ђе ност ли ко ва, ко ји ту ма ра ју про сто ром без ци ља и, сво-
јом во љом (глу по шћу) огра ђе ни, ни су у мо гућ но сти да истин-
ски до так ну дру го би ће. Обр ну ти ле вак је чест сим бол код Б. 
К. (као и код Бо ша). Шта је то што мо же кроз уско гр ло лев ка 
да се раз ли је по уму чо ве ка? Бо жан ска му др ост? Мер де ви не 
су пред ста вље не као сим бол пу та ка не бу, ви шем ни воу зна-
ња, му дро сти, људ ско сти, али та ко ђе омо гу ћа ва ју си ла зак у 
Хад, мрак, без у мље. Ку гла је са вр ше ни об лик, плод, и сред-
ство за игру (»Пу не ру ке ку гла ња«, 1969). Че сто су на гра фи-
ка ма при сут ни ла кр ди ја ши, лу де са пра пор ци ма, ли ко ви са 
ис пла же ним је зи ци ма и овим ли ко ви ма Кр шић омо гу ћа ва 
да го во ре исти ну без по сле ди ца и да без бед но бо ра ве у све-
ту, ја шу ћи бу рад, но се ћи ка пе на пра вље не од па пи ра. Да ли 

»Залазак сунца«, бакропис – акватинта, 500 × 660 mm, 1981.

»Кутијаш«, литографија, 250 × 330 mm, 1965.
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је ово умет нич ка по ру га или опо ра исти на, »по мо ћу лу до сти 
пре ва зи ћи стра хот ност ствар но сти« (ibid: 84)?

Стал но се уса вр ша ва ју ћи у лич ном ства ра ла штву, до сти-
жу ћи вр хун ске тех нич ке и тех но ло шке ре зул та те у пред ста-
вља њу ма те ри је, Бог дан Кр шић се стил ски ни јан си рао упо р-
но ис тра ја ва ју ћи на ко дек су гра фи ча ра. Био је са мо свој, 
до сле дан сво јим лич ним прин ци пи ма, од бив ши да се под-
ре ди зах те ви ма »мо дер них« сти ло ва (че сто ћу дљи вим и про-
мен љи вим). Мо жда је то раз лог ње го вог кон ти ну и ра ног тра-
ја ња то ком по ло ви не ве ка, и не у мор ног ства ра ла штва 
до слов но до по след њег да ха. На рад ном сто лу остао му је 
цр теж, ис по ли ра на ба кар на пло ча при пре мље на за но ви гра-
фич ки рад.
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ПРО ФЕ СОР СТЈЕ ПАН ФИ ЛЕ КИ 
И ЊЕ ГОВ ДО ПРИ НОС ТИ ПО ГРА ФИ ЈИ 

И ЋИ РИ ЛИ ЦИ
Љу би ца Је ли са вац – Ка тић

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности

СЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРЕ

Ап стракт: Про фе сор Стје пан Фи ле ки (1928–2012) ау тор је 
ве ли ког бро ја про јек то ва них пи са ма али и пи са них ра до ва, 
об ја вље них у ви ду мо но граф ских пу бли ка ци ја и у пе ри о ди ци. 
Циљ овог тек ста је да об је ди ни зна чај не чи ње ни це и по јед-
ине из во ре ве за не за онај део Фи ле ки је вог опу са, ко ји пред-
ста вља до ми нант ну це ли ну као ау тен ти чан до при нос 
пи сму, ти по гра фи ји и ћи ри ли ци. У до ме ни ма обла сти ко ји-
ма се ба вио, по себ ну за о став шти ну чи не ње го ви кри тич ки 
тек сто ви о ка ли гра фи ји, ти по гра фи ји, ру ко пи сном и ти по-
граф ском на сле ђу, као и о ћи ри ли ци, ко ју је ше зде се тих го ди-
на про шлог ве ка, увео у на став ни про грам у окви ру пред ме-
та Пи смо, на Ака де ми ји при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду. 
О њој је пи сао из аспек та со лид ног по зна ва о ца исто ри је и 
раз во ја на шег пи сма, ар гу мен то ва но ука зу ју ћи на ге не зу сва-
ког по је ди нач ног сло ва азбу ке и пи сма у це ли ни, на окол но-
сти ко је су до ве ле до за по ста вља ња и не пра вил не упо тре бе 
ћи ри ли це у ти по граф ској де лат но сти, обра зов ном си сте му 
и јав ним ко му ни ка ци ја ма. Све ово као и да на шње не до у ми це 
и да ља лу та ња по пи та њу ћи ри лич ног пи сма у на шој сре ди-
ни, ак ту е ли зу ју ба вље ње на ве де ном про бле ма ти ком и ука-
зи ва ње на евен ту ал не уз о ре из не по сред но прет хо де ће 
умет нич ке прак се и пе да го ги је. 
Кључ не ре чи: ка ли гра фи ја, пи смо, Стје пан Фи ле ки, ти по-
гра фи ја, ћи ри ли ца

ОД СЛО ВО СЛА ГА ЧА ДО АУ ТО РА (СЛО ВА)
ро фе сор бе о град ског Фа кул те та при ме ње них умет-
но сти, Стје пан Фи ле ки, по све тио је цео свој рад ни и 
ства ра лач ки век пи сму и у мно го ме до при нео раз во-

ју пи сма и ти по гра фи је у Ср би ји, у дру гој по ло ви ни 20. и 
по чет ком 21. ве ка.1 За чет ник бе о град ске шко ле ти по граф ског 
пи сма, Фи ле ки је по себ но за слу жан и за раз вој и очу ва ње 
ћи ри ли це, на че му је ак це нат овог тек ста. По ред про јек то-
ва ња пи сма и пе да го шког ра да, дра го цен је и ње гов ан га-
жман у исто ри о гра фи ји пи сма, као и у гра фич ком ди зај ну.
Стје пан Фи ле ки је ро ђен 8. ма ја 1928. го ди не, у Зе му ну, у 
по ро ди ци ко ја по ти че из Се ге ди на (Ма ђар ска). Стје па нов 
отац, Мар ко Фи ле ки, учио је ти по граф ски за нат, а мно ги чла-
но ви по ро ди це, по чев од Стје па но ве мај ке Ју ли ја не, ра ди ли 
су у штам пар ској ин ду стри ји. Још као гим на зи ја лац, са вла-
дао је тај не сло во сла гач ког за на та и ли то граф ске штам пе у 
штам па ри ја ма (»Ју го сла ви ја«, »Но то ли то гра фи ја«…). По ха-

1 Уз ње га, би тан траг у овој про фе си ји и пе да го шком ра ду оста ви ли су и 
Алек сан дар До диг и Ђор ђе Жив ко вић.

ђао је Сред њу шко лу за при ме ње ну умет ност у Бе о гра ду, од 
1946. до 1948. го ди не, ка да је на ста вио шко ло ва ње на, та да 
осно ва ној, Ака де ми ји при ме ње них умет но сти. Са рад ња са 
про фе со ром Ма ти јом Зла ма ли ком на об ли ко ва њу сто ти нак 
пла ка та за филм ско пред у зе ће »Мо ра ва« зна чи ла је за ње га 
пр ву по твр ду кре а тив но сти у прак си (Ба та јић Сре те но вић, 
Ера ко вић и Сто ја ди но вић 2011: 9–19).

Ме ђу тим, пи смо ће га бит ни је при ву ћи за хва љу ју ћи Фра-
њи Ра до ча ју (1902–1948), ко ји је, у то вре ме, пре да вао 
Пи смо, ина че по што ва о цу ка ли гра фи је Нем ца Хер бер та 
По ста (Her bert Max Ot to Post, 1903–1978) (ibid.: 22). По окон-
ча њу сту ди ја, 1954. го ди не, са ра ђу ју ћи са ве ли ким из да ва-
чи ма ( »На уч на књигa«, »Просветa« и »Југославијa«), Фи ле ки 
сти че име у све ту гра фич ког ди зај на, штам пе и из да ва штва, 
и кр чи пут до ино стра них на ру чи ла ца (ibid.: 23). Пре да вао 
је Пи смо (исто ри ју пи сма са ка ли гра фи јом) Те о ри ју фор ме 
и Ти по гра фи ју на Ака де ми ји при ме ње них умет но сти (АПУ, 
ка сни је ФПУ) од 1960. до 1993. го ди не, и, као го сту ју ћи про-
фе сор, на умет нич ким ака де ми ја ма у Ни шу, Но вом Са ду, 
При шти ни и Са ра је ву. 

Од не го ва ном ка ли гра фу, спрет не и си гур не ру ке, ка ли-
гра фи је су об ја вље не, још 1987. го ди не, ме ђу ра до ви ма 
ис так ну тих ка ли гра фа све та у књи зи Flo rilè ge: 86 Cal li grap hes 
Con tem po ra ins, Аленa Мазeрaнa (Alain Ma ze ran Edi ti ons 
d’Art, Fran ce).

Су ве ре ни по зна ва лац пи сма и есте та, уве рен да се зна лач-
ком ре а ни ма ци јом ста рих пи са ма чу ва ју њи хо ви пра вил ни 
об ли ци, Фи ле ки, 1990. го ди не, ини ци ра про је кат ре кон струк-
ци је ти по граф ских ћи ри ли ца, пре ма из во ри ма ста ре штам-
па не књи ге из фон да На род не би бли о те ке Ср би је. Рад на 
про јек ту тра јао је три го ди не, са сто јао се из ис тра жи ва ња 
гра ђе, цр та ња и ре кон стру и са ња сло ва уз по се бан кре а тив ни 
до при нос, а за вр ша вао ди ги та ли за ци јом уз по моћ ра чу нар-
ског про гра ма Fon to grap her (ibid.: 56). 

Ау тор је три де се так ти по граф ских пи са ма на ком пју те ру, 
ве ћи ном ћи ри лич них, узо р них по функ ци о нал но сти и естет-
ском ни воу. Ћи ри лич на и ла ти нич на пи сма: Нео план та, Ака-
де ми ја, Про фил и Не вен ње го ва су за о став шти на, као и ћи ри-
ли це из ве де не из ла ти ни ца: Га ра мон, Хе ролд, Уни верс и 
Ал бер тус. По ред оста лог, из ра дио је и сло ва за за гла вље 
»По ли ти ке«, по том и ра чу нар ски фонт »По ли ти ке«, као и 
за гла вље за лист »Ре пу бли ка«. За Елек трон ски реч ник срп-
ског је зи ка (про је кат Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду) 
об ли ко вао је нео п ход не фон то ве за ста ро сло вен ска и но ви-

П
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ја сло ва. За со бом је оста вио и мно ге ис пи са не по ве ље и 
ди пло ме, а ди пло му Ву ко ве за ду жби не сам је уоб ли чио. Као 
ау то ри тет у обла сти пи сма и ти по гра фи је, име но ван је за 
пред сед ни ка но вог Од бо ра за стан дар ди за ци ју ћи ри лич них 
об ли ка, 2006. го ди не, исте го ди не ка да је и ини ци рао ње го-
во осни ва ње, при Ву ко вој за ду жби ни.2 Број ни су ње го ви тек-
сто ви по све ће ни овом пи та њу и дру гим про бле ми ма у кул-
ту ри. Ини ци рао је и ор га ни зо вао зна чај не из ло жбе по све ће-
не ћи ри ли ци (Тр шић, Ва ље во, Си ро гој но, То рон то, Сан Фран-
ци ско, Пе тен бах).

Стје пан Фи ле ки је пре ми нуо 5. ма ја 2012. го ди не, у сво јој 
84. го ди ни.

ЗНА ЧАЈ ПРО ФЕ СО РА БЕ О ГРАД СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ 
– ФА КУЛ ТЕ ТА ПРИ МЕ ЊЕ НИХ УМЕТ НО СТИ 
ЗА РАЗ ВОЈ ПИ СМА И ТИ ПО ГРА ФИ ЈЕ
Пре про фе су ре Фи ле ки ја, на Ака де ми ји за при ме ње ну умет-
ност у Бе о гра ду, ти по гра фи ја ни је би ла по се бан пред мет, 
ни ти је би ло по жељ ног струч ног ка дра и ли те ра ту ре за ову 
област. У пот пу но сти све стан зна ча ја пи сма у функ ци о нал-
ном, ли ков ном али и кул тур ном по гле ду, Фи ле ки уво ди у 
ме то до ло ги ју на ста ве ка ли граф ско пи са ње на та бли и пре-
да ва ња о исто ри ји пи сма (по ред про јек то ва ња ти по граф ских 
пи са ма) (ibid.: 28–32).

Шта ви ше, у окви ру пред ме та Пи смо на АПУ, он је, ше зде-
се тих го ди на 20. ве ка, са мо и ни ци ја тив но увео као но ву 
област из у ча ва ња – ћи ри ли цу. Та ко ђе, ука зи вао је на по тре-
бу про јек то ва ња на ци о нал ног пи сма, од но сно ћи ри ли це, у 
Бил те ну Ака де ми је чи ји је од го вор ни уред ник био др Па вле 
Ва сић. Бу ду ћи да се над ле жне ин сти ту ци је ни су ти ме по за-
ба ви ле, ис ти цао је да би про гра ми Ака де ми је мо гли да се 
ино ви ра ју у овом по гле ду, уз на гла сак на рит мич ком бо га-
ће њу азбу ке ма лих сло ва и пре ра ду не до вољ но чи тљи вих 
зна ко ва, и то на осно ву кла сич них обра за ца и њи хо вог при-
ла го ђа ва ња по тре ба ма са вре ме ни ка (Fi le ki 1972: 17). 

Же ља про фе со ра би ла је да ума њи по сле ди це про це са 
ин сти ту ци о нал ног за по ста вља ња ћи ри ли це, у по сле рат ном 
пе ри о ду. Ње го ви сту ден ти би ли су пр ви шко ло ва ни ти по гра-
фи код нас. Та кве про ме не у са мој шко ли би ле су пред у слов 
тра си ра њу пу та ка уста но вље њу стан дар да у овој обла сти, у 
Ср би ји. С дру ге стра не, и не ке стру ков не ин сти ту ци је, по пут 
Гра фич ког ко лек ти ва у Бе о гра ду, у ко јем, 1966. го ди не, из ла-
же је дан од, та да, нај ве ћих свет ских ау то ри те та у обла сти 
ти по гра фи је – Олд жих Хлав са (Ol dr žih Hlav sa, 1909–1995) из 
Пра га, про мо ви шу са вре ме ни је по гле де на естет ски ни во 
опре ме књи га и штам пе уоп ште. 

По чет ком се дам де се тих го ди на 20. ве ка, на Фа кул те ту при-
ме ње них умет но сти, про јек то ва ње ти по граф ских пи са ма 
по ста је за да так у окви ру про гра ма пред ме та Пи смо, на 
ви шим го ди на ма сту ди ја гра фич ког од се ка (Сто ја ди но вић 

2 До бит ник је број них на ци о нал них и ме ђу на род них при зна ња за свој рад: 
Спе ци јал ног при зна ња за до при нос и раз вој ти по гра фи је на Дру гом ју го-
сло вен ском кон кур су »Гри фон« за нај бо љи гра фич ки ди зајн у 1996. и 1997. 
го ди ни (1998), На гра де Бри тан ског екс ли брис удру же ња (1995), Ву ко ве на-
гра де за до при нос кул ту ри (2004), »Злат ног бе о чу га« за тра јан до при нос 
кул ту ри Бе о гра да (2004), по ред мно гих на гра да ко је је по нео на сај мо ви ма 
књи га у: Бе о гра ду, Ис точ ном Бер ли ну, Франк фур ту и Мо скви. Ау тор је тек-
сто ва и при ло га у ра зним ча со пи си ма, као и исто ри је пи сма об ја вље не под 
на сло вом Пи смо и ти по гра фи ја: исто ри ја са по у ка ма за умет нич ку и пе да-
го шку прак су (Бе о град: Уни вер зи тет умет но сти, 2010), ко ју је исти из да вач 
штам пао ла ти нич ним пи смом и об ја вио 2011. го ди не. Реч је о пр вој бо га то 
илу стро ва ној исто ри ји пи сма на срп ском је зи ку, де лу ко је пред ста вља рад 
ка ли гра фа са на шег под руч ја, а ко је је Фи ле ки и опре мио, при ме нив ши соп-
стве но ти по граф ско пи смо. Оста вио је тра га и у гра фич ком ди зај ну књи га, 
но ви на и ча со пи са, по штан ских ма ра ка и нов ча ни ца. 

2008: 23–24). Пр ви ра чу нар на ко јем је ра дио про фе сор 
Фи ле ки, до би јен је 1992. го ди не. Ме ђу тим, из да нак ове шко-
ле, ди зај нер Јо ви ца Ве љо вић, да нас про фе сор свет ске ре пу-
та ци је, већ 1984. го ди не, кре и ра ди ги тал ни фонт у ино стран-
ству, а не што ка сни је ће и ра до ви дру гих на ших умет ни ка 
на ћи при ме ну у окви ру ти по граф ских фон до ва чу ве них свет-
ских ди стри бу те ра (Ми ла ди нов, 1998, Бран ка Илић, 1999 
(ibid.: 24), Оли ве ра Сто ја ди но вић, 2001.). Од 2006. го ди не, 
сту ден ти ФПУ ра де уни код фон то ве (са др же ћи ри ли цу и 
ла ти ни цу) (ibid.: 25). Но ви ра чу нар ски про гра ми отво ри ли су 
но ве пер спек ти ве и са мој ка ли гра фи ји (Фи ле ки 1996b). 

Ви дан пре о крет на пла ну умет но сти пи сма и ти по гра фи је, 
ре зул тат је, пре све га, на по ра ко је су уло жи ли про фе со ри и 
са рад ни ци бе о град ске Ака де ми је, по том и у дру гим умет-
нич ким ака де ми ја ма у зе мљи, од са мог Фи ле ки ја и гра фич-
ких ди зај не ра, про фе со ра Бог да на Кр ши ћа, Ми ло ша Ћи ри-
ћа, ау то ра Ћи ри ћи це (сту ди је пи сма ра ђе не по во дом отва-
ра ња но ве згра де На род не би бли о те ке СР Ср би је у Бе о гра ду, 
1972. го ди не)3 као и Дра го сла ва Сто ја но ви ћа – Си па, до Или-
је Кне же ви ћа, Оли ве ре Сто ја ди но вић и мла ђих Ве дра на Ера-
ко ви ћа и Ја не Ор шо лић.

Уку пан њи хов до при нос огле да се у обра зо ва њу ге не ра ци-
ја ко је су у до бр ој ме ри по ти сну ле не шко ло ва не ти по гра фе, 
бла го вре ме ној при ме ни но вих тех но ло ги ја, ве ли ком бро ју 
ори ги нал них фон то ва, ква ли тет ној по ну ди, из ме ђу оста лих, 
и ћи ри лич них фон то ва, али и спе ци фич но ка ли граф ском 
ква ли те ту пи са ма и успе шном пла сма ну на до ма ћој и ме ђу-
на род ној сце ни. 

Исто ри ји и но ви на ма у овој обла сти по све ћу је се па жња у 
ча со пи су »Сиг нум«, из да вач ком по ду хва ту Од се ка при ме-
ње на гра фи ка, Фа кул те та при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду. 

3 Фи ле ки је, ка сни је, ис ти цао озбиљ ност, по е тич но на до ве зи ва ње на на сле-
ђе и из ван ре дан естет ски до мет Ћи ри ће ве сту ди је, за сно ва не на ре пре зен та-
тив ном узо ру из бо га те ру ко пи сне тра ди ци је ћи ри ли це – ру ко пи су Че твр тог 
је ван ђе ља, пи са ра Ино ка из Дал ше, из 1428 или 1429. го ди не (idem. 1993b).
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Удру же ње Ти по ме тар и исто и ме ни сајт4, осно ва ни та ко ђе 
за слу гом про фе со ра и са рад ни ка овог фа кул те та, под ста кли 
су Се кре та ри јат за кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да да од 
2006. го ди не, фи нан си ра го ди шње по јед ну ти по граф ску 
фа ми ли ју и њен пла сман на Ин тер не ту. Да нас, на ро чи то, 
услед гло бал не еко ном ске, по ли тич ке, со ци јал не па и еко-
ло шке, а ти ме и кул тур не кри зе, као и до ступ но сти тех но ло-
ги ја, по др шка над ле жних ин сти ту ци ја ова квим про јек ти ма, 
од на ци о нал ног зна ча ја, тре ба ло би да бу де при о ри тет на, 
пре вен тив на и си сте мат ска, ра ди очу ва ња и не го ва ња је зи ка 
и пи сма.

КЉУЧ НИ МО МЕН ТИ У РАЗ ВО ЈУ 
НО ВИХ ЋИ РИ ЛИЧ НИХ ФОН ТО ВА 
Ћи ри лич но пи смо је би ло не до вољ но за сту пље но у ре пер-
то а ру ра чу на р ских фон то ва стра них ди стри бу те ра. Ме ђу тим, 
кра јем осам де се тих го ди на 20. ве ка, гру па на став ни ка са 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти пред у зе ла је оби ман про-
је кат ре кон струк ци је ста рих ћи ри ли ца из ру ко пи сног и ти по-
граф ског на сле ђа, у ци љу раз во ја свог про гра ма про јек то ва-
ња но вог ћи ри лич ног ти по граф ског пи сма, а ти ме и до се за-
ња по жељ ног стан дар да (Сто ја ди но вић 2008: 17, Фи ле ки 
1991). У окви ру про јек та, за по че та је и књи жна фа ми ли ја 
Нео план та, на осно ву ре кон струк ци је сло га но во сад ске Пла-
то но ве штам па ри је из 1867. го ди не (Сто ја ди но вић 2008: 18.).5 
Иден ти фи ко ва ни су вла да ју ћи сти ло ви, у упо тре би од Ву ко-
ве ре фор ме до кра ја 19. ве ка: кла сич ни и кла си ци стич ки, и 
ре кон стру и са на ве ли ка и ма ла сло ва и њи хо ве ку р зив не 
ва ри јан те. По сао око про дук ци је но вих фон то ва у мно го ме 
је олак ша ло уво ђе ње про гра ма Fon to grap her, ко јег ће, у пр вој 
де це ни ји 21. ве ка, за ме ни ти софт вер Fon tLab (са мо гућ но шћу 
сме шта ја фон то ва у уни код рас по ред). 

Ка да је Ву ко ва за ду жби на оку пи ла, по чет ком де ве де се тих 
го ди на 20. ве ка, струч ња ке у обла сти фи ло ло ги је, ин фор ма-
ти ке, ти по гра фи је и дру гих стру ка, на че лу са Де ја ном Ме да-
ко ви ћем, ме ђу ко ји ма су би ли и при ме ње ни умет ни ци Стје-
пан Фи ле ки, Бог дан Кр шић и Ми лош Ћи рић, у на ме ри да се 
стан да р ди зу је на ци о нал на ти по граф ска ћи ри ли ца, ре а ли зо-
ва на су два ти по граф ска пи сма, по узо ру на кла сич не ла ти-
нич не фон то ве фа ми ли ја Тајмс и Га ра монд. Ме ђу тим, ис по-
ста ви ло се, у гра фич ком сми слу, али и у по гле ду ау тор ских 
пра ва, да је бо ље ини ци ра ти ори ги нал на ре ше ња. Пре то га, 
пр ви наш умет ник, ко ме је пи смо из да то у ди ги тал ном об ли-
ку, го ре по ме ну ти про фе сор Јо ви ца Ве љо вић, свој ма ги стар-
ски рад од бра њен на ФПУ пла си рао је, 1984. го ди не, фир ми 
ITC, оства рив ши са њом ду жу са рад њу (ibid.: 19–20).

Ње гов рад су и фа ми ли ја Са ва (2003), ка пи тал но пи смо 
ко је пр ви пут са др жи и ћи ри ли цу по ред ла ти ни це, и ћи ри-
лич не фа ми ли је фон то ва на ру че них од »По ли ти ке« (2007). 
Ћи ри ли ца по сте пе но ула зи и у ре пер то ар дру гих фир ми, а 
ме ђу пр ви ма је укљу чу је и Адо би (ibid.: 21).

РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЋИ РИ ЛИЧ НИХ ОБ ЛИ КА
Сма тра ју ћи ка ли гра фи ју осно вом ти по гра фи је, Фи ле ки је 
сво је ка ли граф ске ра до ве ко ри стио за ре а ли за ци ју ау тор ских 
фон то ва на ком пју те ру, та ко што их је сни мао и уба ци вао у 

4 Циљ Удру же ња Ти по ме тар је сте про мо ви са ње ћи ри ли це, као пи сма ко-
је ни је до вољ но за сту пље но у ра чу нар ским про гра ми ма и ин фор ми са ње о 
ње ном исто риј ском раз во ју и те ко ви на ма, као и о аспек ти ма об ли ко ва ња 
ћи ри лич них сло ва, за ко је се ин те ре су ју и ди зај не ри са под руч ја у ко ји ма 
се ко ри сти ла ти нич но пи смо.

5 Фи ле ки је во ком пју тер ски ге не ри са но пи смо Нео план та је ина че, код нас, 
пр во ла ти нич но ти по граф ско пи смо на ста ло из ћи ри лич них об ли ка.

ра чу нар, а по зна ва ње пи сма и по себ но ћи ри ли це омо гу ћа-
ва ло је тач ност, ка кву је не мо гу ће по сти ћи обич ним при ла-
го ђа ва њем ћи ри ли це ла ти нич ним узо ри ма (Ба та јић Сре те-
но вић, Ера ко вић и Сто ја ди но вић 2011: 61).

Ка да је Бла го је Пет ко вић осно вао фир му »Ли то принт«, у 
ко јој су се из ра ђи ва ла тран сфер пи сма, се дам де се тих го ди на 
20. ве ка, Фи ле ки про јек ту је тран сфер пи смо По ли ти ка као 
ћи ри лич ну вер зи ју пи сма Chel ten ham (ibid.: 42). По ред то га, 
као тран сфер пи сма кре и рао је и Ау гу сти ну, Гон до ли јер, 
Ти пик и јед ну кла си ци стич ку ан ти кву (ibid.: 43). Уни верс је 
на зив пи сма, ко је Фи ле ки из ра ђу је 1980. го ди не, при ла го ђа-
ва њем гро те ска ћи ри ли ци. Ћи ри лич ну вер зи ју овог пи сма 
Фи ле ки је пр ви пут обе ло да нио у из да њу ЈРТ –Бе о град. 
По том ће она, са ма њим из ме на ма, би ти ге не ри са на у ра чу-
на ру, у Цен тру за умет нич ко и на уч но ис тра жи ва ње, Уни вер-
зи те та умет но сти у Бе о гра ду (Фи ле ки 1996а).

Пи смо Ње гош (1987) по сти лу је кла си ци стич ка ан ти ква, а 
по узо ру пред ста вља ре кон струк ци ју пи сма ко јим је штам-
па но пр во из да ње Гор ског ви јен ца, Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. 
Из исте го ди не је и та ко зва на Са вре ме на ма ју ску ла, ина че, 
пре о бли ко ва на пре ла зна ан ти ква, а две го ди не ка сни је, 
ау тор кре и ра и Ти по граф ску ма ју ску лу, на осно ву де вет на е-
сто ве ков не ћи ри ли це. 

У по след њој де це ни ји 20. ве ка, Фи ле ки, у ми си ји ре кон-
струк ци је ста рих ћи ри лич них пи са ма, из ра ђу је фон то ве: 
Ти пик, Инок Са ва, Ми ро слав и Ми лу тин.

Ти пик (1991) је пи смо кре и ра но на осно ву пре пи са Сту де-
нич ког ти пи ка, за ко ји се прет по ста вља да га је са чи нио сам 
св. Са ва устав ним пи смом, не где из ме ђу 1206. и 1220. го ди-
не. Пре пис не ста лог ру ко пи са, из ве ден 1619. го ди не, чу ва се 
у На род ном му зе ју у Пра гу. За сво ју ти по граф ску ин тер пре-
та ци ју овог пи сма и са вре ме ну упо тре бу, Фи ле ки је кре и рао 
и до дат на сло ва: ђ, ј, љ, њ, ћ и џ. На ред не го ди не, у свом 
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тек сту о овом пре пи су, про фе сор ће ис та ћи рит мич ке од но-
се свих еле ме на та у ње му и ле по ту це ли не ко ју по сти же 
ње гов пи сар (idem. 1992).

Инок Са ва (1992) је Фи ле ки је во пи смо за сно ва но на Пр вом 
срп ском бу ква ру Ино ка Са ве, штам па ном код мле тач ког 
штам па ра Ђ. А. Рам па це та, у Ве не ци ји 1597. го ди не. Реч је о 
ра ри тет ној књи зи, на ста лој кад је Ср би ја већ би ла по ро бље на, 
»пр вој књи зи на ко јој се има учи ти чи та ти срп ски« (Ван лић 
2009: 99). При ме рак дру гог из да ња овог бу ква ра чу ва На род-
на би бли о те ка Ср би је, а при ме рак пр вог је из го рео у по жа ру 
услед не мач ког бом бар до ва ња Бе о гра да, 1941. го ди не. 

Ми ро слав (1993) је пи смо за сно ва но на ру ко пи су Ми ро-
сла вље вог је ван ђе ља, из ра ђе ног кра јем 12. ве ка за хум ског 
кне за Ми ро сла ва, бра та Сте фа на Не ма ње. Ау тор је сти ли зо-
вао по сто је ће об ли ке ори ги нал ног устав ног пи сма, за др жав-
ши еле ган ци ју узо ра, а уз сло ва Ву ко ве азбу ке ура дио је и 
до дат не ин тер пунк циј ске зна ке, али и сло ва цр кве но сло вен-
ске ћи ри ли це, за при ме ну у сла га њу ста рих тек сто ва.6

Кле са ни нат пис кра ља Ми лу ти на на зи ду Кра ље ве цр кве 
у Сту де ни ци (1314) по слу жио је Фи ле ки ју као узор за на ста-
нак пи сма Ми лу тин (1994). 

Фи ле ки је по том ура дио зна тан број ти по граф ских пи са ма 
за раз ли чи те на ме не, и та за о став шти на се сма тра за чет ком 
срп ског фон да ау тор ских фон то ва.7 У име Цен тра за на уч но 
и умет нич ко ис тра жи ва ње Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра-
ду, пре по ру чи вао је про јек те раз ви ја не у ци љу от кла ња ња 
мањ ка во сти ти по граф ских ћи ри ли ца стра них ау то ра, ко је су 
се код нас ко ри сти ле, мо гу ћим ко ри сни ци ма, по пут Ре дак-
ци је Про све ти не ен ци кло пе ди је, 1994. го ди не (idem. 1994a). 
Те го ди не, об ли ко вао је Епи граф ску ћи ри ли цу, фонт нат пи-
сних сло ва срп ске ћи ри ли це, за сно ва них на срп ско-ви зан-
тиј ском фре ско сли кар ству и нат пи си ма у ру ко пи сним књи-
га ма. Ова ћи ри ли ца об ли ко ва на је за штам па ње на сло ва и 
пре град них ли сто ва у књи зи Пет ве ко ва срп ског штам пар-
ства: 1494–1994. (Бе о град: СА НУ, 1994), а да нас је на рас по-
ла га њу у елек трон ском об ли ку (Ni ko lić 1996: 31). Та да на ста-
је и Фи ле ки јев ори ги нал ни рад Гјо та ку, сло бод но об ли ко-
ва но ћи ри лич но пи смо. Го ди не 1996, за по че та је ди ги та ли-
за ци ја ма те ри ја ла, об је ди ње ног Кор пу сом срп ског је зи ка и 
ње го вог реч ни ка, а по кре ну тим пре ма за ми сли лин гви сте 
проф. Ђор ђа Ко сти ћа, још 1956. го ди не. За пр ви, у ову свр ху, 
ди зај ни ра ни фонт, при хва ћен је Фи ле ки јев пред лог пи сма, 
као мо дер не сан се риф не ин тер пре та ци је устав ног пи сма. 

Про фе со ро ва пре да ност ка ли гра фи ји од ра зи ла се и на 
ори јен та ци ју ње го вих сту де на та. Осо би тост пи са ма на ста лих 
у окви ру бе о град ске шко ле ти по гра фи је, по пут пи са ма Јо ви-
це Ве љо ви ћа, Оли ве ре Сто ја ди но вић, Сло бо да на Ми ла ди-
но ва, Ја не Ор шо лић… пре по зна је се у из ра зи то ка ли граф-
ском ка рак те ру, упра во за хва љу ју ћи пе да го шком ра ду и 
ути ца ју Стје па на Фи ле ки ја. 

6 Пре ма тек сту Ве дра на Ера ко ви ћа, »Ми ро сла вље во је ван ђе ље у ти по гра-
фи ји«, Ти по ме тар, http://www.ti po me tar.or g/ , при ступ да на: 20. ју на 2018.

7 »Ме ђу њи ма су школ ска ру ко пи сна пи сма, фонт са ста ро сло вен ским и са-
вре ме ним сло ви ма ра ђен за по тре бе фи ло ло га, пи смо на ста ло на осно ву 
ло го ти па По ли ти ке, ве ли ки број пи са ма за сно ва них на ру ко пи су и мно штво 
укра сних пи са ма…« (Сто ја ди но вић 2008:18). Ту је и Фал стаф, ћи ри лич на 
вер зи ја исто и ме ног фран цу ског пи сма. С дру ге стра не, под сти цао је струч-
ња ке Фа кул те та при ме ње них умет но сти да се ак тив но укљу че у про јек те 
На род не би бли о те ке Ср би је и Ву ко ве за ду жби не на гра фич ком и ти по граф-
ском уса вр ша ва њу ћи ри ли це, и ње не при ме не у шко ла ма, јав ном са о бра ћа-
ју и ко му ни ка ци ја ма, а струч ној и ши рој јав но сти пре до ча вао уз о ре у овом 
ну жном по слу: прин ци пе ле пог пи са ња ко је је уста но вио За ха ри је Ор фе лин, 
и стан дар де тех нич ког пи са ња, ко ји су би ли на сна зи још у Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји. (Фи ле ки 1994c)

ПИ САЦ И АК ТИ ВИ СТА ЗА ОЧУ ВА ЊЕ ЋИ РИ ЛИ ЦЕ 
Исто вре ме но са за ма хом у прак си, омо гу ће ним, пре све га, 
у окви ру са ме шко ле (Фа кул тет при ме ње них умет но сти) као 
и ње ним на сто ја њем да пра ти све тех но ло шке но ви не, ра сла 
је и по тре ба раз ви ја ња те о риј ског ра да. Не мер љив до при нос 
и на том по љу, ка ко смо већ ис та кли, оста вља сам Фи ле ки, 
све стан да »Од За ха ри ја Ор фе ли на, о ко ме по сто ји обим на 
ли те ра ту ра, па све до на ших да на не по сто ји си сте ма тич но 
пра ће ње раз во ја на шег пи сма и ти по гра фи је.«8 У на ме ри да 
ума њи по сле ди це та квог ста ња, он об ја вљу је књи гу Пи смо и 
ти по гра фи ја: исто ри ја са по у ка ма за умет нич ку и пе да го-
шку прак су (Бе о град: Уни вер зи тет умет но сти, 2010), пит ко 
на пи са ну и пре глед ну исто ри ју пи сма, увр стив ши ме ђу ко ри-

8 Фи ле ки под се ћа на за бо ра вље ног Ду ша на Јан ко ви ћа, сли ка ра и ар хи тек ту, 
ау то ра, до ду ше нео бја вље не, зби р ке ор на мен ти са них ћи ри лич них ини ци ја-
ла, за тим на ли то гра фа Пан ту Сто ји че ви ћа, ко ји је пр ви из вео ти по граф ско 
пи смо ин спи ри са но Ми ро сла вље вим је ван ђе љем, на ака дем ског сли ка-
ра – гра фи ча ра Ра до ми ра Сте ви ћа – Ра са и ње го во та да аван гард но пи смо 
Рас, по том на ка ли гра фа Ива на Бол ди жа ра, ко ји је пр ви сво јим фон то ви ма 
сте као ме ђу на род ни углед, за ду жив ши та ко на шу, по себ но кул ту ру Вој во-
ди не. (Фи ле ки 2008: 7). У вре ме док још ни је би ло до ма ћих кон кур са у овој 
обла сти, Бол ди жар је у ино стран ству био на гра ђи ван чак и за ћи ри ли цу. 
Сло во лив ни ца Бер толд из Бер ли на от ку пи ла је ње го ве се ри је сло ва Ја нус, 
Бол диз и Три тон, чи ме у упо тре бу у све ту пр ви пут ула зе гра фич ки ре зо ви 
јед ног умет ни ка из ју го сло вен ске сре ди не. Ви де ти и: Sto ja no vić Sip, D. 1975.

http://www.tipometar.org/
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це књи ге рад ка ко чу ве них ти по гра фа из ра ни јих епо ха, та ко 
и сво јих са вре ме ни ка, су на род ни ка.

Раз у ме ва ју ћи ну жност ин фор ми са ња, отва ра ња ва жних пи та-
ња у јав но сти, али и по ле ми ке у обла сти ти по граф ског пи сма 
и уво ђе ња стан дар да ра ди уре ђе ња ста ња у ти по граф ском фон-
ду, Фи ле ки је нај пре по чео да пи ше за ча со пис »Гра фич ки рад«, 
где је у на став ци ма об ја вљи вао исто ри ју пи сма, а по том и за 
лист Ву ко ве за ду жби не, пре те жно о ћи ри ли ци, од но су пре ма 
на сле ђу у обла сти пи сма и ти по гра фи је, као и са на ме ром при-
бли жа ва ња чи та о ци ма по је ди них древ них ру ко пи са, а све у 
ци љу што па жљи ви јег од но са пре ма те ко ви на ма и на ци о нал-
ном пи сму.9 По ред то га, на ње го ве члан ке че сто су на и ла зи ли 
и чи та о ци »По ли ти ке«, као и не дељ ни ка »Нин« и »Вре ме«. Го то-
во све ау то ро ве ра до ве и на сто ја ња пра ти ла је и ње го ва пи са на 
или на пре да ва њи ма из го во ре на реч. У овим ис ка зи ма су ту ма-
че ња пред ло же ног и из ве де ног у прак си. За ла гао се за ре фор-
му уче ња пи са ња у основ ним шко ла ма, пред ла жу ћи прак ти-
ко ва ње об ли ка ру ко пи сног пи сма и то: 1) из во ђе њем кон ти ну-
и ра ном, јед на ко де бе лом, ли ни јом, и 2) ком би но ва њем тан ких 
и де бе лих ли ни ја. Кон кре тан до при нос, у овом по гле ду, пру-
жио је у Бу ква ру, пот пи сни ка Ву ка Ми ла то ви ћа и Ана ста си је 
Ив ко вић (14. изд., Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, 2001) као ау тор ру ко пи сног пи сма, осло нив ши се на ћи ри-
лич ну ру ко пи сну тра ди ци ју до пре Дру гог свет ског ра та, од но-
сно на обра зац ру ко пи са ко ји по ти че од За ха ри ја Ор фе ли на 
(idem. 1994b). Био је то још је дан ње гов при лог ћи ри ли ци, чи ју 
је фо нет ску чи сто ту на сто јао да са чу ва, упр кос ви ше де це ниј-
ским трен до ви ма ње не ла ти ни за ци је, о ко јој се и да нас го во ри 
са не ве ри цом, а по сле ди ца је, за пра во, још ре фор ме Пе тра 
Ве ли ког (idem. 1995; 1996c).

Лич ним при ме ром струч ња ка ко ји ко ри сти нај са вре ме ни је 
тех но ло ги је у на ме ри да обез бе ди но ви жи вот ћи ри лич ним 
об ли ци ма и по сре ду је у упу ћи ва њу нај мла ђих у ру ко пи сно 
овла да ва ње сло ви ма, сле де ћи ис ку ства Гун ла у гу ра С. Е. Бри-
ма, као и ука зи ва њем на ин спи ра тив ну ри зни цу на шег ти по-
граф ског пи сма из де вет на е стог ве ка, али и ру ко пи сног на сле-
ђа, Фи ле ки је охра брио низ сво јих са вре ме ни ка и след бе ни ка 
да тра га ју и ис тра ја ва ју на соп стве ним ка ли граф ским и ти по-
граф ским ре ше њи ма, све стра но за ду жив ши срп ску кул ту ру. 
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ФПУ НА МО РУ ИЛИ 
ДРУ ГА БРАЧ КА ТИ СКА РА

СПАШЕНО ОД ЗАБОРАВА

д го ди не 1958, гра фи чар Бог дан Кр шић (1932–2009, 
од 1962. про фе сор на Ака де ми ји при ме ње них умет-
но сти у Бе о гра ду) са су пру гом Је ле ном ле ту је у сво-

јој ку ћи у ма лом, по лу ра зру ше ном ри бар ском ме сту Бол на 
остр ву Бра чу у Хр ват ској (та да у скло пу Ју го сла ви је). Сле де-
ћих ле та по зи ва при ја те ље да му се при дру же. Убр зо Бол то-
ком летâ по ста је ма ла ко ло ни ја гра фи ча ра, сли ка ра, глу ма ца 
и умет ни ка свих про фе си ја. Ни ко та да ни је слу тио да ће Бол 
пар де це ни ја ка сни је по ста ти пре сти жно ле то ва лиш те и ве-
ро ват но нај а трак тив ни је ту ри стич ко ме сто у Дал ма ци ји. На 
Кр ши ћев по зив, ро ди те љи су ме не као ше сто го диш ња ка и 
мла ђег бра та Ву ка на пр ви пут до ве ли у Бол 1961. и од та да 
је то по ста ло на ше не из бе жно и оми ље но ле то ва лиш те, а 
оба ве зно за мно ге ко ји су убр зо ку пи ли та мо ку ће. Ор га ни-
зо ва ње ре дов не лет ње из ло жбе то ком осам де се тих, кад сам 
ја већ био на пост ди плом ским сту ди ја ма (код мен то ра проф. 
Бог да на Кр ши ћа) би ла је озбиљ на лет ња за ба ва и ло ги чан 
на ста вак дру же ња умет ни ка свих про фи ла ко ји су се та мо 
већ на ла зи ли.

ОСНИ ВА ЊЕ
Про фе сор Бог дан Кр шић до би ја оба веш те ње од Со вре (Со-
фро ни ја) Ба рач ко ви ћа, (1922–2008) струч ног са рад ни ка за 
штам пу на Гра фич ком од се ку, од 1952. до 1954. и од 1966. до 
1985), да у штам па ри ји БИГЗ има ју на ме ру да рас хо ду ју не ке 
штам пар ске ма ши не и опре му. Кр шић до ла зи на иде ју да се 
те ма ши не, ве ли ки јед но бој ни Хај дел берг и за клоп ни тигл, 
као и ве ћи број олов них сло ва, пре не су у Бол на Бра чу, да би 
се, у до го во ру са Ђу ром (Ју ре том, ка ко су га зва ли на Бо лу) 
Жу ље ви ћем1 (1930–2001), при ја те љем и ди рек то ром нај ве ћег 
и нај ва жни јег бол ског пред у зе ћа Злат ни рâт2 (од 1969. до 

1 Про фе сор Ђу ро Жу ље вић, (1930–2001), ро ђен у Бо лу на Бра чу, у Бе о гра-
ду сту ди ра ме те о ро ло ги ју на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту. Го ди не 
1954. же ни се и вра ћа у Бол. На ста вља сту ди је у Спли ту (Ви ша пе да гош ка 
ака де ми ја, фи зи ка –ма те ма ти ка) и Са ра је ву (Ге о гра фи ја са ге о ло ги јом и ма-
ги стар ске сту ди је). Од до ла ска у Бол ра ди у про све ти, а 1972. осни ва сред њу 
шко лу »Бол« и во ди је кра ће вре ме. На че ло хо тел ског пред у зе ћа »Злат ни 
рâт« до ла зи 1968. го ди не, чи ме за по чи ње сво ју ту ри стич ку и кул тур ну де лат-
ност, во де ћи из град њу хо те ла и пра те ћих ин фра струк тур них са др жа ја. Ово 
пред у зе ће је ду го би ло при мар но по ва жно сти за при вре ду и кул ту ру Бо ла.

2 Златни рâт – Пред у зе ће је до би ло име по чу ве ној и атрак тив ној бол ској 
пла жи (Злат ни рт) ко ја је у бол ском ди ја лек ту до би ла об лик ко ји се по не кад 
по греш но ту ма чи.

1978), осно ва ла ма ла штам па ри ја ко ја је до би ла на зив Дру га3 
брач ка ти ска ра.

То ком по сто ја ња до по чет ка де ве де се тих, основ ни по сао 
Дру ге брач ке ти ска ре би ће умно жа ва ње ра зних штам па них 
ма те ри ја ла за по тре бе хо те ла пред у зе ћа Злат ни рâт (при зна-
ни ца, фак ту ра и дру гих по слов них па пи ра, као и по зив ни ца и 
ка та ло га из ло жби, про гра ма по зо риш них и дру гих до га ђа ја 
и ма ни фе ста ци ја). Би ло је ту на руџ би на и из дру гих брач ких 
ме ста, то ком це ле го ди не.

У овој штам па ри ји би ће ре а ли зо ван низ бол ских и брач ких 
де ла (11 књи га), ори ги нал них и у пре ти ску, у окви ру би бли о-
те ке Брош ки ли бар, ко ју је Жу ље вић по кре нуо. Ова еди ци ја 
ре а ли зо ва на је у до го во ру са проф. Кр ши ћем, а ре а ли зо ва на 
у са рад њи са Фа кул те том при ме ње них умет но сти из Бе о гра да, 
та ко да су ове књи ге гра фич ки опре ма ли сту ден ти ФПУ као 
свој ди плом ски рад. Уз ову, Жу ље вић је по кре нуо и еди ци ју 
Зви здон, у окви ру ко је су изаш ле три књи ге у ве ћим ти ра жи ма.

Све стра но обра зо ва ни про фе сор Жу ље вић, ове је еди ци-
је осно вао пр вен стве но ра ди очу ва ња бол ског ди ја лек та на 
чи јем је одр жа ва њу ак тив но уче ство вао пре во де ћи ру ске пе-
сни ке Је се њи на и Бло ка и ра де ћи је зич ку лек ту ру по сто је ћих 
ет но лош ких за пи са.

ПРО МО ЦИ ЈА
У су бо ту 12. ав гу ста 1978. у 19 са ти у Бо лу на Бра чу би ла је 
отво ре на из ло жба гра фи ка про фе со ра Бог да на Кр ши ћа, а на 
њој је при ка за но би бли о фил ско из да ње та даш ње аси стент ки-
ње Со ње Ла мут (од 1975. до 1979. кад се од се ли ла у Њу јорк). 
Те ма из да ња, ма пе цр но-бе лих ли но ре за ко ји су по ат мос-
фе ри под се ћа ли на ње не чу ве не ме цо тин те, би ла је Бол ска 
ру ко вет ста ре ли ри ке Хр ват ске, са тек сто ви ма ко је је при-
ре дио проф. Жу ље вић.

3 Кр шић и Жу ље вић ни су па ли у ис ку ше ње да ову штам па ри ју на зо ву »Пр ва 
брач ка ти ска ра«, јер су зна ли за мно го ста ри ју штам па ри ју ко ја је у 19. ве ку 
по сто ја ла на Бра чу у Бла ца ма.
Пр ву брач ку штам па ри ју осно вао је кра јем 19. ве ка дон Ни ко ла Ми ли че вић, 
по след њи управ ник гла го љаш ког са мо ста на Бла це, скри ве ног на ис точ ном 
об рон ку до ли не на ју жној стра ни остр ва Бра ча, из ме ђу Бо ла и Мил не. Ово 
ре не сан сно зда ње са гра ђе но је у 16. ве ку, стра да ло у по жа ру 1724. и ка сни је 
об на вља но то ком 17. и 18. ве ка пре ма ба рок ним узо ри ма. Ду го је вре ме на би-
ла глав но кул тур но сре диш те на остр ву Бра чу са шко лом и зве здар ни цом. 
Ре дов нич ки пра вил ник из 1621. одштам пао је у овој штам па ри ји у хр ват-
ској ре дак ци ји 1897. та даш њи управ ник дон Ни ко ла Ми ли че вић. Штам па-
ри ја се са сто ја ла са мо од ма лог пре клоп ног ти гла. Смр ћу по след њег свеш-
те ни ка из ло зе Ми ли ће ви ћа 1962, овај са мо стан је уга шен. Од 2007. је на 
УНЕ СКО-вом  спи ску кул тур них до ба ра и да нас се мо же по се ти ти као му зеј.

О
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На по зив проф. Кр ши ћа у Бол су дош ли Ду је и Јо сип Му-
слин, два бра та штам па ра ста ри је ге не ра ци је, да по мог ну 
у фор ми ра њу штам па ри је и об у ча ва њу мла дих ка дро ва у 
штам пар ском за на ту. Јо сип је жи вео у Бач кој Па лан ци, а Ду-
је у Бе о гра ду и био је отац чу ве ног фуд ба ле ра и бив шег се-
лек то ра срп ске ре пре зен та ци је. 

У ти ска ри су би ли за по сле ни као штам па ри и ма ши ни сти 
Сти пе Кар ме лић Ра де (ко ји је у За гре бу за вр шио Ви шу гра-

фич ку шко лу и ко ји ће ка сни је и во ди ти ову Ти ска ру), Фран-
ки Кра ље вић и по моћ на рад ни ца Ма тил да Тру та нић, а у ка-
сни јем пе ри о ду Тон чи Јак шић По пић и Ра до слав Ра де Јер чић 
ко ји је за вр шио Сред њу гра фич ку шко лу у За гре бу. Та да је 
на ба вљен и ста ри ли но тип из Спли та. 

Ево ка ко Сти пе Кар ме лић Ра де опи су је по след њи пе риод 
Ти ска ре: »По чет ком 90-тих го ди на прош лог сто ље ћа за по-
чео је рат у бив шој Ју го сла ви ји, го сти ју у Бо лу ско ро ни је ни 
би ло, под у зе ће Злат ни рат ни је ула га ло у об но ву ни одр жа-
ва ње ти ска ре, ни је нов ца би ло ни за мје сеч не пла че, ти ска ра 
се уга си ла као ста рац на кра ју жи вот ног пу та. Ни је би ло 
сна ге за при је лаз са ви со ког ти ска ко ји се ра дио на стро је-
ви ма ста ри ма пе де се так го ди на на плош ни ти сак (offset). У 
то ври је ме је то би ла пре ве ли ка ин ве сти ци ја, а упра во та да 
је за по че ло ври је ме од ка да се све мје ри еко ном ском ис пла-
ти вош ћу. Не ки за по сле ни ци су до би ли но ва рад на мје ста у 
истом под у зе ћу, Ра де је по стао учи тељ те ни са, а Тон чи је 
отво рио при ват ни би знис за ри бар ству и при је воз пут ни-
ка на мо ру.

Ти ска ра је у 10–15 го ди на по сто ја ња би ла циљ у про сто-
ру мно гих кре а ти ва ца, ка ко Бо ља на та ко и њи хо вих го сти-
ју. Дру га брач ка ти ска ра је би ла до стој ни на сљед ник пр ве 
брач ке ти ска ре, као кул тур на ин сти ту ци ја и су сре тиш те 
ин те лек ту а ла ца ко ји су стал но или по вре ме но жи вје ли на 
Бо лу.«

То ком ле та по сле ди пло ми ра ња или по не кад у зим ским 
ме се ци ма, сту ден ти ка те дре Гра фи ке ви ше пу та су са про-
фе со ром Бог да ном Кр ши ћем до ла зи ли у Бол као го сти 
пред у зе ћа Злат ни рâт уз ком пле тан хо тел ски смеш тај и та-
мо про мо ви са ли сво је књи ге – ди плом ске ра до ве. Та даш њи 
сту дент ди пло мац а да нас про фе сор Сло бо дан Ма ној ло вић, 
са за до вољ стом се се ћа бо рав ка у Бо лу.

Ево ком плет ног спи ска и по да та ка из им пре су ма књи га на-
ста лих у са рад њи Злат ног рâта и ФПУ:

БОЛ СКА РУ КО ВЕТ СТА РЕ ЛИ РИ КЕ ХР ВАТ СКЕ, 1978.
При ре дио Ђу ро Жу ље вић. Гра фич ка опре ма Бог дан Кр шић, 
са де вет ори ги нал них ли но ре за Со ње Ла мут. Из да вач Хо тел-
ско под у зе ће Злат ни рâт из Бо ла на Бра чу. Гра фич ки уред ник 
Со вра Ба рач ко вић, сло во сла гач Сте ван Ке ња ло, ма ши ни ста 
Во ји слав Ву ко вић. Штам па но у ра ди о ни ци ка те дре Гра фи ке 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду као би бли о-
фил ско из да ње у 30 при ме ра ка ну ме ри са них арап ским бро-
је ви ма и 10 ау тор ских при ме ра ка ну ме ри са них рим ским 
бро је ви ма.
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1. БИ БЛИ О ТЕ КА »БРОШ КИ ЛИ БАР« (1980–1993)
Еди ци ја ко ја пред ста вља де ла брач ке књи жев не баш ти не и 
са вре ме них ли те рар них де ла. 
Осни вач и уред ник Ђу ро Жу ље вић. 
Из да вач РО Злат ни рâт из Бо ла на Бра чу, у са рад њи са Фа-
кул те том при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду (пр вих 11 књи га)
Знак би бли о те ке: Ми ма Бо јер

Књи га 1. Фра Лу ка Бра ча нин: ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ, 1980.
Пред го вор: Ђу ро Жу ље вић. Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и 
ори ги нал на гра фи ка Гор да на Ле ско вац, сту дент ски рад у X 
се ме стру код проф. Бог да на Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со-
вра Ба рач ко вић, ме тер Сте ван Ке ња ло, ма ши ни ста Во ји слав 
Ву ко вић. Штам па и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши-
ра них при ме ра ка и 30 ну ме ри са них у твр дом по ве зу са јед-
ном ори ги нал ном гра фи ком, ју на 1980.

Књи га 2. Ан ђе ло Бо ја нић: ПО ВИ ЈЕ СНО-СТА ТИ СТИЧ КИ ОС-
ВР ТИ О БО ЛУ / Ду јам Хран ко вић: ОПИС ОТО КА БРА ЧА, 
1980.
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Ду шан 
Под гор ник, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. Бог да на 
Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић, ме тер Сте-
ван Ке ња ло, ма ши ни ста Во ји слав Ву ко вић. Штам па и по вез 
БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка и 30 ну ме-
ри са них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном гра фи ком, 
ју на 1980.

Књи га 3. Виц ко Про дић: КРО НИ КА ОТО КА БРА ЧА, 1980.
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Ми ло-
рад Дра гов Бу ба ња, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. 
Бог да на Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић, ме-
тер Сте ван Ке ња ло, ма ши ни ста Во ји слав Ву ко вић. Штам па 
и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 30 ну ме ри са них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном 
гра фи ком, ју на 1980.

Књи га 4. Иван Шка рић, ПИ СМА ПИ СА МАХ, 1980.
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Ми-
лан Јо ва но вић Јоф ке, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. 
Бог да на Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић, ме-
тер Сте ван Ке ња ло, ма ши ни ста Во ји слав Ву ко вић. Штам па 
и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 30 ну ме ри са них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном 
гра фи ком, ју на 1980.

Књи га 5. БОЛ СКА РУ КО ВЕТ СТА РЕ ЛИ РИ КЕ ХР ВАТ СКЕ, 1980.
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Сте-
во Вла дић, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. Бог да на 
Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић, ме тер Сте ван 
Ке ња ло, ма ши ни ста Во ји слав Ву ко вић. Штам па и по вез БИГЗ 
Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка и 30 ну ме ри са-
них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном гра фи ком, ју на 
1980.

Књи га 6. Иван Ива ни ше вић: КИ ТА ЦВИ ТЈА РАЗ ЛИ КО ВА
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Ми-
лан То мић, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. Бог да-
на Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић. Штам па 
и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 40 ну ме ри са них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном 
гра фи ком, ју на 1981.

Књи га 7. Жуп ник Ан дри ја Ћикарели: ХИ СТО РИЈ СКИ ПРИ-
КАЗ ПУ ЧИШ ЋА (1821)
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Ана Ри-
стић, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. Бог да на Кр ши ћа, 
струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић. Штам па и по вез БИГЗ 
Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка и 40 ну ме ри са них 
у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном гра фи ком. ју на 1981.

Књи га 8. БОЛ СКО ПРИ КА ЗА ЊЕ / ста ро хр ват ски цр кве ни 
игро каз, 1982.
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Слав ко 
Ми лен ко вић, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. Бог да-
на Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић. Штам па 
и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 40 ну ме ри са них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном 
гра фи ком, ју на 1981.

Књи га 9. Ан дри ја Ћикарели: ЗА ПА ЖА ЊА О ОТО КУ БРА ЧУ, 
уре дио и пре вео Ве дран Гли го
Гра фич ка опре ма, илу стра ци је и ори ги нал на гра фи ка Гра-
ди мир Сму ђа, сту дент ски рад у X се ме стру код проф. Бог-
да на Кр ши ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић. Штам па 
и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 40 ну ме ри са них у твр дом по ве зу са јед ном ори ги нал ном 
гра фи ком. ју на 1982.

Књи га 10: ЈЕ СЕ ЊИН по брâшку и по брôшку, пре ве ли Зла тан 
Јак шић и Ђу ро Жу ље вић
Гра фич ка опре ма и илу стра ци је Бо јан Жи вић, сту дент ски рад 
у X се ме стру код проф. Бог да на Кр ши ћа. Штам па и по вез 
Гра фо пла сти ка Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 40 ну ме ри са них у твр дом по ве зу. ју на 1989.

Књи га 11: Не ва Ке жић: АН ГУ НИ ЈА УЖАН ЧИХ / ПО Е ЗИ ЈА
Гра фич ка опре ма и илу стра ци је Ива на Шва бић, сту дент ски 
рад на пост ди плом ским сту ди ја ма код проф. Бог да на Кр ши-
ћа, струч ни са рад ник Со вра Ба рач ко вић. Штам па и по вез 
Гра фо мар кет, Бе о град, ти раж 500 бро ши ра них при ме ра ка 
и 40 ну ме ри са них у твр дом по ве зу. мар та 1991.

По сле Под у зе ћа Злат ни рат би бли о те ку Брош ки ли бар пре-
у зи ма Брач Мар ке тинг и из да је још три књи ге са вре ме не 
брач ке по е зи је:
Књи га 12. Не ва Ке жић: СУН ЧА НА КРО СНА, 1993.
Књи га 13. То ми слав До ро тић: ЗЛАТ НИ РАТ МОГ БО ЛА, 1993.
Књи га 14. То ми слав До ро тић: ПОД ЗВИ ЗДА МИН, 1993.
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2. БИ БЛИ О ТЕ КА »ЗВИ ЗДОН«
уред ник Ђу ро Жу ље вић
Знак би бли о те ке Ми лош Ћи рић

Књи га 1. Не ва Ке жић: НЕ ВЕ РЕ И БО НА ЦЕ, са вре ме на брач ка 
по е зи ја
Ли ков но гра фич ка опре ма Пре драг Мар ко вић, сту дент ски 
рад у X се ме стру код проф. Бог да на Кр ши ћа. Штам па БИГЗ, 
Бе о град у 1000 при ме ра ка, ју на 1982.

Књи га 2. БОЛ СКЕ ФЈА БЕ И ГО ЧИ ЦЕ (Бол ске при че и ле ген-
де), је зич ка ре дак ци ја Ђу ро Жу ље вић
Ли ков но гра фич ка опре ма Раст ко Ћи рић, сту дент ски рад у X 
се ме стру код проф. Бог да на Кр ши ћа. 
Пр во из да ње је штам па но у ра ди о ни ци ФПУ у Бе о гра ду 1978. 
као би бли о фил ско из да ње у 40 ну ме ри са них при ме ра ка са 
ори ги нал ним ли но ре зи ма ау то ра.
Дру го из да ње одштам па но је и по ве за но 1980. у Дру гој брач-
кој ти ска ри у Бо лу 1980, у ти ра жу од 500 бро ши ра них при ме-
ра ка. У им пре су му пи ше: На ре а ли за ци ји овог из да ња ра ди-
ла је ти скар ска бри га да: Ду је Му слин, Јо сип Му слин, Фран ки 
Кра ље вић и Сти пе Кар ме лић. 

Књи га 3. Др Јер ко Рад ми ло вић: ОТОК БРАЧ У НО Бу
Ли ков но гра фич ка опре ма Сло бо дан Ма ној ло вић, сту дент-
ски рад у X се ме стру код проф. Бог да на Кр ши ћа. 
Штам па и по вез БИГЗ Бе о град, ти раж 2000 бро ши ра них при-
ме ра ка, ју на 1982.

3. ЛАБ / ЛИ КОВ НИ А НА ЛЕ БОЛ (1981–1988)
Проф. Бог дан Кр шић, на рав но уз бла го слов и фи нан сиј ску 
по дрш ку Ђу ре Жу ље ви ћа и под у зе ћа Злат ни рâт, осни ва 
лет њу бол ску из ло жбу ЛАБ – Ли ков ни А на ле Бол. Са рад ник 
је Раст ко Ћи рић, та да сту дент пост ди пло мац код мен то ра 
Бо гра на Кр ши ћа. Из ло жба је одр жа на у Каш ти лу код Ло же, 
згра ди на оба ли са див ним ре не сан сним про зо ри ма, са Ту-
рист би ро ом у при зе мљу, а на спра ту где су би ле из ло жбе, 
да нас је Бол ска књи жни ца (би бли о те ка). Ло жа је на зив цен-
трал ног де ла бол ске лу ке ко ју ка рак те ри ше шест ве ли ких 
луч них ни ша у ко ји ма су се дав но на ла зи ли ка ме ни сто ло ви 
ри бар ни це и ме са ре, као и ма га ци ни за ри бу. То ком осам де-
се тих ту је био Експрес Бар а да нас су ту ка фић Ло жа, тр го-
ви не су ве ни ра, бу тик…

Из ло жбу су отво ри ли Бог дан Кр шић и Ђу ро Жу ље вић у 19 
са ти, а у 22 на те ра си бол ског ки на при ка зан је ду го ме тра жни 
филм Го сти из га лак си је, уз при су ство ре жи се ра Ду ша на Ву-
ко ти ћа и ко сти мо гра фа Ја сне Но вак. Оска ро вац Ду шан Ву-
ко тић је био вла сник ку ће у Бо лу и ре дов но је та мо ле то вао.

Пла кат за пр ви ЛАБ, са мо ти вом бол ске лу ке, одштам пао је 
Бог дан Кр шић у свом бол ском ате љеу на ли то граф ској пре си 
у две бо је у 30 при ме ра ка, а по том је ти по граф ски део дош-
там пан у Дру гој брач кој ти ска ри. Ка та лог је та ко ђе штам пан у 
Ти ска ри. Знак из ло жбе и ка та лог ди зај ни рао је Кр шић. Иа ко 
је у при ја ви за из ло жбу био пред ви ђен од бор за се лек ци ју 
ра до ва, сви ра до ви су би ли при хва ће ни. Из ла га чи су би ли из 
Бе о гра да, За гре ба, Бо ла, Спли та и Ри је ке, а рав но прав но су 
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уче ство ва ли ама те ри и ве ли ка име на као што су Ду шан Ву-
ко тић, сли ка ри Ви лим Свеч њак и Љу бо Иван чић из За гре ба, 
Ида Ћи рић или Бог дан Кр шић. 

Би ће одр жа но укуп но осам из ло жби ЛАБ, од 1981. до 1988. 
Сва ке го ди не дру ги ће ау тор ра ди ти пла кат из ло жбе, то ће 
углав ном би ти ли но рез ко ји ће би ти ма шин ски одштам пан у 
Ти ска ри. На сли ци су сви пла ка ти из ло жби ЛАБ: 1981– Бог дан 
Кр шић, Бе о град; 1982 – Ву кан Ћи рић, Бе о град; 1983 – Де јан 
Кр шић, За греб; 1984 – Раст ко Ћи рић, Бе о град; 1985 – Бо рут 
Вилд, Бе о град; 1986 – Слав ко Ми лен ко вић, Бе о град; 1987 – 
Иви ца Јак шић, Бол; 1988 – Сти пе Кар ме лић Ра де, Бол. Пр ви 
ЛАБ имао је 25 из ла га ча из 7 ју го сло вен ских гра до ва и ме ста, 
а по след њи 48 из 14 ме ста.

Што се ти че филм ских про јек ци ја, пр ви ЛАБ ни је био из-
у зе так. На тре ћем ЛАБ-у био је при ка зан филм За дах те ла 
Жи во ји на Па вло ви ћа уз при су ство глав ног глум ца Ду ша на 
Ја ни ћи је ви ћа и ор га ни за то ра фил ма Ду ша на Ђо ко ви ћа. Та-
ко ђе је био пре ми јер но при ка зан и крат ки цр та ни филм Од-
ла зи цир кус, ма ги стар ски рад Раст ка Ћи ри ћа код мен то ра 
Бог да на Кр ши ћа. На че твр том ЛАБ-у про ји ци ран је филм 
Alle Retour Алек сан дра Пет ко ви ћа, уз по нов но при су ство но-
си о ца глав не уло ге Ду ша на Ја ни ћи је ви ћа, као и још не ко ли-
ко крат ких фил мо ва Раст ка Ћи ри ћа. На ше стом ЛАБ-у био 
је при ка зан филм Miss Алек сан дра Ху си ћа и по лу сат ни про-
грам ани ми ра них фил мо ва Ду нав фил ма из Бе о гра да (Уво 
Ве ре Вла јић, Пу то ва ње, Пла ви зец и Ро мео и Ју ли ја Ду ша на 
Пе три чи ћа, Му ћак Сте ви це Жив ко ва и Тан го раг ти ме Раст ка 
Ћи ри ћа).
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Пр ви ЛАБ је иза звао из ве сну за бу ну ме ђу меш та ни ма, ве-
ро ват но је био схва ћен с јед не стра не као на ме та ње од стра-
не »не-Бо ља на« и не ка кве »умјет нич ке ели те« ко ја же ли да 
по ка же над моћ над ло кал ним ама те ри ма. Бол ска зва нич на 
га ле ри ја4 осе ти ла је то као кон ку рен ци ју, а ре волт су иза зва-
ли на ја вље ни се лек ци о ни од бор, као и не ка кве от куп не на-
гра де. Већ сле де ће го ди не ис пра вље но је све што је би ло 
не спрет но по ста вље но и ства ри су ле гле на сво је ме сто. Ту 
си ту а ци ју нај бо ље об јаш ња ва текст (не у трал ног) за гре бач ког 
но ви на ра и пу бли ци сте ро дом из Са ра је ва, Се а да Са ра че ви-
ћа (глав ног уред ни ка ча со пи са Старт) об ја вљен ле та 1982. 
као пред го вор ка та ло га дру гог ЛАБ-а:

Скра ће ни ца ЛАБ ро ди ла се прош ле го ди не и, исти ни за 
во љу, иза зва ла је не ма ле не спо ра зу ме, не до у ми це, па и 
из вје сна раз ми мо и ла же ња, што ни кар не вал ски Бруш-
кин ни је за бо ра вио при по ме ну ти. Мо жда би сто га упра-
во овом при го дом ва ља ло по ја сни ти што је ЛАБ и ка ко 
се и због че га ро дио.
ЛАБ ни је ни ка кав ла бо ра то риј бо гом да них ум ни ка и 
умјет ни ка већ на про сто Ли ков ни Ан на ле Бол, смо тра 
– ре кли би смо – свих ли ков ња ка до бре во ље. Свих ли-
ков них умјет ни ка и ли ков них ама те ра, свих ли ков них 
по ле та ра ца и оних ко ји би ло ко лим на чи ном има ју ве-
зу с ли ков ним умјет но сти ма, или су вре ме ни је ре че но, 
с ви зу ал ним умјет но сти ма. Свих оних ко ји има ју са мо 
је дан за јед нич ки пред знак: да стал но или по вре ме но жи-
ве у Бо лу или по сје ћу ју Бол. Свих оних ко ји 5. ко ло во за 
на тра ди ци о нал ни пра зник мје ста же ле до при ни је ти 
пле ме ни том зби ва њу што би има ло уљеп ша ти дан не-
ка даш ње бол ске фи е ре.
Прош ло го диш њи ЛАБ унио је по неш то за бу не и сто га 
што су не по треб но на ја вље не и не ке от куп не на гра де до 
ко јих, сре ћом, ни је ни дош ло па већ и са ма та чи ње ни ца 
још ви ше отва ра вра та ово го диш њем ЛАБ-у. Не ма, да-
кле, ни жи ри ја, ни ко ми си ја, ни ти зва нич ног от ку па. ЛАБ 
је на про сто смо тра, »бол ски ли ков ни са лон« сли ка ра, ки-
па ра, гра фи ча ра, ка ме но ре за ца, ке ра ми ча ра, фо то гра фа, 
ко сти мо гра фа, ар хи те ка та па и филм ских дје лат ни ка.
ЛАБ, да ка ко, ни чим ни ти же ли ни ти мо же кон ку ри ра ти 
на да ле ко зна ној и ври јед ној Га ле ри ји »Бран ко Деш ко вић« 
у Бо лу. Да па че! Да ни је Га ле ри је, мо жда се ни ка да не би 
ни ро ди ла иде ја ни ти би ни кло сје ме ли ков но га жи во та 
и ко ме ша ња у Бо лу. Да је сре ће, мо жда би упра во Га ле-
ри ја јед но га да на мо гла пре у зе ти па тро нат над ЛАБ-ом 
не спу та ва ју ћи сво јим ака де ми змом ши ри ну ЛАБ-а.
Ова ко, ЛАБ са да сла ви свој пр ви ро ђен дан, он је да кле ту, 
и да је би ло ма ло ви ше ор га ни за тор ске спрет но сти и ра-
ни је упу ће них по зи ва за су дје ло ва ње он је већ и ове го ди не 
мо гао пре га зи ти ло кал не гра ни це Бо ла. Ова ко, уз не хо те-
ћи огра ни че ни број су ди о ни ка, ЛАБ ће, на жа лост, оста-
ти са мо у гра ни ца ма бол ске феш те. Али, не ка и то га!
Сеад СА РА ЧЕ ВИЋ 

У ка сни јим ка та ло зи ма би ло је пре ци зи ра но:
ЛАБ – Ли ков ни Ан на ле Бол – је смо тра но ви јих ра до ва 
умјет ни ка ко ји стал но или по вре ме но жи ве и ра де у Бо-
лу, сли ка ра, ва ја ра, фо то гра фа, ко сти мо гра фа, ар хи те-

4 Бол ска ГА ЛЕ РИ ЈА БРА НИ СЛАВ ДЕШ КО ВИЋ ко ју је осно вао Иве Ма рин ко-
вић (1918–1995). У свом фун ду су га ле ри ја има нај ве ћу збир ку сли ка Иг ња та 
Јо ба у Хр ват ској, ве ли ки број ра до ва хр ват ских (Иван Рен дић, Иван Меш тро-
вић, Ју рај План чић, Љу бо Иван чић, Va le ri je Mic hi e li, Бра ни слав Деш ко вић, 
Мир ко и То ми слав Осто ја, Гол до ни, Отон По стру жник…), ју го сло вен ских 
(Бог дан Кр шић…) и стра них ау то ра (Ro man Ci e sle wicz…).

ка та, ке ра ми ча ра, па и филм ских ства ра ла ца. Смо тра 
се ор га ни зи ра без слу жбе ног жи ри ја и ко ми си ја за от куп, 
а на њој уз ре но ми ра не умјет ни ку су дје лу ју и ама те ри и 
сту ден ти умјет но сти. Из ло жба је про дај на.
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Ап стракт: Про из вод ња ти по граф ских пи са ма у об ли ку 
ди ги тал них фон то ва и њи хо во ко ри шће ње на ра чу на ру не 
са мо да олак ша ва рад ди зај не ри ма и ко ри сни ци ма ових пи са-
ма, већ ово окру же ње пред ста вља и по ље ин тер ак ци је 
ти по гра фи је са дру гим ди ги тал ним ди сци пли на ма. Ода тле 
про из и ла зе но ве естет ске и функ ци о нал не ка рак те ри сти ке 
фон то ва, ка кве ни су би ле мо гу ће ка да су фон то ви по сто ја ли 
у фи зич ком све ту. Оно што омо гу ћа ва раз ли чи тим ди сци-
пли на ма да се ин те гри шу, про из во де ћи та ко зва не ме диј ске 
хи бри де, је сте њи хо во за јед нич ко софт вер ско по ре кло, у 
ко ме сви ме ди ји ко ри сте исти је зик. Спе ци фич не осо би не 
ди ги тал них фон то ва, ко ји су и са ми софт вер, об у хва та ју 
мо гућ но сти про гра ми ра ња фон то ва, кон ти ну и ра не про ме-
не и уна пре ђи ва ња на чи на упо тре бе фа ми ли ја фон то ва, као 
и мо гућ но сти пре у зи ма ња есте стих осо би на и на чи на функ-
ци о ни са ња дру гих ме ди ја као што су 3D мо де ло ва ње, хро-
мат ска, ви ше слој на струк ту ра, мо гућ но сти тран сфор ма-
ци је и дру го. По се до ва ње та квих осо би на да је фон то ви ма 
но ву упо треб ну вред ност, дру га чи ју од не ка да шње. Осим 
но си о ца тек сту ал них са др жа ја, они до би ја ју и уло гу не по-
сред них ин спи ра то ра ди зај не ра и умет ни ка ко ји их ко ри сте, 
у ства ра њу де ла хи брид не умет но сти.
Кључ не ре чи: ди ги тал ни, ме ди ји, софт вер, фонт, хи бри ди

аз вој ди ги тал них фон то ва по чи ње осам де се тих го ди-
на, са по ја вом пер со нал них ра чу на ра. Ма ли ка па ци тет 
ме мо ри је и сла бе екран ске ре зо лу ци је тих ра чу на ра, 

из ну ди ли су спе ци фич на ди зај нер ска ре ше ња та да шњих 
фон то ва. Цр те жи сло ва су мо ра ли да се са сто је од јед но став-
них об ли ка и пра вих ли ни ја, па су че сто су би ли »пик се ла сте« 
струк ту ре1, по пут Ло-Рез (Lo-Res) фон то ва, Зу за не Лич ко 
(Zu za na Lic ko). О по себ ним мо гућ но сти ма фон то ва као софт-
ве ра се ма ло раз ми шља ло до по ја ве OpenType тех но ло ги је2 
(са рад њом фир ми Aдобе и Mај кро софт) то ком две хи ља ди-
тих, ка да је по ста ло мо гу ће да фон то ви има ју про гра ми ра не 
функ ци је. Да нас они пред ста вља ју софт вер ко ји мо же ау то-
мат ски да оба вља же ље не ак ци је при ли ком ку ца ња и про из-
во ди ра зно вр сне ефек те. Нај но ви ја те ко ви на су та ко зва ни 
вариjабилни (va ri a ble) фон то ви, ко ји мо гу да се тран сфор ми-
шу по по тре би ко ри сни ка/ди зај не ра. Овај текст, на при ме ри-

1 По гле да ти: Matt hew Car ter, My Li fe In Type fa ces, https://www.ted.com/
talks/matt hew_car ter_my_li fe_in _type fa ces, 09. 01. 2018. at 21.45 PM
2 Kрајем осам де се тих го ди на по ја ви ли су се GX фон то ви, ко ји су 
би ли прет ход ни ца иде је OpenType-a.

ма но ви јих по ја ва у обла сти ди зај на фон то ва и ти по гра фи је, 
раз ма тра спе ци фич но сти узро ко ва не пре ла ском ових ди сци-
пли на у ди ги тал но окру же ње и њи хо вим раз во јем до да нас.

ФОНТ КАО СОФТ ВЕР
У есе ју Аван гар да као софт вер – Од »но ве ви зи је« до но вих 
ме ди ја, Лев Ма но вич (Ma no vich 2001) на во ди да се, и он да 
ка да се осла ња мо на ком пју тер да бисмо не што кре и ра ли, 
за пра во слу жи мо тех ни ка ма ко је су раз ви ле аван гар де два-
де се тих го ди на про шлог ве ка. То зна чи да, уме сто да ком пју-
тер бу де ка та ли за тор но вих фор ми, он осна жу је већ по сто је-
ће (ibid.: 57 – 61). Но ва аван гар да (Ма но ви чев на зив за но ве 
ме ди је), по ње му, ни је про ме ни ла уста ље не фор ме, већ 
на чин њи хо ве упо тре бе. Кул ту ра је та ко пре у зе ла уло гу 
ре ци кла же све га што је мо дер ни зам аку му ли рао. Но ва аван-
гар да је у пот пу но сти пре ра сла у софт вер. Уплив софт ве ра у 
кул ту ру, ме ња иден ти тет све га од че га се кул ту ра са сто ји 
(idem 2008: 14)3.

3 In ot her word, just as ad ding a new di men sion of spa ce adds a new 
co or di na te to every ele ment in this spa ce, »ad ding« soft wa re to cul tu re 
chan ges the iden tity of everything which a cul tu re is ma de from. 
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На при мер, по ја ва ва ри ја бил них фон то ва4, до во ди до про-
ме не на чи на на ко ји се ко ри сте фа ми ли је фон то ва, та ко да 
је дан фонт за ме њу је це лу фа ми ли ју. Код ових фон то ва ди зај-
ни ра ни су по чет ни и крај њи об ли ци сло ва, чи ме се за да је 
оп сег тран сфор ма ци је јед ног об ли ка у дру ги. Ко ри сник мо же 
да за да би ло ко ју вред ност из тог оп се га за у ста вља њем стре-
ли це/кли за ча, и да та ко ис про ба ва флек си бил ност ди зај на, 
ка ко би ода брао об лик/ва ри јан ту ко ју ће упо тре би ти5. 
Вариjабилни фон то ви функ ци о ни шу на прин ци пи ма мул ти-
ма стер тех но ло ги је, по мо ћу ко је се до би ја ви шеч ла на фа ми-
ли ја фон то ва на осно ву два екс трем на об ли ка.

За ни мљи во је спо ме ну ти да су се софт вер ске мо гућ но сти 
ма ни пу ли са ња гра фич ким об ли ци ма по мо ћу ра чу на ра, слич-
не мул ти ма стер и вариjабилним фон то ви ма, ја ви ле ве о ма 
ра но, још у про гра му Скеч пед (Sketchpad) Ај ва на Са дер лан да 
(Sut her land) из 1963. го ди не6. У Скеч пе ду су та ко ђе мо гле да 
се де фи ни шу ин стан це (у ви ду раз ли чи тих ге о ме триј ских 
об ли ка) уну тар јед ног ма стер фај ла. Сва ка ин тер вен ци ја на 
ма стер фај лу ау то мат ски се од ра жа ва ла на све ин стан це.

Раз ма тра њем но ви на у при сту пу ти по граф ском ди зај ну и 
опа жа њем но ви на на свет ском тр жи шту, мо гу се, на при ме ру 
фон то ва, за па зи ти не ке ши ре тен ден ци је у ди зај ну, пре све-
га ди ги тал них про из во да. Јед на од но ви јих по ја ва је да куп ци 
има ју мо гућ ност да са ми ода бе ру фи нал ни из глед сло ва, 
та ко што при ку по ви ни, од по ну ђе ног ве ћег бро ја еле ме на та 
би ра ју же ље ну ком би на ци ју, па на не ки на чин уче ству ју у 
ди зај ну фон та ко ји ку пу ју. Чи ње ни ца је да је ди ги тал ни 
мо дел по ти снуо ана лог ни (Бо шко вић 2000: 9) у свим сфе ра-
ма људ ске де лат но сти и кул ту ре. Ди ги тал ни про из во ди мо гу 
бес ко нач но да се ре пр о ду ку ју у исто вет не ко пи је, док ана-
лог ни ну де по тро ша чу пе чат ин ди ви ду ал но сти ко ји иден тич-

4 О ва ри ја бил ним фон то ви ма про чи та ти: Ha ley, Alan, Va ri a ble Fonts: 
The Se cond Co ming of Gu ten berg? https://www.com marts.com /co-
lumns/va ri a ble-fonts-the-se cond-co ming-of -gu ten berg, 09. 01. 2018. 
at 18.10 PM
5 Ово је на ро чи то ко ри сно у веб ти по гра фи ји, при ди зај ни ра њу ре-
спон сив них стра ни ца.
6 По гле да ти: Ivan Sut her land: Sketchpad De mo (1/2), https://www.you-
tu be.co m/watch?v=USyoT_Ha_bA 13. 01. 2018. at 11.30 AM

не ко пи је не ма ју. Сто га ди зајн на сто ји да за до во љи по у зда-
ност ди ги тал не ко пи је и ау тен тич ност ана лог ног.

ФОНТ КАО ХИ БРИД НИ ДИ ЗАЈН И УПО ТРЕ БА 
ФОН ТО ВА У СКЛО ПУ МЕ ДИЈ СКИХ ХИ БРИ ДА
Лев Ма но вич (2008) при ме ћу је да раз ли чи ти ме ди ји у ди ги-
тал ном окру же њу те же да се пре пли ћу, ин те гри шу и на до пу-
њу ју, што је су пр от но од мо дер ни стич ке те жње ка про на ла-
же њу је зи ка је дин стве ног за сва ки ме диј по на о соб. Он об ја-
шња ва раз ли ку из ме ђу тер ми на мул ти ме ди ји и ме та ме ди-
ји, где су мул ти ме ди јал ни са др жа ји са ста вље ни од са др жа ја 
раз ли чи тих ме ди ја, али у ко ји ма ти са др жа ји оста ју не за ви-
сни и сто је јед ни по ред дру гих. У ме та ме ди ји ма се, на пр о тив, 
ства ра ју ме диј ски хи бри ди, ко ји се не мо гу де фи ни са ти зби-
ром сво јих чи ни ла ца, већ су пот пу но но ва ме диј ска вр ста 
(Ma no vich 2008: 106). Они на ста ју про це сом ко ји Лев Ма но-
вич на зи ва de ep re mi xa bi lity (ibid.: 110). Ти ме под ра зу ме ва да 
се у ме диј ским хи бри ди ма не ме ша ју са мо са др жа ји раз ли-
чи тих ме ди ја, већ ме то де и тех ни ке ра да као и на чи ни пред-
ста вља ња.

Не ка да су се, уз ве ли ке на по ре, мо гла ком би но ва ти мак си-
мал но два до три ме ди ја, нај че шће је дан пре ко дру гог (као 

Mултимастер технологија

Скечпед, Ајван Садерланд
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при мер мо гу да по слу же шпи це за фил мо ве ко је ком би ну ју 
ти по гра фи ју, гра фич ки ди зајн и ви део). Ме ша ње тех ни ка 
ви ше ме ди ја по ста ло је јед но став но уз опе ра ци је ком по но-
ва ња ко је омо гу ћа ва ју софт ве ри – раз ло же ност фор ми на 
сло је ве и ком по нен те ко ји ма мо же да се ма ни пу ли ше 
одигралa је глав ну уло гу у ства ра њу но вих ме диј ских вр ста 
(ibid.: 122). И ка рак тер са мих софт ве ра је по стао хи бри дан. 
На при мер, про гра ми за из ра ду фон то ва ком би ну ју тех ни ке 
про гра ма за век тор ско цр та ње, еди то ре тек ста, ну де оп ци ју 
из ра де хро мат ских (layer) фон то ва у окру же њу на лик про гра-
ми ма за об ра ду фо то гра фи је, по се ду ју па не ле за про гра ми-
ра ње… По сле ди ца то га је да раз ли чи ти ме ди ји и ме диј ски 
хи бри ди сле де исте естет ске нор ме. Та ко фон то ви све че шће 
до би ја ју сли ков ни ка рак тер, ин тер ак тив не осо би не и мо гућ-
но сти тран сфо р ма ци је фор ми, што ука зу је на за јед нич ку 
ге не ти ку сва ког ди зај на на ста лог ди ги тал ним пу тем. Пр ви 
та кав при мер би мо гао би ти фонт Бе о волф (Be o wolf) из 1989. 
го ди не. Пред ста вљао је де мон стра ци ју чи ње ни це да се фонт 

са сто ји од ко да са ин струк ци ја ма, по мо ћу ко јих мо же са мо-
стал но да се мо ди фи ку је. То ком ку ца ња сло ва, про гре сив но 
се ме ња ју спољ не кон ту ре до гра ни ца пот пу не де фор ма ци је. 
У да на шње вре ме, је дан де ко ра ти ван фонт по пут Оп си ди а на 
(Ob si dian), по чи ва на ком плек сном про гра ми ра њу, где се 
сло ва тре ти ра ју као тро ди мен зи о нал не фор ме, чи ји се 
из глед ме ња у за ви сно сти од вир ту ел ног из во ра све тло сти.

Ти по гра фи ја је у ди ги тал ном све ту до би ла мно ге но ве 
ви до ве упо тре бе. Та ко је она са став ни део нај за сту пље ни јих 
ме диј ских хи бри да ка кве су по крет не сли ке (mo tion grap-
hics), ко је се нај ви ше ко ри сте у ре кла ма ма. Осим тра ди ци о-
нал не упо тре бе у штам пи, отва ра ју се мо гућ но сти упо тре бе 

ти по гра фи је у тро ди мен зи о нал ном, вир ту ел ном про сто ру, 
као и упо тре бе вре мен ског фак то ра у ти по гра фи ји. Тек сту ал-
не ин фор ма ци је мо гу да се ор га ни зу ју по пут ар хи тек тон ских 
бло ко ва (та ко зва ни in for ma tion lan dsca pes), где ло ги ка на ви-
га ци је кроз про стор са чи њен од ин фор ма ци ја пре у зи ма 
ло ги ку кре та ња кроз ар хи тек ту ру. При мер упо тре бе ова кве 
ти по граф ске ор га ни за ци је је про је кат Fin nan cial Vi ew po int 
Ли се Штра ус фелд (Li sa Stra us feld)7. При мер упо тре бе у окви-
ру умет нич ког ра да мо же се на ћи сег мен ту ра ног ВР (VR) 
ра да Осмо за, Шар лот Деј вис (Char lot te Da vi es)8.

***

Раз у ме ва ње софт ве ра и рад у софт вер ском окру же њу раз ви ја 
ма шту у прав цу ства ра ња но вих ме диј ских вр ста и сло же них 
фор ми. Оне мо гу да под сти чу људ ска чу ла на нов на чин и 
отва ра ју но ва по ља ис тра жи ва ња. Та ко је и са фон то ви ма: иа ко 
је ди рект на ин тер ак ци ја са фон том као софт ве ром све де на на 
ди зај не ра ко ји га ко ри сти, ин спи ра ци ја ко ју он до би је ис про-
ба ва њем мо гу ћо сти фон та, мо же ре зул то ва ти ком плек сним 
де лом ко је би мо гло да има да ле ко се жни је деј ство.
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де ја да се на пра ви ти по граф ско пи смо ко је има по др-
шку за све је зи ке европ ског кул тур ног про сто ра 
(ћи ри ли ца, ла ти ни ца, грч ки), као и за исто риј ске 

об ли ке ћи ри ли це, по те кла је из по тре бе за пи смом ко је ће 
омо гу ћи ти пред ста вља ње на шег кул тур ног на сле ђа, али и 
са вре ме ну де лат ност у на у ци и кул ту ри, у штам пи и на ин тер-
не ту. До да тан зах тев је мо гућ ност при ка зи ва ња ак це на та ко ји 
су нео п ход ни у са вре ме ној фи ло ло ги ји и мно го број них над-
ред них зна ко ва при сут них у исто риј ским при ме ри ма.

Уни код та бе ле пред ви ђа ју ме ста за основ на сло ва са вре ме-
не и исто риј ске ћи ри ли це, ла ти ни це и грч ког, као и за све 
по треб не ди ја кри ти ке, ак цен те и над ред не зна ке. По сто је 
ме ста и за мно го број на сло ва са ди ја кри ти ци ма, али, не 
по сто је по себ на ме ста за све ком би на ци је ко је се ја вља ју у 
прак си. Од не дав но је до ступ но по себ но про гра ми ра ње (mark 
po si ti o ning) ко је омо гу ћа ва ком би но ва ње сва ког сло ва са би ло 
ко јим иза бра ним ди ја кри ти ком или над ред ним зна ком. Шта-
ви ше, мо гу ће је и су пер по зи ци о ни ра ње над ред них зна ко ва, 
што се че сто ја вља у исто риј ским ћи рил ским ру ко пи си ма, а 
што је, до са да, био те шко ин тер пре ти ра ти у ти по гра фи ји.

Ове функ ци је мо гу се ре а ли зо ва ти у свим про гра ми ма 
ко ји по др жа ва ју тзв. OpenType про гра ми ра ње, а то су пр вен-
стве но Ado be гра фич ки па ке ти. Ме ђу тим, и Mic ro soft Word, 
текст про це сор ко ји је код нас ши ро ко рас про стра њен, та ко-
ђе има од ре ђе ну, ма да не уни вер зал ну, по др шку за функ-
ци ју mark po si ti o ning, што ова кво пи смо чи ни још ши ре при-
мен љи вим.

Оно што је од ве ли ког зна ча ја у са вре ме ним усло ви ма је 
то да је ова кво пи смо у пу ном ка па ци те ту опе ра тив но на 
ин тер не ту, у ви ду веб-фон та, та ко ђе за хва љу ју ћи нај но ви јим 
уна пре ђе њи ма у веб тех но ло ги ји. Ова кав веб-фонт омо гу-
ћио би да се тек сто ви (нпр. ди ги та ли зо ва ни тек сто ви срп ског 
кул тур ног на сле ђа или ак цен то ва на са вре ме на ћи ри ли ца) у 
веб-пре тра жи ва чи ма при ка жу тач но и ка да ко ри сник не ма 
ин ста ли ран од го ва ра ју ћи фонт у свом си сте му.

Ди ја кри ти ка је књи жно пи смо ре а ли зо ва но у скла ду са 
на ве де ним зах те ви ма. Осим што са др жи сва по треб на сло ва 
и зна ке ко ји се ко ри сте у евр оп ским је зи ци ма, као и исто риј-
ске об ли ке ћи ри ли це, из два ја га мо гућ ност ком би но ва ња 
свих сло ва са ком би ну ју ћим ди ја кри ти ци ма. Пи смо са др жи 
пре ко 750 код них ме ста, а за са да је из ве де но у јед ној, основ-
ној, те жи ни и то у ус прав ном и кур зив ном об ли ку. 

За хва љу ју ћи по др шци Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми-
са ња Ре пу бли ке Ср би је, пи смо Ди ја кри ти ка мо же бес плат но 

да се пре у зме пре ко сај та Ти по ме тар. До ступ но је у об ли ку 
ди ги тал них фон то ва, у ра чу на р ским фо р ма ти ма за при ме ну 
у штам пи и на ин тер не ту. На ме ње но је нај ши рем кру гу 
по тен ци јал них ко ри сни ка, а по себ но лин гви сти ма, исто ри-
ча ри ма и на уч ни ци ма ак тив ним у обла сти ма ве за ним за 
је зик и кул ту ру.

Оливера Стојадиновић
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности
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а̀ргатин, m. (ἀργάτης), mercenarius. cf. 
[vide] надничар.
благоча̀стиви̑ Ри̑м (nach ἐυσεβής) fromm, 
rechtgläubig, Gott recht verehrend, pius, 
orthodoxus. Срби кажу: први је Рим био 
благочастиви, па ће бити и пошљедњи.
Бого̀родица, f. (θεοτόκος) Gottesgebärerin, 
dei genitrix. m. die ganze Welt, orbis 
terrarum (cf. slav. въселѥнаꙗ, das 
der griechischen οἰκουμένη wortlich 
entspricht). [cf. васиљени].
глаго̀ља̑ш, глагоља́ша, m. у Далмацији се 
глагољаши зову кршћански попови који 
Славенски мису говоре (службу служе), 
katholischer Priester der slawische Messe 
liest, sacerdos slavice λιτουργῶν.
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ве ли ком бро ју је зи ка не ка сло ва се са сто је из ком би-
на ци је основ них сло ва и ди ја кри ти ка. Ово је за сту-
пље но у сва три европ ска си сте ма пи са ња: ла ти ни ци, 

грч ком, па и у ћи ри ли ци. Ди ја кри ти ци се сме шта ју из над 
сло ва и при обе ле жа ва њу ак це на та, где су че сто по треб не и 
ком би на ци је ко је не по сто је у уни код та бе ли, па се оне мо гу 
до би ти ис кљу чи во при ме ном ком би ну ју ћих ди ја кри ти ка.

Ова по тре ба је дав но уо че на, та ко да су не ки уни код фон-
то ви до би ли и ком би ну ју ће ди ја кри ти ке. Они су би ли на пра-
вље ни у по љу са нул том ши ри ном (као »сле пи« ак цен ти на 
пи са ћој ма ши ни, где се ва љак ни је по ме рао при њи хо вом 
ис ку ца ва њу) и по ме ре ни уле во од ко ор ди нат ног по чет ка за 
по ло ви ну ши ри не нај че шће ко ри шће них сло ва (као што су 
a, o или n). Ак цен то ва на сло ва до би ја на су уно ше њем сло ва, 
а за тим ком би ну ју ћег ак цен та ко ји се по ста вљао у фик сну 
по зи ци ју по ме ре ну уле во од кра ја прет ход ног сло ва. Ако је 
основ но сло во би ло уже или ши ре, ак це нат ни је мо гао да се 
на ђе на сре ди ни из над сло ва, као што би тре ба ло (Lu ci da 
Sans Uni co de). За ве ли ка сло ва у не ким фон то ви ма су пред-
ви ђе ни ком би ну ју ћи ак цен ти по зи ци о ни ра ни из над ви си не 
ве ли ког сло ва (Arial, Ti mes New Ro man). 

По мак је на пра вљен по ја вом Open Type про гра ми ра ња и 
функ ци јом Mark to ba se at tac hment (mark) ко ја ре гу ли ше 
»ка че ње« ди ја кри тич ких зна ко ва на од ре ђе на ме ста у по љу 
сло ва. За ову свр ху уво де се ан ке ри, сме ште ни на сло ви ма и 
на ди ја кри ти ци ма, са од го ва ра ју ћим на зи ви ма ко ји ре гу ли-
шу њи хо во упа ри ва ње. Број ан ке ра, као и њи хо ви на зи ви и 
по зи ци је, од ре ђу ју се сло бод но. Нај че шће се на сло ви ма (ба-
зи) ко ри сте гор њи, до њи, ле ви или де сни (са на зи ви ма »top«, 
»bot tom«, »right«, »left«), али и спе ци фич ни, ко ји се при ме-
њу ју са мо на од ре ђе ни ди ја кри тик (као што је »ogo nek«). На 
ком би ну ју ћим ди ја кри ти ци ма сме ште ни су ан ке ри са од го-
ва ра ју ћим име ни ма ко ја по чи њу са до њом цр том (»_top«). 
Ка да се по сле основ ног сло ва по зо ве ком би ну ју ћи ди ја кри-
тик, он се сме шта та ко да се од го ва ра ју ћи ан ке ри по кло пе 
(»top« и »_top«).

Срод на функ ци ја је Mark to mark po si ti o ning (mkmk) ко ја 
под ра зу ме ва ре ђа ње ди ја кри ти ка је дан из над дру гог, та ко ђе 
по мо ћу ан ке ра, с тим што са ми ди ја кри ти ци има ју обе вр сте 
ан ке ра, оне ко ји слу же за над град њу сло ва и оне ко је их чи не 
ба зом за над град њу дру гим ди ја кри ти ци ма (»_top« и »top«).

Про гра ми ра ње ових функ ци ја је сло же но из не ко ли ко 
де ло ва. У јед ном се де фи ни шу ко ор ди на те ан ке ра за све 
ком би ну ју ће ди ја кри ти ке. Ан ке ри се рас по ре ђу ју по по себ-

ним кла са ма сход но свом на зи ву. За тим се сва ка кла са ком-
би ну ју ћих ди ја кри ти ка по зи ци о ни ра у од но су на сва сло ва 
или ди ја кри ти ке ко ји су де фи ни са на као ба зе.

Због ком плек сно сти и обим но сти поступка про гра ми ра ња,  
марк функ ци је до ско ра ни су би ла до ступ не у про гра ми ма за 
из ра ду фон то ва, иа ко је по сто ја ла мо гућ ност де фи ни са ња 
ан ке ра, ко ји су ко ри шће ни за из ра ду ак цен то ва них сло ва у 
окви ру са мог фон та. Ове функ ци је могле су да се додају 
на кнад но, по мо ћу про гра ма као што је Мај кро соф тов Font 

Оливера Стојадиновић
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Стојадиновић О. Комбинујући дијакритици…

For ge. Но ви ји про гра ми за из ра ду фон то ва од не дав но ну де 
ау то мат ско фор ми ра ње ових функ ци ја, под усло вом да се 
по ста ве од го ва ра ју ћи ан ке ри и да се обе ле же ком би ну ју ћи 
ди ја кри ти ци, уко ли ко то ни је прет ход но де фи ни са но ба за ма 
по да та ка.

За са да, из бор фон то ва ко ји ну де ову оп ци ју ни је ве ли ки. 
Ком па ни ја Мај кро софт је угра ди ла марк функ ци је у сво је 
си стем ске фон то ве, пр во у но ви је вер зи је фон то ва Ti mes New 
Ro man и Arial, а за тим и у но ве си стем ске фон то ве по зна те 
под за јед нич ким на зи вом C-fonts. 

За ви сно од то га ка ко су про гра ми ра ни, од но сно, ко је ком-
би на ци је основ них сло ва и ди ја кри ти ка су об у хва ће не, не 
пру жа ју сви фон то ви исте мо гућ но сти. Ка да је у пи та њу ла ти-
ни ца, обич но су пред ви ђе не све ком би на ци је, док у ћи ри ли-
ци у ве ћи ни фон то ва мо гу да се до би ју са мо оне ко је су стан-
дар ди зо ва не основ ном код ном стра ном. 

Фон то ви Ti mes New Ro man и Arial нај бо љу по др шку има ју 
за ла ти ни цу, а до зво ља ва ју са мо основ не ком би на ци је са 
ћи ри ли цом и грч ким сло ви ма. Lu ci da Sans Uni co de не ма 
мо гућ ност по ста вља ња ди ја кри ти ка из над ве ли ких сло ва. 
Не што ви ше оп ци ја ну ди Ca li bri, ма да су и ту ћи ри ли ца и 
грч ки сла би је за сту пље ни. Нај ви ше ком би на ци ја мо же се 
до би ти са фон том Cam bria, ко ји по ка зу је са мо по не ки про-
пуст у грч ком скрип ту и ћи ри ли ци. Два фон та Ди ја кри ти ка 
пру жа ју мо гућ ност ком би но ва ња свих сло ва ла ти ни це, ћи ри-
ли це и грч ког са свим ком би ну ју ћим ди ја кри ти ци ма. Стан-
дард ним ди ја кри ти ци ма до да ти су и ћи рил ски, по треб ни за 
скла па ње над ред них зна ко ва ко ји се ја вља ју у исто риј ским 
тек сто ви ма.

А+ ̋ = А̋

а+ ̋ = а̋

а+ ⷭ + ҇ = а҇ⷭ

а+   ҈   =  а҈

А+ ̂ + ͂ + ̑ + ̈ + ̌ =Ȃ̃̂
̈̌

КОМБИНОВАЊЕ СЛОВА И ДИЈАКРИТИКА
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Апстракт: Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да су пи сма ко ја 
су кроз исто ри ју би ла, или је тре ба ло да бу ду ра зу мљи ва за 
све на ро де све та. Иде ја о па си гра фи ји је на ста ла не где у 15. 
ве ку, али ис тра жи ва чи тог до ба ни су има ли до вољ но успе ха 
у про на ла же њу уни вер зал ног пи сма. Циљ ра да је да ис тра жи 
уни вер зал на пи сма ко ја су се ја вља ла кроз исто ри ју, по ја ве 
ко је су ути ца ле на њих и њи хо ву прак тич ну вред ност у 
са вре ме ном све ту. У ди ја хро ниј ском при сту пу ра ду су ко ри-
шће не ме то де де скрип тив не ана ли зе и ком па ра ци је. Овај 
сво је вр сни фе но мен по ку ша ће мо об ја сни ти кроз при зму 
исто риј ских по да та ка о на стан ку и раз во ју пи сма, до са вре-
ме ног на чи на ко му ни ци ра ња у ко ме ин тер нет ја сно дик ти-
ра но ве трен до ве у дру штву.
Кључ не ре чи: пи смо, па си фгра фи ја, пик то грам, ко му ни ка ци-
ја, емо џи, емо ти кон

ПИ СМО ЈЕ НО СИ ЛАЦ КУЛ ТУ РЕ
сто ри ја људ ског ро да бе ле жи нај ма ње по ла ми ли о на 
го ди на по чев од мо мен та ка да се чо век ус пра вио на 
но ге и упо тре био сво је пр во ору ђе за рад – ру ке. У 

са вре ме ној на у ци пре о вла да ва ми шље ње да исто ри ју људ-
ског ро да мо же мо по де ли ти на два де ла: на пра и сто ри ју – 
пе ри од ка да љу ди ни су зна ли за пи смо, и на исто ри ју – ко ја 
за по чи ње про на ла ском пи сма. Дру ги део мно ги на уч ни ци 
на зи ва ју и ци ви ли за ци јом пи сма. Пи смо је у не рас ки ди вој 
ве зи са раз во јем ци ви ла зи је. С. Фи ле ки у сво јој књи зи 26+30 
Писмо (2010: 13) на во ди ка ко се ни у јед ном де лу све та ци ви-
ли за ци ја ни је раз ви ла до не ке знат ни је ви си не ни ти се мо гла 
уста ли ти ако јој ни је по мо гла ве шти на пи са ња и да је без 
пи сма те шко за ми сли ти кул тур ни и исто риј ски на пре дак 
чо ве чан ства.

Те ма о пи сму мо же се за по че ти и пи та њем шта је за пра во 
пи смо. Пре ма Миљ ку Ко ва че ви ћу (1981: 27) пи смо је си стем 
до го во ре них гра фич ких зна ко ва ко ји ма се слу жи мо да би смо 
за у ста ви ли и фик си ра ли ар ти ку ли са ни го вор ко ји те че. То је 
гра фич ка пред ста ва го вор ног је зи ка и људ ске ми сли.1 »Док 
го вор слу жи за ди рект но спо ра зу ме ва ње, пи смом се пре но се 
по ру ке кроз про стор и вре ме«, ис ти че М. Ко ва че вић (1981: 
27). С тим у ве зи мо ра мо спо ме ну ти и Ку лун џи ће во (1959: 21) 
по ре ђе ње ко ји ка же да је је зик за пра во ко му ни ка циј ски са о-
бра ћај из ме ђу љу ди ко ји жи ве за јед но, али да пи смо по ве зу-
је љу де и ко ји су одво је ни про сто ром и вре ме ном. Да нас смо 

1 Иа ко су кроз исто ри ју мно ги на уч ни ци ис тра жу ју ћи пи смо да ва ли сво-
је де фи ни ци је пи сма, ова де фи ни ци ја пи сма је до вољ на за ову те му ра да.

све до ци да је пи смо по ве за ло чи та ве епо хе и збли жи ло нас 
са ге не ра ци ја ма иза нас. 

Упо ре до са го вор ним је зи ком, раз ви ја ло се и пи смо код 
свих на ро да. Љу ди су пре го во ра ка кав да нас зна мо, ко ри-
сти ли је зик ге сти ку ла ци је, ми ми ку. Та кав на чин спо ра зу ме-
ва ња је пот пу но од го ва рао ум ном раз вит ку та да шњег чо ве ка. 
Они ни су зна ли за основ не жи вот не пој мо ве или чак 
ап стракт не. Њи хо ва ме ђу соб на ко му ни ка ци ја је мо ра ла би ти 
ве о ма тач на, ја сна и кон крет на, јер су се са та квим жи вот ним 
си ту а ци ја ма и су о ча ва ли. Ка ко З. Ку лун џић (1949: 43–44) 
опи су је, ја фет ски чо век је ми слио ма те ри ја ли стич ки сли ков-
но, у нај вул гар ни јем мо гу ћем сли слу. У њи хо вом је зи ку при-
ме ра ра ди, ни је по сто ја ла реч за жи во ти њу је лен, већ са мо 
из ра зи за озна ча ва ње ра зних вр ста је ле на. Мо же се ре ћи да 
су је зик има ли и нај при ми тив ни ји на ро ди, а да је пи смо 
од раз на пред не кул ту ре. По ре чи ма па ле о гра фа и исто ри ча-
ра Вик то ра Гар та у се на (Vic tor Gar dtha u sen 1845–1925): »Као 
што се чо вјек од жи во ти ње раз ли ку је по то ме, што го во ри, 
кул тур ни се чо вјек раз ли ку је од бар ба ри на по то ме, што 
пи ше. Је зик је са мо пред у вјет, а пи смо је но си лац кул ту ре«. 
(Ku lun džić 1959: 20).

ПИК ТО ГРА МИ КАО ПР ВА ГРА ФИЧ КА АК ТИВ НОСТ ЧО ВЕ КА
Људ ски ум је увек те жио на прет ку, те је чо век вр ло бр зо уви-
део да мне мо тех нич ка2 сред ства не за до во ља ва ју ње го ве 
сва ко днев не по тре бе. Тај на чин пи са ња се за пра во и не мо же 
на зва ти пи смом, али га сва ка ко мо ра мо свр ста ти у по чет ке и 
раз во је пи сма. Мне мо тех нич ка сред ства с јед не стра не зах-
те ва ла су увек обо стра ни до го вор услов но ре че но (као што 
су и да нас по зна та нам пи сма увек си стем уна пред до го во-
ре них зна ко ва), али по мо ћу њих се ни је мо гла пре не ти ком-
плек сни ја по ру ка. Из тог раз ло га је би ло мно го прак тич ни је 
ре ше ње ко ри сти ти зна ко ве за ко је ни је би ло по треб но об ја-
шње ње или уче ње, ка ко би за јед ни це мо гле да про спе ри ра-
ју у со ци јал ном и дру штве ном сми слу. Уро ђе ни по сма трач ки 
дар и на гон за ими ти ра њем, ро ди ли су умет ни ка – цр та ча 
(Фи ле ки 2010: 19). Пр ви ова кви цр те жи по ти чу из вре ме на 
од пре 40.000 го ди на, и ови ме по чи ње пе ри од сли ков них 

2 Мне мо тех нич ко – је реч грч ког по ре кла и зна чи мне ма-се ћа ње, пам ће ње, 
под се ћа ње; тех ни ка-ве шти на, спрет ност. У мне мо тех нич ка сред ства убра ја-
мо раз не пред ме те ко ји су би ли ко ри шће ни за ко му ни ка ци ју. Да ти пред ме-
ти су сла ли по ру ку ме ђу соб ним сла га њем и оста вља њем на по је ди ним ло ка-
ци ја ма, или су од ре ђе ни на ро ди има ли сво је пред ме те ко је су из ре зи ва ли и 
осли ка ва ли, бе ле же ћи њи ма бит не ин фор ма ци је (Ко ва че вић 1981: 27–28).

И

Тамара С. Пешић
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Звечанима,
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Пешић Т. С. Писмо за све… 

пи са ма – пик то гра ма3. Цр теж је озна ча вао сми сао, до га ђај 
или рад њу. Са ми цр те жи су би ли де таљ ни, са ви со ким сте пе-
ном умет нич ке сти ли за ци је. Пик то грам је знак за ко ји ни је 
би ло бит но ко јим је зи ком го во ри те по што је ње гов из глед 
био оп ште по знат и ре а ли сти чан. С. Фи ле ки (2010: 20–21) 
ис ти че ква ли тет пик то граф ског пи сма у ње го вој уни вер зал-
но сти, и то што за пра во, мо гу да га чи та ју љу ди ко ји го во ре 
раз ли чи тим је зи ци ма. Зна ци пик то граф ског пи сма по је ди-
нач но се чи та ју тач но она ко ка ко се из го ва ра име на цр та ног 
пред ме та – има ју бу квал ни пре вод, али мо гу и да опи шу рад-
њу за ви сно од на ме ре ко ју по ка зу је цр теж. Иа ко по М. Ко ва-
че ви ћу (1981: 34) пик то граф ско за пи си ва ње мо же мо сма тра-
ти нај ни жим ста ди ју мом пи са ња, то је си гур но ре во лу ци о на-
ран ко рак у на чи ну спо ра зу ме ва ња у од но су на мне мо тех-
нич ка сред ства, јер је чо век ипак по чео да пи ше. Он да ље 
об ја шња ва ка ко су пик то гра ми мо гли да има ју ви ше стру ко 
зна че ње, и да је за њи хо во пра вил но чи та ње тре ба ло зна ти 
схе му. Због то га је ова кав на чин пи са ња имао огра ни чен 
ка рак тер и ма ле мо гућ но сти из ра жа ва ња (исто: 34).

На пре дак у овом сми слу је био сти ли за ци ја и по јед но ста-
вљи ва ње пик то гра ма. На тај на чин на ста ју иде о гра ми4, ко ји 
озна ча ва ју по јам или реч, а све де ни су у том сми слу што се 
чо век кроз прак су на у чио да са мно го ма ње тру да мо же 
до би ти исти ре зул тат. Та ко да за по јам чо ве ка ви ше ни је 
мо рао да цр та це лу фи гу ру, већ је би ла до вољ на са мо гла ва. 
Про ме на је на ста ла он да ка да чо век ни је мо гао да ис ка же 
ком плек сни је ства ри уз по моћ пик то гра ма и ка да су би ле 
по треб не ре чи за ап стракт не пој мо ве, емо ци је или ком плек-
сни је по ру ке. При ка за ти бу квал ни по јам кроз цр теж је иде ја 
ко ја је оста ла жи ва све до да нас. Иа ко се у сва ко днев ном 
жи во ту спо ра зу ме ва мо је зи ком и са вре ме ним пи смом, у све-
ту око нас су пик то гра ми не из о став ни део жи во та. Они се 
ја вља ју у на у ци, са о бра ћај ним зна ци ма, пу то ка зи ма итд.

УНИ ВЕР ЗАЛ НА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА
Ка ко је на пре до ва ла ин ду стри ја а са њом и тех ни ка и це ло-
куп на ци ви ли за ци ја, та ко се и са о бра ћај уса вр ша вао из ме ђу 
раз ли чи тих де ло ва зе мљи не ку гле. Пр вен стве но је то би ло 
ра ди раз ме не ма те ри јал них до ба ра, а ка сни је и због на уч них, 
умет нич ких или ту ри стич ких раз ло га. Пред љу де се та да 
по ста вио про блем про на ла же ња јед ног за јед нич ког је зи ка, 
ка ко би бо ља ко му ни ка ци ја би ла омо гу ће на из ме ђу при пад-
ни ка раз ли чи тих на род но сти. Зво ни мир Ку лун џић у сво јој 
књи зи Људ ски го вор и је зи ци ци ти ра бу гар ског фи ло ло га др 
Ши шма но ва, пре но се ћи ње го ва глав на пи та ња о ме ђу на род-
ним је зи ци ма, а то су: »Од го ва ра ју ли они ци љу, ко ји им је 
по ста вљен или не? Шта се тра жи од њих« (Ku lun džić 1949: 
91–92)? Од го вор би био на рав но да бу ду ла ко, по год но и еко-
но мич но сред ство за ко му ни ка ци ју ме ђу љу ди ма. Ка ко 
би смо до би ли нај бо љи ре зул тат овог ис тра жи ва ња, мо ра ли 
би смо и зна ти ко ме су ти је зи ци за и ста по треб ни и на ме ње-
ни. То је мо гла би ти дру штве на ели та, или оста ли љу ди сред-
њих и ни жих со ци јал них кла са (isto: 91–92). Ши шма нов 
за кљу чу је да је ло гич но то тре ба ло да бу де на род ко ји ни је 
имао при ли ку за ви со ко шко ло ва ње, те за то ни је ни чу до што 
је ме ђу вла да ју ћом ели том по сто јао под смех при спо ме ну 
ове иде је. Они са ми, зна ју ћи не ко ли ко стра них жи вих је зи ка 

3 Пик то грам – за пис из вр шен сли ков ним пи смом; пик то гра фи ја – по ти че 
од ла тин ске ре чи pic tu ra = сли ка + грч ка реч grap hein = пи са ти (Me sa roš 
1971: 215).

4 Иде о грам – по јед но ста вље ни цр теж ко ји пред ста вља од ре ђе ни по јам; иде-
о гра фи ја – од грч ке ре чи idea = ми сао + грч ка реч grap hein= пи са ти (Me sa roš 
1971: 93)

твр ди ли су да уни вер зал ни је зик већ по сто ји. Би ло је по треб-
но са мо про гла си ти је дан од већ по сто је ћих је зи ка ин тер на-
ци о нал ним (isto: 91–92). Пре ма са вре ме ној на у ци, З. Ку лун-
џић (1947, 83–84) об ја шња ва да по јам ин тер на ци о на лог је зи-
ка под ра зу ме ва: 1 – ода бир јед ног ви со ко раз ви је ног је зи ка, 
ко ји би био при хва ћен од стра не на ро да. Они би пр во ко ри-
сти ли је зик у ко му ни ка ци ји са дру гим на ро ди ма, а ка сни је 
би при хва ти ли је зик и за свој на ци о нал ни; 2 – на мен ско ства-
ра ње јед ног је зи ка ко ри сте ћи еле мен те дру гих, ко ји би имао 
за циљ при хва та ње од стра не на ро да.

Ова иде ја ни је мо гла би ти одво је на од пи сма, па смо та ко 
има ли и до ста на уч ни ка ко ји су, ин спи ри са ни пик то гра ми ма 
и ра зним сим бо ли ма, же ле ли да осми сле уни вер зал но 
пи смо. Не сме мо за бо ра ви ти да ши ро ка мо гућ ност да на шње 
бр зе и мо дер не ко му ни ка ци је та да ни је по сто ја ла, па ни је 
са свим за чу ђе ње да је та иде ја за жи ве ла и на и ла зи ла на при-
ста ли це, иа ко би смо мо гли и да је на зо ве мо уто пиј ском. То 
ни је тре ба ло да бу де си стем ко ји би био уни вер зал ни је зик 
за све на ци је већ уни вер зал но пи смо уз по моћ ко јег би смо 
вр ло ла ко мо гли да се спо ра зу ме мо би ло где на све ту, из го-
ва ра ју ћи свој ма тер њи је зик. Иде ал ни при мер за ње го во 
об ја шње ње су арап ски5 бро је ви. Ко ри сте се у ско ро це лом 
све ту, ве о ма су ја сни и не дво сми сле ни, и њи хо во зна че ње би 
би ло до бро про ту ма че но од стра не би ло ког чо ве ка, без 
об зи ра на ње го во обра зо ва ње или ма тер њи је зик.

По јам пи сма ра зу мљи вог за све, или пи сма за све на зи ва мо 
– па си гра фи ја. По чев од 15. ве ка па све до мо дер ног до ба, 
мно ги за па же ни умо ви су се ба ви ли овом иде јом. Сва ко од 
на уч ни ка ко ји је из у ча вао ову област имао је сво ју за ми сао 
о то ме ка ко би си стем тре ба ло да из гле да. Углав ном је би ло 
уте ме ље но на ко ри шће њу сим бо ла ко ји су до та да би ли 
по зна ти. То су мо гли би ти ма те ма тич ки, ме те о ро ло шки, 
хе миј ски или му зич ки сим бо ли, ка ко ко ри сни ци пи сма не би 
мо ра ли да уче но ве зна ко ве.

Ис так ну ти не мач ки фи ло зоф и ма те ма ти чар, Гот фрид Вил-
хелм Лајб ниц6 ба вио се овом те ма ти ком. У свом де лу на 
ла тин ском Dis ser ta tio de ar te com bi na to ria, об ја вио је сво ју 
»Па си гра фи ју или уми је ће учи ни ти се ра зу мљи вим по мо ћу 
за јед нич ки пи са них зна ко ва свим на ро ди ма Зе мље, па ма 
ка квим раз ли чи тим је зи ци ма они го во ри ли, са мо ако по зна-
ју ове за јед нич ке зна ко ве«. У тој књи зи он пред ла же пој мов-
но пи смо cha rac te ri sti ca uni ver sa lis. Иде ја је би ла та ква да би 
та кво пи смо тре ба ло да бу де са ста вље но из сим бо ла, не за-
ви сних у по гле ду је зи ка, и ко је би пра те ћи од ре ђе не за ко не 
ло ги ке би ло при клад но за из ра жа ва ње сва ке ми сли.

Ко ри сте ћи зна ко ве ко ји су љу ди ма већ по зна ти, мо гло би 
зна чи ти успех на са мом по чет ку, та ко да су се мно ги ис тра-
жи ва чи окре та ли бро је ви ма. Пр ви та кав си стем је пре зен то-
вао не мач ки на уч ник, Јо хан Јо а ким Бе кер7. У сво јој књи зи, 
из да тој 1661. го ди не, Бе кер на во ди 9.432 ла тин ских ре чи 

5 Арап ски бро је ви се за пра во гре шком на зи ва ју арап ски. Њи хов из вор је 
у Ин ди ји, а ара пи су би ли са мо они ко ји су их пре не ли у Евро пу. Си стем 
арап ских бро је ва је уста но вљен у 3. ве ку пре но ве ере, и у овом си сте му 
по мо ћу де вет ци фа ра и ну ле мо же мо нај јед но став ни је на пи са ти би ло ко ји 
број (Ku lun džić 1957: 720–724).

6 Gottfried Wil helm Le ib niz (1646–1716) је био је дан од нај ве ћих умо ва 17-ог 
и 18-ог ве ка. По знат и као зад њи уни вер зал ни ге ни је, имао је зна ча јан ути цај 
у по љи ма ме та фи зи ке, епи сте мо ло ги је, ло ги ке, фи ло зо фи је ре ли ги је, као 
и ма те ма ти ке, фи зи ке, ге о ло ги је и исто ри је. https://www.bri tan ni ca.com /bi-
o graphy/Gottfried-Wil helm-Le ib niz 27.12.2017.

7 Joc hann Jo ac him Bec her (1635–1682) је био ис так ну ти не мач ки ле кар, фи-
зи чар, ал хе ми чар и еко но ми ста. По знат по сво јој те о ри ји фло ги сто на о са-
го ре ва њу и на пред ним иде ја ма о ау стриј ском ка ме ра ли зму https://www.
bri tan ni ca.com /bi o graphy/Jo hann-Jo ac him-Bec her. 27.12.2017. 
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по ре ђа них по абе цед ном ре ду. По ред ја сног абе цед ног рас-
по ре да тих ре чи, у дру гом де лу књи ге се ба ви на во ђе њем 172 
гра ма тич ке про ме не. Си стем је са др жао гра ма тич ка пра ви ла, 
упут ства за тран сфор ма ци ју бро је ва у гра фич ке зна ко ве, као 
и ме тод ску по де лу пој мо ва у осам кла са.

Свој пе чат овој те ми дао је и Ге орг Фри дрих Гро те фенд8, у 
на уч ном све ту по знат по свом ве ли ком до при ни су у де ши-
фро ва њу кли на стог пи сма9. Он је свој пред лог из нео ве о ма 
ра но, већ у сво јој 24-ој го ди ни. Сво је за кључ ке и ре ше ња 
об ја вио је у сво јој књи зи Com men ta tio de Pa si grap hia, а ње гов 
пред лог си сте ма се ба зи рао та ко ђе на ко ри шће њу бро је ва.

Ако се кре не од прет по став ке да су арап ски бро је ви до бро 
па си граф ско по ла зи ште, не мо же мо да за о би ђе мо ни му зич-
ке но те као ве о ма до бар илу стра тив ни при мер јед ног уни-
вер зал ног спо ра зу ме ва ња. Ин спи ра ци ју у но та ма је про на-
шао Ма ри јан Шу њић10, ко ји је го ди не 1853. из дао у Бе чу 
рас пра ву са на сло вом De ra ti o ne de pi gen di ri te qu a sli bet vo ces 
ar ti cu la tes seu de ve ra ort ho grap hia cum ne ces sa ri is ele men tis 
alp ha be ti une ver sa lis11. Пре ма Шу њи ћу, сви је зи ци све та би 
мо гли да се све ду на око 80 то но ва за ко је је тре ба ло про на-
ћи од го ва ра ју ће зна ко ве. Они би у раз ли чи тим је зи ци ма 
пред ста вља ли исте гла со ве и озна ча ва ли се од го ва ра ју ћим 
му зич ким озна ка ма. С дру ге стра не, чи та ли би се пре ма 
по тре ба ма ра зних је зи ка, али зна че ње би би ло исто. Но ипак, 
Шу њић је пре ви део јед ну чи ње ни цу, сма тра З. Ку лун џић 
(1957: 701–708) а то је да уши про сеч них љу ди ни су то ли ко 
осе тљи ве и му зич ки обра зо ва не да би се уоп ште и мо гло 
го во ри ти пре по зна ва њу то ли ко ве ли ког бро ја то но ва. По ред 
то га, гла сов не струк ту ре по је ди них ре чи ра зних је зи ка, а 
истог зна че ња умно го ме се раз ли ку ју, те је би ло не мо гу ће 
до ћи до си сте ма на овај на чин.12

Шест го ди на ка сни је, Мо зес Па ић из да је сво ју бро шу ру у 
Зе му ну на не мач ком је зи ку са на сло вом Pa si grap hie mit tels 
ara bischer Zahlze ic hen13. Па ић је твр дио ка ко је он по ста вио 

8 Ge org Fri e drich Gro te fend (1775–1853) по ре клом из Хан. Мин де на, то ком 
свог жи во та био је нај по зна ти ји као фи ло лог ла тин ског и ита ли јан ског је зи-
ка. Био је осни вач дру штва за про у ча ва ње не мач ког је зи ка, а у сво јим књи-
га ма се ба вио из у ча ва њем не мач ког је зи ка и ла тин ске гра ма ти ке. У тре нут ку 
ка да је био ди рек тор гим на зи је у Ха но ве ру, до сти же сво је нај ве ће успе хе 
у ис тра жи ва њу нат пи са у кли на стом пи сму. https://www.bri tan ni ca.com /bi o-
graphy/Ge org-Fri e drich-Gro te fend. 27.12.2017.

9 Иа ко Гро те фенд ни је де ши фро вао ком плет но кли на сто пи смо, он је до-
шао до за кљу ча ка ко ја су би ла те мељ за сва оста ла ис тра жи ва ња. По ка зао 
је да за пра во по сто је три вр сте кли на стог пи сма, за тим да је са мо пи смо 
ал фа бет ско а не сло гов но, и да се са сто ји из 40 зна ко ва. За хва љу ју ћи име-
ни ма пер сиј ских вла да ра, Гро те фенд је мо гао да де ши фру је око 13 сло ва 
(Ku lun džić 1957: 163–183).

10 Ма ри јан Шу њић (1798–1860) по ре клом из Трав ни ка био је бо сан ски фра-
ње вац, ко ји је у да тој хи је рар хи ји пре шао све ни вое и по стао би скуп. Го во-
рио је не ко ли ко је зи ка, по ред ма тер њег, грч ки, ла тин ски, хе бреј ски, тур ски 
и пер сиј ски. Иа ко не по сто је пи са ни по да ци, за ње га се ка же да је био пр ви 
чо век ко ји је упо тре био тер мин срп ско-хр ват ски је зик (Ku lun džić 1957: 703).

11 О ра зним сли ков ним гла со ви ма на чи ње ним ка ко му дра го или о пра вој 
ор то гра фи ји са ну жним еле мен ти ма уни вер зал не абе це де. Пре вод на сло ва 
из да ња пре у зет из књи ге Зво ни ми ра Ку лун џи ћа, Књи га о књи зи (Ku lun džić 
1957: 703).

12 Све по зи тив не и не га тив не стра не Шу њи ће вог пред ло га, Љу де вит Гај је 
ве о ма до бро за па зио и из ло жио у ча со пи су Да ни ца 1853. го ди не, у бро ју 41. 
и 43. са ко мен та ром: »Mi smo dje lo mar lji vo pru či li i na la zi mo u nje mu uop će 
iz van red nu du blji nu mi slih i mno ži nu do sa da neo t kri ve nih taj nah na naj ve ćem 
ži vom ču du, ko je je Bog dao t. j. ustro ju je zi kah. […] Mi smo slu ša li od lju dih, 
ko jim se bez dvoj be pri na dle ži su di ti o ova kvih stva rih, što oni mi sle o ovoj knji zi. 
Ne iz mjer ni trud i pro ni ca vost spi sa te lja va u neo ko jih stva rih, naš la je kod njih do-
stoj no pri zna nje, je di no što ne na la ze, to je stro gi su stav.« (Ku lun džić 1957: 704)

13 Па си гра фи ја на осно ви арап ских бро је ва, пре вод на сло ва из да ња пре у зет 
из књи ге Зво ни ми ра Ку лун џи ћа, Књи га о књи зи (Ku lun džić 1957: 704).

иде ју па си гра фи је за сно ва не на арап ским ци фра ма, са свим 
пре ла зе ћи пре ко чи ње ни це да је две ста го ди на ра ни је та кав 
си стем раз ра дио Ј. Ј. Бе кер. А мо жда је и сам био уве рен у 
то (Ku lun džić 1957: 701–708). Па ић је по зи вао на де ло ва ње 
свих ми сле ћих љу ди тог вре ме на, и у Уво ду сво је бро шу ре 
на пи сао:

»Увје рен у то да су ствар но ве ли ка дје ла мо гу ћа са мо 
он дје, гдје је но ви на ми сли плод смје ло га ду ха, по зи вам 
све ми сли о це свих на ци ја, ко ји су скло ни до ка зи ма и 
ко ји су при ја те љи ху ма ни те та, на жи во дје ло ва ње на 
по љу, ко је сам ја на зна чио, да би се на ње му што при је 
по сти гао ври јед ни циљ: јед но уни вер зал но пи смо, ко је 
ће ра зу мје ти сви на ро ди. А да та иде ја не би оста ла без 
пло да, да се не би бес тра га из гу би ла у вр тло гу днев но га 
жи во та, да би ухва ти ла ду бље га ко ри је на и про ши ри ла 
се, да би сват ко мо гао овла да ти исти ном и с успје шним 
ре зу ла ти ма ра ди ти на ње ном оства ре њу, пред ла жем 
осни ва ње дру штва у свр ху ши ре ња уни вер зал ног пи сма 
сву гдје, гдје по сто ји до бро на мјер ни ка па ци те ти, ко је је 
мо гу ће по та ћи, да то пи смо ис ко ри сте као сред ство, да 
се што при је и на нај си гур ни ји на чин из гра ди пут ка све-
стра ном ра зу ми је ва њу« (Ku lun džić 1957: 704).

У Па и ће вом пред ло гу, ре чи и пој мо ве је тре ба ло ну ме ри-
са ти, тј. да се сва кој ре чи до де ли број ко ји би био исти за све 
на ро де и је зи ке. Гле да но кроз при зму са вре ме них до стиг ну-
ћа, то је тре ба ло да бу де сво је вр сна уни код14 та бе ла. У свом 
де лу Књи га о књи зи, З. Ку лун џић (1957: 705) на во ди при мер 
из Па и ће вог из да ња за по јам сун це, ко ји би био под ред ним 
бро јем 2.911, и чо век би ло ко је на ци о нал но сти би знао шта 
тај број озна ча ва и из го ва рао би реч сун це на свом је зи ку. 
Ка ко би по ру ка би ла сми сле ни ја и ком плек сни ја, би ло је 
по треб но уве сти и гра ма тич ка пра ви ла, тј гра ма тич ке про-
ме не, па де же, гла гол ске об ли ке итд. Они би би ли до да так 
бро је ви ма, а у за ви сно сти од гра ма тич ког пра ви ла, то би 
мо гао да бу де до дат ни број, цр та или ну ла. На при мер, уко-
ли ко се ра ди о но ми на ти ву он да му се до да је цр та —, ако се 
ра ди о ге ни ти ву – 2, док ако је та иста реч у истом па де жу 
али у мно жи ни, озна ка би би ла – 02. Па и ћев по зив ни је на и-
шао на пре ве ли ки од јек, а ње го во пи смо је вр ло бр зо би ло 
за бо ра вље но.

Ме ђу свим па си граф ским по ку ша ји ма ко ји су из раз ли чи-
тих раз ло га до жи ве ли не у спех, мо же мо на ла зи ти раз ли ку у 
то ме ко ји пред лог је оста вио ве ћи ути сак у јав но сти или при-
зна ње уче них са вре ме ни ка. Хо ланд ски но ви нар Ка рел Ј. А. 
Џен сон (Ca rel J.A. Jan son), имао је не што ви ше успе ха у то ме 
од ње го вих прет ход ни ка. Џен сон је сво ју за ми сао па си гра-
фи је пред ста вио у об ли ку ге о ме триј ских сли чи ца, ко је је 
на звао Пик то. Це ло куп ну иде ју је пред ста вио и на Ме ђу на-
род ној из ло жби мо дер них изу ма у Ам стер да му 1956. го ди не, 
и на и шао на до ста успе шне и по зи тив не кри ти ке. Ком плет 
пи сма се са сто јао из 300 основ них зна ко ва и 12 сим бо ла, ко ји 
мо гу на пра ви ти 10.000 ре чи.

Иа ко се иде ја о па си гра фи ја ба зи ра ла углав ном на ко ри-
шће њу ци фа ра, у но ви јој исто ри ји има мо по ку шај ко ји је чак 
до жи вео и нај ви ше одо бра ва ња у јав но сти. У пи та њу је пред-
лог Ер не ста Бо е ле (Er nest Bo el le) и Кар ла Али о ни ја (Car lo 
Al li o ni) ко ји су пре зен то ва ли свој си стем 1956. го ди не. Ве ро-
ват но во ђе ни гре шка ма сво јих прет ход ни ка ко ји су би ли у 

14 Уни код та бе ла је ин ду стриј ски стан дард за до след но ен ко до ва ње, при каз 
и ру ко ва ње тек стом из ве ћи не свет ских пи са ма https://msdn.mic ro soft.com /
en-us/li brary/win dows/desk top/dd374081(v=vs.85).aspx 27.12.2017.
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истом про бле му, овај дво јац је од лу чио да ода бе ре са мо 999 
ре чи ко је ће ну ме рич ки пред ста ви ти. Си стем су на зва ли 
Ko deks 999, и до жи ве ли су ве ли ки пу бли ци тет у штам пи15. З. 
Ку лун џић (1957: 708) пак, под се ћа, ка ко је ово за пра во 
ни шта дру го но до ра да већ по зна те Па и ће ве иде је о уни вер-
зал ном пи сму. 

ЕМО ЏИ КАО ВИ ЗУ ЕЛ НИ ЈЕ ЗИК
Емо ти ко ни – ти по граф ска ко му ни ка ци ја
Иа ко смо да нас све до ци да ни је дан па си граф ски пред лог 
ни је до жи вео ве ће свет ске раз ме ре, те жња за уни вер зал-
ним је зи ком и пи смом ни је ни ка да са свим не ста ла. Она се 
ви ше ни је огле да ла у пра вље њу но вог пи сма ра зу мљи вог 
за све на ро де, већ ви ше у до да ци ма пи сму ко ји би мо гли 
да до пу њу ју основ ну по ру ку. Ти до да ци су мо гли да бу ду 
емо ци ја ко ју но си основ на по ру ка, или до дат ни сим бол за 
ша лу ка ко би се оси гу ра ло да по ру ка не ће би ти по гре шно 
схва ће на.

На пр ве16 та кве по ку ша је на и ла зи мо 1912. го ди не, ка да 
је Ембро уз Бирс17 пред ло жио од ре ђе на по бољ ша ња у 
пунк та ци ји. Бир сов пред лог је био уво ђе ње зна ка ͜ са на зи-
вом cac hin na tion, ко ји би у пре во ду зна чио гла сно сме ја ње, 
а ко ри стио би се по сле сва ке сме шне или иро нич не ре че-
ни це.

1936. го ди не на и ла зи мо на пред лог Але на Гре га (Alan 
Gregg) об ја вље ном у члан ку Хар вард Лам пун-а18, да се за 
од ре ђе не емо ци је ко ри сте сим бо ли. Ален пред ла же - за 
осмех, -- за ве ћи осмех, # за нео до бра ва ње, * за на ми ги ва ње 
итд. Иа ко се ори ги нал ни пред ло же ни сим бо ли ни су за др жа-
ли, ода бир емо ци ја је био са свим оправ дан. Чак је по знат и 
ин тер вју за Њу Јорк Тајмс из 1969, у ко ме је но ви нар Ал ден 
Вит ман (Al den Whit man) упи тао пи сца Вла ди ми ра На бо ко ва: 
»How do you rank your self among wri ters (li ving) and of the 
im me di a te past?« На бо ков је од го во рио: »I of ten think the re 
sho uld exist a spe cial typo grap hi cal sign for a smi le – so me sort 
of con ca ve mark, a su pi ne ro und brac ket, which I wo uld now li ke 
to tra ce in reply to your qu e sti on« (Na bo kov’s In ter vi ew 1969: 
http://lib.ru/NA BO KOW/In ter11.tx t 02.01.2018.)

То се за пра во и де си ло1982. го ди не ка да је Скот Фал ман 
(Scott Fa hlam) по стао пр ви чо век ко ји је озва ни чио зна ко ве 
ин тер пунк ци је за озна ча ва ње ша ле и озбиљ них ства ри. Скот 
је био про фе сор на Уни вер зи те ту за ком пју тер ске на у ке Кар-
не ги Ме лон (Car ne gie Mel lon Uni ver sity), и на ге не рал ном 
од бо ру је пред ло жио обе ле жа ва ње :-) за ша ле, и :-( за озбиљ-
не ве сти. Упра во ова ква при ме на је вре ме ном до би ла мно го 
ко ри сни ка на ин тер не ту ко ји су на зва ли ова кав спој зна ко ва 
– емо ти ко ни ма.

15 За ни мљи во је да је ау тор Зво ни мир Ку лу џић из дао сво ју књи гу Књи га о 
књи зи са мо го ди ну да на по сле об ја ве про јек та Ko deks 999, та ко да је мо гао 
и да по све до чи о огром ном пу бли це ту у на шој и стра ној штам пи ко ји је овај 
пред лог за до био.

16 Још увек је не по зна то и не до ка за но да ли је пр ви при мер емо ти ко на 
упо тре бљен 1862. го ди не у тран скри бо ва ном го во ру Абра ха ма Лин кол на 
за но ви не Њу Јорк Тајмс. У пи та њу је ко ри шће ње зна ка тач ка-за пе та пре 
за гра де. Не зна се да ли је би ла у пи та њу гре шка при сла га њу олов ног сло-
га или сло бод на ин тер пре та ци ја штам па ра, с об зи ром на то да се на ла зи 
упра во по сле ре чи Ap pla u se and la ug hter (апла уз и смех). Lee 2009: J. 8. Lee, 
Is that Emo ti con in 1862? https://cityro om.blogs.nyti mes.co m/2009/01/19/hf o-
emo ti con/. 01.01.2018.

17 Ambrose Bierce (1842–1914) био је аме рич ки пи сац чи ја је књи га Ђа во љи 
днев ник увр ште на у 100 нај ве ћих де ла аме рич ке ли те ра ту ре од стра не Аме-
рич ке ре во лу ци о нар не два на е сто го ди шње ад ми ни стра ци је.

18 Har vard Lam poon је ху мо ри стич ка пу бли ка ци ја осно ва на 1876. го ди не од 
стра не се дам сту де на та са Хар вард уни вер зи те та.

Емо ти ко ни ко ји су би ли та ко ре ћи хо ри зон тал но ори јан-
ти са ни при па да ли су емо ти ко ни ма за пад ног сти ла. Они су 
чак мо гли и да се ро ти ра ју, и на тај на чин би смо до би ја ли 
од ре ђе ну вр сту ам би гра ма19. Упо тре бом оста лих ин тер пунк-
циј ских зна ко ва или сло ва, до би ја ле су се оста ле екс пре си-
је ( :[, : D, : P, : - >, <3 ). 1986. го ди не по ја вио се и ја пан ски 
стил емо ти ко на на зван ка мо џи (ka o mo ji). У слу ча ју ових 
емо ти ко на, са ме екс пре си је су би ле окре не те ди рект но 
по сма тра чу, од но сно при ма о цу по ру ке (*_*) (^.^) (T_T) 
(x_x). Че сто су на зи ва ни и емо ти ко ни ани ма сти ла, и би ли 
су ве о ма до бро при хва ће ни и на за па ду где су им њи хо ви 
ко ри сни ци при до да ва ли и оста ле сим бо ле за још ве ћу 
ра зно ли кост.

Емо ти ко ни су за пра во мо гли да за жи ве у то вре ме јер је 
већ би ла на по мо лу ера ком пју те ра и ин тер не та. Ко му ни ка-
ци ја је ишла у сме ру у ко ме ни је ви ше би ла огра ни че на са мо 
на Ли це у ли це, на про тив, љу ди су мо гли да ко му ни ци ра ју са 
би ло ким на дру гом кра ју пла не те. Емо ти ко ни су би ли део 
ASCII20 стан дар да и упо тре бља ва ли су се на веб сај то ви ма и у 
меј ло ви ма. То је био стан дард ни сет ди ги тал них ко до ва ко ји 
су пред ста вља ли сло ва и сим бо ле, у ме ђу соб ном тран сфе ру 
из ме ђу ком пју те ра.

Но ва про ме на на ста је кра јем 90-их го ди на ка да ови емо-
ти ко ни до би ја ју и зва нич но ли це, од но сно ди зајн ко ји се 
ви ше не осла ња са мо на зна ко ве ин тер пунк ци је. 1997. го ди-
не. Ни ко лас Лу фра ни21 је ди зај ни рао смај ли ја, емо ти кон 
ли це. Тач ни је, он је по зна том ли цу ко је се сме је до дао чи тав 
низ дру гих ли ца за из ра жа ва ње емо ци ја. Ње гов по тез се 
за сни вао на кам па њи ње го вог оца, Френ кли на Лу фра ни ја22, 
по кре ну тој 1972. го ди не. Френ клин је био но ви нар у фран-
цу ском ли сту Fran ce So ir и упо тре био је смај ли знак за обе-
ле жа ва ње до брих ве сти23. Иа ко је Френ клин био пр ви чо век 
ко ји ко ји је смај ли знак ис ко ри стио и за шти тио на овај на чин, 
он ипак ни је био ње гов ди зај нер. Пра ви ау тор је био аме рич-
ки умет ник Хар ви Рос Бол24 ко ји је ди зај ни рао овај знак 1964. 
го ди не, као ло го тип за оси гу ра ва ју ћу ком па ни ју Ha no ver 
In su ran ce. У по чет ку је по сто ја ло 100 ори ги нал них бе џе ва 
ко ји  су би ли на ме ње ни за по сле ни ма ка ко би по ди гли ни во 
за до вољ ства док оба вља ју по сао. Ме ђу тим, до 1971. го ди не 
број бе џе ва је по рас тао на 50 ми ли о на и Ро сов знак је био 
пре по знат као гло ба ли знак сре ће. Ha ve a happy day је по ру-
ка ко ју је овај знак пре но сио (Da ne si 2016: 115–123).

19 Ам би грам је знак, реч или би ло ко ја гра фич ка фор ма ко ја сво јом ро та ци-
јом не ме ња из глед, већ за др жа ва исту ви зел ну вред ност.

20 ASCII је скра ће ни ца за Ame ri can Stan dard Co de In for ma tion In ter chan ge 
http://www.asci i ta ble.com/ 03.01.2018.

21 Ni co las Lo u fra ni је кре тив ни ди рек тор у ком па ни ји The Smi ley Com pany. Са 
ис ку ством од пре ко 20 го ди на у мод ној и ин ду сти ји ли цен ци ра ња, за слу жан 
је за трас фор ма ци ју зна ка Smi ley у је дан од нај ве ћих гло бал них брен до ва 
да на шњи це . http://www.smi ley.com /cor po ra te. 03.01.2018.

22 Fran clin Lo u fra ni је вла сник ком па ни је The Smi ley Com pany. Френ клин је 
за слу жан за ли цен ци ра ње брен до ва као што су Bat man, Sco oby Doo и Su-
per man . http://www.smi ley.com /cor po ra te. 03.01.2018.

23 Це ла кам па ња је ишла под име ном Ta ke ti me to smi le, ко ја је има ла за циљ 
да пре но си до бре ве сти. То је би ло вре ме ка да су ло ше ве сти оку пи ра ле но-
ви не, те је иде ја ре дак ци је би ла да пре но се до бре ве сти и по зи ти ван дух. 
Сим бол је при мљен ве о ма до бро и на да ље је смај ли знак био ре пре зен тер 
по зи тив но сти (Da ne si, 2016: 115–123)

24 Har vey Ross Ball аме рич ки рат ни хе рој ко ји се по сле ра та по све тио свом 
би зни су и мар ке тин гу. За свој нај по зна ти ји рад, ди зајн сме шног ли ца, Хар ви 
је до био са мо 45$ као на кна ду за ди зајн ло го ти па. http://www.worldsmi le day.
com/in dex.ph p/ar tic le-in dex/item/380-abo ut-har vey-ball. 03.01.2018
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Емо џи у 21-ом ве ку
Кра јем 90-их го ди на под ути ца јем но вих де ша ва ња у сфе ри 
ин тер не та, на ста је још јед на про ме на ко ја се мо же сма тра ти 
јед ним од изу ма 21-ог ве ка ко ја је у ве ли кој ме ри про ме ни ла 
на чин ко му ни ка ци је. У Ја па ну на ста ју пр ви емо џи сим бо ли25. 
Емо џи ји за пра во пред ста вља ју иде о гра ме ко ји су на ме ње ни 
за ко му ни ка ци ју на ин тер не ту и мо бил ним уре ђа ји ма. За 
раз ли ку од до са да шњих емо ти ко на ко ју су би ли са ста вље ни 
од зна ко ва ин тер пунк ци је и сло ва, емо џи су за пра во би ли 
илу стра ци је, сли ке. Сем из ра за ли ца они су са да у ве ли кој 
ме ри са др жа ли сим бо ле за вре мен ске усло ве, раз не пред-
ме те, жи во ти ње итд. Њи хов ди зај нер је био Ши ге та ка Ку ри-
та (Shi ge ta ka Ku ri ta), ко ји је пр ви емо џи си стем на пра вио за 
по тре бе ком па ни је у ко јој је био за по слен, NTT Do Co Mo. 
Ин спи ри сан ман га стри по ва ма, пр ви сет је имао 176 ка рак-
те ра. Упра во раз вој ин тер не та у то до ба и по пу ла ри за ци ја 
но вог си сте ма би ла је од пре суд ног зна ча ја да емо џи сим бо-
ли пре ђу гра ни цу Ја па на. Ра ши ре ност емо џи сим бо ла је 
би ла мо гу ћа ка да су 2010. го ди не сто ти не емо џи ја би ле стан-
дар ди зо ва не од стра не Уни код стан дар да (Uni co de Stan-
dard-а). 

Са ми сим бо ли у по чет ку су би ли за ми шље ни да бу ду не у-
трал ни за ко ри сни ке ка ко би их ве ли ки број љу ди ко ри стио. 
Из тог раз ло га, основ ни сим бол је тре ба ло да бу де што ви ше 
уни вер за лан, та ко да се ни у јед ном тре нут ку не до ве де у 
пи та ње на род ност или при пад ност би ло ко је вр сте. За ова кве 
по тре бе упо тре бље на је жу та бо ја као основ на бо ја сим бо ла 
ко ја ће се на да ље за др жа ти. Пре то га смо мо гли да ви ди мо 
и смај ли знак ко ји је био жу те бо је и ко ји до жи вео огро ман 
успех у све ту. Кру жни об лик је до дат но до при но сио уни ве-
зал но сти овог сим бо ла ка ко би се из бе гла и род на при пад-
ност. Ме ђу тим, вр ло бр зо на кон њи хо вог уво ђе ња у сва ко-
днев ни жи вот и ко ри шће ње, уве де ни су но ви сим бо ли ко ји 
су све сно или не све сно ука зи ва ли на од ре ђе не при пад но сти. 
Ка ко М. Де ни зи (2016: 319–326) при ме ћу је, то ни је мо ра ла 
би ти род на при пад ност, али при мер то га је по зна ти емо џи 
под на зи вом Nerd, за ко га је би ло по треб но раз у ме ва ње шта 
зна чи у од ре ђе ним кул ту ра ма. Да кле, упра во ње го ва не у-
трал ност ко ја је до ве ла овај си стем до огром не свет ске по пу-
лар но сти и за сту пље но сти је вр ло бр зо до при не ла то ме да 
се до да ју кул тур но осе тљи ви сим бо ли у Уни код стан дард 
ка ко би се за до во љи ле по тре бе раз ли чи тих на ци ја и њи хо вих 
је зи ка. Већ од ју на 2015. го ди не у окви ру Уни код стан дар да 
има мо и до дат ке ко ји се од но се на по себ не ка рак те ре и пер-
со на ли зу ју бо ју ко же. Сва ки ка рак тер ко ји је био спе ци фи чан 
за од ре ђе ни пол, би ло то оправ да но или не, са да је до био 
сво ју ком плет ну вер зи ју. Иа ко је емо џи у по чет ку имао ста тус 
уни вер зал ног је зи ка, упра во ови зах те ви за раз ли чи те сим-
бо ле су уда љи ле емо џи од тог стан дар да.

На ме ра емо џи сим бо ла за пра во ни је би ла да са ми по се би 
пре не се по ру ку ко ја би мо гла да бу де вул гар на или при јат на, 
већ да ви зу е ли зи ју по ру ку, тач ни је, да јој да ју ви зу ел ни тон. 
М. Де ни зи (2016: 276–283) у сво јој књи зи The Se mi o tics of 
Emo ji: The Ri se of Vi sual Lan gu a ge in the Age of the In ter net сма-
тра да емо џи за пра во и не слу жи то ме да по ка же до бар во ка-
бу лар или про ми шље ност од ре ђе не осо бе ко ја уче ству је у 
ко му ни ка ци ји, већ да оси гу ра да ће ње го ва по ру ка би ти 
до бро схва ће на.

Ме ђу тим, не мо же мо ни да за о би ђе мо слу ча је ве ка да се 
емо џи ко ри стио као је ди но сред ство за пре но ше ње по ру ке. 

25 Бу квал ни пре вод ре чи емо џи би био сли ка-реч , и то је за пра во адап та ци-
ја са ја пан ског је зи ка где Е сто ји за сли ку, а Mo ji за сло во, ка рак тер (Da ne si, 
2016: 111–115).

У сво јој књи зи The Emo ji Co de: The Lin gu i stics Be hind Smi ley 
Fa ces and Sca redy Cats, ау тор Ви ви ан Еванс26 (2017: 17) на во ди 
при мер ди зај не ра Ке на Хеј ла, ко ји је ком плет ну књи гу Али са 
у зе мљи чу да пред ста вио у емо џи сим бо ли ма. На рав но, ни је 
ни ма ло ла ко чи та ти ова ко на пи са ну књи гу. Не до ста так гра-
ма ти ке и основ них пра ви ла нас оне мо гу ћа ва да емо џи 
по сма тра мо као кла си чан је зик.

Јед на од бит них ства ри ко ја се де си ла и ко ја је на не ки 
на чин по твр ди ла да емо џи сим бо ли ни су са мо про ла зна 
ствар, би ла је та да је 2015. го ди не Окс форд ски реч ник про-
гла сио емо џи по знат под на зи вом Fa ce with Te ars of Joy за 
Word of the Year. Ка ко на во ди М. Де ни зи (2016: 43–50) та 
од лу ка чак ни је ни про из ве ла би ло ка кве не га тив не кри ти ке. 
Свој из бор су об ја сни ли тим да тај пик то грам пред ста вља 
дух, рас по ло же ње и пре о ку па ци ју за ту го ди ну, и ука зу је на 
ве о ма јак ути цај емо џи ја те го ди не. Де ни зи ка же:

»But, they are not words, in any tra di ti o nal sen se of that 
word, de spi te the Dic ti o nary’s cha rac te ri za tion of the fa ce 
with te ars emo ji as a word. They are styli zed, al most co mic-
bo ok-li ke, pic tu res that can (and do) re pla ce words and 
phra ses. The ir main fun ction se ems to be that of pro vi ding 
nu an ces in me a ning in the to ne of the mes sa ge. So, they 
are not com ple tely sub sti tu ti ve of tra di ti o nal writ ten 
forms; rat her, they re in for ce, ex pand, and an no ta te the 
me a ning of a writ ten com mu ni ca tion, usu ally by en han cing 
the fri en dli ness of the to ne, or el se by ad ding hu mo ro us 
tin ges to it« (Da ne si 2016: 339–348).

С дру ге стра не, В. Еванс (2017: 79) об ја шња ва да је емо џи 
сми сле на је ди ни ца у ди ги тал ној тек сту ал ној ко му ни ка ци ји 
и да у том сми слу ни је пре ви ше дру га чи ји од ре чи. Емо џи је 
за пра во си стем ко му ни ка ци је, са ин ди ви ду ал ним емо џи ји ма 
уну тар овог си сте ма ко ји има ју ана лог ну, фор мал ну и се ман-
тич ку функ ци ју ре чи у го вор ној или пи са ној је зич кој ко му-
ни ка ци ји. До каз за ову те зу мо же мо чак по сма тра ти и на овај 
на чин. Уко ли ко би смо хте ли да по ста ви мо кон крет но пи та ње 
и да од ре ђе ни ја сно де фи ни сан по јам за ме ни мо истим емо-
џи сим бо лом, зар по ру ка не би би ла са свим иста?

Од 2010. го ди не, емо џи је по стао стан дард за сву ди ги тал-
ну ко му ни ка ци ју. Бри тан ска фир ма за апли ка ци је, Swift Key, 
је 2015. го ди не спро ве ла ис тра жи ва ње ко је је об у хва ти ло 
ви ше од би ли он ин фор ма ци ја пре у зе тих са An droid и iOS 
уре ђа ја на 16 је зи ка. Ре зул та ти су по ка за ли да је 45% свих 
ин фор ма ци ја са др жа ло срећ но ли це. Пра ти ли су га и ту жно 
ли це, ср ца, ге сти ку ла ци је ру ку и ро ман тич ни емо џи. Упра во 
ово ис тра жи ва ње до ка зу је те зу да је основ на упо тре ба емо џи 
сим бо ла у ве ли кој ме ри емо ци нал ни тон на ших тек сту ал них 
по ру ка, и да уз по моћ њих по ја ча ва мо њи хо во зна че ње 
(Da ne si 2016: 386–390).

Ме ђу тим, да на шње ге не ра ци је гле да ју на емо џи је мно го 
дру га чи је и озбиљ ни је. Иа ко је за ми шљен да бу де не у тра лан, 
са ра стом ње го ве ва жно сти ра стао је и ње гов ути цај, те су 
он да не ки де та љи по ста ли ја ко бит ни за ње го ве ко ри сни ке. 
Брен до ви су за сни ва ли сво је кам па ње ко ри сте ћи са мо емо џи 
сим бо ле за сла ње сло га на, или су их ко ри сти ли за ши ре ње 
мно го ва жни јих по ру ка. Слу чај за то мо же би ти кам па ња 
брен да Al ways ко ји је по кре нуо камп њу са на зи вом Li ke a girl. 
У ви део кли пу су при ка за не де вој чи це ко је су се на шле увре-

26 Vyvyan Evans је ин тер на ци о нал ни при зна ти екс перт из обла сти је зи ка 
и ко му ни ка ци је. Са док то ра том из лин гви сти ке, пре да вач је на не ко ли ко 
уни вер зи те та у Ен гле ској. Об ја вио је 14 књи га о аспек ти ма је зи ка, зна че ња 
и ње го ве ево лу ци је. <https://www.vyve vans.ne t/abo ut> 03.01.2018.
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ђе но јер емо џи си стем ге не ра ли зу је де вој чи це и же не, те 
ме ђу основ ним сим бо ли ма на ла зи мо са мо оне где је же на 
пред ста вље на ка ко се шмин ка или је у ро зе гар де ро би. Ни је 
пред ста вљен ни је дан сим бол ко ји би ука зи вао на не ко од 
за ни ма ња.27 (Da ne si 2016: 669–674).

Емо џи су да нас део на ших жи во та и сва ко га да на до зво ља-
ва мо да они из ра жа ва ју дис курс на ших емо ци ја, укљу чу ју ћи 
на ме ру, рас по ло же ње или ста ње све сти (Da ne si 2016: 386-
390). По ру ке на со ци јал ним мре жа ма су јав но до ступ не, та ко 
мо гу би ти и лe ги ти ман до каз на су ду уко ли ко сте у сим бо лу 
из ло жи ли ва ше ми шље ње ко је мо же про у зро ко ва ти од ре ђе-
ну агре си ју. С дру ге стра не, happy fa ce мо же би ти до каз да су 
ва ше на ме ре ипак би ле бе за зле не. Слу ча је ви где су се емо-
џи сим бо ли на шли на су ду као ва ли дан до каз и по ка за тељ 
не чи је све сти, де си ли су се у Аме ри ци. Пр ви слу чај је био у 
Пит сбур гу где је по ли ци ја упо тре би ла три емо џи сим бо ла 
као ва жан по ка за тељ да је окри вље ни имао на ме ру да из вр-
ши пљач ку. Сам окри вље ни је био ра њен у по хо ду, а пре са ме 
пљач ке он је на со ци јал ним мре жа ма по ста вио емо џи чо ве-
ка ко ји тр чи, екс пло зи ју и пи штољ. Ту жи о ци су твр ди ли да 
ова три емо џи сим бо ла не сум њи во по ка зу ју да је окри вље ни 
имао на ме ру да из вр ши кри вич но де ло пљач ке и да је од го-
во ран за пуц ња ву и две по ги ну ле осо бе то ком не у спе ле 
пљач ке (Da ne si 2016: 380–386). Чи ње ни ца да емо џи ни су 
са мо на чин ко му ни ка ци је ме ђу мла ди ма до ка зу је и при мер 
из суд ни це у Њуjор ку. Је дан од бит них до ка за је би ла ре че-
ни ца на со ци јал ној мре жи оп ту же ног, а су ди ја је при хва тио 
зах тев адво ка та да се узме у об зир и чи ње ни ца да се на кра-
ју ре че ни це на ла зио и смај ли. Овај бит ни де таљ је, пре ма 
адво ка ту оп ту же ног, упра во слао по ру ку да на ме ре оп ту же-
ног ни су би ле кри ми нал не. За што би ина че ста вио смај ли да 
је су (Da ne si 2016: 373–380)?

ЗА КЉУ ЧАК
Ако узме мо у об зир да би уни вер зал но пи смо тре ба ло да 
при бли жи на ро де и до ве де до бо љег спо ра зу ме ва ња, мо ра 
се по ста ви ти пи та ње да ли би он да сва ки чо век тре ба ло да 
на па мет на у чи та кав си стем пи са ња ка ко би био у ста њу да 
раз го во а ра са ста нов ни ци ма све та, и још бит ни је, ко ли ко 
љу ди би уоп ште же ле ло да се ухва ти у ко штац са та квим 
по ду хва том. Сти че се ути сак да су се ста ри ји пред ло зи па си-
граф ских си сте ма до ста за ком пли ко ва ли ка ко би се ис по што-
ва ла гра ма тич ка пра ви ла, а ипак, то ни кад ни је мо гло да се 
ура ди та ко да бу де до бро за све је зи ке. По ста вља се он да 
пи та ње да ли би па си гра фи ја би ла ма ње уто пиј ска иде ја ка да 
би оста ви ла та ман то ли ко про сто ра чо ве ку сва ког на ро да, да 
кроз дух свог је зи ка ис ка же же ље ну ми сао? Да ли је ре ше ње 
упра во би ло у сим бо ли ма? Иа ко се емо џи си стем не мо же 
сма тра ти кла сич ним је зи ком, ни ти се сим бо ли мо гу рав на ти 
са ре чи ма, ко му ни ка ци ја помоћу њих ипак за са да са свим 
до бро функ ци о ни ше. Штави ше, иа ко је јед но став ност сва ког 
пи сма увек би ла же ље на карактеристика, у овом слу ча ју 
има мо чак и сва ко днев не гло бал не по тре бе за ши ре њем 
си сте ма. У њи ма се да нас огле да ју трен до ви, про ме не, ге не-
ра ли за ци је, а мо жда мо же мо чак ре ћи и про бле ми дру штва 
(в. фу сно ту 40). Има ју ћи у ви ду да су гло бал ни трен до ви 
та кви да ће ме ђу људ ска ко му ни ка ци ја све ви ше би ти окре-
ну та ди ги тал ној, по тре ба љу ди за но вим емо ци ја ма на екра-

27 Ау тор књи ге Mar cel Da ne si је из дао књи гу The se mi o tics of Emo ji: The ri se od 
Vi sual Lan gu a ge in the Age of In ter net, но вем бра 2016. го ди не ка да још увек 
ни су по сто ја ли сим бо ли на ко је су де вој чи це из спо та ука зи ва ле. Но ва вер-
зи ја уни ко да под ра зу ме ва спи сак сим бо ла ме ђу ко ји ма има мо и сим бо ле за 
же не ко је се ба ве раз ли чи тим по сло ви ма (ва тро га сац, су ди ја, спор ти ста итд).

ну би ће све ве ћа. У жи во ту со ци јал них ме ди ја оп ште по знат 
став је да ако се не што ни је об ја ви ло, он да се ни је ни де си ло. 
С тим у ве зи се и по ста вља пи та ње да ли ће мо до ћи до то га 
да ако се не ка кул ту ро ло шка или со ци јал на по ја ва не за бе-
ле жи у емо џи ко ду, она за пра во и ни је ва жна за дру штво?
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МАГИЧНИ КВАДРАТ НА БАКРОРЕЗУ 
ME LEN CO LIA § I

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОБЛИКА

Апстракт: Ди ре ров ква драт за слу жу је на шу па жњу као 
пр ви ма гич ни ква драт ко ји је при ка зан у де ли ма за пад не 
ли ков не умет но сти. Има ју ћи ди мен зи ју n=4, од но сно (4 × 4 
по ља), ма гич ну кон стан ту M=34 (збир бро је ва у сва ком 
хо ри зон тал ном ре ду, ве р ти кал ној ко ло ни или по ди ја го на ли) 
и 4M=136 (уку пан збир бро је ва у свих 16 по ља), са до дат ним 
ну ме рич ким осо би на ма, Ди ре ров ква драт при па да гру пи 
гно мон ских ма гич них ква дра та.
У ра ду се, по ред по ме ну тог ква дра та, ана ли зи ра са др жај 
гра фи ке Ме лан хо ли ја I, на ко јој су пред ме ти ко ји се ве зу ју, 
ка ко за тем пе ра мент ме лан хо ли је, та ко и за Ди ре ров од нос 
пре ма фи ло зо фи ји чо ве ко вог по сто ја ња. Та ко ђе се раз ма тра 
ге о ме три ја ком по зи ци је и при ка за них обје ка та и фи гу ра, 
по је ди нач но.
На овом ба кро ре зу Ди рер је по ка зао из у зет но ма те ма тич-
ко зна ње, по себ но сво је по зна ва ње ге о ме триј ских кон струк-
ци ја и при ме ну раз ли чи тих ме то да пред ста вља ња тре ће 
ди мен зи је.
Ако при хва ти мо да је Ме лан хо ли ја I пси хо ло шки ау то пор-
трет Ди ре ра, он да је ја сно да је ве ли ки умет ник не пре кид но 
се бе уса вр ша вао, јер је био сум њи чав и са мо кри ти чан пре ма 
де лу ко је је ства рао. Кроз пре и спи ти ва ње и стал не по ку ша-
је објек тив ног вред но ва ња по стиг ну тог, кон ти ну и ра но је 
раз ви јао сво је умет нич ке спо соб но сти и по ме рао гра ни це 
ква ли те та гра фич ког оти ска до пер фек ци је. Оства рио је 
вр хун ске ре зул та те до сти гав ши ни во вир ту о зно сти.
Кључ не ре чи: ба кро рез, ге о ме три ја, ма гич ни ква драт, 
ме лан хо ли ја, сим бол

ДВЕ ВЕР ЗИ ЈЕ ДИ РЕ РО ВЕ ГРА ФИ КЕ
ал тер Ко шац ки (Wal ter Koschatzky, 1921–2003) у свом 
де лу Die Kunst der Grap hik (1975) на во ди да је Ди ре ров 
(Al brecht Dürer, 1471–1528) ба кро рез Ме лан хо ли ја I 

(Me len co lia § I), из 1514. го ди не, ди мен зи ја 240 × 188 mm (Сл. 1), 
ко ји се на ла зи у Му зе ју Ал бер ти на у Бе чу, уства ри дру га вер-
зи ја, јер је на овом оти ску ко ри го ван ма гич ни ква драт.

Бри тан ски му зеј по се ду је пр ву вер зи ју, оти сак на ко ме је 
број 9 из ре зан у обр ну том по ло жа ју (Сл. 2). Ди рер је на кнад-
но на ба кар ној пло чи по ли рао са мо ква драт са бро јем 9 и 
по но во уре зао тај број у из ме ње ном пра вил ном по ло жа ју.

ТУ МА ЧЕ ЊЕ НА ЗИ ВА МЕ ЛАН ХО ЛИ ЈА I
Пре ма схва та њи ма фран цу ских ско ла сти ча ра из XI II ве ка, 
ме лан хо ли ци спа да ју у ону вр сту ми сли о ца код ко јих над 

спо соб но шћу раз ми шља ња до ми ни ра спо соб ност за ми шља-
ња, па су сход но то ме на да ре ни за ге о ме три ју. Ово илу стру-
је фи гу ра ко ја је Ди ре ро ва пер со ни фи ка ци ја ме лан хо ли је, 
по то ну ла у сво је ми сли, све сна обла сти ко је су јој не до ступ не 
што узро ку је ње ну пат њу и осе ћај без вољ но сти, огра ни че но-
сти и те ско бе. То је сли ка кре а тив ног би ћа ко ме сме та не пре-
мо сти вост ба ри је ра.

Ту ма че ња, за што је Ди рер на зи ву Ме лан хо ли ја до дао озна ку 
I, су раз ли чи та. Ер вин Па ноф ски (Er win Pa nofsky, 1892–1968), 
исто ри чар и те о ре ти чар умет но сти, је сма трао да је Ди рер 
же лео да при ка же и пре о ста ла три тем пе ра мен та (Сл. 3), али 
и да мо жда број је дан озна ча ва пр ви од три ти па ме лан хо-
ли је ка ко их је де фи ни сао Хајн рих Кор не ли јус Агри па (He in-
rich Cor ne li us Agrip pa, 1468–1535) у де лу De Oc cul ta Phi lo sop-
hia. Пре ма Агри пи кре а тив ност у умет но сти је под руч је 

В
Сл. 1 Me len co lia I, ба кро рез, 240 × 188 mm, 1514, Ал бер ти на, Беч
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ма ште, ко је сма тра пр вом и нај ни жом у хи је рар хи ји три 
ка те го ри је ге ни јал но сти. Сле де ћи сту пањ је област ра зу ма, 
док је нај ви ше ран ги ра но ду хов но под руч је. На Ди ре ро во 
ми шље ње да ме лан хо ли ја умет ни ка не пред ста вља ње го во 
бо ле сно ду шев но ста ње, већ ње го ве стреп ње и сум ње у вред-
ност оно га што ства ра, ути цао је и Мар си лио Фи ћи но (Mar-
si lio Fi ci no, 1433–1499), је дан од нај и стак ну ти јих ху ма ни ста и 
фи ло зо фа ита ли јан ске ра не ре не сан се. Фи ћи но је пи сао да 
од че ти ри тем пе ра мен та, је ди но ме лан хо ли ју ка рак те ри шу 
из ра же не кре а тив не спо соб но сти.

Има ту ма че ња да се озна ка I од но си на пр ви ста ди јум ал хе-
миј ског1 про це са тзв. ни гре до (лат. ni gre sco – по цр не ти, 
по там не ти), пре о бра жај нај гру бље ма те ри је у нај ви шу, тран-
сфо р ма ци је ме та ла у зла то. Ни гре ду у ана ли тич кој пси хо ло-
ги ји од го ва ра мрач но не све сно и бол но су о ча ва ње по је дин-
ца са вла сти том сен ком у про це су са мо спо зна је – ста ње 
ду бо ке ме лан хо ли је. (Tre bje ša nin 2011) 

1 У Ди ре ро во вре ме ал хе ми ја ком би ну је еле мен те мно гих на у ка и фи ло-
зоф ских ди сци пли на, као што су хе ми ја, ме та лур ги ја, фи зи ка, ме ди ци на, 
астро ло ги ја, ми сти ци зам и умет ност. По ка зу је ка рак те ри сти ке нео пла то-
ни зма, јер се ба ви одва ја њем дра го це них и чи стих ма те ри ја ла, од не чи стих 
и не са вр ше них.

Пе тер Штри дер (Pe ter Stri e der, 1913–2013) исто ри чар умет-
но сти, пи ше: »Основ на те ма ба кро ре за Ме лан хо ли ја I је при-
ка зи ва ње по ти ште но сти и ме лан хо ли је ко ја об у зи ма чо ве ка 
ка да по сум ња у успех свог де ла, а ко ју је и сам Ди рер ве о ма 
до бро по зна вао. Та ко ме лан хо ли ја, ко ју су ху ма ни сти и нео-
пла то ни сти це ни ли као по зи тив ну ду хов ну сна гу, по ма же 
чо ве ку ко ји ду хом и ру ком уме да ство ри не што но во.« (Štri-
der 1984)

Па ноф ски je сма трао да је на ба кро ре зу Ме лан хо ли ја I при-
ка за на нок тур но − сце на (Pa nofsky 1955), јер је са мо у тим 
усло ви ма мо гу ће ви де ти ко ме ту и ме се чев лук. Овај за кљу чак 
пот кре пљу је по да так да је Ди рер у са рад њи са кар то гра фом 
Ста би ју сом (Jo han nes Sta bi us, 1450–1522) из ра дио у др во ре зу 
кар те не бе ског сво да и штам пао их 1515. го ди не као пр ве у 
Евро пи. У не ким рас пра ва ма ко ме та се по ве зу је са са те ли том 
пла не те Са турн (Kli bansky, Pa nofsky and Saxl 1990) ко ја је би ла 
сим бол ме лан хо лич ног ста ња, док се у дру гим прет по став ка-
ма њом скре ће па жња на по ја ву ко ме те ви ђе не са Зе мље 1471. 
на Бо жић, у го ди ни у ко јој је ро ђен Ал брехт Ди рер.

Зве зду, у зад њем пла ну ком по зи ци је Ме лан хо ли ја I, Ур су ла 
Мар вин (Ur su la Mar vin, 1921–2018) аме рич ка на уч ни ца, пла-
не та р ни ге о лог, озна чи ла је као ме те о рит из Ен зис хај ма 
(En sis he im) ко ји је пао 7. но вем бра 1492. го ди не. Ди рер је 
мо гао да га ви ди, јер је био у Ба зе лу на 38 km од ме ста екс пло-
зи је. На др ве ној пло чи, на ко јој је ње го ва сли ка Је ро ни мус као 
по кај ник (Hi e ro ni mus als Büsser), на зад њој стра ни (по ле ђи ни) 
на сли као је екс пло зи ју по ме ну тог ме те о ри та, ко јом сим бо-
лич но ука зу је на опа сност по чо ве чан ство. (Mar vin 1992)

СИМ БО ЛИ ФИ ГУ РА И ОБЈЕ КА ТА
На ба кро ре зу Ме лан хо ли ја I, за ко ји Па ноф ски ка же да је, у 
пре но сном сми слу, ду хов ни ау то пор трет умет ни ка, Ди рер је 
при ка зао фи гу ру са кри ли ма (ан ђе о ску) као пер со ни фи ка-
ци ју ме лан хо ли је. Она је у се де ћем по ло жа ју са гла вом осло-
ње ном на ру ку (ре не сан сни сим бол ко ји озна ча ва про цес 
раз ми шља ња), за гле да на у про стор ко ји на ком по зи ци ји ни је 
при ка зан. У ње ној дру гој ру ци је ше стар2, алат ге о ме три је 
ко ја је јед на од се дам сло бод них ве шти на (Сл. 4), ко ју је 
Ди рер по зна вао и раз ви јао, уз ве ро ва ње да ће, ко ри сте ћи је, 
до ћи до бо љих ре зул та та у свом ства ра ла штву. Не тре ба 
за бо ра ви ти да у ан ти ци и у сред њем ве ку по јам умет но сти 
ни је зна чио умет нич ко пред ста вља ње све та, већ на чи не 
прак тич ног раз у ме ва ња при ро де кроз по сма тра ње. На гра-
фи ци је и мно го дру гих сим бо ла, ме ђу ко ји ма су: ма сти о ни-
ца, пин це та, ме ди цин ски при бор и др., ко ји мо гу да се по ве-
жу са по знан ством Ди ре ра и Па ра цел зи ју са (Pa ra cel si us, 
1493–1541) швај цар ског фи зи ча ра, ал хе ми ча ра и астро ло га.
У сво јим крат ким на по ме на ма ве за ним за овај ба кро рез, 
Ди рер по ста вља пи та ње о при ро ди ле пог. По ми ње при ка зан 
све жањ кљу че ва и тор би цу за но вац, као сим бо ле мо ћи и 
бо гат ства. 

Алат ке, те сар ске и оне за об ра ду ка ме на, ра су те по по ду 
упу ћу ју на пле ме ни те за на те, ло нац на ва три ве зу је се за 
ал хе ми чар ске екс пе ри мен те, ва га на во ди на упо ре ђи ва ње 
те жи не до бра и зла, пе шча ни сат на про ла зност вре ме на, 
сун ча ни сат на нео п ход ност сун ча них тре ну та ка, док је ан ђе-

2 У тра ди ци о нал ној ико но гра фи ји ше стар је сим бол опре зно сти, прав де, 
уме ре но сти, исти но љу би во сти, свих вр ли на ко је се те ме ље на ду ху ме ре. 
По стао је и сим бол ге о ме три је, астро но ми је, ар хи тек ту ре и ге о гра фи је, увек 
из истог раз ло га: ин стру мент је ме ре ња, а по себ но од но са. По што је Са турн, 
у по чет ку ра тар ско бо жан ство, имао ме ђу атри бу ти ма ме ре ње зе мље, ше-
стар је и Са тур нов атри бут чи ме по ста је и сим бол ме лан хо ли је. (Ger bran i 
Še va li je 2009)

Сл. 2 Ма гич ни ква драт са обр ну тим бро јем 9, је ди ни ова кав оти сак 
ба кро ре за Me len co lia I из 1514, Бри тан ски му зеј, Лон дон

Сл. 3 Сан гви ник, флег ма тик, ко ле рик, ме лан хо лик – че ти ри скулп ту ре, XVII 
век, Шарл Ле Брин (Char les Le Brun), дво ри шна фа са да на дво р цу Вер сај
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лак (итал. put to) ко ји се ди на во де нич ном ка ме ну сим бол 
чед но сти и ду хов не чи сто те. Зво но ве ро ват но упо зо ра ва да 
не сме мо да про пу сти мо ва жна де ша ва ња у на шем окру же-
њу, или као сим бол пер цеп ци је зву ка мо жда тре ба да нас 
под се ти на Пла то нов опис ди ја ло га Со кра та и Хи пи о са о пој-
му ле по те3 ко ју, осим што ви ди мо, ми и чу је мо (Пла тон, Hip-
pi as Ma jor, око 390. го ди не пре н.е.). 

Пас је на сред њо ве ков ним при ка зи ма ме лан хо ли је че сто 
при су тан као агре сив на жи во ти ња, док код Ди ре ра по спа ни 
пи то ми хрт је ве ро ват но сим бол нео ства ре ног при ја тељ ства. 
Ка мен пра вил но ис кле сан у об ли ку па ра ле ло пи пе да оста је 
не ре шен сим бол. Има те о ре ти ча ра ко ји га по ве зу ју са по ли-
е дри ма због Ди ре ро вог по што ва ња Пла то но вог до при но са 
ге о ме три ји (Пла то но ва те ла).

Прет ход но по ме ну тих се дам сло бод них ве шти на4 би ло је 
по де ље но на три ви јум: гра ма ти ку, ло ги ку, ре то ри ку - гру пу 
ху ма ни стич ких на у ка и ква дри ви јум: арит ме ти ку, ге о ме три-
ју, му зи ку, астро но ми ју − гру пу ма те ма тич ких ди сци пли на. 
Та ко су у Ме лан хо ли ји I за сту пље не мно ге на уч не обла сти, 
ме ђу ко ји ма: астро но ми ја, ге о ме три ја, ма те ма ти ка, фи ло зо-
фи ја, пси хо ло ги ја, ал хе ми ја.

Сло же ни са др жај и раз ли чи та ту ма че ња ба кро ре за Ме лан-
хо ли ја I ин спи ри са ли су мно ге ау то ре (књи жев ни ке, сли ка ре, 
филм ске ства ра о це), од ко јих из два ја мо: Гот фрид Ке лер 
(Gottfried Kel ler, 1819–1890) швај цар ски пе сник је, ин спи ри-
сан Ди ре ро вом гра фи ком, на пи сао 1848. го ди не пе сму 
Ме лан хо ли ја; Мунк (Edvard Munch, 1863–1944) на сли као је 

3 Ди рер је на пи сао есеј о есте ти ци ко ји са др жи те о ри ју о иде а лу ле по те. Од-
ба цио је Ал бер ти је ву де фи ни ци ју пој ма објек тив не ле по те, јер је сма трао да 
је она ре ла тив на, а да је истин ска ле по та скри ве на у при ро ди.

4 При ка за не мер де ви не има ју се дам преч ки па је мо гу ће да су сим бол ових 
се дам ве шти на. Ка ко се на ста вља ју ван ком по зи ци је, јер се не ви ди по след-
ња преч ка, оне асо ци ра ју и на ле стви це Св. Ја ко ва.

де ве де се тих го ди на XIX ве ка сли ку са на зи вом Ме лан хо ли ја 
са људ ском фи гу ром у пр вом пла ну ко ја је у истом по ло жа ју 
као Ди ре ро ва фи гу ра − пер со ни фи ка ци ја ме лан хо ли је; пре-
ма на зи ву Ди ре ро вог ба кро пи са, из вор ни на слов ро ма на 
Жан Пол Сар тра (Jean-Paul Sar tr, 1905–1980) Ме лан хо ли ја из 
1938. го ди не, из да ва чи су про ме ни ли у на зив Муч ни на; 
не мач ки пи сац То мас Ман (Tho mas Mann, 1875–1955) је опи-
сао ма гич ни ква драт и ње гов нео бич ни склад у ро ма ну Док-
тор Фа уст 1943. го ди не; Ан ри Ле вен брук (Hen ri Lœven-
bruck, 1972–) фран цу ски пи сац је 2002. го ди не на пи сао 
ро ман Те ста мент ве ка са за пле том ве за ним за ба кро рез 
Ме лан хо ли ја I; ма гич ни ква драт са Ди ре ро вог ба кро ре за 
иза бран је и за те му у но ве ли по пу лар не ли те ра ту ре Из гу-
бље ни сим бол Де на Бра у на (Da niel Ger hard Brown, 1964–) из 
2009. го ди не; ова Ди ре ро ва гра фи ка је упо тре бље на у про-
ло гу Три је ро вог (Lars von Tri er, 1956–) фил ма Ме лан хо ли ја из 
2011. го ди не.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ ФОР МЕ 
На гра фи ци Ме лан хо ли ја I Ди рер ко ри сти фрон тал ну пер-
спек ти ву са јед ним на гла ше ним не до гле дом (Dürer 1995) и 
пеј за жем оба ле мо ра или је зе ра са сред њо ве ков ним гра дом 
у по за ди ни5. Мер де ви не ко је де ле про стор и упу ћу ју на 
пред њи план сце не, при ка за не су у фрон тал ном по ло жа ју 
ка ко би преч ке за др жа ле при ро дан, па ра лел ни по ло жај без 
пер спек тив не де фор ма ци је.

Око 1512. го ди не Ди рер ра ди ски це, цр те же ту шем и 
пе ром, на ко ји ма су по ли е дар (Сл. 5) и ше стар (Сл. 6). Ка сни-
је ће их ко ри сти ти за гра фи ку Ме лан хо ли ја I.

Приказанo ге о ме триј ско те ло је за ру бље ни ром бо е дар – 
Ди ре ров по ли е дар, кон стру и сан ори ги нал ном ме то дом. Гор-
њи и до њи ба зис су два јед на ко стра нич на тро у гла чи ја је 

5 По ве зу ју ћи Ме лан хо ли ју и је зе ро Ле ман у по јам Ле ман хо ли ја (Le man co lia) 
До ми ник Ра дри ца ни (Do mi ni que Ra driz za ni, 1963–), швај цар ски исто ри чар 
умет но сти, на Ди ре ро вом ба кро ре зу пре по зна је за мак Ши јон (Chil lon) о че-
му пи ше у сво јој књи зи (Ra driz za ni 2013).

Сл. 5 Ди ре ро ва ски ца по ли е дра из 1512. го ди не, Lan des bi bli ot hek, Дре зден

Сл. 6 Ди ре ро ва ски ца ше ста ра из 1512. го ди не, Lan des bi bli ot hek, Дре зден

Сл. 4 Фи ло зо фи ја и се дам ве шти на, ~ 1180, Хе рад фон Ланд сберг (Her rad 
von Land sberg, ~ 1130–1195
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ор то го нал на про јек ци ја на ба зи сне рав ни пра ви лан зве зда-
сти ше сто у гао, а боч не стра не чи ни шест не пра вил них пе то-
у гло ва. Не пра вил ни пе то у гао (72°, 108°, 126°, 126°, 108°) је 
до би јен из ром ба чи ји су угло ви 72°, 108°, 72° и 108°, а ко ме 
је за ру бље но јед но те ме од се ца њем рав но кра ког тро у гла 
(54°,72°, 54°). То те ме је за ми шље ни »от се че ни« врх тро стра-
не пи ра ми де над јед на ко стра нич ним тро у глом као ба зи сом, 
од но сно за јед нич ко те ме три ром ба за ру бље ног по ли е дра. 
Од укуп но два на ест те ме на (сл. 7 – до њи де сни ква драт) раз-
ли ку је се шест те ме на (1,2,3,10,11,12) код ко јих се у сва ком се ку 
јед на ко стра нич ни тро у гао и по два пе то у гла, и дру гих шест 
те ме на (4,5,6,7,8,9) у ко ји ма се у сва ком се ку по три пе то у гла. 
Ди ре ров по ли е дар дат у фрон тал ном из гле ду упи сан је у 
ма гич ни ква драт (Сл. 7).

Ди рер кон ту ру лоп те на мер но ре ша ва кру жном ли ни јом, 
а не елип тич ном ко ја би од го ва ра ла кон струк тив ној пер спек-
ти ви, али би и асо ци ра ла по сма тра ча на елип со ид, а не на 
сфе ру. За то соп стве ном ге о ме триј ском сен ком ку гле до дат но 
по ја ча ва ути сак пра вил не за кри вље но сти при ка за не лоп те. 
Ше стар, чи ји раз мак из ме ђу кра ко ва од го ва ра по лу преч ни ку 
лоп те, се на ла зи у сред њој зо ни ком по зи ци је и »по ве зу је« 
лоп ту у нај ни жем по ја су са кру жним лу ком ме се че ве ду ге у 
нај ви шој зо ни гра фи ке. 

Ди рер је ве ро вао да ако умет ник же ли успе шно да пред-
ста ви про стор не од но се и тач но их при ка же на рав ни сли ке 
или гра фи ке, он мо ра да по зна је ма те ма ти ку, ге о ме три ју, ста-
ти ку и ме ха ни ку. Ге о ме три ју је сма трао осно вом сли кар ства. 

Ис ти цао је по ве за ност те о ри је и прак се. Го во рио је да ге о ме-
три ја спа ја сло бод ну умет ност и умет нич ке за на те6.

Осла ња ње на ге о ме триј ска ре ше ња до ко јих је у мно го при-
ме ра сам до ла зио, да ва ло му је си гур ност и са мо по у зда ње. 
Упо зна ва ње са ори ги на ли ма ре мек-де ла ита ли јан ске умет-
но сти Ди ре ру је до не ло но ва зна ња о мо гућ но сти ма ко ри-
шће ња раз ли чи тих ме то да при ка зи ва ња про сто ра.

ИСТО РИ ЈАТ МА ГИЧ НОГ КВА ДРА ТА
Нај ста ри ји ма гич ни ква дра ти су уме сто бро је ва има ли сло ва 
или сим бо ле. Ка рак те ри са ла су их ма гиј ска и ре ли гиј ска 
свој ства. 

Је дан од пр вих ма гич них ква дра та са бро је ви ма по ти че из 
Ки не. Пре ма ле ген ди у ста ром ки не ском ру ко пи су (око 2000 
го ди на пре н.е.) из ре ке Hu ang-He  (Жу та ре ка) на оба лу је 
иза шла кор ња ча на чи јем окло пу на ле ђи ма је био нео би чан 
рас по ред та ча ка (Сл. 8). Де чак је при ме тио да оне пред ста-
вља ју де вет при род них бро је ва ко ји су рас по ре ђе ни та ко да 
у сва ком ре ду, ко ло ни и обе ди ја го на ле, има ју исти збир јед-
нак бро ју 15 ко ји од го ва ра бро ју да на ци клу са од мла дог до 
пу ног Ме се ца. Био је то ма гич ни ква драт са 3х3 по ља, да нас 
по знат као Ло Шу ква драт (Lo − ре ка, Shu − књи га).

6 У ра ди о ни ци сво га оца Ди рер је из у чио зла тар ски за нат, као зна ње и ве-
шти ну ко ји су до при не ли ње го вом уса вр ша ва њу гра фич ких тех ни ка ба кро-
ре за и др во ре за до вр хун ског ни воа.

Сл. 7 Ма гич ни ква драт са обр ну тим бро јем 9, је ди ни ова кав оти сак 
ба кро ре за Me len co lia I из 1514, Бри тан ски му зеј, Лон дон

Сл. 8 Ло Шу ма гич ни ква драт на ле ђи ма кор ња че

Сл. 9 Па лин дром ски ма гич ни ква драт са сло ви ма, Хе р ку ла нум, I век н.е.
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SA TOR APE RO TE NET OPE RA RO TAS (орач за плу гом упра-
вља ра до ви ма) је ла тин ска сен тен ци ја ко ју по ми ње Пли ни је 
Ста ри ји. (Ger bran и Še va li je 2009) Она је палиндром од пет 
ре  чи (свака са пет слова), које се рас по ре ђе не у 5×5 по ља 
ма гич ног ква дра та, мо гу се чи та ти вер ти кал но, хо ри зон тал но, 
са ле ва на де сно, са де сна на ле во, при че му ре до след, при ро-
да ре чи и њи хо во зна че ње се не ме ња ју (сл. 9). Овај па лин-
дром ски ква драт ка рак те ри шу цен трал на си ме три ја, осна 
си ме три ја пре ма обе ди ја го на ле и ро та ци ја за 180 сте пе ни. 
Нај ста ри ји при мер SA TOR ква дра та је из Хер ку ла ну ма, I век н.е.

У Ин ди ји нај ра ни ји опи си ма гич них ква дра та по ти чу из 
пр вих де ка да но ве ере, са ди мен зи ја ма n=4 (4×4 по ља). Пан-
ди ја го нал ни ма гич ни ква драт је са кон стант ним зби ром на 
сва кој ди ја го на ли, укљу чу ју ћи и збир бро је ва на спо ред ним, 
тзв. »из ло мље ним« ди ја го на ла ма. При мер та квог ква дра та 
ко ји се сма тра јед ним од нај са вр ше ни јих, упи сан је у зид хра-
ма Пар шва нат (Par shva nath) у Ка ју ра ху, (Kha ju ra ho) Ин ди ја, 
у XII ве ку. Че твр тог је ре да (Сл. 10), од но сно са др жи 4х4 по ља 
и има ма гич ну кон стан ту M=34.

Ма гич ни ква драт на гво зде ној пло чи (Сл. 11) ше стог ре да, 
са хин ду-арап ским бро је ви ма, има 6х6 по ља и ма гич ну кон-
стан ту M=111, по ти че из Ки не, ди на сти ја Ју ан – мон гол ска 
ди на сти ја ко ја је вла да ла од 1271. до 1368. го ди не. Чи не га 
јинг-јанг сим бо ли, сви не пар ни бро је ви су јанг сим бо ли и 
пред ста вља ју Не бо, а сви пар ни су јинг сим бо ли ко ји пред-
ста вља ју Зе мљу.

У сред њем ве ку у Евро пи, са раз во јем астро но ми је, се дам 
пла не та се по ве зу је са ма гич ним ква дра ти ма раз ли чи тих 
ве ли чи на, ко ји су по зна ти као пла не тар ни пе ча ти: Са турн 
(3×3) олов ни, Ју пи тер (4×4) ка лај ни, Марс (5×5) гво зде ни, 

Сл. 10 Нај са вр ше ни ји ма гич ни ква драт из хра ма Пар шва на та,
Ка ју ра хо, Ин ди ја, XII век

Сл. 11 Гвоздена плоча са магичним квадратом 6×6, бројеви су хинду-
арапски, династија Јуан (1271 – 1368), Кина

Сл. 12 Ма гич ни ква драт на за пад ним вра ти ма ба зи ли ке 
Са гра да Фа ми ли ја, Бар се ло на, 1882-2026/28

Сл. 13 Ге о ме триј ски ма гич ни ква драт, Ли Са ла уз, 2001



66

Сун це (6×6) злат ни, Ве не ра (7×7) ба кар ни, Мер кур (8×8) од 
ле гу ре сре бра и Ме сец (9×9) сре бр ни.

На за пад ној фа са ди (са Хри сто вим рас пе ћем) ба зи ли ке 
Са гра да Фа ми ли ја у Бар се ло ни (Сл. 12), ко ју је про јек то вао 
Ан то ни Га у ди (An to ni Gaudí, 1852–1926), ва јар Жо зеф Су би-
акс (Jo sep Su bi rachs, 1927–2014) је ре а ли зо вао ма гич не ква-
дра те ди мен зи ја n=4 и М=33. Ма гич на кон стан та под се ћа на 
го ди не ко је је имао Христ ка да је стра дао. Да би се по сти гао 
збир 33 би ло је нео п ход но да се бро је ви 10 и 14 по но ве, а 12 
и 16 из о ста ве.

Ге о ма гич ни ква драт уме сто бро је ва са др жи ге о ме триј ске 
об ли ке (сл. 13). Осми слио га је 2001. го ди не ен гле ски ин же-
њер Ли Са ла уз (Lee Sal lows, 1944–). У сва ком ре ду, ко ло ни и 
ди ја го на ли овог ква дра та об лик мо же да се »пре сло жи« у 
за јед нич ки глав ни об лик. На при ка за ном при ме ру у сре ди ни 
је ге о ма гич ни ква драт са 3х3 по ља, а око ње га су да та ре ше ња 
(ром бо ви) ка ко се об ли ци у ре до ви ма, ко ло на ма и ди ја го на-
ла ма сре ди шњег ква дра та скла па ју у глав ни об лик. 

Се ри је по штан ских ма ра ка обла сти Ма као На род не ре пу-
бли ке Ки не из 2014. и 2015. го ди не, са те мом ма гич ни ква-
дра ти, по ка зу ју по пу лар ност ових ква дра та. Мар ке су рас по-
ре ђе не (Сл. 14) у три ре да са по три раз ли чи та нај зна чај ни ја 
при ме ра. У пр вом ре ду су Ди ре ров, Лу бе ров и Са тор ква-
драт, у дру гом Френ кли нов, Су Хуи и Са ла у зов ква драт, а у 
тре ћем Та не јев, Клин ток/Оле рен шоу и Ко ли со нов ква драт. 
Лу бе ров (Si mon de la Lo ub ère, 1642–1729) ква драт има 5×5 
по ља и је дин ствен је по то ме што се ди ја го нал но ни за ње бро-
је ва ре ша ва по моћ ним по љи ма ко ја окру жу ју основ ни ква-
драт. Пан ди ја го нал ни ква драт са 8х8 по ља Бен џа ми на Френ-
кли на (Be nja min Fran klin, 1706–1790) аме рич ког на уч ни ка, 
има из ло мље не ди ја го на ле ко је су озна че не раз ли чи тим 
бо ја ма. Сва ка бо ја од ре ђу је збир бро је ва у њи ма − 260. Ори-
ги нал па лин дром ске пе сме ки не ски ње Су Хуи (Su Hui, IV н.е., 

VI ди на сти ја) има 29×29 ква дра та, ов де је при ка зан њен цен-
трал ни део од 15×15 по ља. Ин диј ски ма те ма ти чар Ин дер 
Та не ја осми слио је па лин дром ски пан ди ја го нал ни ква драт 
чи ји је на зив па лин дром IXO HO XI 88 ко ји у сва ком ре ду, 
ко ло ни и ди ја го на ли има збир 88. Ка рак те ри шу га си ме три ја, 
ро та ци ја и ре флек си ја. Клин ток (Emory Mc Clin tock, 1840–
1916) аме рич ки на уч ник, је 1896. го ди не опи сао пан ди ја го-
нал ни ква драт са 4×4 по ља, док је 1986. го ди не бри тан ска 
ма те ма ти чар ка Оле рен шоу (Da me Kat hleen Ol le ren shaw, 
1912–2014) ре ши ла пот пу ни пан ди ја го нал ни ма гич ни ква драт 
са 8×8 по ља. Да вид Ко ли сон (Da vid Col li son, 1937–1991) аме-
рич ки на уч ник, ре шио је ква драт 14. ре да (14×14) са ма гич-
ном кон стан том М=1379. Чи ни га низ бро је ва од 1 до 196. По 
из гле ду овај ква драт асо ци ра на па чворк (порт. re tal hos).

ДИ РЕ РОВ МА ГИЧ НИ КВА ДРАТ
Ди рер је по зна вао раз ли чи те ма те ма тич ке ди сци пли не, 
ме ђу њи ма и ну ме ро ло ги ју. На ба кро ре зу Ме лан хо ли ја I кон-
стру и сао је ма гич ни ква драт ко ји је као ме тал ну пло чу по ста-
вио у уду бље њу на фрон тал ном фа сад ном зи ду, из над цен-
трал не фи гу ре.7 У два сред ња по ља до њег ре да ква дра та 
на ла зе се бро је ви 15 и 14 ко ји спо је ни да ју го ди ну на стан ка 
ове гра фи ке — 1514.

Ди ре ров ква драт је по де љен на 16 по ља (4×4), зна чи да је 
4. ре да, од но сно ди мен зи је n=4, а скуп бро је ва n2 чи не це ли 
бро је ви од 1 до 16. Ма гич на кон стан та је M=(n3+n):2=34 ко ја 
пред ста вља збир бро је ва у вер ти кал ној ко ло ни, хо ри зон тал-
ном ре ду и ди ја го на ли ква дра та, та ко ђе озна ча ва исти збир 
34 бро је ва у че ти ри цен трал на ква дра та, а тај збир има ју и 
бро је ви у че ти ри уга о на ква драт на по ља. По ло ви на вред но-
сти ма гич не кон стан те, M:2=17 од го ва ра зби ру бро је ва у сва-
ка два цен трал но-си ме трич на по ља. Због свих ових ну ме рич-
ких осо би на Ди ре ров ква драт је тзв. гно мон ски ма гич ни ква-
драт. Дат је ше мат ски при каз (Сл. 7) че тво ро у гло ва чи ја 
те ме на озна ча ва ју по ља ква дра та у ко ји ма су бро је ви чи ји је 
збир јед нак ма гич ној кон стан ти M=34. 

Ди ре ров ква драт је по себ но зна ча јан као пр ви ма гич ни 

ква драт при ка зан у европ ској умет но сти. По сто ји ми шље ње 
да га је Ди рер осми слио и при ка зао уве рен да ну ме ро ло шке 
тех ни ке мо гу да ути чу на по зи тив не про ме не пси хо ло шких 
ста ња де пре си је и ме лан хо ли је.

Франк Мор зик (Frank Mor zuch, 1951–) фран цу ско-ка над-
ски ви зу ел ни умет ник, по де лио је ком по зи ци ју Ме лан хо ли-
ја I на 16 по ља у ко ја је упи сао бро је ве Ди ре ро вог ма гич ног 
ква дра та.8 Из дво јио је 8 па ро ва цен трал но-си ме трич них 

7 Пра ва, на ко јој је гор ња хо ри зон тал на стра ни ца Ди ре ро вог ква дра та, про-
ла зи злат ном тач ком осо ви не пе шча ног са та.

8 Из да вач ка ку ћа Фла ма ри он (Flam ma rion) је по во дом обе ле жа ва ња 500 
го ди на од на стан ка ба кро ре за Ме лан хо ли ја I, об ја ви ла 2014. го ди не ис тра-
жи вач ки рад L’aff a i re Dürer Фран ка Мор зи ка.

Сл. 14 По штан ске мар ке са те мом ма гич ни ква драт, Ки на, 2014/2015
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Сл. 15 Шеме одређивања уређених парова бројева чији је збир 17.
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бро је ва (њи хов збир је 17) и на пра вио за ни мљи ву ана ли зу 
сим бо ла у по љи ма ко ји су на овај на чин при дру же ни. Из два-
ја се по ве зи ва ње сфе ре (иде ал не ге о ме триј ске фор ме) и 
ма гич ног ква дра та (за го нет не на у ке о бро је ви ма) ко ји су у 
по љи ма 4 и 13, а по мо ћу ко јих Ди рер по сред но по ста вља 
пи та ње ква дра ту ре кру га.

РЕ ЗИ МЕ
По ред ве ли ког бро ја по ку ша ја, те о ре ти ча ри и исто ри ча ри 
умет но сти ни су ус пе ли да об ја сне зна че ња и сим бо ли ку свих 
фи гу ра и пред ме та при ка за них на ба кро ре зу Ме лан хо ли ја I. 
Ме ђу ениг ма ма је и ка мен у об ли ку за ру бље ног ром бо е дра 
кон стру и са ног Ди ре ро вом ме то дом.

Ре не сан сно уче ње ве зи ва ло са за мно ге та да ак ту ел не 
на уч не обла сти, али и за фи ло зо фи ју и пси хо ло ги ју ан тич ког 
пе ри о да, што је по бу ди ло ин те ре со ва ње он да шњих ли ков-
них умет ни ка, ме ђу ко ји ма и Ди ре ра, за те му ме лан хо ли ја. 

Та ко Ди ре ро ва Ме лан хо ли ја I у се би са жи ма але го ри ју јед-
ног од че ти ри тем пе ра мен та, ге о ме три ју као јед ну од се дам 
сло бод них ве шти на, нео пла то ни стич ку иде ју са тур нов ског 
ге ни ја, али су шти на при ка за не ме лан хо ли је сва ка ко је не моћ 
до се за ња са вр шен ства и огра ни че ност људ ског ин те лек та.

По јам ле пог као те ма за фи ло зоф ску рас пра ву у ду ху Пла-
то но вог схва та ња ле по те, а на ро чи то ко је је ли ков но зна че ње 
овог пој ма, по себ но је ин те ре со ва ла Ди ре ра. О то ме све до че 
ње го ви те о риј ски тек сто ви на по ме ну ту те му.

Ди рер је имао мо гућ но сти да ко ри сти нај зна чај ни ју ли те-
ра ту ру са вре ме ни ка и то из не ко ли ко раз ли чи тих обла сти, 
што је он и чи нио про ду бљу ју ћи сво ја зна ња у сва кој од њих. 

Ка да је о ге о ме три ји реч, Ди рер је њу про у ча вао, раз ви јао 
и про ми шље но ко ри стио у сво јим ра до ви ма, ка ко у обла сти 
гра фи ке, та ко и у сли кар ству. У ана ли зи Ди ре ро вих ори ги-
нал них ге о ме триј ских ре ше ња из обла сти пла ни ме три је, сте-
ре о ме три је и кон струк тив не пер спек ти ве, на ме ће се за кљу-
чак да је ње го ва ге ни јал ност по ка за на у гра фич ким и сли кар-
ским де ли ма, ста ви ла у дру ги план ње гов до при нос раз во ју 
ге о ме три је за ко ју је та ко ђе имао не сум њив дар и успе шност 
у ре ша ва њу про бле ма но вим ори ги нал ним кон струк ци ја ма. 
Оста је не прав да ко ју тре ба ис пра ви ти и да ти му ме сто ме ђу 
нај ве ћим име ни ма свет ских ге о ме три ча ра.

Као све стра но обра зо ван сли кар-гра фи чар не мач ке ре не-
сан се, раз ви јао је сво је ду хов но схва та ње уни вер зу ма ин те-
ре су ју ћи се за мно ге обла сти из ху ма ни стич ких и при род них 
на у ка, по себ но ма те ма ти ке. За то не тре ба да нас чу де по ле-
ми ке и не до у ми це те о ре ти ча ра и исто ри ча ра умет но сти, из 
раз ли чи тих епо ха, од Ди ре ро вих са вре ме ни ка до на шег вре-
ме на, у ту ма че њу са др жа ја ње го вог из у зет ног де ла ка кво је 
Ме лан хо ли ја I.
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Сл. 16 Двадесет и седам истакнутих тачака просторне решетке облика 
хексаедра даје 48 уређених тројки бројева таквих да је њихов збир 42. Пример 
повезује геометрију и комбинаторику. Уочава се да по три тачке дијагонала 
квадрата који чине омотач коцке не припадају поменутом скупу. Међутим, 
остале тројке тачака и то: телесних дијагонала, дијагонала медијалних 
квадрата, њихових страница, као и ивица коцке, припадају скупу бројева 
чији је збир 42.

Сл. 17 Када се бројеви квадрата, који се налази у средини цртежа, умање 
сваки за 1 и помноже збиром поља магичног квадрата који је са леве стране 
4×4=16, добијају се вредности поља квадрата на десној страни цртежа; 
нпр. 2-1×16=16, 7-1×16=96, 6-1×16=80… Решење великог квадрата (12×12) 
је помоћу његових делова − 9 квадрата, сваки са 4×4 поља, у којима су 
збирови полазног 4×4 квадрата (горе лево) и по једног броја из квадрата 3×3 
квадрата са десне стране. Нпр. 1+16=17, 14+16=30, 7+16=23, 12+16=28… Тако 
је средње десно поље због сабирања са нулом у ствари поновљен полазни 
квадрат.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1945-5100.1992.tb01056.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1945-5100.1992.tb01056.x
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Ап стракт: Огле дал ске сли ке, у за ви сно сти од раз ли чи тих 
фак то ра, код по сма тра ча ства ра ју убе дљи ве илу зи о ни-
стич ке ви зу ел не ефек те. Об лик и фи зич ке осо би не огле дал ске 
по вр ши, као и њен по ло жај у од но су на мо дел, до ми нант но 
ути чу на ви зу ел не ефек те огле дал ских сли ка. Из глед мо де ла 
ко ји се огле да та ко ђе ути че на до би ја ње од ре ђе них илу зи ја.
По ред ге о ме триј ске оп ти ке, ко јом се об ја шња ва од би ја ње 
све тло сти, у овом ра ду се ука зу је и на зна чај ка та ка у сти ке 
у раз у ме ва њу и при ме ни за кри вље них огле да ла.
Ис ти чу се сле де ћи ви зу ел ни ефек ти: мул ти пли ци ра ње 
про сто ра, ка ле и до скоп, про ме на ди мен зи је и об ли ка, па но-
рам ска сли ка, »ри бље око«, ана мор фо за, це ли на до би је на 
ре флек си јом сег мен та, »Пе пе ров дух«, хо ло грам и про стор-
на кон фу зи ја.
Да та је де таљ на ана ли за по ме ну тих ефе ка та и по себ но 
усло ва под ко ји ма на ста ју. На при ме ри ма из сли кар ства, 
гра фи ке, скулп ту ре, сце но гра фи је, ар хи тек ту ре и ди зај на 
ука за но је на њи хо ву ши ро ку при ме ну у раз ли чи тим обла-
сти ма ви зу ел них умет но сти.
Кључ не ре чи: огле дал ска сли ка, ви зу ел ни ефе кат, оп тич ка 
илу зи ја, ге о ме триј ска оп ти ка, про стор ни мо дел

ОГЛЕ ДАЛ СКА СЛИ КА И ЊЕ НА СИМ БО ЛИ КА
д раз у ре флек ту ју ћим по вр ши на ма од у век је ин те ре-
со вао чо ве ка. Пр во огле да ло ко је је ко ри стио би ла је 
по вр ши на во де. Нај ста ри ја пра вље на огле да ла би ла 

су од при род ног вул кан ског угла ча ног ста кла. При ме ри ове 
вр сте огле да ла, про на ђе ни у Ана до ли ји, су из пе ри о да око 
6000 го ди на пре но ве ере. 

Огле да ло је уни вер зал ни сим бол про све тље ња, му дро сти, 
зна ња, све сти и уви да у се бе. Та ко ђе је сим бол не у трал но сти 
и објек тив но сти. (Tre bje ša nin 2011) Сво је ме сто има у раз ли-
чи тим ре ли ги ја ма и кул ту ра ма, а ње го ва бо га та сим бо ли ка 
мо же се про на ћи и у мно гим књи жев ним и ли ков ним де ли-
ма. На на шем тлу је би ло у упо тре би ка да је оно уоп ште 
пред ста вља ло рет кост (Је врић –Ла за ре вић 1982). У умет но-
сти је че сто ко ри шће но као по моћ но сред ство за ре ша ва-
ње ау то пор тре та умет ни ка, али и као сим бол са мо а на ли зе. 
У пси хо ло ги ји пер цеп ци је по знат је »Ве не рин ефе кат« као 
фе но мен код ко јег по сма трач сли ке ви ди ле ђи ма окре ну ту 
Ве не ру ис пред ко је је огле да ло, прет по ста вља ју ћи да се она 
ди ви свом од ра зу у ње му док не за па зи да Ве не ра за пра во 
гле да од раз по сма тра ча, од но сно сли ка ра. Ме ђу нај по зна-
ти јим при ме ри ма из умет но сти на ко ји ма је глав ни мо тив 

огле да ло су: Пор трет Ар нол фи ни је вих из 1437. ау то ра Ја на 
Ван Ај ка, Тин то ре то ва сли ка Су за на и стар ци из 1555, Ка ра-
ва ђов Нар цис на сли кан 1597–1599, Ве ла ске зо ва Ве не ра са 
ку пи до ном за вр ше на из ме ђу 1647. и 1651, Ен гр ов Пор трет 
го спо ђе Инес Мо ат сје из 1856, Ло тре ко ва сли ка Же на ис пред 
огле да ла из 1897, Ма не ов Бар у Фо ли Бер же ру из 1882, Пи ка-
со ва Де вој ка са огле да лом из 1932, Ау то пор трет Ар нол да 
Њу ма на из 1939. итд. При ме на огле да ла у умет но сти отва ра 
дис курс о егу и ал те ре гу, од но сно ду ал но сти ко ја се не ве зу-
је са мо за ау то пор трет. У грч кој ми то ло ги ји по зна ти за пис о 
Нар ци су, ко ји је че ста ин спи ра ци ја умет ни ци ма, про ши ру је 
сим бо ли ку огле да ла по ве зу ју ћи га са го р до шћу и са мо љу-
бљем. И данас је предмет интересовања ге ни јал на иде ја да 
упо тре би огле да ло за од би ја ње сун че ве све тло сти, тзв. све-
тло сно оружје, како би заштитио ње гов род ни град Си ра ку зу 
од напада Ри мља на. Ово упу ћу је на то да су још ста ри Гр ци 
уви ђа ли раз ли чи те мо гућ но сти при ме не огле дал ских по вр-
ши. Кон век сна огле да ла, у од но су на рав на, огле да ју ши ри 
про стор и због то га има ју зна чај ну при ме ну не са мо у са о бра-
ћа ју, не го и као ин стру мен ти у ме ди ци ни, сто ма то ло ги ји, а 
та ко ђе и као де ло ви раз ли чи тих оп тич ких си сте ма у мно гим 
обла сти ма на у ке и ин ду стри је. Код те ле ско па и дру гих пре-
ци зних ин стру ме на та ко ри сте се огле да ла код ко јих је гор њи 
слој ре флек ту ју ћи. Со лар ни ми кро скоп из 1760. го ди не ко ји 
се на ла зи у Му зе ју исто ри је на у ке и тех ни ке – Mu seo Ga li-
leo у Фи рен ци, има рав но огле да ло за усме ра ва ње сун че ве 
све тло сти ко јом се про јек ту је сли ка из ми кро ско па на зид 
за мра че не со бе. Тре ба ис та ћи да је основ ни мо дел пе ри ско-
па имао два па ра лел на рав на огле да ла, по ста вље на у ту бу су 
под углом од 45º пре ма ње го вој оси. Пр ви пе ри скоп је 1430. 
го ди не кон стру и сао Јо ха нес Гу тен берг (Jo han nes Gu ten berg, 
1400–1468) ка ко би, пре ко гла ва по се ти о ца, мо гао да по сма-
тра фе сти вал у Ахе ну. Ка сни је је при ме на пе ри ско па до сти-
гла вр ху нац у вој ној ин ду стри ји. 

У ли ков ним умет но сти ма ко ри сте се оп тич ки ин стру мен ти 
ко ји са др же рав не огле дал ске по вр ши, ме ђу ко ји ма су ка ме-
ра оп ску ра (Сл. 1) и ка ме ра лу ци да. Њи хо ва при ме на ве за на 
је за цр та ње мо де ла по при ро ди. Код основ ног мо де ла ка ме-
ре оп ску ре про блем обр ну те сли ке на зи ду ре шен је до да-
ва њем огле да ла под углом од 45º, ко је од би ја све тлост та ко 
да се на хо ри зон тал ној тран спа рент ној по вр ши ни на ко јој се 
цр та, ви ди ис пра вље на сли ка. Код нео лу ци де, нај са вре ме-
ни јег об ли ка ка ме ре лу ци де, та ко ђе је упо тре бље но рав но 
огле да ло.

Маријана Пауновић
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности
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Пауновић М. Илузионистички ефекти…

ПРО СТИ РА ЊЕ И ОД БИ ЈА ЊЕ СВЕ ТЛО СТИ
Да би се раз у мео фе но мен огле дал ске сли ке нео п ход но је 
по зна ва ње ге о ме триј ске оп ти ке ко јом се об ја шња ва про сти-
ра ње све тло сти, уз за не ма ри ва ње ње не при ро де, од но сно 
по сма тра се са мо пра вац кре та ња све тло сних зра ка и из у ча-
ва ју ме то де за кон стру и са ње ли ко ва у оп тич ким си сте ми ма. 
При то ме се ко ри сти упро шћен мо дел све тло сних та ла са. У 
ге о ме триј ској оп ти ци се све тло сни зра ци пред ста вља ју у ви ду 

пра вих ли ни ја1. Пра ви ла ге о ме триј ске оп ти ке су по ла зи ште 
при ли ком про јек то ва ња раз ли чи тих оп тич ких си сте ма и омо-
гу ћа ва ју гра фич ки при каз, али и ну ме рич ке ме то де ана ли зе. 

За ко ни ге о ме триј ске оп ти ке су: за кон пра во ли ниј ског про-
сти ра ња све тло сти, за кон о ме ђу соб ној не за ви сно сти све-
тло сних зра ка, за кон од би ја ња (ре флек си је) све тло сти и 
за кон пре ла ма ња (ре фрак ци је) све тло сти2. 

Они се мо гу из ве сти из Фер ма о вог3 прин ци па, ко ји гла си: 
»из ме ђу две тач ке у про сто ру све тлост се кре ће оном пу та-
њом за ко ју јој је по треб но нај ма ње вре ме на«.

За кон пра во ли ниј ског про сти ра ња све тло сти
Све тлост се про сти ре пра во ли ниј ски (Сл. 2) у не кој хо мо ге ној 
сре ди ни. То се мо же об ја сни ти и на при ме ру ка ме ре оп ску ре: 
ако на зи ду ку ти је на пра ви мо ма ли отвор кроз ко ји про ла-
зи сноп све тло сти, на уну тра шњој стра ни фрон тал ног зи да 
про јек то ва ће се пер спек тив на сли ка објек та ко ји се на ла зи 
са спољ не стра не ку ти је, ис пред отво ра. Та сли ка до би је на је 
све тло сним зра ци ма ко ји су се од би ли о обје кат и про шли 
пра во ли ниј ски кроз отвор на зи ду. По сле ди ца пра во ли ниј-
ског про сти ра ња све тло сти је обр ну та сли ка објек та. 

За кон од би ја ња (ре флек си је) све тло сти
Зрак z се од би ја о рав но огле да ло та ко да се упад ни zu и 
од би је ни zo зрак на ла зе у рав ни π ко ја је нор мал на на ра ван 
огле да ла μ. Упад ни угао α ко ји за кла па упад ни зрак zu са нор-
ма лом s, јед нак је углу β ко ји за кла па нор ма ла са од би је ним 
зра ком zo (Сл. 3-а). 

Лик у огле да лу – огле дал ска сли ка (Т) тач ке Т је има ги нар на 
сли ка си ме трич на тач ки Т пре ма рав ни си ме три је μ (огле-
да ло). То зна чи да су тач ка Т и ње на огле дал ска сли ка (Т) 
јед на ко уда ље не од рав ни огле да ла и на ла зе се у у зрач ној 
рав ни π (Сл. 3-б).

Код за кри вље них огле да ла за кон ре флек си је, од но сно јед-
на ко сти упад ног и ис пад ног угла, од но си се на сва ку тан ген-
ци јал ну ра ван огле да ла и при мењ у је се на по ме ну ту ра ван 
исто као код рав ног огле да ла. 

Код сфе р ног огле да ла М (Сл. 4), нор ма ла s на по ме ну ту тан-
ген ци јал ну ра ван μ про ла зи цен тром С сфе ре и про ди ре кроз 
огле дал ску по врш у пре лом ној тач ки Р зра ка z. Тач ка Т, ко ја се 
огле да, упад ни zu и од би је ни zo зрак, као и огле дал ска сли ка 
(Т) тач ке Т, ле же у рав ни π нор мал ној на тан ген ци јал ну ра ван 
μ сфе р ног огле да ла. Упад ни угао α јед нак је од би је ном углу β. 

ОГЛЕ ДАЛ СКЕ СЛИ КЕ И ВИ ЗУ ЕЛ НИ ЕФЕК ТИ
Огле дал ске сли ке оства ру ју раз ли чи те ви зу ел не ефек те ко ји 
нај ви ше за ви се од об ли ка огле да ла, ње го вих фи зич ких осо-
би на и по ло жа ја у од но су на мо дел. 

1 Ге о ме триј ска оп ти ка ис кљу чу је не ке та ла сне аспек те про сти ра ња све тло-
сти, као што су нпр. ефек ти по ла ри за ци је, ин тер фе рен ци је и ди фрак ци је 
све тло сти. По ла ри за ци ја је до каз тран сфер зал не при ро де елек тро маг нет-
них та ла са. Ин тер фе рен ци ја je сла га ње (су пер по зи ци ја) два та ла са, ко ји се 
при том мо гу по ја ча ти, осла би ти или са свим по ни шти ти; та ко на при мер 
при ли ком ин тер фе рен ци је два све тло сна зра ка мо же да на сту пи за мра че-
ње; слу жи као не по бит ни до каз за та ла сну при ро ду све тло сти. (Mi lo je vić 
1971:157) Ди фрак ци ја (лат.) је од сту па ње од пра во ли ниј ског про сти ра ња 
све тло сти при про ла зу кроз уске отво ре. »Она об у хва та по ја ве ин тер фе рен-
ци је ко је се ја вља ју као гра нич не по ја ве про стор ног огра ни ча ва ња та ла сног 
фрон та за кло ни ма или отво ри ма.« (Mi lo je vić 1971:202)

2 Ре фрак ци ја, или пре ла ма ње све тло сти, је ме ња ње прав ца про сти ра ња све-
тло сти на гра нич ној по вр ши ко ја раз два ја две оп тич ке сре ди не раз ли чи тих 
оп тич ких гу сти на. Оп тич ка сре ди на је сва ко про вид но те ло или сре ди на, 
од но сно изо троп на суп стан ца кроз ко ју про ла зи све тлост. 

3 Пјер де Фер ма (Pi er re de Fer mat) је дан је од нај зна чај ни јих ма те ма ти ча ра 
Фран цу ске XVII ве ка.

Сл. 1 Сли кар ска ка ме ра оп ску ра са огле да лом, Encyclopédie, ou dic ti on na i re 
ra i sonné des sci en ces, des arts et des méti ers, 1772.

Сл. 2 Обр ну та сли ка у ка ме ри оп ску ри, 
Ex Bi bli ot he ca Gymna sii Al to na ni, XVI II век
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а) ефе кат мул ти пли ци ра ња про сто ра
Огле да ло, на осно ву за ко на ре флек си је, има ефе кат мул ти-
пли ци ра ња про сто ра, оног ко ји се по сма тра, као и ефе кат 
до пу не про сто ра у ко јем је по сма трач. Основ не прин ци пе 
нај јед но став ни је је раз у ме ти у од но су на рав но огле да ло. 
За кри вље на огле да ла, иа ко увек има ју ефе кат мул ти пли-
ци ра ња про сто ра, зна чај но до ми нант ни је код по сма тра ча 

оства ру ју и дру ге ефек те нпр. про ме не ди мен зи ја и об ли ка, 
па но рам ске сли ке, »ри бље око« итд.

Ка да рав но огле да ло ре флек ту је сли ку у дру гом рав ном 
огле да лу (Сл. 5), у за ви сно сти од њи хо вог ме ђу соб ног по ло-
жа ја, од но сно угла ко ји ме ђу соб но за кла па ју, у њи ма се мо же 
ви де ти од ре ђе ни број пу них ре флек си ја и јед на или ви ше 
де ли мич них ре флек си ја ко је мо гу чи ни ти це ли ну. При ка за на 
су три ка рак те ри стич на при ме ра (Сл. 5-а,б,в), сва ки са по два 
вер ти кал на рав на огле да ла чи ји су ме ђу соб ни угло ви раз ли-
чи ти. Си ме тра ла по ме ну тих угло ва је оса си ме три је објек та 
ко ји се огле да. У за ви сно сти од ве ли чи не угла до би ја се раз-
ли чи ти број ре флек си ја.

Сл. 3 За кон ре флек си је на при ме ру рав ног огле да ла:
(а) од би ја ње зра ка z о рав но огле да ло μ, ак со но ме триј ски при каз, ау тор
(б) фор ми ра ње огле дал ске сли ке (Т) тач ке Т, фрон тал ни из глед рав ни 
ре флек си је, ау тор

Сл. 4 Фор ми ра ње огле дал ске сли ке (Т) тач ке Т у сфе р ном огле да лу М, ак со-
но ме триј ски при каз, ау тор

Сл.5 Ефе кат мул ти пли ци ра ња мо де ла, рад на пред ме ту Про јек то ва ње 
об ли ка, сту дент Да ни ца Ђу ро вић, 2016. го ди не:
(а) угао из ме ђу огле да ла је ве ћи 90º, а ма њи 180º 
(б) угао из ме ђу огле да ла је ве ћи 60º, а ма њи 90º
(в) угао из ме ђу огле да ла је ве ћи 45º, а ма њи 60º
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Ка да два рав на огле да ла сто је па ра лел но јед но на спрам 
дру гог, ре флек ту ју се је дан у дру гом нео гра ни чен број пу та, 
као и објек ти ко ји су из ме ђу њих. На при ме ру (Сл. 6) је при ка-
зан мо дел код ко јег је у ниши рав но огле да ло та ко да има на 
од ре ђе ној дис тан ци по ста вље но (па ра лел но са огле да лом) 
ста кло са огле дал ском фо ли јом на ње го вој уну тра шњој стра-
ни. У ме ђу про стор по ста вље на су два ни за лед лам пи чи је се 
огле дал ске сли ке мул ти пли ци ра ју уз ути сак по на вља ња до 
бес ко нач но сти. Ова кав мо дел са ефек том бес ко нач ног по на-
вља ња, због сво је атрак тив но сти, на шао је ве ли ку при ме ну у 
ди зај ну ен те ри је ра, по себ но у објек ти ма јав не на ме не.

б) ефе кат ка ле и до ско па
Ка да су стра ни це по ли е да ра огле дал ске по вр ши, ефек ти 
огле дал ских сли ка мо гу би ти раз ли чи ти. Од ре ђе ни угло ви 
рав ни по ли е дар ских по вр ши чи не да се ства ра ка ле и до скоп-
ски ефе кат огле дал ских сли ка на тим рав ни ма, као што је 
то при мер на уну тра шњим стра ни ца ма за се че ног ико са е дра 
(Сл. 7). Ау тор ове ин ста ла ци је, дан ски сли кар и ва јар Трин дур 
Па тер сон (Tróndur Pa tur sson, 1944–), упо тре био је струк ту ру 
по лу пра вил ног по ли е дра ко јој је по мо ћу спе ци јал но об ра ђе-
ног ста кла и огле да ла дао од ре ђе ну ли ков ну по е ти ку, упу ћу-
ју ћи по сма тра ча на глав ну ин спи ра ци ју: не бо и оке ан.

По ли е дар ском огле дал ском скулп ту ром ба ви се и умет ник 
Гре гор Кре гар. За раз ли ку од прет ход ног ау то ра, овај скулп-
тор, ка да же ли да при ме ни ефе кат огле дал ске сли ке, ко ри-
сти нер ђа ју ћи че лик са ви со ким сја јем, као на скулп ту ра ма: 
Re flec ti ve Ha bi tat, Pi er cing the Clo uds, Re flec ti ve Si mu la ti ons, 
Frag men ted Ec ho, итд.

Пра вил на тро стра на при зма са уну тра шњом огле дал ском 
по вр ши ко ри сти се за 3D мо дел ка ле и до ско па. При зма се 
сме шта у ту бус на чи јем јед ном кра ју по сто ји отвор (гви р ка) 
за са гле да ва ње сли ке, док се на дру ги крај по ста вља дво слој-
ни тран спа рент ни ба зис, као по кло пац. Из ме ђу два по ме ну та 
сло ја овог ба зи са су ре флек ту ју ћи, про вид ни и по лу про вид-
ни еле мен ти у бо ји. Њи хо ви об ли ци и по ло жај ства ра ју ка ле-
и до скоп ску сли ку ко ја је ори ги нал на и увек раз ли чи та. Ефе-
кат ка ле и до ско па има нај ве ћу при ме ну у ани ма ци ји. Че сто 
ка ле и до скоп ска сли ка (Сл.8) асо ци ра на ви траж. 

в) ефе кат про ме не ди мен зи је и об ли ка
За та ла са на по вр ши на во де пру жа ефе кат огле дал ске сли ке 
ства ра њем ап стракт не ком по зи ци је до би је не сег мен ти ма 
еле ме на та ко ји се огле да ју у во ди. Ма ње за та ла са не по вр ши 
да ју пре по зна тљи ву, али ис кри вље ну сли ку. Тран спа рент на 
»фа сад на за ве са« објек та In fi nity у До бра чи ној ули ци у Бе о-
гра ду има уло гу огле да ла (Сл. 10), чи ме се до би ја ути сак про-
ши ре не ули це и скре ће па жња на из глед објек та са ње не дру-
ге стра не. Ме ђу тим, ка ко је ова по врш за та ла са на, оства ре на 
је из у зет на про стор на ди на ми ка, јер се кре та њем по сма тра ча 
ме ња из глед обје ка та ко ји се у њој огле да ју.

Про ме не ди мен зи је и об ли ка ко је се оства ру ју по мо ћу 
за кри вље них огле да ла има ју сво ју ви ше стру ку при ме ну, 
по ред оних ко је су за бав ног ка рак те ра у умет но сти и ин ду-
стри ји за ба ве (Сл. 11), дис крет на и про ра чу на та за кри вље ња 
има ју зна чај ну при ме ну у из ра ди огле да ла зна чај них за са о-
бра ћај, ин ду стри ју и на у ку. У том сми слу од ве ли ке ва жно-

Сл. 6 Огле да ло са ефек том бес ко нач ног по на вља ња, 
Му зеј илу зи ја, Бе о град, фо то: ау тор

Сл. 7 Co smic spa ce, Ко пен ха ген, Трин дур Па тер сон, 2003, фо то: Ка та ри на 
Јев тић Но ва ко вић

Сл. 8 Ка ле и до скоп, фо то: ау тор
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сти је по зна ва ње ка та ка у сти ке, ко ја при па да ис тра жи вач ком 
по љу оп ти ке и ма те там ти ке. Ка та ка у сти ка (Сл. 11-а,б) је кри ва 
ко ја је ан ве ло па (об вој ни ца) све тло сних зра ка из од ре ђе не 
тач ке (ко нач не или бес ко нач но да ле ке тач ке, из ко је су зра ци 
цен трал ни или па ра лел ни), до би је них пре ла ма њем зра ка о 
од ре ђе ну огле дал ску по врш. По зна та је Ле о нар до ва не фро-
и да (Сл. 11-б), об вој ни ца па ра лел них зра ка ре флек то ва них о 
уну тра шњи лук кру га (ор то го нал на про јек ци ја уну тра шњег 
де ла ци лин дрич ног огле да ла).

Об лик огле дал ске по вр ши ко ја има кон кав не и кон век-
сне де ло ве ути че на мул ти пли ка ци ју огле дал ских сли ка. У 
пар ку Та шмај дан у цен тру Бе о гра да на ла зи се ци лин дрич на 
ин ста ла ци ја (Сл. 12), у ко јој се огле да ју пра во ли ниј ске иви це 
ста за као де ло ви кри вих. У Чи ка гу та ко ђе по сто ји им по зан-
тан при мер огледалске по вр ши, скулп ту ра Cloud Ga te рад 
ва ја ра Ани ша Ка пу ра (Anish Ka po or, 1954–), ко ја при вла чи 
ве ли ки број ту ри ста. Оно што чи ни ову огле дал ску ком по-
зи ци ју по себ но за ни мљи вом су скри ве ни од но си ори ги на ла 

и огле дал ских сли ка, ко је се са гле да ва ју ка да по сма трач сто-
ји »ис под« скулп ту ре. Зна чај ни део опу са по ме ну тог ау то ра 
чи не мо ну мен тал не ге о ме триј ске фор ме ви со ко ре флек ту-
ју ћих огле дал ских по вр ши на.

г) ефе кат па но рам ске сли ке 
Већ по ме ну ти при мер Cloud Ga te из Чи ка га, чи ја је спо ља шња 
по вр ши на кон кав на, је дан је од нај леп ших при ме ра ова кве 
по вр ши у све ту. У скулп ту ри се огле да AT&T трг у Ми ле ни јум 
пар ку, са ефек том па но рам ске сли ке, јер је, за раз ли ку од 
сли ке у рав ном огле да лу, под руч је ко је се са гле да ва зна чај но 
ши ре. Ефе кат па но рам ске сли ке мо же се до би ти у раз ли чи-
тим кон кав ним огле да ли ма, а нај че шће се ко ри сте сфе р ни, 
ци лин дрич ни, елип со ид ни и дру ги об ли ци… При ме на овог 
ефек та не за мен љи ва је у са о бра ћа ју код пре ва зи ла же ња 
од ре ђе них не пре глед них си ту а ци ја на пу ту (Сл. 13). 

д) ефе кат »ри бље око«
Сли чан прет ход но по ме ну том ефек ту је ефе кат »ри бље око«, 
код ко јег су под јед на ко на гла ше не огле дал ске сли ке вер ти-
ка ла и хо ри зон та ла (Сл. 14). За раз ли ку од прет ход ног ефек-

Сл. 9 Фа са да згра де »In fi nity«, ау тор и глав ни про јек тант: Ми о драг Мир-
ко вић, Бе о град, фо то: ау тор

Сл. 11 При ме ри ка та ка у сти ке кру га:
(а) зра ци од би је ни о уну тра шњу по врш вер ти кал ног ро та ци о ног ци лин-
дра, ау тор
(б) цр теж не фро и де, Ле о нар до Да Вин чи, 1510-1515, Cod. Arun del Fol. 87

Сл. 10 При ме на за кри вље ног огле да ла у сце но гра фи ји проф. Ге ро сла ва 
За ри ћа за мју зикл »Ре бе ка«, Из ло жба »Фор ма, при ме на, умет ност« Му зеј 
гра да Бе о гра да, фо то: Ду ња Са вић
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та, где огле да ло мо же да има об лик де ла сфе р ног пр сте на, 
за »ри бље око« ко ри сти се це ла по вр ши на сфе ре, од но сно 
по лус фе ре. Огле да ла об ли ка сфе ре и елип со и да ин спи ра ци-
ја су умет ни ци ма раз ли чи тих епо ха, од ре не сан се до да нас. 
Је дан од ис так ну тих ау то ра ко ји је ко ри стио ефе кат »ри бље 

око« ка да је у пи та њу при ка зи ва ње од ра за у огле да лу, је гра-
фи чар М.К. Ешер (Ma u rits Cor ne lis Escher, 1898–1972). Ње гов 
за вид ни умет нич ки опус са др жи, ка ко ве ли ки број ау то пор-
те та ре флек то ва них у сфе р ном огле да лу (Self-Por tra it in 
Ro om and Vi ew on Sea, Flor de Pa scua, Hend with Re flec ting 
Sphe re, Still Li fe with Sphe ri cal Mi rr or, Self-Por tra it in Sphe ri cal 
Mi rr or), та ко и од ра зе ен те ри је ра и мо би ли ја ра (St. Bravó’s, 
Ha ar lem, Dew drop). (Escher, M.C. 2006)

ђ) ефе кат ана мор фо зе
Огле да ло мо же да ис пра ви дис тор зи је ко је су у рав ни и про-
сто ру, та ко да се њи хо во зна че ње раз у ме тек ка да се по гле да-
ју њи хо ве огле дал ске сли ке. Ово је ви зу ел ни ефе кат ана мор-
фо зе. Ана мор фо зе се кон стру и шу и про јек ту ју или ем пи риј-
ски ре а ли зу ју у од но су на за да то огле да ло, та ко да по сто је 
огле дал ске ана мо фо зе код ко јих је огле да ло рав но, за тим у 
об ли ку не ког по ли е дра или за кри вље но.

Јед на од нај у бе дљи ви јих и нај ве ћих про стор них ана мор-
фо за, ре ше них у од но су на рав но огле да ло, де ло је по зна тог 
гра фи ча ра и ин тер ди сци пли нар ног умет ни ка Ши геа Фу ку де, 

Сл. 12 Кон век сно и кон кав но огле да ло об ли ка по лу ци лин дра, Парк Та шмај-
дан, фо то: ау тор

Сл. 14 Сли ка у сфе р ном огле да лу, фо то: ау тор

Сл. 13 Са о бра ћај но огле да ло, Бе о град, фо то: ау тор

Сл. 15 At the win dow, Стeла Ба та ља и Ђа ни Ми ље та, 
Фе сти вал на у ке, Ђе но ва, 2008.
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под на зи вом Pi a no. Овај обје кат ка да се са гле да ва без огле да-
ла, де лу је као асо ци ја тив на ком по зи ци ја или де ком по зи ци ја 
кла ви ра, док њен од раз у огле да лу са гле дан из од го ва ра ју ћег 
угла, из гле да као ре ал ни кла вир. Ин те ре со ва ње за ана мор-
фо зе и дру ге оп тич ке илу зи је до ве ло је овог из у зет ног ау то ра 
до но вих ау тен тич них и ори ги нал них ре ше ња ко ја су по ста ла 
ве ли ка ин спи ра ци ја мно гим умет ни ци ма ши ром све та.

Про стор на огле дал ска ана мор фо за про зо ра са жа лу зи-
на ма (Сл. 15) ко ја је ре ше на у од но су на огле да ло об ли ка 
по лус фе ре ау то ра Сте ле Ба та ља (Stel la Bat ta glia) и Ђа ни ја 
Ми ље те (Gi an ni Mi gli et ta), по себ но је ин те ре сант на, јер укљу-
чу је огле дал ску сли ку по сма тра ча у илу зи о ни стич ки ефе кат. 
Та ко ђе је по ме ну та ин ста ла ци ја јед на од рет ких при ме ра 
про стор не огле дал ске ана мор фо зе са сфе р ним огле да лом.

е) ефе кат це ли не ре флек си јом сег мен та
У Му зе ју илу зи ја у Бе о гра ду на ла зи се екс по нат (Сл. 16) ко ји 
по ред ефек та дво знач но сти (са гле дан из јед не тач ке из гле-
да као сфе ра, а са гле дан из дру ге као то рус), има и ефе кат 
до пу не мо де ла по стиг нут по мо ћу огле да ла. На ефе кат це ли-

не до би је не ре флек си јом ње ног сег мен та ути че из глед са мог 
мо де ла. Вер ти кал на ра ван (Сл. 16) по ста вље на кроз две те ле-
сне ди ја го на ле ква дра има огле да ла са обе стра не, та ко да се 
у јед ном огле да је дан по лу про стор, а у дру гом дру ги. Преч-
ник по лус фе ре јед нак је преч ни ку по ло ви не то ру са, има ју ћи 
за јед нич ки цен тар са ве ли ким кру гом ко ји се на ла зе у рав ни 
огле да ла, што, за јед но са ефек том це ли не до би је не ре флек-
си јом сег ме на та, ути че на ефе кат дво знач но сти.

У ен те ри је ру књи жа ре Zhong hu ge, X+Li ving сту ди ја у Ханг-
џоу из 2016. го ди не ко ри шће но је рав но огле да ло за це лу 
пла фон ску по врш, ко ја по ве зу је че ти ри раз ли чи те идеј не 
це ли не. Ме ђу њи ма нај ин те ре сант ни ја про сто ри ја на ме ње-
на де ци, ин спи ри са на за бав ним пар ком, има по ли це на зи ду 
у об ли ку кон цен трич них по лу кру го ва ко ји се огле да ју та ко 
да, за раз ли ку од обич не огле дал ске сли ке, оства ру ју ефе кат 
до пу не мо де ла у кру го ве, чи ме се по сти же и на гла ше ни илу-
зи о ни стич ки ефе кат ве ће ду би не про сто ра. Ко ри сник овог 
ен те ри је ра до жи вља ва мо дел ко ји се огле да као пун круг, а 
про стор у ко ме је, ко ји га ин спи ри ше да ма шта, као ире ал ни. 
Овај ефе кат огле да ла, под сти чу ћи пер цеп ци ју и про стор ну 
ори јен та ци ју, има до дат ну еду ка тив ну функ ци ју.

ж) ефе кат »Пе пе ров дух« (Pep per’s ghost) 
Ефе кат (Сл. 17) је на зван по на уч ни ку Хен ри ју Пе пе ру ко ји је 
1862. де мон стри рао исто и ме ну илу зи о ни стич ку тех ни ку, ко ја 
је на шла на ме ну у раз ли чи тим ме диј ским об ли ци ма. По сти-
же се по мо ћу тран спа рент ног ста кла или фо ли је о ко је се од-
би ја ју зра ци. По сма трач гле да пред ста ву кроз тран спа рент ни 
слој ко ји не ви ди, а ко ји је по ста вљен под од ре ђе ним углом та-
ко да, ка да је по треб но, има ефе кат огле да ла. Осве тља ва њем 
фи гу ре, ко ја је са кри ве на од пу бли ке, о њу се од би ја све тлост 
и она се ре флек ту је на ста клу (фо ли ји) та ко да се на сце ни 
ви ди као дух. При ме на овог ефек та омо гу ћа ва нај ра зно вр-
сни је филм ске и по зо ри шне ефек те, као на при мер ефек те 
ани ми ра них ли ко ва на сце ни. Нај по зна ти ји по пу лар ни при-
ме ри при ме не овог ефек та су у му зич кој ин ду стри ји, где се, 
за раз ли ку од прет ход но опи са ног по ступ ка, уме сто осве тља-
ва ња ре ал не фи гу ре, на фо ли ју про јек ту је сни мак ре ал не или 
ани ми ра не фи гу ре и на тај на чин омо гу ћа ва да се му зич ке 
ле ген де (Ел вис, Мајкл Џек сон, Ту пак Ша кур) по но во ожи ве 
или да ани ми ра ни ли ко ви из му зич ких спо то ва сту пе на ре-
ал ну сце ну (Го ри лаз). За ни мљи во је да је на уч ни при ступ то ме 
ка ко све оства ри ти овај ефе кат до вео у оп ти ци до ве ро ват но 
нај ве ћег от кри ћа ве ка, хо ло грам ске сли ке. Њу су омо гу ћи ле 
ка рак те ри сти ке ла сер ског зра ка код ко јег је све тлост, има ју ћи 
јед ну фре квен ци ју, јед но бој на, ко хе рент на и кон цен три са на.

Сл. 16 Ефе кат до пу не мо де ла и дво знач ност објек та, Му зеј илу зи ја, Бе о-
град, фо то: ау тор

Сл. 17 При ме на ефек та »Пе пе ров дух« у сце но гра фи ји

http://www.xl-muse.com
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з) ефе кат хо ло гра ма
Ефе кат хо ло гра ма код 3D ми ра ско па (Сл. 18) за сно ван је на 
дво стру ком од би ја њу све тло сти о два кон кав на огле да ла 
об ли ка ро та ци о ног па ра бо ло и да. Гор ње огле да ло има отвор 
у око ли ни те ме не тач ке та ко да се на том ме сту оства ру је 
ефе кат хо ло гра ма, од но сно ефе кат илу зи је ре ал ног објек та. 
По ме ну ти ефе кат за сно ван је на ге о ме три ји па ра бо ле, јер 
се сви па ра лел ни зра ци, од би је ни о кон кав но па ра бо лич но 
огле да ло, се ку у жи жи па ра бо ло и да. Два па ра бо лич на огле-
да ла су про јек то ва на та ко да је жи жа јед ног огле да ла те ме-
на тач ка дру гог, и обр ну то. У те ме ној тач ки до њег огле да ла 

по ста вљен је обје кат (Сл. 18 − шема). С об зи ром да је он и у 
жи жи дру гог, гор њег огле да ла, зра ци се од би ја ју дво стру ко 
фор ми ра ју ћи илу зи ју ре ал ног 3D објек та.

и) ефе кат про стор не кон фу зи је
Ефе кат про стор не кон фу зи је мо же се по сти ћи на раз ли чи-
те на чи не. На при ме ру умет нич ке ин ста ла ци је (Сл. 19) из 
Му зе ја мо дер не умет но сти у Лу ји за ни, по ме ну ти ефе кат 
по стиг нут је по мо ћу мо де ла ко ји се огле да, од но сно ам би-
јен тал не »тач ка сте« ра све те у за мра че ној про сто ри ји. По сма-
трач је у »со би огле да ла« у ко јој је и по ме ну та ра све та та ко да 
је дис крет но осве тљен. Кон фу зи ју ства ра огле дал ска сли ка 
по сма тра ча, јер се не ви ди гра ни ца ре ал ног и има ги нар ног 
про сто ра, што је по стиг ну то ра све том ко ја де лу је флу ид но и 
по на вља се у ве ли ком бро ју и у са мој про сто ри ји. 

Фор ма огле да ла та ко ђе ути че на ефе кат про стор не кон фу-
зи је. Ка рак те ри сти чан при мер ова ко по стиг ну тог ефек та је 
ин ста ла ци ја Ring фран цу ског ау то ра Ар но Ла пје ра (Ar naud 
La pi er re) ко ја се на ла зи у ур ба ном про сто ру на Pla ce Vendôme 
у Па ри зу. Коц ке са огле дал ским стра ни ца ма по ста вље не су 
на из ме нич но јед на на дру гу фор ми ра ју ћи пр стен, та ко да 
се сли ке у огле да ли ма нео бич но спа ја ју са сли ка ма ко је се 
ви де кроз отво ре из ме ђу коц ки, чи ме се ства ра ути сак сна-
жне ве зе ре ал ног и ире ал ног. 

На ефе кат про стор не кон фу зи је ути че и вр ста ре флек ту ју-
ћег ма те ри ја ла, ко ји, ако је тран спа рен тан или по лу тран спа-
рен тан, омо гу ћа ва »пре пли та ње« огле дал ске сли ке са сли ком 
ко ја се пре ла ма кроз та кав ма те ри јал (Сл. 20). 

ЗА КЉУ ЧАК
Кроз исто ри ју ци ви ли за ци ја сре ће мо мно го при ме ра из 
умет но сти са при ме ном ефе ка та огле дал ске сли ке, што 
до ка зу је за ин те ре со ва ност ве ли ког бро ја умет ни ка за њи хо-
во ко ри шће ње.

Тре ба ис та ћи уло гу на уч ни ка у де фи ни са њу раз ли чи тих 
оп тич ких си сте ма ко ји су и њи ма не ис црп на ис тра жи вач ка 
те ма. Но ве тех но ло ги је отва ра ју но ва по ља до но се ћи но ве 
мо гућ но сти при ме не огле да ла. Ко ли ко да ле ко се жу на уч не 
иде је упу ћу је и јед на од нај но ви јих да се по мо ћу огле да ла 
за гре је пла не та Марс и ти ме омо гу ћи жи вот на њој.

При влач ност обла сти огле дал ских сли ка је уто ли ко ве ћа, 
уко ли ко се при хва ти да је она ши ро ко отво ре на за но ве екс-
пе ри мен те. Ово по себ но ва жи за ис тра жи ва ње ана мор фо за 
и њи хо во по ве зи ва ње са ви зу ел ним ефек ти ма огле дал ске 
сли ке на ко је не по сред но ути чу.

Под се ћа мо да не ма обла сти ви зу ел них умет но сти ко ја на 
по сре дан или не по сре дан на чин не укљу чу је ефе кат огле да-
ла, што до вољ но го во ри о ње го вом зна ча ју.
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Сл. 19 Ин ста ла ци ја »Gle a ming Lights of the So uls«, Yayoi Ku sa mas, Му зеј 
мо дер не умет но сти, 2008, Лу ји за на, фо то: Ка та ри на Јев тић Но ва ко вић

Сл. 20 Сфе ра од обо је ног ви со ко ис по ли ра ног ста кла, фо то: ау тор

Сл. 18 3D ми ра скоп, фото: аутор.
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МЕНТОР: ВЛАДИМИР ПЕРИЋ

ФОТОГРАФИКЕ

свом ма стер ра ду Фо то гра фи ке – екс пе ри мен тал но-
ис тра жи вач ки рад на фо то-па пи ру, ис тра жу јем вла-
си ти ти умет нич ки из раз кроз ли ков ну ин тер вен ци ју на 

фо то гра фи ји, чи ме се до би ја ре зул тат ко ји, пре ма ре чи ма 
Шу ва ко ви ћа, и је сте сми сао јед ног умет нич ког ис тра жи ва ња, 
а то је: »ино ва ци ја ко ја умет ни ку омо гу ћу је про ши ри ва ње, 
тран сфор ми са ње и про на ла же ње но вих по сту па ка, ма те ри-
ја ла и ме ди ја ре а ли за ци је умет нич ког ра да.«1 

Око сни ца мог ра да је ма ни пу лиа ци ја фо то граф ским при-
ка зом по ступ ком ње го ве де кон струк ци је. На из ра ђе не фо то-
гра фи је нај пре де лу јем раз ли чи тим хе миј ским и ме ха нич-
ким сред стви ма. Гре ба њем по мо ћу но жа за об ра ду гли не, 

1 Miš ko Šu va ko vić, Poj mov nik su vre me ne umjet no sti, Ho retzky, Za greb, 2005, 
str. 162.

ски дам сло је ве емул зи је све до ба зе од но сно по вр ши не 
па пи ра, те ра до ви по при ма ју из глед ко ји је ка рак те ри сти чан 
за ли но рез. Ова гра фич ка тех ни ка, као и  ди ги тал на фо то гра-
фи ја, омо гу ћа ва из ра ду ти ра жа, док но во на ста ли умет нич ки 
хи брид по се ду је је дин стве ност и не по но вљи вост. Ра ди се 
тех ни ком при пре ме кли шеа за бу ду ћи ти раж, али умно жа-
ва ње из о ста је, те је ма три ца као уни кат на пло ча, на ко јој је 
так тил на и ви зу ел на ком по нен та под је дан ко ва жна, ујед но 
и фи нал ни рад. Овој тех ни ци би се мо гао при пи са ти на зив 
фо то рез, алу ди ра ју ћи на на зи ве гра фич ких тех ни ка по пут 
ли но ре за или ба кро ре за, а фо то гра фи ја би, сход но то ме, 
по ста ла фо то гра фи ка. 

По вла че ње по те за ко ји де кон стру ишу по вр ши ну и ви зу-
ел ни ис каз, је не кон тро ли са но и спон та но. Ти ме се на 
не ким ра до ви ма до би ја ква ли тет дра ма тич ног, екс пре сив-

У
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ног цр те жа, док је на дру гим ра до ви ма, фо то-емул зи ја ско-
ро у пот пу но сти од стра ње на, те је до би јен ква ли тет све де-
ног и јед но став ног из ра за. Са из вор ног фо то-за пи са се 
од стра њу је оно што је »звук«, »шум« и »бу ка«, а но во на ста-
ли при ка зи оди шу пот пу ном ти ши ном или но се ти хи на го-
ве штај град ске бу ке и вре ве не из бе жних де та ља ре ал ног 
све та. Фо то гра фи успе ва ју да слич ну »ат мос фе ру ти ши не« 
уне су фо то граф ским ме то да ма, док ја ко ри стим ли ков ни 
по сту пак и при ступ, ка ко бих укло ни ла све што је ван идеј-
ног фо ку са. Овим про це сом до би ја ју се је дин стве ни »оти-
сци« у ко ји ма је па жња усме ре на на ме не као цен трал ног 
ак те ра при че. 

Ка дри ра ње и по став ка глав ног су бјек та уну тар ком по зи ци-
је ва ри ра у за ви сно сти од фо то гра фи са не си ту а ци је, а оно 
што је но се ћи еле мент у чи та вој се ри ји је иден ти чан из раз 
ли ца ко ји осли ка ва вла сти то ста ње ума, осе ћа ње ег зи сте ци-
јал не те ско бе и али је на ци је. Шу ва ко вић опи су је али је на ци-
ју као »дру штве но ста ње су бјек та у ко јем су му вла сти те 
же ље, фан та зи је, об ли ци по на ша ња, иде о ло ги је, ре ли ги о зна 
уве ре ња и про из во ди ње го вог ра да по ста ли стра ни и не до-
ку чи ви. Али је на ци јом се на зи ва и ста ње и осе ћај раз дво је но-
сти, раз ли ке и рас ко ла из ме ђу су бјек та и ње го ве ег зи стен ци-
је, дру гих су бје ка та, обје ка та, при ро де и дру штва.«2 

У ста њу оту ђе но сти, су бје кат ства ра фан та змо го рич ни свет 
ко ји по ста је не га ци ја ре ал ног све та. По је ди ни де та љи из 
ствар но сти су по ште ђе ни као спо ред ни на ра тив ове се ри је 
фо то гра фи ка. Не кад су оста вље ни са мо из раз ло га од го ва-
ра ју ће есте ти ке, док се по је ди ним еле мен ти ма да је по те ни-
ци јал ју на ка ко ји су и са ми у по тра зи за вла сти тим из гре ба-
ним све том. 

У овом ра ду, ис тра жи вач ки про цес се од ви јао у ви ше фа за. 
У по чет ној фа зи екс пе ри мен ти са ња углав ном сам се ба ви ла 
ау то пор тре том и раз ли чи тим на чи ни ма ње го ве ма ни пу ла-
ци је. Ви ше стру ка екс по зи ци ја, фо то гра фи са ње већ из ра ђе-
них фо то гра фи ја кроз при зме и пла стич на со чи ва, фо то-ко-
ла жи и рад уз ин фра цр ве ну лам пу, не ке су од ко ри шће них 
тех ни ка у пр вој ета пи. Тран сфор ма ци ју ау то пор тре та сам 
на ста ви ла шмир гла њем и гре ба њем па ра лел них ли ни ја уоб-
ли че них у ге о ме триј ске фор ме. Да љи про цес ра да и по ље 
екс пе ри мен ти са ња, ну ди ли су ви ше стру ке мо гућ но сти ре а-
ли за ци је, ме ђу тим на кра ју сам се од лу чи ла да у фо то граф-
ску сце ну уне сем по је ди не де та ље, по пут љу ди и ур ба них 
про сто ра. У окви ру ових сце на, ау то пор трет и да ље оста је 
до ми нан тан мо тив. Ин тер вен ци је ски да ња сло је ва емул зи је 
сам пре ба ци ла на око ли ну, чи ме се ау то пор трет, а са њим и 
осе ћа ње оту ђе но сти, из дво је но сти и не при па да ња окру же њу, 
до дат но на гла ша ва ју. 

Фо кус мог ис тра жи ва ња се пре ме шта са јед но став них 
ве жби ис пи ти ва ња ви зу ел них про ме на на фо то-па пи ру, ка 
ди рект ном ис пи ти ва њу са мог умет нич ког про це са и ње го вог 
ути ца ја на зна чењ ску и са др жај ну ком по нен ту ра да. Иа ко 
ис тра жи ва ње не мо ра да под ра зу ме ва про на ла же ње но вог 
умет нич ког је зи ка, фо то рез као лич ни на чин умет нич ког 
из ра жа ва ња, на ме ра вам да на до гра ђу јем у да љем ис тра жи-
ва њу – уво ђе њем ком би но ва них тех ни ка, по и гра ва њем са 
фор ма том фо то гра фи ја и дру га чи јим ма ни ром по те за де кон-
струк ци је по вр ши не, за тим уво ђе њем дру гих ала та за про цес 
ски да ња фо то-емул зи је, као и ис тра жи ва њем дру гих фор ми 
ви зу ел ног ис ка за, ко ји би се уда љио од ли ко ва и пред ме та и 
при бли жио ап стракт ној фор ми, ко ја би и тех ни ци и фи нал-
ном ра ду да ла из ра зи ти ју ли ков ност.

2 Isti, str. 40.
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сни ва ње би је на ла и њи хо ва ва жност углав ном се ве-
зу ју за не ко дав но про шло вре ме. У не ка да шњој Ју го-
сла ви ји би је на ла умет но сти су уста но вља ва ла ве ли ка 

име на на ше умет нич ке и про фе си о нал не сце не, а уче шће на 
њи ма до при но си ло је афир ма ци ји уче сни ка. Би ле су то ин сти-
ту ци је, уз по моћ ко јих су се, по ред са мог одр жа ва ња из ло жби, 
раз ви ја ле и дру ге ак тив но сти, кроз ко је је кул тур на сце на ра-
сла и де фи ни са ла се. Би је на ла да нас има ју раз ли чи ти зна чај. 
Углав ном то за ви си од раз во ја ко ја су има ла на кон рас па да 
Ју го сла ви је. Не ка су и да ље ва жна и на њи ма се мо гу ви де ти 
са вре ме ни ра до ви са ви со ким умет нич ким до ме ти ма, а не ка 
жи ве од ста ре сла ве и стаг ни ра ју че ка ју ћи бо љу бу дућ ност.

На ша при ча по чи ње у јед ној спон та ној са рад њи то ком ор-
га ни за ци је из ло жбе To uch it Ple a se! / До дир ни мо лим!1 ко ја је 
одр жа на у га ле ри ји До ма кул ту ре сту дент ски град у фе бру а-
ру 2016. го ди не. Из ло жба је пред ста вља ла са рад њу ко лек ти ва 
АБА (AB BA, A Bunch Bo ok of Ar tist) са др жав ног Уни вер зи те та 
Ари зо не из Тек са са и До ма кул ту ре сту дент ски град, ко ју је ус-
по ста ви ла Ма и да Гру ден, уред ни ца ли ков ног про гра ма До ма 
кул ту ре Сту дент ски град. Ни ко ла Ра до са вље вић, та да сту дент 
ма стер, а да нас док тор ских сту ди ја, на пра вио је кон такт из ме-
ђу Фа кул те та при ме ње них умет но сти и До ма кул ту ре Сту дент-
ски град са иде јом да се наш Фа кул тет укљу чи у ову са рад њу, 
би ло са ак ту ел ним сту дент ским ра до ви ма, би ло са ра до ви ма 
из на ше бо га те ко лек ци је би бли о фил ских из да ња. На из ло жби 
су би ле пред ста вље не књи ге из ко лек ци је ове две ин сти ту ци је.

Ка ко је са рад ња би ла за ни мљи ва, ин спи ра тив на, и ве о ма 
успе шна, кроз ана ли зу мо гућ но сти одр жа ва ња ова квих из ло-
жби до шли смо до за кључ ка да би би ло до бро да се зна чај на 
го ди шња про дук ци ја би бли о фил ских из да ња и књи га умет-
ни ка на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти мо же из ла га ти, те 
пред ста ви ти јав но сти, на исти на чин на ко ји је пред ста вље на 
и по ме ну та из ло жба. Та ко је у но вем бру 2016. одр жа на пр ва 
ова ква из ло жба под на зи вом Књи га је нај бр жи на чин да се 
по ста не све тлост2, ин спи ри сан ра дом Ми ли це Па вло вић 
ко ја је ре чи пе сме Ми ро сла ва Ан ти ћа из ве зла на раз ли чи те 
ма те ри ја ле те на пра ви ла сво ју пр ву књи гу умет ни ка ко ја је 
на тој из ло жби ви си ла у про сто ру и чи та ла се као не ка да шњи 
свит ци, у вер ти кал ном на ра тив ном то ку. Тра же ћи на чин на 
ко ји је нај бо ље пред ста ви ти књи ге, та ко да оне, као умет-
нич ка де ла осе тљи ве при ро де, ипак мо гу би ти до ступ не по-

1 http://www.dksg.rs/event/5208
2 http://www.dksg.rs/event/5676

сма тра чу или чи та о цу, од лу чи ле смо се за сто ло ве и ре ђа ње 
књи га по лич ном на хо ђе њу, ујед но ком по ну ју ћи чи та лач ки / 
по сма трач ки про стор. За пре гле да ње књи га пред ви де ле смо 
бе ле ру ка ви це, ко је по ред функ ци је за шти те де ла од оште-
ће ња и пр ља ња, до да ју још је дан слој чи та ња у при сту пу де-
ли ма, ука зу ју ћи по сма тра чу/чи та о цу на па жњу и по што ва ње 
ко је ова кво де ло зах те ва.

Иако је, у по ре ђе њу са дру гим из ло жба ма, нај лак ше по ста-
ви ти из ло жбу књи га, у по став ци је би ло мно го сло же них ор га-
ни за ци о них зах те ва, те смо се по сле овог ис ку ства од лу чи ле 
да се она одр жа ва сва ке дру ге го ди не. О то ме је из ме ђу Фа кул-
те та при ме ње них умет но сти и До ма кул ту ре Сту дент ски град 
пот пи сан про то кол о са рад њи. Осми сли ле смо кон цепт сле де-
ће из ло жбе уво де ћи још ве ћи број пре да ва ња и ра ди о ни ца јер 
се то по ка за ло као за ни мљив ин те грал ни део ова квог до га ђа ја. 
Та ко је на ста ло би је на ле. Про је кат је пред ло жен на кон кур су 
и одо брен од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
ре пу бли ке Ср би је. Изложбу је до дат но фи нан сиј ски по др жа ло 
Ми ни стар сво про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

О

ТЕКСТ ИЗ КАТАЛОГА ИЗЛОЖБЕ

Михалина Мосурек, »13 Stories from the kingdom of Lailonia for People Big 
and Small«, Академија ликовних уметности Јан Матејко, Пољска
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Ис тра жу ју ћи област и ана ли зи ра ју ћи ра до ве сту де на та Фа-
кул те та при ме ње них умет но сти, а упо ре до са све ак тив ни јом 
ме ђу на род ном са рад њом на Фа кул те ту и све ве ћом мре жом 
ино стра них фа кул те та са ко ји ма смо са ра ђи ва ли, од лу чи ле 
смо се да из ло жбу по диг не мо на ви ши ни во те на пра ви мо 
сту дент ско би је на ле ме ђу на род ног ка рак те ра. Осни ва ње та-
квог до га ђа ја би ло је ва жно из ви ше аспе ка та: пр во, ова квих 
до га ђа ја до са да ни је би ло на на шим про сто ри ма, по том, због 
ука зи ва ња на ва жност до бро об ли ко ва них књи га у вре ме ну 
ма сов не про дук ци је, ка да су књи жа ре пре пла вље не ло ше об-
ли ко ва ним књи га ма, за тим, због де фи ни са ња обла сти ко ја 
се про те же од књи га кла сич но об ли ко ва них до књи га ко је се 
на зи ва ју књи га ма умет ни ка (што је област ко ја ни је до кра ја 
ја сно де фи ни са на, те да је про стор за од го во ре на пи та ња ко је 
она по ста вља) и, на кра ју, због ука зи ва ња на по тен ци јал мла-
дих љу ди ко ји тек тре ба да сту пе на са вре ме ну ди зај нер ску 
сце ну у обла сти би ло ко је вр сте из да вач ке де лат но сти.

Нај а де кват ни ји на чин за де фи ни са ње кон кур са би ла је ди-
рект на са рад ња са фа кул те ти ма са ко ји ма са ра ђу је мо, а за 
ко је зна мо да има ју раз ви је ну на ста ву об ли ко ва ња књи га на 
би ло ком ни воу сту ди ја. У то ме нам је по мо гла Да ни ца Бо јић 
из Кан це ла ри је за ме ђу на род ну са рад њу Фа кул те та при ме-
ње них умет но сти пред ла жу ћи фор ми ра ње по зи ва, ко ји се 
са сто јао од упут ства про фе со ри ма да но ми ну ју по три ра да 
сво јих сту де на та и до од ре ђе ног ро ка по ша љу фо то гра фи је 
на осно ву ко јих би смо ми на пра ви ли концепт изложбе.

Пристигли предлози радова од сту па ли су од по чет ног под-
на сло ва би је на ла ко ји се ти цао ис кљу чи во књи ге умет ни ка и 
библиофилских издања, што нас је усме ри ло на про ме ну тог 
под на сло ва у умет ност књи ге, пој ма ко ји об у хва та об ли ко ва-
ње књи ге у сва ком сми слу.

Уни вер зи те ти, ака де ми је и фа кул те ти са ко ји ма смо ус по-
ста ви ли са рад њу у окви ру би је на ла би ли су Кра љев ска ака-
де ми ја ли ков них умет но сти из Ан твер пе на у Бел ги ји; по том 
Естон ска ака де ми ја умет но сти из Та љи на са ко је смо ујед но 
оче ки ва ли по се ту про фе со ра Ле нар та Мен да (Len nart Mand), 
ко ји је на Фа ку тле ту при ме ње них умет но сти во дио ра ди о ни-
цу по ве за књи га у ко жи, а та ко ђе и ра ди о ни цу по ве за у окви-
ру би је на ла у До му кул ту ре сту дент ски град; ве ли ки број из-
ван ред них књи га сти гао је са Ака де ми је за ли ков ну умет ност 

и об ли ко ва ње из Љу бља не, а књи ге су би ле иза бра не од стра-
не про фе со ра Ра до ва на Јен ка; из За гре ба, књи ге је но ми но-
ва ло дво је мен то ра, са два раз ли чи та де парт ма на; је дан од 
фа кул те та са ко јим има мо раз ви је ну са рад њу је сте Ака де ми ја 
Јан Ма теј ко из Кра ко ва, а њи хов екс по нат иза звао је нај ви ше 
па жње то ком из ло жбе. Књи ге су но ми но ва не и на Сарајевскоj 
Ака де ми ји ли ков них умет но сти, ко ја нам је, исто риј ски гле да-
но, нај бли жа по са др жа ју на ста ве из обла сти Гра фи ке књи ге, а 
по сто је чи ње ни це ко је ука зу ју да је у фор ми ра њу са др жа ја тог 
пред ме та на Са ра јев ској ака де ми ји уче ство вао наш про фе сор 
Бог дан Кр шић, те и да је не ка да по сто ја ла сна жна са рад ња 
из ме ђу на ша два фа ку тле та. И на рав но, из ло же ни су ра до-
ви на ших сту де на та, из ве де них под мен тор ством про фе со ра 
Мир ја не Жив ко вић и до цен та Оли ве ре Ба та јић Сре те но вић.

Вредности то га шта смо ура ди ле по ста ла сам све сна тек 
на дан отва ра ња из ло жбе. Осно ва ле смо би је на ле! Осе ћа ња 
по но са и не из мер не ра до сти су се по ме ша ли. Ка да је ко-
нач но све би ло на свом ме сту, у див ној бе лој га ле ри ји До ма 
кул ту ре Сту дент ски град, у ко јој је мо гла да се са гле да та 
див на мре жа Фа кул те та, са раз ли чи тим при сту пи ма и сти-
ло ви ма, отво ри ло се мно го те ма за чи та ње књи ге, на чи на 
на ко је оне де фи ни шу иден ти тет сва ког по је ди нач ног фа-
кул те та, као и под не бља са ко јег су оне до шле, јер су све 
но си ле не ку по себ ност, а све за јед но су сва ка ко сла ви ле 
умет ност књи ге.

Викториа Вичикова, »Етапа«, Факултет примењених уметности у 
Београду, Србија

Јохан Елм, »Sheep Short Stories«, Естонска академија уметности, Естонија
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о ја је раз ли ка из ме ђу ути ца ја, ими ти ра ња и пла ги ра-
ња? Очи глед но је да у кул ту ри ко ја сла ви и на гра ђу је 
ин ди ви ду ал ност и је дин стве ност, ди зај не ри, да не 

по ми ње мо пе сни ке, сли ка ре и ком по зи то ре, мо гу би ти 
за бри ну ти због оп ту жбе да кра ду иде је.

Ми пре по зна је мо и одо бра ва мо ути ца је, јер људ ска кул ту-
ра, чак и ци ви ли за ци ја, по чи ва на њи ма. Бе то вен сто ји на 
Мо цар то вим ра ме ни ма. Ути цај чи ни на пре дак и про ме ну 
мо гу ћим. Ути цај је при хва ћен на чин де ље ња и ши ре ња иде-
ја – мо же мо да гле да мо на ову ак тив ност као на не ки об лик 
да ро дав ства ме ђу гру па ма и по је дин ци ма.

Не ка ко нам је ма ње ја сна уло га ими ти ра ња, иа ко дру ге кул-
ту ре, ко је мо жда ма ње бри ну о уло зи ин ди ви ду ал ца, а ви ше 
су за ин те ре со ва не за дру штво у це ли ни, има ју дру га чи је 
ми шље ње о ими та ци ји. Као што мо жда зна те, у ки не ској 
умет но сти и де ли ма, сматра се да имитирање (када је добро 
урађено), има исту вредност као и оригинал. У ве ћи ни при-
ми тив них кул ту ра, ими та ци ја исто риј ских мо де ла за ри ту ал-
не ци ље ве зах те ва при вр же ност у одр жа ва њу фор ми, та ко да 
ма ги ја не бу де из гу бље на. У овом слу ча ју ими ти ра ње је крај-
ње по жељ но.

Ими ти ра ње слу жи још јед ној со ци јал ној по тре би – уста но-
вља ва кон текст или скуп вред но сти као увод у но ве. Кад се 
иде је не би ими ти ра ле, уз мно го ве ће те шко ће би про др ле у 
кул ту ру. Ван Дaјк је ими ти рао свог мен то ра Ру бен са, и као 
ре зул тат мо же мо да бо ље раз у ме мо и вред ну је мо Ру бен са.

Од ре ла тив но ско рог вре ме на, уз кон цепт вред но ва ња вла-
сни штва, »ори ги нал ност« пред ста вља не што са свим но во, 
без прет ход ни ка. У по чет ку је реч »ори ги на лан« зна чи ла 
не што што је по сто ја ло од по чет ка вре ме на. Про ме на је 
до шла за јед но са про ме ном де фи ни ци је умет но сти од не че-
га што је до бро на пра вље но до не чег но вог.

У ин ду стри ја ли зо ва ном ка пи та ли стич ком дру штву, ими ти-
ра ње иде је не ког дру гог по кре ће пи та ње при ват ног вла сни-
штва и нов ча не на гра де. У та квим усло ви ма и са свим ма ле 
штам па не спо ред но сти као што је цр ве на бор ду ра Тајм ма га-
зи на или увр ну та гли ста ис под ре чи Ко ка-Ко ла по ста је обје-
кат вре дан ми ли о не до ла ра. То ства ра усло ве у ко ји ма ско ро 
сва ка ва жни ја кор по ра ци ја за по шља ва адво ка те ко ји ко шта-
ју од 100 до 300 до ла ра по са ту ко ји са мо не ми ло срд но ис тра-
жу ју мо гу ће по вре де за штит ног зна ка.

Из гле да нам да је вред ност ути ца ја ја сна, ма ло се дво у ми-
мо кад је у пи та њу ими ти ра ње, али се ап со лут но сла же мо кад 
је пла ги ра ње у пи та њу. Ми га пре зи ре мо и осу ђу је мо као 

об лик кра ђе. Ја сне гра ни це из ме ђу та три пој ма – ути ца ја, 
ими ти ра ња и пла ги ра ња из гле да да је ве о ма те шко утвр ди ти. 
За љу де ко ји се про фе си о нал но ба ве ди зај ном и илу стра ци-
јом, ово пи та ње је ве о ма сло же но, јер у по ку ша ју да ство ре 
свој соп стве ни стил, ко ји има вред ност вла сни штва, они 
исто вре ме но мо ра ју да го во ре те ку ћим стан дард ним је зи ком 
да би их дру ги раз у ме ли. То је не ка вр ста лу дог жон гли ра ња 

код ко га је јед но око упе ре но на са вре ме ни ке а дру го на соп-
стве ни пу пак. Ни је чу до да мно ги ди зај не ри за по чи њу но ви 
по сао пре ли ста ва њем про шло го ди шњег го ди шња ка. По пра-
ви лу сва ки прак ти чар раз ви ја не ка кву ди ја лек тич ку ве зу 
из ме ђу лич не стра не свог по сла и оне ко ја пред ста вља де ље-
ње јав них иде ја.

Ево нај зад и неколико за па жа ња о ка рак те ру ими ти ра ња, 
ути ца ја и пла ги ра ња ко ја мо гу да по мог ну у де фи ни са њу 
њи хо вих раз ли ка. Ими ти ра ње и ути цај у оп штем слу ча ју 
об зна њу ју сво је из во ре, пла ги ра ње их кри је. Код пр ва два 
слу ча ја сто ји као цен трал на чи ње ни ца да се њи ма ори ги нал-
на иде ја на ста вља и сла ви, са или без зна чај них из ме на. У 
пла ги ра њу на ме ра је да се иде ја унов чи и по слу жи дру гим 
раз ло зи ма, обич но са мо ве ли ча њу или нов ча ној на гра ди. 
По ку шај да се ори ги нал на иде ја при кри је, ства ра де ло без 
уну тра шњих тен зи ја ко је по се ду је ори ги нал ни рад. По што се 
са мо спо ља шњост ко пи ра, пла ги ја те увек ка рак те ри ше не до-
ста так енер ги је. По сле са зна ња ка ко је те шко да се ја сно уста-
но ве гра ни це из ме ђу ових пој мо ва, ја вља се још јед на за па-
њу ју ћа чи ње ни ца – ми их увек раз ли ку је мо кад их ви ди мо.

Из мо но гра фи је Мил то на Глеј зе ра Art is Work, The 
Over lo ok Press, NY, 2000, Пре вео Раст ко Ћи рић

Милтон Глејзер са коментарима Растка Ћирића
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности

ПРЕДАВАЊЕ У ЊУЈОРШКОЈ ШКОЛИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 1986.

УТИЦАЈ, ИМИТИРАЊЕ 
И ПЛАГИРАЊЕ

К

»Не допустите да Кока кола угуши наше океане«: сатирична еколошка 
порука која се поиграва са логотипом Кока коле
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ЦИ ТАТ, ПО СВЕ ТА И НЕ КИ ДРУ ГИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ
Мил тон Глеј зер у свом лу цид ном и у прак си ко ри сном тек сту 
из мо но гра фи је Умет ност је рад (Art is Work), чи ји сам на зив 
опо ми ње и упу ћу је на по штен од нос пре ма умет но сти као про-
фе си ји, на во ди три тер ми на ве за на за ко ри шће ње ту ђих де ла 
у умет но сти, а то су УТИ ЦАЈ, ИМИ ТИ РА ЊЕ и ПЛА ГИ РА ЊЕ. 

По ја вом ин тер не та ар хив ски и дру ги из во ри, ко ји су ра ни-
је би ли ве за ни за при ват не или јав не би бли о те ке, у не ве ро-
ват ној ме ри су се умно жи ли и по ста ли до ступ ни бу квал но 
сви ма. На рав но, они ма ко ји су ле њи, не спо соб ни или су кре-
ну ли за ре ше њем пу тем ма њег от по ра, мо ра би ти ја сно да је 
бес ко нач на би бли о те ка на ин тер не ту мач са две оштри це: 

истом ла ко ћом ко јом је мо гу ће пре у зе ти ту ђу иде ју са мре же, 
мо гу ће је и ухва ти ти крив ца.

По ме нуо бих још неколико тер ми на ве за них за ко ри шће-
ње ту ђих де ла, као ко мен тар Глеј зе ро вог пре да ва ња.
ЦИ ТАТ пред ста вља на во ђе ње ту ђег де ла ра ди бо љег об ја-
шње ња. Он мо же би ти на ве ден због сво је ле по те, му дро сти, 
пре ци зно сти или оп ште по зна те фор му ла ци је. У пост мо дер-
ни стич ким де ли ма ци та ти мо гу да из гра де но во и ори ги нал-
но де ло, на исти на чин као што то чи ни ко лаж у ли ков ним 
умет но сти ма. Пи та ње ори ги нал но сти мо же да бу де раз ли ка 
»у ве ли чи ни из ре за ног исеч ка«.
ПО СВЕ ТА или ОМАЖ је на ме ран ци тат, али угра ђен у тки во 
де ла, та ко да сво јим ви ше или ма ње очи глед ним ука зи ва њем 
на не ко дру го, нај че шће ве о ма по зна то, де ло ве ли ча свог 
прет ход ни ка.
КО ПИ РА ЊЕ је че сто део про це са уче ња. Њи ме се, фор мал-
ним по на вља њем фор ме, по ку ша ва да уђе у са др жи ну од но-
сно дух иза бра ног узор ног де ла. 
ИМИ ТИ РА ЊЕ не мо ра да бу де афир ма тив но за иза бра ни 
по вод. Уз ма ле из ме не ори ги нал не фор ме ре зул тат мо же да 

бу де иро нич но или са ти рич но де ло ко је по не кад пред ста вља 
и су прот ност у од но су на по вод.
НЕ СВЕ СНИ ПЛА ГИ ЈАТ обич но на ста је кад се гра ђа за 
ства ра ње не ког де ла по ку пи из за бо ра вље ног се ћа ња на 
не ко ра ни је ви ђе но умет нич ко де ло. Ову вр сту пла ги ја та 
мно го је те же от кри ти, јер за раз ли ку од све сног пла ги ја-
та по сто ји уну тра шњи по рив и ло гич ки раз лог за ко ри-
шће ње »пре у зе тог« еле мен та или це ли не. Пред да тим 
за дат ком већ по сто је ћи не чи ји мо тив не све сно из ра ња из 
се ћа ња и при хва та се као лич на и ори ги нал на тво ре ви на. 
Ау тор је убе ђен да је иде ја лич но ње го ва, јер ло ша на ме-
ра не по сто ји. Кад се пра ви из вор от кри је, а то нај че шће 
учи ни не ко дру ги, је ди но оправ да ње (чак и у евен ту ал-
ном суд ском ве шта че њу) мо же да бу де на кнад но ана ли-
зи ран ло гич ки смер раз ми шља ња и до след ност у син те зи 
еле ме на та.
СВЕ СНИ ПЛА ГИ ЈАТ за и ста је ла ко пре по зна ти, јер »не до ста-
так уну тра шње тен зи је и енер ги је« ко ји Глеј зер при ме ћу је, 
на ста је из не до стат ка уну тра шње ло ги ке де ла – јер ко пи ра се 
фор ма и то по вр шно, а са др жај (кон цепт) не.

Безобразна пиратска варијанта познатог логотипа. Неко ће се 
преварити а има и доста неписмених (преузето са интернета).

Француска фирма »Sonatec« и домаћа »Содасо«. Неслана шала?

Да се »Северо-западни прстен« не сети: досетљиви »Милоје Закић« је 
огледалску слику претворио у негатив!

Балканска варијанта логотипа »Pelikan«: Зашто је иницијал Б тако ружан? Можда зато што се на Балкану графички дизајнери слабије плаћају.

Директорима домаћих фирми много се допао логотип фирме »Пирели«. Није важно што еластичност, која је била важна особина Пирели гума, нема 
никакве везе са нашим предузећима.
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Александар Вулетић
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности

О ТЕХНИЦИ ПИСАЊА 
УМЕТНИЧКО-НАУЧНОГ 
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

з освр та ње на умет нич ка и ака дем ска по стиг ну ћа сво-
јих на став ни ка и сту де на та у про те клих се дам де сет 
го ди на, Фа кул тет при ме ње них умет но сти Уни вер зи те-

та умет но сти у Бе о гра ду исто вре ме но па жљи во пла ни ра сво-
је са да шње и бу ду ће ак тив но сти на свим ни во и ма сту ди ја. 
Јед на од но ви на на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма ФПУ 
је сте уво ђе ње пред ме та Тех ни ка пи са ња умет нич ко-на уч ног 
ис тра жи вач ког ра да (у да љем тек сту Тех ни ка пи са ња 
УНИР-а). Овај пред мет до са да се слу шао у тре ћем се ме стру 
док тор ских ака дем ских сту ди ја и звао се Тех ни ка пи са ња 
те о риј ског ра да. Ме ђу тим, од школ ске 2018/19. го ди не, 
од но сно по до би ја њу акре ди та ци је за пред ме те док тор ских 
сту ди ја у но вом ци клу су, ста ри пред мет у са свим но вом ру ху, 
са но вим на зи вом, и то у пр вом се ме стру док тор ских сту ди ја, 
сту пи ће на сце ну.

Ре струк ту ри ра ње си ла бу са и на зи ва по ме ну тог пред ме та, 
као и из бо ра се ме стра у ко ме га док то ран ди слу ша ју, за сно-
ва но је на на ме ри Фа кул те та и пред мет ног на став ни ка, ау то-

ра ово га тек ста, да ис пра те ствар не по тре бе док то ра на да у 
овој обла сти, од но сно да им пру же нај но ви ја и нај а жур ни ја 
прак тич на и те о риј ска зна ња у обла сти пи са ња и об ја вљи ва-
ња ака дем ских и на уч них ра до ва. Циљ пред ме та Тех ни ка 
пи са ња УНИР-а у те о риј ском сми слу је сте упо зна ва ње сту-
де на та са на уч ним при сту пом у ис тра жи ва њу фе но ме на из 
обла сти умет но сти, од но сно са кључ ним еле мен ти ма пи са ња 
и об ја вљи ва ња умет нич ко-на уч ног ис тра жи вач ког ра да. У 
прак тич ном сми слу, циљ пред ме та је сте при ме на тих еле ме-
на та у из ра ди пи са ног де ла док тор ског умет нич ког про јек та, 
као и у пи са њу ака дем ских, на уч них, струч них и кон фе рен-
циј ских ра до ва.

У окви ру пред ме та Тех ни ка пи са ња УНИР-а из у ча ва ју се: 
основ ни еле мен ти тех ни ке на уч ног ра да (при ро да, свр ха и 
ци ље ви на уч ног ис тра жи ва ња у обла сти умет но сти; из бор 
те ме и по ста вља ње хи по те за; при ку пља ње, екс церп ци ја и 
си сте ма ти за ци ја гра ђе – фор ми ра ње рад не и ко нач не би бли-
о гра фи је; упо тре ба аде кват не на уч не апа ра ту ре; план и ре а-

У
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ли за ци ја ра да; ко ри го ва ње и ре ди го ва ње ра да; стил ска и 
фор мал на фи на ли за ци ја), овла да ва ње тех нич ко-ме то до ло-
шким аспек ти ма на уч ног ра да (пи са ње ап страк та и ре зи меа; 
ци ти ра ње; пи са ње фу сно та; фор ми ра ње на уч ног при сту па/
ме то да са о бра же ног те ми и ци љу умет нич ког ис тра жи ва ња; 
ре ла ци о ни ра ње с дру гим при сту пи ма), вр сте ра до ва и њи хо-
во об ја вљи ва ње (ака дем ски, на уч ни и струч ни ра до ви; ча со-
пи си у зе мљи и све ту; би бли о граф ске и ци тат не ба зе по да та-
ка; етич ке смер ни це и стра те ги је об ја вљи ва ња), као и пи са ње 
обра зло же ња, од но сно це ло куп ног пи са ног де ла док тор ског 
умет нич ког про јек та.    

По од слу ша ном пред ме ту док то ран ди су упо зна ти са 
основ ним еле мен ти ма тех ни ке на уч ног и ис тра жи вач ког 
ра да у обла сти умет но сти; оспо со бље ни су да са мо стал но 
осми сле и из вр ше ис тра жи ва ње, од но сно да ре зул та те тог 
ис тра жи ва ња пред ста ве у ака дем ски стан дар ди зо ва ним и 
ме ђу на род но ко ди фи ко ва ним пи са ним фор ма ма; те да са мо-
стал но и ква ли тет но на пи шу струч не и на уч не ра до ве за ча со-
пи се и кон фе рен ци је, да на пи шу обра зло же ње док тор ског 
умет нич ког про јек та, од но сно из ра де це ло ку пан ње гов пи са-
ни део, ко ри сте ћи аде кват не ме то де, тех ни ке и про це ду ре.

Оно што пред мет Тех ни ка пи са ња УНИР-а чи ни је дин стве-
ним  и раз ли ку је га од  слич них пред ме та на дру гим фа кул-
те ти ма је сте ње го ва крај ња праг ма тич ност и са вре ме ност. 
Овај пред мет ори јен ти сан је ка прак тич ним са зна њи ма, упо-
тре бљи вим и про вер љи вим у умет нич ко-на уч ном ис тра жи-
вач ком окру же њу. Ка ко то из гле да у на ста ви? По ред те о риј-
ских упут ста ва о ме ђу на род но ко ди фи ко ва ним пра ви ли ма 
за пи са ње на уч них ра до ва ко ја до би ја ју од пред мет ног 
на став ни ка, док то ран ди има ју ин тер ак тив не ве жбе ана ли зе 
иза бра них тек сто ва и чла на ка из обла сти умет но сти об ја вље-
них у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма и збо р ни ци ма, као и 

ап стра ка та и де ло ва од бра ње них док тор ских про је ка та. Та ко-
ђе, они пи шу се ми нар ски рад пу тем ко јег се про ве ра ва 
по зна ва ње пра во пи са и сти ли сти ке срп ско га је зи ка, а за тим, 
у окви ру ко ло кви ју ма, пи шу и бра не свој ау тор ски пре глед ни 
на уч ни рад на стао на осно ву свих са зна ња и ве шти на сте че-
них у на ста ви. Тај рад пи шу у скла ду са ин струк ци ја ма за 
об ја вљи ва ње у до ма ћем или ме ђу на род ном ча со пи су ко ји су 
иза бра ли (цео про цес мо гу ће је из ве сти и на ен гле ском је зи-
ку). На по слет ку, уз стал ни мен тор ски над зор пред мет ног 
на став ни ка, док то ран ди свој рад ша љу у иза бра ни ча со пис 
са на ме ром да га ту и об ја ве. На овај на чин док то ран ди  
до би ја ју ствар ну по твр ду зна ња ко ја су сте кли у овој обла сти, 
уз ја сну на зна ку да ће по ме ну та зна ња и ве шти не упо тре би-
ти и за пи са ње те о риј ског, од но сно пи са ног де ла свог док тор-
ског умет нич ког про јек та.

С об зи ром на то да је не ма ли број док то ра на да већ укљу-
чен у из во ђе ње на ста ве на број ним умет нич ким фа кул те ти-
ма и ака де ми ја ма, уз раз ви ја ње и уна пре ђе ње ве шти не пи са-
ња, од но сно вер ба ли зо ва ња умет нич ких до жи вља ја и кон це-
па та, уна пре ди ће се и њи хов на став нич ки ста тус пу тем сти-
ца ња од ре ђе ног бро ја бо до ва по об ја вљи ва њу по ме ну тих 
ра до ва, од но сно омо гу ћи ће им се на пре до ва ње у ака дем-
ском окру же њу.

На по слет ку на по ми ње мо да је Тех ни ка пи са ња УНИР-а 
оба ве зни пред мет на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти, да се вред ну је са 5 ЕСП 
бо до ва, те да има рад ну ли те ра ту ру ко ја је па жљи во би ра на 
и за сно ва на на са вре ме ним пу бли ка ци ја ма об ја вље ним у 
по след њих не ко ли ко го ди на. За хва љу ју ћи опи са ном кон цеп-
ту, ци љу, на чи ну и ис хо ду ра да,  Тех ни ка пи са ња УНИР-а 
пред ста вља отво рен по зив за док то ран де са свих срод них 
фа кул те та ко ји же ле уса вр ша ва ње у по ме ну тој обла сти. 
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а ко бих на пи са ла овај текст, пре ли ста вам сво је 
индексе ума за не ту шем што ме под се ћа на Фа кул тет 
при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду који за у зи ма 

по себ но ме сто у мом жи во ту. Још од основ не шко ле зна ла 
сам да же лим да бу дем на умет нич ком фа кул те ту, па сам 
на кон за вр ше не сред ње Шко ле за ди зајн иза шла на два при-
јем на ис пи та – на ис пит Фа кул те та при ме ње них умет но сти и 
Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду. Се ћам се да сам 
ду го раз ми шља ла ко ји ћу од та два фа кул те та упи са ти и знам 
да ни сам по гре ши ла ка да сам иза бра ла ФПУ. Ту сам се су сре-
ла са дру га чи јим и це ло куп ни јим при сту пом ра ду на по љу 
при ме ње не умет но сти у од но су на до та да сте че но зна ње и 
ве шти не у сред њој шко ли и у ате ље и ма у ко је сам ишла. Сте-
че но зна ње и ве шти не имам при ли ку да при ме ним на рад-
ном ме сту на став ни ка ли ков не кул ту ре и као илу стра тор ка и 
ди зај нер ка.

То ком пр ве две го ди не сту ди ја за љу би ла сам се у пред мет 
Гра фи ка. На чин ра да (пра вље ње ви ше цр те жа пре ра да на 
пло чи, а за тим и сви да љи ко ра ци по треб ни за из ра ду гра фи-
ке у од го ва ра ју ћој тех ни ци) у окви ру тог пред ме та ите ка ко 
ми је по мо гао у мом раз ми шља њу о ли ни ји, по вр ши ни и 
бо ји. Помогао ми је у пре по зна ва њу и ства ра њу ста бил не 
ком по зи ци је. То зна ње и да нас ко ри стим и при ме њу јем без 

об зи ра ко ји ме диј је у пи та њу. Иако се тре нут но не ба вим 
ак тив но гра фи ком на тра ди ци о на лан на чин, на Фа кул те ту 
сам, на овом пред ме ту сте кла зна ње ко је при ме њу јем и са да 
ра де ћи ди ги тал не илу стра ци је. Та ко ђе ми је ко ри сно по зна-
ва ње гра фич ких тех ни ка јер да нас, као на став ни ца ли ков не 
кул ту ре, мо гу об ја сни ти де ци чи тав про цес руч не штам пе и 
пру жи ти им при ли ку да сва ко од њих на пра ви свој ли но рез, 
што је њи ма ве о ма за ни мљи во. Мно га те о рет ска зна ња из 
обла сти гра фи ке, фо то гра фи је и исто ри је умет но сти, ко ја сам 
сте кла на Фа кул те ту мо гу по де ли ти са сво јим уче ни ци ма.

Та ко ђе бих из дво ји ла пред мет Ана том ско цр та ње, ко ји 
сам има ла то ком пр ве две го ди не сту ди ја. Зна ње о мо гућ но-
сти ра ста вља ња људ ског те ла на ко сти и ми ши ће по ма же ми 
у ди зај ну ли ко ва при ли ком илу стро ва ња и да је ми при ли ку 
за ду бља об ја шње ња уче ни ци ма ка ко би ком плек сни је раз-
у ме ли на го те ло ко је уоча ва ју по сма тра ју ћи де ла умет ни ка.

Од тре ће го ди не сту ди ја бо ље раз у мем ко ли ко је ком плек-
сно по ље при ме ње не умет но сти и ко ли ко је за ни мљи во ус по-
ста ви ти ко ре ла ци ју раз ли чи тих пред ме та у окви ру ра да на 
кон крет ним за да ци ма. Нај ви ше су ме при вла чи ли пред ме ти 
ко ји су за ме не зна чи ли сло бод но ства ра ла штво (по пи та њу 
иде ја и умет нич ког из ра за). На ча со ви ма Ак та сте кла сам 
са мо стал ност ко ри сте ћи сте че на цр тач ка зна ња што ми 

К



85

Ристић И Следи своје…

да нас по ма же да са ла ко ћом цр там и пра вим илу стра ци је. 
Акт до ла зи у пра во вре ме ка да знам пра ви ла и раз у мем да 
са тим зна њем мо гу би ти сло бод на, да је оно ускла ди ште но 
и да са да мо гу да цр там без оп те ре ће ња и да раз ви јам сво ју 
умет нич ку ин ту и ци ју. Од про фе со ра Илу стра ци је усво ји ла 
сам по тре бу за на чи ном раз ми шља ња, кон цеп том, при чом и 
сти лом. Оту да на ви ка да и да нас, ка да ра дим илу стра ци ју за 
не ко га, се би по ста вљам пи та ња ве за на за кон цепт са мог 
де ла. Про фе со ри су ми, по ред зна ња и ве шти на, сво јим 
ко мен та ри ма ули ли и до зу са мо по у зда ња ко је је нео п ход но 
за успе шан про фе си о нал ни раз вој јед не лич но сти. На сва-
ком рад ном за дат ку ва жно је по што ва ти ро ко ве. У то ме се 
до бро сна ла зим за хва љу ју ћи од но су мо јих бив ших про фе-
со ра пре ма сту ден ти ма. На Фа кул те ту сам уна пре ди ла са мо-
ди сци пли ну у ор га ни зо ва њу и ускла ђи ва њу оба ве за.

По себ но ва жан пе ри од за ме не, као та да шњег сту ден та, а 
са да шњег илу стра то ра и ди зај не ра, на сту па ка да се на че твр-
тој го ди ни по ја вљу је пред мет Гра фи ка књи ге. Књи га је за ме не 
по ста ла не што опи пљи во. Пре да мном се ука зао свет на ста-
ја ња књи ге са свим сво јим еле мен ти ма и за ко ни то сти ма. 
По же ле ла сам да скло пим књи гу, а ка сни је и екс пе ри мен ти-
шем са мом фор мом књи ге. Та да до но сим од лу ку да у фо ку су 
мо јих ин те ре со ва ња бу ду об ли ко ва ње књи ге и илу стра ци ја. 
С та квим те жња ма на ста вљам и на ма стер сту ди ја ма.

Део од го во ра на пи та ње »шта по сле фа кул те та?« до би јам 
већ кра јем ма стер сту ди ја, пре од бра не ма стер ра да, ка да 
не ким срећ ним слу ча јем до би јам при ли ку да илу стру јем 
ди ван текст Ја сне Жар ко вић о по ро ди ци Сло вић. Од мах ме 
је по не ла при ча – ша ре ни свет Цо ки ног де тињ ства. За раз-
ли ку од до са да шњег ра да на про јек ти ма за Фа кул тет, та да 
сам по тај но би ла по ма ло упла ше на јер сам зна ла да ће се 
књи га штам па ти, да ће би ти у књи жа ра ма, на сај мо ви ма, у 
ру ка ма де це и ро ди те ља. Та чи ње ни ца отворила је низ пи та-
ња: ка кве ко ри це књи ге би би ле нај е фект ни је, ка ко да глав ни 
лик бу де до па дљив, да ли ће де те ус пе ти да »про чи та« илу-
стра ци ју, ка ко по зи ци о ни ра ти текст и ка ко га ускла ди ти са 
илу стра ци јом, ка ко кроз илу стра ци је при ка за ти Ја сни ну при-

чу, а да она не из гу би сво ју до ми шља тост и то пли ну? Убр зо 
сам схва ти ла да не ма раз ло га за бри гу. Од го во ре на сва та 
пи та ња до би ла сам при ли ком из ра де про је ка та на Фа кул те-
ту. При ме ни ла сам и по зна ва ње про гра ма Adobe Illustrator-a 
и Adobe InDesign-a. По ред посла на књизи Сло ви ћи, по че ла 
сам да ра дим у основ ној шко ли као на став ни ца ли ков не кул-
ту ре. Тру дим се да осно ве свог зна ња, у скла ду са школ ским 
пла ном и про гра мом, пре не сем де ци раз ли чи тог уз ра ста (од 
5. до 8. раз ре да) и да имам слу ха за њи хо ве по тре бе, же ље, 
коч ни це и од го во ре на њи хо ва, по не кад, не ве ро ват на пи та-
ња. Ту мо је обра зо ва ње та ко ђе има зна чај, бу ду ћи да сам на 
Фа кул те ту по ха ђа ла пред ме те: Пси хо ло ги ја, Пе да го ги ја и 
Ме то ди ка.

Већ пр ви по сао да је ми по твр ду да ни сам по гре ши ла у 
из бо ру фа кул те та. Пр ви по сао носи са мо стал ност, мо гућ ност 
за ра де, при ме ну свих зна ња сте че них на фа кул те ту. По но сим 
се со бом што сам ко нач но у по зи ци ји од ра сле осо бе, као и у 
уло зи педагога. Сва ко днев но ми се на ме ће пре и спи ти ва ње 
од го вор но сти. Тек у кон так ту са по сло дав цем и са уче ни ци ма 
по ста јем све сна чи ње ни це да сам на фа кул те ту сте кла про-
фе си о нал на зна ња и при пре ми ла се за по слов ни свет. Мој 
из бор је ка ко ћу се пред ста ви ти и ка ко ћу пре зен то ва ти све 
што сам на у чи ла. Срећ на сам што сам ис тра ја ла у сво јим 
же ља ма и што имам но ве про фе си о нал не ци ље ве.
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По што ва не ко ле ге,

По зи ва мо вас да сво јим тек сто ви ма, при ло зи ма, есе ји ма, итд. уче ству је те у 
ре а ли за ци ји 10. бро ја СИГ НУ МА и ти ме до при не се те пред ста вља њу на шег 
Од се ка, као и очу ва њу ње го вих те ко ви на. У ча со пи су СИГ НУМ ће, као и до 
са да, би ти пред ста вље не ру бри ке по на зи ви ма пред ме та или по струч ним 
обла сти ма, а у за ви сно сти од при сти глог ма те ри ја ла. Пре по руч љи во је да 
сва ки пред мет са Од се ка бу де пред ста вљен бар јед ним тек стом.
Ра до ви ко ји се пре да ју ре дак ци ји СИГ НУ МА мо ра ју би ти опре мље ни на срп-
ском је зи ку, ћи ри лич ним пи смом (осим у слу ча је ви ма пре но са ори ги на ла) 
у doc. фор ма ту, у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи не сло ва 12, без до дат ног 
фор ма ти ра ња / сти ли зо ва ња тек ста. Основ ни текст не сме да са др жи илу-
стра ци је, већ се оне пре да ју као по себ ни фај ло ви, а у тек сту се обе че жа ва 
њи хо во мо гу ће ме сто. 
За тек сто ве ко ји се пи шу по про по зи ци ја ма ко је од ре ђу је Акт о уре ђи ва њу 
на уч них ча со пи са Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој РС, ра до ви 
тре ба да са др же:
	ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ АУТО РА/-КЕ; 
	НА ЗИВ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ;
	НА СЛОВ;
	АП СТРАКТ;
	КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ;
	ОСНОВ НИ ТЕКСТ;
	РЕ ЗИ МЕ;
	ЛИ ТЕ РА ТУ РА;
	ИЗ ВО РИ;
	СКРА ЋЕ НИ ЦЕ;
	ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ;
	КОН ТАКТ ПО ДА ТАК.
По треб но је да сви ко ји су за ин те ре со ва ни да об ја ве у овом бро ју до ста ве 
при ја ву те ме са оба ве зним ап страк том на мејл ре дак ци је sig num @fpu.
bg.ac.rs до 15. фе бру а ра 2018. По след њи тер мин за пре да ју за вр ше них тек-
сто ва и илу стра ци ја је 15. јун 2018. Об ја вљи ва ње 10. ју би лар ног бро ја пла-
ни ра но је за ок то бар 2018.

У оче ки ва њу Ва шег од го во ра, ср дач но Вас по здра вља мо.
Ре дак ци ја ча со пи са Сиг нум

ДЕ ТАЉ НО УПУТ СТВО ЗА ПРИ ПРЕ МУ И ПРЕ ДА ЈУ ТЕК СТО ВА (пре у зе то 
де лом из упут ства за Збор ник Му зе ја при ме ње не умет но сти) 
Упут ство се од но си на ко ле ге ко ји ће пи са ти у скла ду са стан дар ди ма, али 
мо ли мо и оста ле да по гле да ју пра ви ла и оно што мо гу при ме не ка ко би 
има ли исто вет ност кроз ча со пис.
 
I ИМЕ АУТО РА 
Аутор или ауто ри ра да тре ба да на ве ду сво је пу но име и пре зи ме. 

II НА ЗИВ УСТА НО ВЕ АУТО РА (АФИЛИЈАЦИЈA) Аутор или ауто ри тре ба да 
на ве ду пун (зва нич ни) на зив и се ди ште уста но ве у ко јој су за по сле ни или 
на зив уста но ве у ко јој су оба ви ли ис тра жи ва ње чи је ре зул та те об ја вљу ју. 
Сло же ни на зи ви уста но ва на во де се у це ли ни (нпр.: Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град). Име 
ауто ра и на зив уста но ве на во де се у гор њем ле вом углу. 

III НА СЛОВ РА ДА 
На слов тре ба пре ци зно да упу ти на са др жај ра да, укљу чу ју ћи ре чи при клад-
не за ин дек си ра ње и пре тра жи ва ње. Ако та квих ре чи не ма у на сло ву, 
по треб но је да се на сло ву при до да под на слов. 

IV АП СТРАКТ 
Кра так ин фор ма тив ни при каз са др жа ја члан ка ко ји омо гу ћа ва бр зу оце ну 
ње го ве ре ле вант но сти. Ап стракт тре ба да са др жи тер ми не ко ји се че сто 
ко ри сте за ин дек си ра ње и пре тра гу чла на ка. Са став ни де ло ви ап страк та су 
циљ ис тра жи ва ња, ме то ди, ре зул та ти и за кљу чак. Тре ба да има 100 до 250 
ре чи. 

V КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ 
Слу же да се од ре ди ин тер ди сци пли нар на област ко јој рад при па да. Ко ри сти 
се основ на тер ми но ло ги ја ко ја нај бо ље опи су је са др жај члан ка за по тре бе 
ин дек си ра ња и пре тра жи ва ња. Број кључ них ре чи мо же би ти до пет, из ла жу 
се азбуч ним ре дом, а пре по ру ка је да уче ста лост њи хо ве упо тре бе бу де што 
ве ћа. 

VI ОСНОВ НИ ТЕКСТ – Стра на име на и на зи ви у основ ном тек сту пи шу се у 
тран скрип ци ји, са из вор ним об ли ком у за гра ди, ка да се по ми њу пр ви пут. 
– На по ме не/фу сно те се уно се ис кљу чи во на кра ју сва ке стра ни це. Тре ба да 
са др же ма ње ва жне де та ље и од го ва ра ју ћа об ја шње ња. 
– Скра ће ни це ко је су за сно ва не на ла тин ским из ра зи ма за др жа ва ју ла ти-
нич ку гра фи ју. 
cf. (лат.con fer) у зна че њу упо ре ди
e.g. (лат. exem pli gra tia) у зна че њу на при мер i.e. (лат.idest) у зна че њу то јест 
– Ци ти ра ње/по зи ва ње на ли те ра ту ру (на во ђе ње би бли о граф ске је ди ни це у 
основ ном тек сту). У ра ду се на во де сви из во ри и ли те ра ту ра ко ји су ко ри-
шће ни при из ра ди и са ста вља њу ра да. Хар вард си стем под ра зу ме ва да се у 
основ ном тек сту од го ва ра ју ћа би бли о граф ска је ди ни ца на во ди уну тар 
за гра да по обра сцу:
	Пре зи ме ауто ра
	Го ди на из да ња (Ра дој ко вић 1969) (Wen zel 1965) без зна ка ин тер пунк ци је 

из ме ђу пре зи ме на и го ди не.
	Број стра ни це или број на по ме не, сли ке или та бе ле уко ли ко је до слов но 

ци ти ра ње тек ста. (Ра дој ко вић 1969: 37) (Wen zel 1965: 101–133) 
	Тран скри бо ва но пре зи ме ауто ра пи ше се ћи ри ли цом ис пред за гра де са 

ори ги нал ним пре зи ме ном. …Вен цел (Wen zel 1965: 101)
	Ка да се у основ ном тек сту па ра фра зи ра ци тат, уз пре зи ме ауто ра се на во-

ди го ди на из да ња ра да у ма лим за гра да ма. У свом ра ду Бо ја на Ра дој ко вић 
(1969) твр ди ка ко…. 

	Ако ци ти ра но де ло има два или три ауто ра, њи хо ва пре зи ме на се по ве-
зу ју с ве зом и/and (Ра дој ко вић и Ми ло ва но вић 1981) (Be ar dsworth and 
Keil 1997)

	Ако ци ти ра но де ло има ви ше од три ауто ра, на во де се пре зи ме пр вог 
ауто ра и др. / et al. – скра ће ни ца за и дру ги / et alii (lat.) у зна че њу и дру ги. 
(Ра дој ко вић и др. 2005) (Co hen et al. 2000)

	За исто де ло истог ауто ра, у пр вом на ред ном ци ти ра њу, ко ри сти се: (ibid.: 
бр. стр.) – скра ће ни ца за ibi dem (lat.) у зна че њу на истом ме сту, у истом 
де лу. Вен цел (Wen zel 1965: 101) (ibid.: 112)

	Уко ли ко су исти и бро је ви стра ни ца у истом де лу истог ауто ра, у пр вом 
на ред ном ци ти ра њу, ко ри сти се: (loc. cit.) – скра ће ни ца за lo co ci ta to (лат.) 
у зна че њу на ве де но ме сто. Вен цел (Wen zel 1965: 101) (loc. cit.)

	За дру го де ло истог ауто ра, у пр вом на ред ном ци ти ра њу, ко ри сти се: (idem 
го ди на: бр. стр.) – idem (лат.) у зна че њу исти, исто. (Co o per: 1998: 31–32) 
(idem 1998: 31–32)

	Уко ли ко се ци ти ра ју раз ли чи та де ла истог ауто ра, али са истом го ди ном 
из да ња, до да ју се слов не озна ке уз го ди ну – (пре зи ме ауто ра: го ди на 
из да ња, а, b, c) (Ca ro li 2005a) (Ca ro li 2005b)

	Уко ли ко се исто вре ме но ци ти ра ју два раз ли чи та из во ра, спа ја ју се по да-
ци у ис тој за гра ди: (пре зи ме ауто ра го ди на из да ња; пре зи ме ауто ра го ди-
на из да ња) (Co o per 1998; Crit ser 2003)

	До дат ни по да ци, ако је нео п ход но, на во де се уну тар за гра де, одво је ни 
цр том (Ра дој ко вић 1958: 55, Taf. 18/24 – олов не пло чи це). 

VII РЕ ЗИ МЕ 
Са др жи кра так са др жај ра да. По што се при ла же као по се бан фајл тре ба 
до да ти: име и пре зи ме ауто ра, на зив уста но ве (афи ли ја ци ја), на слов ра да. 
Ду жи на ре зи меа мо же би ти до 1800 ка рак те ра (до јед не стра не). Ре зи ме ће 
би ти пре ве ден на ен гле ски је зик. 

VI II ЛИ ТЕ РА ТУ РА 
Ли те ра ту ра се при ла же ис кљу чи во у за себ ном одељ ку члан ка у ви ду ли сте 
ре фе рен ци. Опис ре фе рен ци мо ра се до след но при ме њи ва ти по оп ште 
усво је ним би бли о граф ским стан дар ди ма, по хро но ло шком ре до сле ду, од 
но ви је ка ста ри јој ли те ра ту ри. У окви ру исте го ди не ре фе рен це се на во де 
по азбуч ном, од но сно, абе цед ном ре ду пре зи ме на. Пре зи ме ауто ра се не 
тран скри бу је. 
Ва жно је по што ва ти пра во пи сна пра ви ла (о пи са њу ве ли ког сло ва, ин тер-
пунк ци ји, одва ја њу и спа ја њу ре чи), та ко ђе, слог и стил фон та. 
Све би бли о граф ске је ди ни це об ја вље не на не ла ти нич ним пи сми ма (ћи ри-
ли ца, грч ки ал фа бет итд.) на во де се пр во на пи сму на ком су об ја вље не, а 
по том, у за гра ди, и у ла ти нич ној тран сли те ра ци ји, пре ма пра ви ли ма Аме-
рич ке би бли о теч ке асо ци ја ци је (http://www.loc.gov/cat dir/cpso/ro man.html). 
При мер: Сто ја но вић, Д. 1980 Град ска но шња у Ср би ји у XIX и по чет ком XX 
ве ка, Бе о град: Му зеј при ме ње не умет но сти. (Sto ja no vić, D. 1980, Grad ska 
nošnja u Sr bi ji u XIX i počet kom XX ve ka, Be o grad: Mu zej pri me nje ne umet no sti.) 
При ли ком на во ђе ња ли те ра ту ре при ме њу је се би бли о граф ски опис ре фе-
рен ци, чи ји је при каз ов де рас по ре ђен у сле де ћим гру па ма: 1. Књи ге (мо но-
гра фи је); 2. Ра до ви об ја вље ни у збор ни ци ма, кон гре сним ак ти ма и сл.; 3. 
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Пе ри о ди ка; 4. Члан ци из елек трон ских ча со пи са; 5. Ра до ви у штам пи / у 
при пре ми. 
Пре зи ме, Ини ци јал име на. Го ди на
На слов мо но гра фи је (у кур зи ву), Ме сто из да ња: Из да вач. 

1. Књи ге(мо но гра фи је) Би бли о граф ски опис: Пре зи ме, ини ци јал име на. 
Го ди на На слов мо но гра фи је (у кур зи ву), ме сто из да ња: из да вач. 
– Aуторизованe књигe
	је дан аутор у тек сту: (Ра дој ко вић1969) у Ли те ра ту ри: Ра дој ко вић, Б. 1969  

На кит код Ср ба од XII до кра ја XVII ве ка,  Бе о град: Му зеј при ме ње не 
умет но сти. Ако књи га (мо но гра фи ја) има под на слов а, на слов ни је до вољ-
но ја сан (под на слов се на во ди са мо ако је нео п ход но) он се одва ја на 
сле де ћи на чин: раз мак, две тач ке (:) и раз мак. Би бли о граф ски опис: 
На слов мо но гра фи је : под на слов На слов мо но гра фи је је у кур зи ву а под-
на слов не. Be ar dsworth, V.1997 So ci o logy on the Me nu : an In vi ta tion to the 
Study of Food and So ci ety, Lon don: Ro u tled ge. По треб но је на ве сти и на зив 
се ри је и број:  Кри жа нац, М. 2007 Ars Fu man di, ка та лог из ло жбе, Бе о град: 
Му зеј при ме ње не умет но сти, (Mузејске збир ке X). Po po vić, P. 1965 Rim ski 
na kit, Be o grad: Ar he o loško društvo Ju go sla vi je, (Dis ser ta ti o nes 6).

	два или три ауто ра Из ме ђу име на пр вог и дру гог ауто ра, или дру гог и 
тре ћег у би бли о граф ској је ди ни ци на срп ском је зи ку тре ба да сто ји 
ве зник и (ћи ри лич ним пи смом, ако је би бли о граф ска је ди ни ца на ћи ри-
ли ци, а ла ти нич ним i, ако је на ла ти ни ци). Ако је рад на ве ден у ли те ра ту-
ри на ен гле ском или не ком дру гом стра ном је зи ку, тре ба да сто ји (без 
об зи ра на ко ри шће ни је зик) ен гле ски ве зник and. у тек сту: (Ра дој ко вић и 
Ми ло ва но вић 1981:16–18) у Ли те ра ту ри: Ра дој ко вић, Б. и Ми ло ва но вић, 
Д. 1981 Срп ско зла тар ство, ка та лог из ло жбе, Бе о град: Му зеј при ме ње не 
умет но сти.

	че ти ри и ви ше ауто ра За књи ге штам па не ћи ри ли цом ко је има ју че ти ри 
и ви ше ауто ра, у основ ном тек сту на во ди се са мо име пр вог ауто ра и 
до да је се у на став ку и др. За књи ге штам па не ла ти ни цом ко ри сти се у 
на став ку скра ће ни ца et al. Скра ће ни ца etc. ко ри сти се у слу ча је ви ма ка да 
има ви ше од три су и зда ва ча или ме ста из да ња. 

– Aуторизованe књигe са при до да тим име ном уред ни ка 
у тек сту: (Ан дрић 2011) у Ли те ра ту ри: Ан дрић, И. 2011 Иза бра не при по вет ке, 
прир. Ра до ван Вуч ко вић, Бе о град: Дра га нић. у тек сту: (Berk man 1994: 40) 
у Ли те ра ту ри: Berk man, R. 1994 Find It Fast : how to un co ver ex pert in for ma-
tion on any su bject, ed. М. Hol land, Lon don: UKCC. 

– При ре ђе не књи ге (уме сто ауто ра – уред ник, при ре ђи вач, пре во ди лац) – 
(ур.), (прир.), (прев.), (ed.), (eds) 
у тек сту: (Су бо тић 1998) 
у Ли те ра ту ри: Су бо тић, Г. (ур.) 1998 Из про шло сти ма на сти ра Хи лан да ра, 
ка та лог из ло жбе, Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, (Га ле ри ја 
срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у тек сту: (Ра дој чић 1960) у Ли те ра ту ри: 
Ра дој чић, Н. (прев.) 1960 За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на 1349. и 1354, Бе о-
град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. у тек сту: (Мorris 2002) у Ли те ра-
ту ри: Мorris, I. (ed.) 2002 Clas si cal Gre e ce-An ci ent Hi sto ri es and Mo dern Ar cha-
e o lo gi es, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. у тек сту: (Hurst and Owen 
2005) у Ли те ра ту ри:
Hurst, H.an dO wen.S.(eds) 2005 An ci ent Co lo ni za ti ons. Ana logy: Si mi la rity and 
Dif fe ren ce, Lon don: Duc kworth. 

– Књигe без на зна че ног ауто ра 
Би бли о граф ски опис: 
На слов књи ге, го ди на из да ња 
Ме сто из да ња: Из да вач 
у тек сту: (Black’s Me di cal Dic ti o nary 1992) 
у Ли те ра ту ри: Black’s Me di cal Dic ti o nary 1992 Lon don: A & C Black. 

– Књи ге истог ауто ра
	об ја вље не раз ли чи тим пи сми ма у тек сту: (Ра дој ко вић 1969: 156–157; 

Ra doj ko vić 1980: 9) у Ли те ра ту ри: Ра дој ко вић, Б. 1969 На кит код Ср ба од 
XII до кра ја XVII ве ка, Бе о град: Му зеј при ме ње не умет но сти. Ra doj ko vić, 
B. 1980 En gle sko sre bro, Be o grad: Mu zej pri me nje ne umet no sti.

	са истом го ди ном из да ња у тек сту: (Ра дој ко вић 1969a; Ра дој ко вић 1969б) 
у Ли те ра ту ри: Ра дој ко вић, Б. 1969a На кит код Ср ба од XII до кра ја XVII ве ка, 
Бе о град: Му зеј при ме ње не умет но сти. Ра дој ко вић, Б. 1969б На кит код 
Ср ба XII–XX век, ка та лог из ло жбе, Бе о град: Му зеј при ме ње не умет но сти. 

– Пре ве де не књи ге Бај рон, Џ. Г. 2005
Чајлд Ха ролд, пред го вор З. Па у но вић, пре вод и пред го вор Н. Ту чев, Бе о-
град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства. 

– Књи ге и члан ци об ја вље ни у елек трон ском об ли ку
у тек сту: (Fis hman 2005: 11) у Ли те ра ту ри: Fis hman,R. 2005 The ri se and fall of 
su bur bia, [e-bo ok], Che ster: Ca sle Press. Ava i la ble thro ugh An glia Ru skin Uni-
ver sity Li brary. [5.6.2005]. 
2. Ра до ви об ја вље ни у збор ни ци ма, кон гре сним ак ти ма и сл. 
Би бли о граф ски опис: На слов мо но гра фи је (у кур зи ву), на зив и број се ри је, 
ме сто из да ња: из да вач. Брук нер, О. 1987 Им пор то ва на и па нон ска ке ра мич-
ка про дук ци ја са аспек та дру штве но-еко ном ских про ме на, у: По че ци ро ма-
ни за ци је у ју го и сточ ном де лу про вин ци је Па но ни је, ур. М. Сто ја нов, Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска, 25–44. 
3. Пе ри о ди ка Би бли о граф ски опис: Пре зи ме, ини ци јал име на. го ди на 
На слов ра да, на зив ча со пи са (кур зив) ме сто из да ња (у за гра ди) број ча со-
пи са (го ди на/е): број стр. Ме сто из да ња се на во ди у за гра ди иза на зи ва ча со-
пи са. Ма ска ре ли, Д. 2011
Вен ча не ха љи не у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком XX ве ка из 
ко лек ци је Му зе ја при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, Збор ник Му зе ја при-
ме ње не умет но сти (Бе о град) 7: 31–41. 
Ста ри нар се, за ви сно од го ди не из да ња, на во ди пу ним на зи вом: го ди не 
1884–1895 Ста ри нар Срп ског ар хе о ло шког дру штва
го ди не 1906–1914 [новог реда] Ста ри нар (н.р.)
го ди не 1922–1942 [трећа серија] Ста ри нар (т.с.)
го ди не 1950–2007 [нова серија] Ста ри нар (н.с.)
Уко ли ко се го ди на из да ња и го ди ште ча со пи са раз ли ку ју, на во ди се го ди на 
из да ња у од ред ни ци, а го ди ште у је ди ни ци, у за гра ди. 
У опи су но вин ских чла на ка уно си се пу ни да тум: Пе тро вић, М. 2001 Му зеј 
при ме ње не умет но сти, По ли ти ка, 6. јун, 7–8.
4. Ра до ви у штам пи / у при пре ми
У од ред ни ци се до да је у за гра ди на по ме на – (у штам пи), а у тек сту на ен гле-
ском је зи ку – (in press). Или – (у при пре ми), а у тек сту на ен гле ском је зи ку 
– (for thco ming). 
у тек сту: (По по вић, у штам пи) у Ли те ра ту ри: По по вић, А. (у штам пи) Мар-
ко ва цр ква, у: Цр кве ва љев ског кра ја, ур. М. Ива но вић, Ва ље во: За вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. 
5. Члан ци из елек трон ских ча со пи са 
Члан ци пре у зе ти са ин тер не та из елек трон ских ча со пи са на во де се на исти 
на чин као штам па ни члан ци, али се на кра ју до да је пу на веб адре са са 
http://…i и да тум пре у зи ма ња. 
6. Док тор ске ди сер та ци је и ма ги стар ске те зе 
Уме сто из да ва ча на во ди се на зив фа кул те та и/или уни вер зи те та где је те за 
од бра ње на, као и ло ка ци ја те уста но ве. у Ли те ра ту ри: 
Ри стић,А. 2010 
На слов не стра не бе о град ске илу стро ва не штам пе 1945–1980, ма ги стар ски 
рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду. 

IX Из во ри 
Под пој мом из во ри је об у хва ће на сле де ћа нео бја вље на гра ђа: 
– До ку мен та из ар хив ске гра ђе се да ју у биб- ли о граф ском опи су: на зив 
ар хи ва, на зив и број фон да, број ку ти је и/или фа сци кле, сиг на ту ра или број 
и на зив до ку мен та, да тум или го ди на. – Ру ко пи си се на во де пре ма фо ли ја-
ци ји (нпр. 2а- 36), из у зев у слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран. 
Ар хив СА НУ, Јо ван Ни ко лић, Пе сма ри ца. 
Те ми швар, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.

X СКРА ЋЕ НИ ЦЕ 
Спи сак скра ће ни ца са др жи об ја шње ње вер зал них скра ће ни ца.Стра не вер-
зал не скра ће ни це се пре сло вља ва ју у ћи ри ли цу, а у из вор ном пи сму се 
до да ју у за гра ди. Исто та ко се пу ни на зи ви уста но ва, ин сти ту ци ја и др жа ва 
пре во де, а ори ги нал на во ди у за гра ди. 
СФРЈ – Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја АИКА (AICA) 
– Ме ђу на род но удру же ње ли ков них кри ти ча ра (In ter na ti o nal As so ci a tion of 
Art Cri tics) 
ИКОМ (ICOM) – Ме ђу на род ни са вет му зе ја (In ter na ti o nal Co un cil of Mu se-
ums) 

XI ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ 
Илу стра ци је се пре да ју у елек трон ској фор ми, на CD-у или DVD-у, у ре зо-
лу ци ји ис кљу чи во од 300 dpi у TIFF фор ма ту, са од го ва ра ју ћом ле ген дом и 
име ном ауто ра фо то гра фи је или из во ром из ко јег је фо то гра фи ја пре у зе та, 
а обе ле жа ва ју се бро је ви ма по ре ду ка ко се по ја вљу ју у тек сту. Уко ли ко је 
оправ дан зах тев да се илу стра ци ја ре про ду ку је у од го ва ра ју ћој ве ли чи ни, 
аутор то мо ра на гла си ти при ли ком пре да је ма те ри ја ла. Оба ве за ауто ра је 
да обез бе ди све фо то гра фи је за текст и да у тек сту на зна чи њи хов ре до след. 
Ауто ри сно се од го вор ност за при ба вља ње до зво ла за ко ри шће ње при ло же-
них илу стра ци ја, као и за пла ћа ње на кна да за њи хо во ре про ду ко ва ње.
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