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ВЕШТАЧЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 
НА ПАПИРУ

Сажетак: У један од најуноснијих видова криминалне активности спадају фалсифико-
вање уметничких дела, где се остварују огромне зараде на аукцијама и на црном тржиш-
ту уметнина. У приватним колекцијама, галеријама и музејима сигурно има велики број 
неоткривених фалсификованих уметничких дела чију је аутентичност потребно утвр-
дити. Велики део процеса аутентификације не улази у домен форензике, јер су закључ-
ке углавном доносили историчари уметности и други познаваоци уметности. Каснија 
истраживања су утврдила да је 40% уметничких радова упитне аутентичности; што 
указује на потребу за научном анализом уметничких дела, и да форензички приступ ау-
тентификације замени познаваоце или стручњаке из историје уметности. Потреба за 
вештачењем докумената и уметничких дела на папиру обично се јавља када садржај, по-
рекло или приказ околности под којима је дело сачињено наводе на озбиљну сумњу у његову 
исправност. Под вештачењем уметничких дела на папиру подразумевамо криминалис-
тичко и судско испитивање уметничких дела код којих је за подлогу коришћен папир, а 
у уметничка дела спадају акварели, пастели, графички отисци – графике, цртежи (олов-
ком, тушевима, мастилом), мапе и планови, и многе друге комбиноване технике. Прили-
ком вештачења примењују се бројне физичко-хемијске анализе, које дају детаљне и тачне 
информације о материјалима које чине једно уметничко дело на папиру. Испитује се уз 
поштовање основних правила (нпр. не сме се оштетити материјал који се испитује). 
Ове методе се могу користити ради утврђивања аутентичности уметничког дела, од-
носно ради одређивања да ли је фалсификат или не, које информације даје (старост, врс-
та папира, пигмената и др.).
Кључне речи: кривотворење и аутентификација, уметничка дела на папиру, вешта-
чење, физичко-хемијске анализе које се користе током вештачења

Увод

У приватним колекцијама, галеријама и музејима сигурно има ве-
лики број неоткривених фалсификованих уметничких дела чију је ау-
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тентичност потребно утврдити. Нека од фалсификованих уметнич-
ких дела производ су изузетне вештине и талента аутора, и по свим 
критеријумима представљају дела која имају и знатну уметничку 
вредност.1 Колики је њихов квалитет сведочи и чињеница да и многи 
музеји у свету имају у својим збиркама фалсификате познатих умет-
ничких дела, које ни најквалификованији стручњаци, све до појаве 
нових технолошки усавршених експертизних метода нису успели да 
открију. По тврдњама стручњака већина продатих уметничких дела 
су упитне аутентичности, и око 40% испитиваних радова није било 
аутентично. 

Форензичка наука користи се као средство за идентификацију лаж-
не уметности. Међутим примарну улогу у томе и даље имају стручња-
ци који традиционално доносе коначну процену о аутентичности 
уметничких дела. У том случају, када се истражује порекло уметнич-
ког дела врши се претраживање докумената и потписа – провенијен-
ције2, али се не приступа детаљнијој анализи тих докумената. Oваква 
документација о власништву се лако фалсификује и неопходно је де-
таљније испитати да ли потпис или рукопис одговара аутору. 

Када су историчари уметности и познаваоци владали процесом 
аутентификације, утврдило се да је 40% уметничких радова упит-
не аутентичности. То се потврдило захваљујући бившем директору 
Метрополитског музеја уметности Томасу Ховингу (Thomas Hoving), 
који је са тимом музејских стручњака организовао преглед 55.000 
уметничких предмета (Daab, 2010). Исто тако је истраживачки про-
јекат Рембрант (Rembrandt Research Project – RRP), у првим фазама 
истраживања, дошао до сличног закључка, користећи сличне методе 
приликом испитивања наводних Рембрантових радова (слика, црте-
жа, литографија, гравира) где је од �27 радова било аутентично само 
њих 2�7. Пројекат Рембрант деценијама је вршио истраживања како 
би се утврдило колико дела заиста припада Рембранту.3 Утврђено је 
да трећина Рембрантових слика атрибуисано уметницима из његовог 
атељеа, или се сматрају делом његових ученика. Због тога су колекци-

1 Занимљив је пример познатог и озлоглашеног фалсификатора марака Жана де Сператија, који је 
био толико вешт у копирању вредних марака да сада његове марке вреде више од самих ориги-
нала. Сам Сперати је себе сматрао уметником, а не фалсификатором, који израђује верне репли-
ке марака без намере да зарађује на њима. Како би избегао кривично гоњење, на полеђину својих 
верних копија марака је стављао свој печатни знак као потпис (Tayler, 1993: 21–3�).

2 Провенијенција – значи порекло или извор, запис о историји власништва над неким уметнич-
ким делом. Установити провенијенцију значи прецизно документовати власништво и историју 
власништва уметничког дела. Поуздана провенијенција гарантује аутентичност дела.

3 Видети: http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:522920-Rembrant-vise-nema-tajni (25.12.2017)
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онари куповали слике грешком атрибуисане Рембранту, као и копије 
које су смишљено продавани као оригинали (Самарџић, 2017: 25�). 
Управо ова открића указују на потребу за научном анализом умет-
ничких дела и форензичким приступ аутентификације који би заме-
нио познаваоце или стручњаке из историје уметности.

Појам кривотворења и аутентификације 

Кривотворење

Кривоворина је дело рађено са тежњом да буде изједначено с не-
ким оригиналним уметничким делом по стилу, тематици, форми, тех-
ници, материјалу и другим елементима оригинала. Она се ствара ради 
преваре или обмане, да би се продала као оригинал и постоји само 
под једним условом – а то је да буде откривена (Самарџић, 2017: 257). 

Исправност уметничких дела на папиру је директно повезана са 
њиховом аутентичношћу. Једини начин да се произведе неаутентични 
документ је фалсификовање, односно кривотворење. Према Ристићу 
постоје две врсте фалсификата4: „Први тип је кад фалсификујемо 
појединачно уметничко дело. У енглеском језику се за ту врсту фал-
сификата користи реч fake. Други тип фалсификата, много чешћи, је 
кад настојимо да фалсификујемо стил неког признатог уметника и да 
његовом опусу придодамо ново дело. Енглеска реч за овај тип фалси-
фиката је forgery” (Ristić, 2010: 294–295). Овај други тип фалсификата 
је много чешћи из практичних разлога. Наиме, колико год да је вешт 
фалсификатор, нико неће његову копију цртежа Леонарда да Винчија 
заменити с оригиналом све док се оригинал налази у музеју. Наравно, 
није свака копија уметничког дела фалсификат. Потребно је да је ко-
пија насликана са намером да завара. 

Аутентификација

Рената Самарџић наводи да је уметничко дело аутентично ако по-
уздано потиче из времена и од аутора коме се приписује. Аутентич-
ност5 уметничког дела је битна информација за процену његове тр-

4 Фалсификат (лат. falsus – лажан) значи кривотворење, искривљивање, извртање, лажан приказ 
чињеница.

5 Аутентичност (грч. autethenikos – истинитост, изворност, веродостојност) – у пракси то подра-
зумевамо нешто што је истинито, оригинално.
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жишне вредности и гарант за његову уметничку и финансијску вред-
ност (Самарџић, 2017: 2�2). 

Поступком аутентификације се утврђује да ли неко дело има ау-
тентичан карактер, чија веродостојност, порекло и атрибуција су не-
спорни. Оригинално дело јесте оно дело које има неспоран потпис, 
што значи да ауторство рада није под знаком питања. 

Процес процењивања аутентичности уметничких предмета сас-
тоји се из три операције (Daab, 2010):

1. научно одређивање старости, порекла или идентификација 
докумената који потврђују власништво;

2. препознавање креативног стила уметника; 
3. доношење коначне процене аутентичности 

Процес утврђивања ауторског дела је тежак и неизвестан задатак, где 
је потребно имати велико знање у одређеној области, као и умеће то пре-
познати. Још је теже када је уметничко дело старо четири или пет стотина 
година, при чему резултати анализе материјала не мора увек указивати 
на то да је дело од самог мајстора, јер врло често уметничко дело потиче 
из уметникове радионице са више радника (попут Рембранта и Рубенса). 
Стога, за старија дела од великих мајстора стручњак скоро у потпуности 
мора да се ослони на своје вештине и знања о уметничком квалитету, или 
о квалитету који се очекује од спорног уметника. 

Приликом оцене аутентичности и одлучивања о томе да ли је неко 
уметничко дело фалсификат или није, мишљење стручњака (вештака, 
експерта) користи се као доказ на суду. Када стручњак донесе закљу-
чак, његов налаз и мишљење презентирају се на суђењу, где судија има 
право да одлучи да ли је стручњак донео исправну или погрешну од-
луку (Spencer, 2015: 2–5). Као и у грађанским поступцима (за разлику 
од кривичних поступака који захтевају доказе ван разумне сумње), 
доказ ове врсте заснива се на теорији вероватноће: на „вероватно или 
не” или на „равнотежи вероватноће”. Већина судија нерадо одлучује 
о питањима аутентичности уметничких дела, углавном зато што је то 
непозната област за судије, али и зато што ће научна пракса, а свака-
ко и тржиште уметности узети у обзир врсту доказа који је што бли-
же оцени „ван сваке сумње” (мало која галерија или купац би платио 
пуну цену за дело које је оцењено као „вероватније или не” или у „рав-
нотежи вероватноће”).

Форензичка наука, која се односи на одређивање аутентичности 
уметничких дела, заснована је на различитим методама које су реле-



Вештачење уметничких дела на папиру 309

вантне за аутентификацију рада. Када се ради о чувеним уметничким 
делима, фалсификат обухвата саму слику и документе (провенијен-
ција) који наводно потврђују њену аутентичност. Вештачење тих до-
кумената врши се на исти начин као када су у питању друге писмене 
исправе. У испитивањима уметничких дела користе се посебне фи-
зичко–хемијске методе које испитују састав пигмената, боја и лакова 
(поједини састави боја и лакова пронађени су тек у новије време, што 
искључује могућност њихове употребе у периоду када је стварао од-
ређени сликар), као и коришћење ултраљубичастих, инфрацрвених и 
рендгенских зрака. Даље, испитује се и подлога на којима је слика из-
рађена, а затим и оквир у коме се налази. Потом се анализирају потези 
четкица, технике намаза боје, врши се испитивање потписа, знакова 
и свих других елемената који могу указати да се ради о фалсификату. 
Ако било који материјал не потиче из одговарајуће епохе, дело ауто-
матски не пролази на потврђивању аутентичности.� 

Ипак, чињеница да материјали од којих је дело сачињено потичу 
из одговарајуће епохе, не доказује аутоматски да је аутор тог дела од-
ређени уметник. Дело мора проћи кроз анализе потписа, лингвистич-
ке и језичке документације, утврђивање порекла и анализу отисака 
прстију. Потребно је да се стручно испитује уметнички стил, потез 
четкица, садржај материје, и културни идентификатори. Да би резул-
тати експертизе били потпуни, технички аспект вештачења мора пра-
тити и уметничка оцена дела.

Уметничка дела на папиру

Врсте уметничких дела на папиру

Под уметничким делима на папиру подразумевамо било које умет-
ничко дело које је израђено на папирној подлози. У таква дела спа-
дају цртежи, акварели, гваш, пастели, графички отисци, литографија, 
мапе, повеље, и многе друге комбиноване технике и материјали који 
се користе у ту сврху. Врсте папира и сликарски алати мењали су се 
кроз историју, а временом откривене су нове технике и материјали 
који уметницима пружају безбројне могућности и начине да искажу 

� У Централној уметничкој галерији је установљено да су графички отисци Салвадора Далија 
фалсификовани на папиру који је произведен након што је Дали престао да потписује графичке 
отиске.
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своја умећа и да створе разноврсна уметничка дела на папиру. На-
вешћемо само најосновније врсте уметничких дела на папиру и врсте 
алата који се користе за њихову израду.

Цртеж је основа у свим облицима ликовног стварања. Дефинише 
се као руком изведена слика којој је основни елемент линија, знак, 
мрља. Уметнички цртеж као технику можемо сврстати у две групе 
техника: суве технике цртања (прибор који се користи су: угљен, кре-
да, сребренка, оловка) и мокре технике цртања (прибор који се корис-
ти су: перо и туш, цртеж кистом, техника стругања, избијања и аерог-
раф.) Материјали који се користе за цртање су најчешће угљен, креда, 
оловка, оловке у боји, перо и туш...

Акварел је класична техника воденог сликања. Намази боје су ве-
ома лазурни (разређени водом), наношени су транспарентно. Кроз 
транспарентне слојеве боје просијава белина подлоге. Белина подлоге 
је битна компонента слике. Најчешћа подлога за акварел јесте папир, 
али се у прошлости често користио и пергамент, плочице слоноваче, 
ређе препарирано и импрегнирано ланено платно и дрвене плоче.

Пастел је техника између цртежа и гваша, у којој се као средство 
користи сува боја у облику писаљке или креде. Пастели се састоје од 
пигмената који су постојани на светлост, неотровни, временски пос-
тојани, ситно зрнасти, меке структуре. Неки пастели у себи садрже 
печени гипс, како се не би мрвило. Поред тога, могу садржати и вези-
во: штирак од зоби, целулозна везива у малим концентрацијама (глу-
толин, Cicozellа). Постоје више типова пастела: меки, тврди и пастел-
не оловке. Подлоге за пастел су папир и картон (различитих текстура, 
боја, дебљине...).

Гваш је начин сликања воденим бојама код којег се пигмент меша 
са белом бојом и веже се за подлогу помоћу водотопивог везива. За 
разлику од транспарентног акварела, гваш је густ и непрозиран. Нај-
чешће се користе тонирани папири и картони у свим пастелним тоно-
вима. Некада су за везиво користили пергаментно туткало, декстрин 
и гумиарабика, а данас се најчешће користе полицелулозни лепкови 
(Метка, ).

Графика (графичке технике) је ликовна дисциплина којом пос-
редно долазимо до готовог резултата: према скици, или директно, из-
рађује се матрица (подлога или плоча) с које се штампају графички 
листови. Матрица може бити од различитих материјала, зависно од 
графичке технике, па је она најчешће метална, дрвена или камена пло-
ча, а у новије време користе се и плоче од различитих синтетичких 
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материјала. Плоча се обрађује обрнуто, као на огледалу: оно што је на 
цртежу лево, на плочи мора бити обрнуто, десно, да би на отиску опет 
било као на предлошку (Хозо, 1988: 34). По начину обраде матрице и 
методе наношења боје графичке технике делимо на високу (дрворез и 
линорез), дубоку (бакрорез, бакропис, сува игла, акватинта) и равну 
штампу (литографија, алграфија, сериграфија).

Илуминирани рукописи и минијатуре су драгоцени писани доку-
менти обогаћени декорацијама и минијатурама. Термин илуминација 
је првобитно означавао украшавање текста златом, ређе сребром. У 
средњем веку они су сматрани за статусни симбол за њихове власни-
ке, због запетљаних детаља, због трошкова за коришћење скупих ма-
теријала и сложених цртачких техника (Радосављевић, 2007: 13). Так-
ви рукописи су били врло скупи и могло их је имати само мањи број 
људи. По техници израде, као и материјалима који су се користили 
можемо их сматрати малим уметничким делима, често великих вред-
ности. Минијатура се користила као допуна тексту и као украс. Име 
је латинског порекла, потиче од речи minium – што је назив за црвену 
боју која се користила за рубрике и иницијале.7 Углавном је писање 
и илуминирање књига било занимање калуђера, али радили су то и 
други уметници, минијатуристи. Боје и мастила који су коришћени 
у сликању заставица и минијатура8, били су од истих пигмената који 
су се користили за писање. Разлика је била само у техници наношења. 
За писање се користила ређа боја и писано је само у једном слоју, док 
су илуминације премазиване два пута. Први слој је био ређи, а други 
гушћи. Користиле су се и природне и вештачке боје, органски и не-
органски пигменти. Како би бојени слој био везан за подлогу, у боју 
су додавали везиво (беланце, гумиарабика, гума из вишње, трешње, 
шљиве, смола из четинара и желатин). Као подлоге за илуминирање 
које су користили су хартија и пергамент. За илуминирање добра хар-
тија је била изванредна основа, глатка, бела и еластична, на којој се 
боје боље држе него на пергаменту.

7 Најстарији илуминирани рукописи су сачувани до данашњих дана: Бечка Генесис, Ватикански 
Вергилије, Бечки Диоскорид и Илијада миланске Амброзијане. Наш најпознатији илуминира-
ни рукопис је свакако Мирослављево јеванђеље. Један од најлепших илуминираних рукописа је 
Књига Келса.

8 Под минијатуром подразумевамо: фигуралне приказе на целој страни, некад и мањег формата, 
орнаменте (украсне композиције на почетку текста тзв. заставице), украсе на маргинама, цвето-
ве, „руке” на крају текста, вињете и иницијале.
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Елементи које чине једно уметничко дело на папиру

Главни елементи који чине неко уметничко дело на папиру јесу па-
пир (папирна подлога), пигменти и боје, различите врсте мастила, те 
други материјали које се користе за израду уметничког дела (као што 
су угљен, оловке, разни медијуми, комбиноване технике...). Како би 
вештак исправно обављао научно испитивање неког уметничког дела 
на папиру и утврдио његову аутентичност, мора имати неопходно 
знање о елементима које чине једно уметничко дело на папиру, поз-
навати која уметничка дела на папиру постоје, којом техником су из-
рађени и да уме да их разликује, затим да одлично познаје материјале 
од којих је дело израђено (састав, производња и врсте папира, састав 
и врсте пигмената, састав и врсте мастила, алати који су коришћени 
за израду дела и др.).

Папир је танка, као лист пљосната творевина начињена испрепле-
тањем финих биљних влаканаца. Дефинисан је као водени полимер 
биљног влакна у облику листова. Састоји се од различитих влакана: па-
мука, лана, маниле, конопље, еспарто, сламе, банане и јуте. Међутим 
најчешће коришћена сировина је дрво, односно целулоза. Целулоза (ла-
тински celula – ћелија) је главни састојак ћелијских зидова биљака и 
најраширенији органски спој у природи: у готовом чистом стању на-
лази се у памуку (98%), али се у производњи папира користе и сва она 
биљна влакна која садрже више од 40% целулозе и имају потребну ми-
нималну дужину. Потом се у хартију додају друге помоћне сировине 
као што су пунила (каолин, талк, гипс, креда и др.), лепкови (колофо-
нијум, декстрин, туткало, желатин и др.), бојена везива (боје и пигмен-
ти) и други адитиви (скроб, гуар гума, биоциди...) који имају улогу да 
побољшају физичке и хемијске особине папира. Производе се на два 
начина: савременом машинском производњом и ручном производњом 
(Краигхер-Хозо, 1991; Радосављевић, 2000; Trejos, 2018)

Мастила се међусобно разликују по свом хемијском саставу, по 
боји и по евентуалним страним примесама до којих долази у току 
употребе мастила. По свом хемијском саставу мастила се деле на три 
основне врсте: галутинска, аналинска и хромна мастила. Поред тога 
постоје обојена мастила, тушеви и мали број ретких тамних мастила, 
као што су мастила од ванадијума и волфрама. Разне врсте мастила 
изгледају слично на хартији, али се оне могу лако разликовати бли-
жим испитивањем услед њиховог различитог састава.
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Вештачење уметничких дела  
на папиру

Појам вештачења и вештака

Вештачење је стручна делатност коју правна наука користи у циљу 
утврђивања и разјашњења важних чињеница из области струке која 
није правна, а коју захтева и спроводи орган поступка, као и давање 
налаза и мишљења од стране лица које располаже потребним знањем 
и вештинама (експерт из одговарајуће стручне области) и која нису 
заинтересована у поступку.9 То се спроводи када орган кривичног 
поступка, судије и његова правна стручна спрема нису довољни за 
утврђивање или оцену неке релевантне чињенице, јер не располажу 
потребним стручним знањем и одговарајућим вештинама. У кривич-
ном поступку често се разматрају чињенице које су уско повезане 
са познавањем поједине струке или одређеног подручја науке. Тада 
се прибавља налаз и мишљење од особе која располаже потребним 
стручним знањем, и ово прибављање посебних знања и њихово ко-
ришћење постиже се вештачењем. Особа која располаже таквим по-
себним стручним знањем назива се вештак (expertus), а сам чин и на-
чин његовог излагања зове се вештачење (expertis) (Свичевић, Зиндо-
вић, 2014: 11). 

Под појмом вештак подразумевамо особу која је добар познавалац 
нечега, зналац, стручњак, вешт, искусан, поуздан, и који има одгова-
рајуће академско образовање, примерено области која је предмет ве-
штачења. Тако др. Радослав Свичевић приликом давања одређенијег 
профила судскога вештака цитира професора Пејаковића који наво-
ди да су вештаци: „Лица која имају специјално знање или вештину да 
чулима опазе и знањем оцене извесне чињенице, околности и појаве 
за које је опште и посебно судијско знање недовољно, и да о томе дају 
своје мишљење” (Свичевић, Зиндовић, 2014: 20). Од њега се очекује 
да познаје принципе вештачења и одређене правне појмове и норме, 
да има одређене академске спецификације и да редовно прати науку 
из стручне области коју вештачи. Затим, поред стручности и високог 
степена знања, мора да поседује висок степен етичности и морала, од-
говорност и објективност. Вештак има свој фонд права и дужности: 

9 Закон о парничном поступку регулисао је поступак вештачења одредбама чланова 259–272, док 
је у Законику о кривичном поступку ова област регулисана одредбама чланова 113–132, у којима 
се говори о вештачењу као о доказном средству и о улози вештака.
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дужност да се одазове позиву суда и да свој налаз и мишљење достави 
суду у одређеном року, да брижљиво разматра предмет вештачења, да 
тачно и непристрасно наводи и забележи своја запажања и мишљења 
и у складу са правилима науке и вештине; има право на разумни рок 
за сачињавање налаза и мишљења. Има право да за свој рад буде на-
грађен, по основу успостављеног трошковника, који се формира по 
основу Правилника и накнади трошкова у судском поступку (Бејато-
вић, 2014: 312–320).

Поступак вештачења уметничких дела на папиру

Испитивање уметничких дела на папиру подсећају на проучавање 
слика на платну, јер многа дела на папиру заправо су слике које су из-
рађене на папирној подлози. Илуминирани рукописи, акварели, пас-
тели, литографски и графички отисци посматрају се као слике, анали-
зирају се боје, намази и њихове структуре које се могу видети у пресе-
ку; ове слике на папиру се могу проучавати као било која друга умет-
ничка слика (Whitmore, 2005: 28). 

Упркос овој сличности, многа уметничка дела на папиру захтевају 
посебне околности које ограничавају анализе или захтевају необичне 
технике испитивања. Једна од главних разлика између слика и дела на 
папиру јесте сама папирна подлога и она представља дeо саме слике 
(што се види код графичке уметности, цртежа и акварела). Текстура 
и боја папира значајно утиче на сам изглед слике, због чега је проуча-
вање папира и његово очување од изузетне важности. Поред папира, 
боја и пигмената, нека уметничка дела на себи садрже и мастила која 
су врло разноврсна по саставу и начину употребе, током израде неке 
уметничке слике.

Папирни артефакти обично су малих димензија, табаци су правље-
ни у калупима којима се може манипулисати, а затим су ти листо-
ви сечени за употребу. Због тога су књиге, отисци, акварели и друга 
уметничка дела релативно мала, намењена за блиско посматрање на 
рукама. Из тих разлога аналитичке методе које захтевају уклањање 
узорака боје често нису изводљиве, јер оштећења могу бити видљива 
голим оком. У ову сврху користе се недеструктивне методе, као што 
су микроскопске и оптичке технике. Међутим, ове методе често нису 
довољне за идентификцију мастила која су коришћена за припрему 
документа или за одређивање порекла листова (односно да ли поти-
чу од истог извора, или да ли једна или више страница додата или 
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замењена). Штавише, формулације папира и мастила константно се 
мењају да би се прилагодили потребама тржишта.

Научно испитивање уметничких дела на папиру користи алате од 
веома једноставних до најсавременијих аналитичких инструмената, 
зависно од циља истраживања. Препознавање пигмената и папирних 
влакана ограничено је величином узорака који се могу уклонити за 
деструктивну анализу. Нешто је теже испитивати мастила због њи-
ховог недостатка изражене диференцијације између врста мастила и 
због могућих сметњи у анализама које изазивају папирне подлоге. Па-
пир се може идентификовати уз помоћ воденог жига или по садржају 
киселости у папиру, али утврђивање деградације и стања папира ос-
таје изузетно тежак изазов.

Процена осетљивости на светлост, коју није лако одредити само 
уз помоћ идентификације састава материјала, направљена је развојем 
уређаја који омогућавају брзе, у суштини недеструктивне анализе 
(Whitmore, 2005: 27–29).

Мастила се такође могу анализирати за елементе у траговима које 
садрже, који су у саставу мастила или су остаци који су настали током 
процеса штампања. 

Друге органске боје, као што су сепија (мастило од сипе), бистре 
(од чађи) или црни медијум за извлачење као што су угљен, коштано 
црна, карбонска црна, црна од слоноваче или графита, обично се не 
разликују по елементарној композицији (мада се коштано црна чес-
то може идентификовати присуством фосфора), нити инфрацрвени 
спектри ових мастила представљају карактеристичне особине ко-
рисне за њихову идентификацију. Поларизирајућа светлосна микро-
скопија остаје уобичајен алат за дискриминацију између мастила на 
основу њихових морфологија честица. 

Провенијенција (запис о власништву и пореклу) вештаче се да би 
се извршила идентификација потписа, рукописа, цифара, писаће ма-
шине, печата и штамбиља, затим да би се утврдили трагови радирања, 
хемијског брисања, преправљања, дописивања итд. 

Физичко-хемијске анализе које се користе током вештачења

Савремене методе испитивања материјала подразумевају тимски 
рад екипа физичара и хемичара у оквиру делатности појединих науч-
них институција који су специјализовани за испитивање материјала, 
где се врше технолошке анализе класичних слика ради постављања 
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дијагнозе класичних метода рада, идентификације аутора, експертиза 
оригиналитета и слично. Када се неко дело вештачи, доступне су раз-
личите методе рада. Оне се према критеријуму односа и према испи-
тиваном материјалу деле у две групе: недеструктивне и деструктивне 
(Maksimović, Todorić, 1995: 205). 

Прво се приступа једноставнијим методама испитивања материјала 
као што су помно и детаљно проучавање појединих материјалних еле-
мената слике: идентификација папира, боја, мастила, пигмената итд. 

Након тога, користе се физичке недеструктивне методе, које не 
оштећују испитивани материјал: испитивање различитим врстама 
микроскопа (стерео микроскоп, поларизациони микроскоп, флуо-
ресцентна микроскопија); лупама; испитивање невидљивим зрацима 
(ултраљубичасти зраци, инфрацрвени зраци, рендгенски зраци), не-
утронска активациона анализа, рендгенска флуоресцентна анализа, 
раманска спектроскопија и истражна фотографија.

Деструктивне методе су оне које на било који начин оштећују мате-
ријал који се анализира. У деструктивне методе спадају хемијске ана-
лизе, хроматографске методе (гасна, течна и танкослојна хроматогра-
фија), електрофореза, инфрацрвена спектрофотометрија и др (Мак-
симовић, Тодорић, 1995; Чимбуровић, 2011; Алексић, Шкулић, 2011; 
Ментуш, Дамјановић, 2015; Машковић, Самарџић, 2014). Ове методе 
максимално се избегавају и користе се само у крајњој нужди, и то у 
случају када су претходно добијени резултати незадовољавајући и са 
недовољно информација.

Неки поступци испитивања елемената које 
чине једно уметничко дело на папиру

Вештачење папира

Вештачење папира, најчешће, врши се ради утврђивања да ли су 
два или више докумената израђена на истоврсном папиру и да ли је 
папир произведен у време из кога се тврди да потиче. Елементи који се 
испитују су: димензије или формат папира; линије на папиру; нијансе 
обојења; дебљина, састав и чврстоћа папира; квалитет папира; ивице 
сечења; водени жиг (Алексић, 199�: 88). Водени жиг има велики зна-
чај, а налази се на квалитетнијим папирима. На основу њега могу се 
извести закључци о прозвођачу папира и времену када је он први пут 
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доспео на тржиште. Преглед самог папира често даје информације о 
пореклу предмета. Папир можемо разликовати по композицији вла-
кана, физичким карактеристикама и методи производње. Могу се раз-
ликовати, тип влакана, дужина, хетерогеност, димензије и дебљина 
листа. Влакна се проучавају оптичком микроскопијом, где се види од 
које је биљке направљена папирна пулпа. На површини папира нала-
зе се докази о производњи, који настају од калупа за израду листова, 
у виду утиснутих ланаца и попречних линија. Водени жигови, деко-
рације од жичаних калупа или урези од калупа, такође су најочиглед-
нији карактеристични трагови производње папира. Ови докази сни-
мају се на више начина, мобилном светлосном фотографијом или са 
бета или меком рендгенском радиографијом, где постоје различити 
поступци за обраду слике како би се побољшали мање видљиви за-
писи. Инфрацрвена спектроскопија показала се као основни алат за 
испитивање структуре папира и хемијске целулозе.

Вештачење мастила

У рутинским прегледима мастила на испитиваним документима 
прве се примењују микроскопске и оптичке технике, као недеструк-
тивне аналитичке методе. Међутим, оне су често недовољне за иден-
тификацију мастила. У таквим случајевима неопходно је применити 
неке хемијске методе које проузрокују делимично уништавање испи-
тиваног материјала. Хемијска анализа мастила јесте важан део форен-
зичких испитивања уметничких дела. Истраживања су најчешће ус-
мерена на одређивање аутентичности као и старости или порекла.

Одређивање старости

Овај поступак врши се када се из самог документа не може утврди-
ти када је он настао или када се посумња да уметничко дело на папиру 
није настало у оно време које је на њему назначено као време настанка 
(Алексић, 199�: 85). Утврђивање старости није могуће прецизно одре-
дити и представља веома сложен задатак, који обухвата више метода 
и анализа.

За упоређивање се користе она документа и дело за које је утврђе-
но да су приближно исте старости као и спорни. Испитују се сви еле-
менти које сачињавају једно уметничко дело: папир, средства за пи-
сање и сликарски материјали који су коришћени током израде умет-
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ничког дела, вештачи се рукопис (ако постоји), потписи, натписи и 
др. Ови елементи у себи садрже информације које су релевантне у од-
ређивању оквирног времена у коме је настало уметничко дело. Исто 
тако, уз помоћ ових информација можемо утврдити да ли је спорно 
дело фалсификат. 

Утврђивање старости појединих делова предмета који се анали-
зирају представља посебан проблем. Он се јавља у случајевима када 
постоји сумња да сви делови уметничких дела на папиру нису наста-
ли у исто време, а постоји потреба да се тачно утврди време настанка. 
Има случајева да се фалсификују цртежи тако што се на оригиналном 
старом папиру црта или се слика новијим пигментима који нису пос-
тојали у време када је стари папир произведен.

Вештачење печата, штамбиља и жигова

Најчешће се сусрећу фалсификати печата. Печат је најраспростра-
није средство потврђивања аутентичности. По својој садржини се не 
разликују од жигова (и једни и други су најчешће кружног облика са 
текстом по ободу, и цртежом или грбом у средини). Жигови су из-
рађени од тврђег материјала, са рељефом који се притиска на подлогу 
(поштански жигови, жигови за обележавање и сл.). Штамбиљи имају 
другачију улогу и значај, обично се налазе у заглављу листа.

Методе које се користе за фалсификовање печата су: цртање, копи-
рање, израда од делова других печата, израдом резаног рељефа и из-
радом од штампарских слова. Печати који су настали цртањем и ко-
пирањем су примитивне и лако се откривају. Нешто теже се откривају 
печати који су настали израдом од делова других печата или од штам-
парских слова, као и израдом рељефа у комаду гуме, дрвета и других 
материјала. Најређа и најопаснија врста фалсификата јесте лажни пе-
чат који је израђен истим поступком као и оригинални. Скоро да се 
уопше не разликују од оригинала. 

Када се сумња да је дело фалсификат приступа се методи пажљи-
вог визуелног испитивања. Ако садржи печат за који се сумња да није 
аутентичан, ради се следеће: прикупља се компаративни материјал 
(старије дело које је оверено оригиналним печатом и 10-15 фотогра-
фија отисака који су начињени слабим, средње јаким и јаким притис-
ком на хартији који је што сличнији инкриминисаном делу); испитују 
се опште и посебне карактеристике неспорних отисака са спорним 
отиском (Алексић, 199�: 87). У ову сврху се користе компаративни 
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микроскоп и друга оптичка помагала. Мада стручна лица (печаторес-
ци) могу израдити печате и штамбиље чији се отисци не разликују од 
спорних, одређеним методама се ипак са сигурношћу може утврдити 
да ли је спорни отисак оригиналан (Алексић, Шкулић, 2011: 323).

Вештачење пигмената и боја

Најчешћа техничка истраживања за слике на папиру или обојене 
графичке отиске укључују идентификацију пигмената у бојама које 
су коришћене. Прво се испитају бинокуларном лупом, да се узорци 
групишу према боји, да се види њихова структура, величина и облик 
зрна, чистоћа, количина везива, и да ли је могуће видети да ли садрже 
органске или неорганске пигменте. 

Њихова идентификација врши се рутинским аналитичким алати-
ма поларизујуће светлосне микроскопије, рендгенске дифракције и 
елементарне анализе помоћу рендгенске флуоресценције, обично на 
узорцима боје који су уклоњене са артефакта. Рендгенска флуорес-
ценција користи се за елементарну анализу пигмената, а раманска 
спектроскопија и раманска микроскопија корисни су за испитивање 
пигмента које садржи боја као и пигмента које садржи обојени папир. 
Материјали за цртање, такође, могу се проучити иако претпостављају 
неке тешкоће. Ако је алатка која је коришћена у току стварања умет-
ничког дела од метала, онда се анализирају потези линија мерењем 
елементарног састава (обично са рендгенском флуоресценцијом).

Анализом органског састава микро-узорака могу се идентификова-
ти медији који се користе као везива за пигменте и бојење материјала.

Од најразличитијих расположивих метода за анализу пигмената и 
боја најкорисније су анализе гасне хроматографије/масене спектроско-
пије које су добре за испитивање уља и смола које се користе као средс-
тва за везивање боја као и смола које се користе за акварел или гваш.

Раман и XRF спектроскопија су признате методе које дају компле-
ментарне информације о пигменту, откривају молекуларну структуру 
и елементарни састав пигмента.

Ефикасна примена овог комбинованог приступа укључује каракте-
ризацију палете боја слика, рукописа и графичких отисака. Друго, ду-
боко продирање Х зрака чини XRF осетљивим на елементе присутне 
у различитим слојевима уметничких дела.
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Вештачење водених знакова

Обичај да се на листове хартије утисне водени знак10 уведен је у 
Италији пред крај 13 века, како би се произвођач заштитио од фал-
сификата. То је знак који се види на хартији у пропуштеној светлости 
(Радосављевић, 2000: 21–22). Сматра се да је до 19 века у Европи било 
око милион водених знакова. Још није тачно утврђено, за већи део 
знакова, у ком су времену стављани, па не могу увек послужити за да-
тирање докумената, рукописа и друге библиотечке и архивске грађе. 
Графичке слике се отискују на папиру ручне израде који имају на себи 
водени знак.

Водени знакови се имитирају различитим техникама. Могуће је на-
правити водени знак који личи на оригинални, али то је само ими-
тирање, док је кривотворење воденог знака ретко. Постоје различите 
технике израде и више врста имитација: масне ознаке, знакови из-
рађени киселином, штампани знакови и имитирани водени знакови 
(Алексић, 1997: 112–114).

За откривање ових фалсификата користи се ултраљубичасто свет-
ло, али фалсификатори могу употребити мастила и боје које не флуо-
ресцирају. Тада је потребно бити едукован у овој области и бити вешт 
у разликовању оригиналног воденог знака од кривотвореног.

Вештачење потписа и рукописа

Нека уметничка дела за које се сумња да је кривотворено имају на 
себи потпис или неки натпис, као што су графички отисци који често 
садрже рукопис самог уметника, где пише о којој графичкој техни-
ци се ради, наслов дела, број примерака и потпис аутора. У том слу-
чају, поред уобичајених метода анализе мастила, приступа се вешта-
чењу рукописа и потписа, што је задатак графолога и графоскопског 
стручњака.

Чување и руковање уметничким делима на папиру

Уметничка дела се не смеју ни најмање сећи, кидати, гужвати, нити 
на било који начин оштећивати. Затим, на њима се не сме ништа бри-

10 Водени знаци су се израђивали на тај начин што је за сито у коме је формиран лист причвршћи-
ван жељени знак израђен од металне жице (у облику лабуда, круне, рибе, слова, цвећа итд.). При 
одливању листа на том месту је таложено мање влакана и хартија је остајала тања, а због тога и 
провиднија од осталог дела листа када се посматра према светлости.
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сати, нити стругати, нити писати, било оловком, било пером. Такође, 
не смеју се савијати на другим местима, осим на оним где су већ раније 
била савијена. Не сме се квасити водом нити хемикалијама, а у случају 
потребе да се врше хемијска испитивања, то може учинити само ис-
кусан стручњак. Не смеју се излагати влази нити сунчевој светлости и 
неопходно је да буду адекватно заштићени (Алексић, 199�: 37�–377). 
С обзиром да дела пролазе кроз мноштво руку, тада се пакују у одго-
варајуће фасцикле и мапе. Током испитавања и анализа, треба избега-
вати директни додир са документом како се не би испрљало, изгужва-
ло нити савило. Неопходно је носити заштитне рукавице.

Закључак

Истраживања која доказују да се у музејима, галеријама и приват-
ним колекцијама налазе уметничка дела упитне аутентичности, ука-
зује нам на велики значај научно-форензичког приступа током вешта-
чења уметничких дела. Научно вештачење дела на папиру има исте за-
једничке циљеве као и друге техничке студије било којег уметничког 
дела. Артефакти се испитују како би одговорили на историјска пи-
тања о пореклу уметничког дела, где, када и од кога је направљен рад. 
Научни прегледи који дају одговоре на ова питања углавном захтевају 
идентификацију материјала и радних метода који се користе за изра-
ду уметничког дела. 

Већина испитаних уметничких дела на папиру који се вештаче сас-
тоје се од ручно израђених информација на папиру, а самим тим и 
значајан део испитивања дела требало би да буде испитивање самог 
папира. Постоје две врсте испитивања папира, деструктивно и неде-
структивно. Сврха недеструктивног испитивања јесте да што могуће 
више сазнамо о карактеристикама папира, што ће бити основа вешта-
ку да донесе одлуку о аутентичности или о односу са другим докумен-
тима, а да не оштећује папир током испитивања. Научно испитивање 
и анализа морају се вршити тако да се не уништи рад који се анали-
зира, јер би то компромитовало вредност и аутентичност уметничког 
дела. У том циљу користе се спектроскопске и микроскопске методе, 
при чему је раманска спектроскопија као недеструктивна и неинван-
зивна метода (која се може користити in situ) дала доста добре резул-
тате. Како би вештак одговорно обављао своју дужност потребно је: 
да познаје која уметничка дела на папиру постоје, којом техником су 
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израђени и да уме да их разликује, да одлично познаје материјале од 
којих су израђени (састав, производња и врсте папира, састав и врс-
те пигмената, алати који су коришћени и др.). Током вештачења не-
опходно је да примењује недеструктивне методе и да препознаје ин-
формације које дају, да растумачи добијене резултате и квалитетно 
састави свој извештај у коме се налази његов налаз и мишљење.
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Summary

One of the most profitabile forms of criminal activity is the forgery of works of art, where 
huge profits are earned on auctions and on the black art market. In private collections, galler-
ies and museums, there is certainly a large number of undiscovered forged artworks whose au-
thenticity is to be determined. Much of the authentication process does not belong to forensics, 
because art historians and art connoisseurs most often made conclusions about authenticity. 
Later examinations found that 40% of the works of art were of questionable authenticity; which 
points to the need for a scientific analysis of works of art, and that the forensic approach to au-
thentication is replaced by experts or experts in the history of art. The need for expertise of 
documents and works of art on paper usually occurs when the content, origin or presentation of 
the circumstances under which the work is made constitutes a serious suspicion of its authen-
ticity. The expertise of works of art on paper represent a criminal and judicial examination of 
works of art where paper is used for the substrate, and in the works of art there are watercolors, 
pastels, graphic prints, drawings (pencil, ink wash paint, ink), maps and plans, and many other 
combined techniques. The scientific study of art works on paper uses tools from very simple to 
state-of-the-art analytical instruments which provide detailed and accurate information about 
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work of art on paper. The scientific study of works of art on paper shares common objectives 
with the technical studies of any work of art. Artifacts are examined in order to answer art his-
torical questions about the origin of a work, namely, where, when, and by whom a work was cre-
ated. The main components that make up an artwork on paper are paper (paper substrate), pig-
ments and colors, various types of inks, and other materials used to create an artwork (such as 
charcoal, pens, various media, combined techniques, etc.). The expert must have the necessary 
knowledge of the components that make up an artwork on paper; to know the types of paper, 
to differentiate painting techniques; to know perfectly about the components from that make 
up the work of art (composition, types of production and types of paper, composition and types 
of pigments, composition and types of inks, tools used for workmanship, etc.). First, simple 
methods are used, such as the detailed study of the components of the painting (identification 
of paper, paint, ink, pigment, etc.). Subsequently, physical non-destructive methods are used 
that do not impair the tested material: use of different types of microscopes (stereo microscope, 
polarization microscope, fluorescence microscopy); magnifying glasses; types of invisible rays 
(ultraviolet rays, infrared rays, X-rays), neutron activation analysis, X-ray fluorescence analysis, 
Raman spectroscopy, and investigative photography. Destructive methods damage the mate-
rial being analyzed. Destructive methods include chemical analysis, chromatography (Liquid 
Chromatography, Gas Chromatography, Thin-Layer Chromatography), electrophoresis, infra-
red spectrophotometry, etc. These methods are highly avoided and are used only in extreme as 
ultimate necessity, in the case where the results obtained previously are unsatisfactory and with 
insufficient information. Each of these methods has a different working principle and gives us 
different information about the subject being analyzed, and the expert must have a basic knowl-
edge of chemistry in order to understand the working principle of these analyzes and to know 
what kind of information they provide.

Key words: forgery, authentication, works of art on paper, expertise, expert, physical and 
chemical analysis




