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Информационното съдържание на 

видимия образ и графичния символ

• Колко много значения на “символос” (символон) 
от времето на древна Елада до днес – посредник, 
знак, указател, печат на владетел;

• Още – свързване на отделни части, често 
противоположни, в едно цяло;

• Но и – нещо ясно и определено, изключващо 
двусмислие,

• По-нататък – средство за разпознаване, за 
приятелство, за гостоприемство;

• В по-ново време – признак на власт и сила (в 
Средновековието “симболус” е кметът, водачът, 
владетелят



Началото и краят



Обаянието на видимия образ

• Живот в картинки – анализ на интересите на 
пътниците в градския транспорт

• А къде остава писменото слово?

• Видимият образ и емоциите, думите и информацията

• “Съзнанието е разлюлявано много по-бавно чрез 
ухото, отколкото през окото” –Хораций

• Емоционалност и информативност – принципът на 
“cave canem” –разбираемост за индивиди от един вид 
културна среда

• Символът  - комуникация без думи, но с 
необходимост от указания за възможностите на 
изразявания смисъл



Пази се от зло куче

• Cave canem, мозайка от Помпей



Древни символи

• Трудности при интерпретация с днешна дата –
изкуство или средство за комуникация?

• Правата линия – лъчът светлина и вярна посока;

• Кръстът  - пресичане на хоризонтална и вертикална 
права, обединение на “горния” и “долния” свят; знак 
за четирите основни посоки и елементи (земя, вода, 
въздух, огън); варианти – знак на “розенкройцерите”;

• Дъга, полукръг – Луна, женственост

• Котва, триъгълник, тризъбец (пасивност, активност, 
действие или интелект)

• Свастика  - първа представа за колелото или 
нацистки символ?



Вместо писмени текстове



Лабиринтът –

философия на древните



Смисълът на лабиринта

• Траектория на римски танц с конници;

• Майчина утроба;

• Илюстрация за еротична средновековна 

поезия;

• Смърт и прераждане;

• Поетична метафора за сложни житейски 

ситуации с неясен изход



Символи на писмеността

• Свързване на отделни символи в 

логична поредица за пресъздаване на 

мисълта – изключитено дълъг, 

лъкатушещ и често забравен напълно 

цивилизационен акт; тълкуването на 

стара писменост е сложен и невинаги 

сполучлив акт поради непознаване на 

древни традиции и нрави.



Предисторически писмени знаци



Още стари писмени символи



Старокитайски думи символи



Клинопис



Руническа писменост



Символи на 

средновековната мисъл

• Християнски символи

• Комбинация от графични символи и 

текст: Occulta Philosophae, Agripa, 16 в.

• Астрологични символи

• Алхимични символи



Раннохристиянски символи



Магическата философия 

на Агрипа



Астрологични знаци



Алхимични символи



Исторически символи

• Хералдика

• Палеографика, 

• Mонограми, печати



Хералдически символи



Монограми и печати



Запазена марка –

лицето на едно предприятие

• Знаците на гилдиите от Средновековието

• Лични знаци на строители

• Символи на производители

• Днешните търговски символи



Стари запазени марки



Примери за запазени марки и знаци



Символи на ежедневието

• Ресторанти, кафенета, урбанизъм

• Писменост на подземния свят

• Спортна символика

• Политически символи

• Пиктограми за неграмотни

• Символният език на Юкио Ота (ЛОКОС)



Примери за урбанни символи



Спортна и политическа символика



Езикът ЛОКОС



Логограма на една италианка



Указания от мафията



Модерна научна символика

• Символи за природните науки и 

математиката

• Метеорология

• Блок – схеми от технология и 

компютърна техника



Примери от математиката



Физически символи



Химическа символика



Технически символи



Цивилизация на символите

• Символизъм в литературата

• Символизъм в изобразителното 

изкуство

• Символизъм в киното

• Политически символизъм



Символизмът в изкуството



Остана ли място за словото?

• Научаваме все повече за ролята на 
различните видове символи – графични, 
идеографски, картинен език, пиктограми, 
емотикони, търговски марки, екс-либриси, 
цветова символика, религиозна символика, 
жестомимика като комуникация и т.н.

• Видимото е емоционалното, а вече 
претендира и за заместител на рационалното 
слово. Има ли алтернатива – писменият 
изпит отпада, да живее графичният тест -
анкета.



И все пак...

• Истинският произвеждащ човек (homo faber)
от 21 век след Новата ера е със сигурност 
повече homo informaticus с амбициите си за 
всезнайство

• Има обаче гласове, които предупреждават, че 
прекалената графична (емоционално 
заредена) информираност може да доведе до 
деградация на личността – защо да 
комуникираме с околните, когато си имаме 
социални мрежи, глобалната мрежа и 
...силиконови партньори. 



Ще видим, Вие сте на ход...

• Символите никога не ще се свършат


