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Logo-ul ca simbol emblematic

Logo-ul este rezultatul unei lungi filiaþii istorice care
are rãdãcini în mai multe moduri de semnificare ºi de
reprezentare, dintre care amintim semnele heraldice
(pecetea, emblema, scutul), antropologice (masca,
totemul), juridice (semnãtura), artistice (portretul,
autoportretul) etc. Ne vom referi aici îndeosebi la
tradiþia heraldicã.1 Logo-ul se înrudeºte, într-adevãr,
cu armoariile – apãrute pe cîmpul de luptã ºi în tur-
niruri în secolul al XII-lea –, care, „echivalente
stricte ale numelui, au ca funcþie dezvãluirea identi-
tãþii celui care le poartã“2. Apariþia armoariilor este
legatã de instaurarea unei noi ordini sociale, care se
instituie în toate societãþile occidentale din epoca feu-
alã. Asemenea patronimelor, care apar în aceeaºi

1. Am folosit lucrãrile lui Michel Pastoureau (vezi biblio-
grafia), preum ºi lucrarea lui Béatrice Fraenkel, La signature.
Genèse d’un signe, Paris, Gallimard, 1992.

2. Michel Pastoureau, Figures et couleurs. Études sur la
symbolique et la sensibilité médiévale, Paris, Le Léopard d’or,
1979, p. 55.

1. Logo-ul ca mod de reprezentare
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perioadã, heraldica aduce semne de identitate noi
într-o societate în curs de reorganizare; ea ajutã la
aºezarea indivizilor în grupuri, în ansamblul siste-
mului social. De-a lungul secolelor, pînã la Revoluþia
Francezã, armoariile au servit pentru a exprima, cu
ajutorul figurilor, identitatea, fãrã ca în vreun
moment sã fie oficial ridicate la nivelul de sistem
legal. Apariþia armoariilor este, de asemenea, legatã
de o schimbare în echipamentul militar al cavalerilor,
mai precis de adoptarea coifului ºi a cãmãºii de zale,
care le vor ascunde, de acum încolo, faþa ºi-i vor face
de nerecunoscut. „Armoariile compenseazã aceastã
ºtergere a chipului“1 ºi îndeplinesc, aºa cum o face ºi
logo-ul, trei funcþii esenþiale: ele sînt semnele care
aratã identitatea individului sau a grupului, repre-
zintã o marcã ierarhicã  sau a posesiei ºi, în fine, se
transformã deseori într-un motiv ornamental.

Apropierea dintre logo ºi armoarii este atît de
mare încît unii autori au susþinut cã logo-urile au
„aceeaºi funcþie ca imagistica religioasã, armoariile
cavalereºti sau drapelele ºi emblemele naþionale:
simbolizeazã apartenenþa ºi intenþia colectivã“2.
Aceastã apropiere este ilustratã, de exemplu, de re-
clama Rover care lasã sã se subînþeleagã cã logo-ul
unui constructor de automobile poate deveni bla-
zonul unei familii. Gãsim, de altfel, la constructorii
de automobile numeroase logo-uri care reiau ele-
mente heraldice; aºa se explicã de ce leul heraldic al
regiunii Franche-Comté îºi gãseºte loc în logo-ul
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Benoît Heilbrunn

1. Béatrice Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe, Paris,
Gallimard, 1992, p. 255.

2. Cit. în Marketing-mix, nr. 56, consacrat identitãþii vizuale.
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Publicitate Rover
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Peugeot, pentru cã sediul întreprinderii ºi uzinele se
gãsesc lîngã Montbéliard; de asemenea, logo-ul
Porsche reia armele oraºului Stuttgart (calul cabrat),
precum ºi culorile emblematice ale landului Würten-
berg (dungi roºii ºi negre).

Trebuie sã insistãm, totuºi, asupra diferenþei esen-
þiale dintre armoarii ºi logo-uri. Dacã heraldica este
un sistem de semne, acesta se construieºte în funcþie
de figurile ºi culorile care, în blazoane, se asociazã
þinînd seama de anumite obiceiuri, principii ºi reguli.
Ansamblul acestor reguli ºi repertoriul figurilor ºi
culorilor formeazã un fel de gramaticã pe care o
numim blazon.1 Dacã forma blazonului în care se
asambleazã figurile ºi culorile, precum ºi alegerea
figurilor sînt opþionale, combinaþia culorilor ºi a
figurilor în interiorul blazonului se supune unor re-
guli de compoziþie mai puþin numeroase, dar rigide.
Astfel, principala regulã a blazonului este folosirea a
doar ºase culori: aur (galben), argint (alb), queule (ro-
ºu), sobol (negru), azur (albastru) ºi sinople (verde);
blazonul repartizeazã cele ºase culori în douã grupe,
separînd aurul ºi argintul de restul celorlalte. Regula
de bazã a folosirii culorilor interzice juxtapunerea
sau suprapunerea – în afara detaliilor neînsemnate –
a douã culori care sã aparþinã aceleiaºi grupe. Michel
Pastoureau estimeazã, de exemplu, cã aceastã regulã
de distribuire a culorilor, care existã încã de la ori-
ginea armoariilor, a fost mereu respectatã, infrac-
þiunile nedepãºind decît rareori 1% din cazuri
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1. Michel Pastoureau, Figures de l’héraldique, Paris, Gallimard,
1996, p. 43.
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într-un ansamblu de embleme.1 Acest exemplu este
interesant mai ales prin faptul cã ilustreazã dezvol-
tarea unui sistem de reprezentare care a respectat
reguli de compoziþie stricte, chiar dacã acestea nu au
avut niciodatã o confirmare oficialã. Acest respect al
regulii, în afara unui cadru juridic sau oficial, este fãrã
îndoialã ceea ce lipseºte unui semn de reprezentare
cum este logo-ul, care este adesea folosit greºit sau
aproximativ, de unde ºi un fel de cacofonie semioticã
pe piaþa semnelor comerciale.

Dacã þinem seama de faptul cã logo-ul este un semn
de reprezentare comunitarã, asemenea emblemei unui
stat, trebuie sã respectãm anumite reguli de reprezen-
tare, pentru a conferi sau a restitui logo-ului statutul de
semn de identitate legitim, pe care nu-l are întot-
deauna. Aceste reguli implicite presupun o adecvare
între un program de valori ºi acþiuni ºi alegerea
concomitentã a unui sistem de semne legitime care sã
aibã drept funcþie reprezentarea acestui program. Aºa
cum un stat nu poate exista fãrã un repertoriu minim
de semne care sã arate cel puþin identitatea, natura
aspiraþiilor ºi puterile pe care le reprezintã, logo-ul are
rolul de emblemã a organizaþiei, permiþînd vizualizarea
programului ºi a valorilor sale. Logo-ul este, aºadar, o
emblemã în sensul în care o defineºte Michel Pastou-
reau, adicã „un semn care vorbeºte despre identitatea
unei persoane sau a unui grup de persoane“; dar este ºi
un simbol, tot în sensul lui Michel Pastoureau, i.e. „un
semn care exprimã o idee, un concept, o noþiune“2.

Benoît Heilbrunn
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1. Ibid., p. 48.
2. Michel Pastoureau, Les emblèmes de la France, Paris, Bonne-

ton, 1998, p. 8.
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