
Трећа лекција

Шта су симболи?

Симболи  су  важан  елемент  сваке  културе.  Ријеч  симбол
налазимо и у латинском и у грчком језику са истим значењем -
знак.  Богатство  једне  културе  зависи  од  бројности  симбола.
Присуство бројности и различитости симбола у некој култури даје
на значаjу и  самоj интересантности  те  културе.  Симболе
проналазимо у свим сферама живота, почев од језика који има
своје симболе па до различитих религијских симбола. Управо је
човјека  као  мисаоно  биће  симболичка  активност  издвојила  од
других  врста  јер  су  несимболичке  активности  својствене  и
појединим врстама виших сисара (изражавање боли криковима,
покретање одређених дјелова тијела и сл.).

Сваки  симбол  има  двије  стране:  духовну и  материјалну.
Материјална страна или димензија симбола показује оно од чега
је тај симбол направљен, за разлику од његове духовне стране,
која је немјерљива и која има духовну вриједност за човјека. На
примјер,  за  вјерника  хришћанске  религије  крст  као  симбол
хришћанства биће једнако вриједан ако је направљен од дрвета
или  од  платине.  Он  за  њега  има  дубљи  смисао,  симболизује
његову вјеру и све оно о чему нас она учи. Културе се у првом
плану и разликују према симболима и оно што важи као симбол
за нешто у  једној  култури у  некој  другој  може имати потпуно
супротно  или  никакво  значење.  На  примјер:  црнина  у  Европи
симболизује  жалост,  а  у  Индији  радост  и  живот.  Амерички
антрополог  Лесли  Вајт  истакао  је:  „Култура  је  настала  кад  и
човјек који може да говори и употребљава симболе.” Живимо у
свијету  симбола  и  знакова.  Знакови  шаљу  једноставне  поруке,
док  симболи  знаковима  дају  дубљи  смисао  у  зависности  од
културе  у  којој  се  посматрају.  Ради  лакшег  сналажења  и
комуницирања,  данас  имамо  развијен  међународни  систем
знакова,  који  у  сваком  дијелу  свијета  има  исто  значење.  На
примјер, поред  боја на семафору, имамо универзалне знакове за
болнице, опасност, забрану конзумирања дуванских производа и
сл.



 Знак обогаћен човјековом представом која у себи садржи смисао
јесте  симбол.  Симболичке  активности  и  дјеловања  човјека
омогућавају  му  бијег  од  свакодневице,  јачајући  му  вјеру  у
важност и вриједност његовог живота.


