
Защо червените кодове? 

 

Още през 60–те и 70–те години на ХХ в. Виктор Търнър установи, че бялото, черното и 

червеното са „универсални психологически цветове“ (Търнър, 1966; 1967; 1970; 1973; 1979а; 

1979б). Съмненията, че това важи само за примитивната култура на човекоядните племена от 

Южна Африка, които имат единствено тези три цвята в своята митология и фолклор, са 

неоснователни. При изследването на цветовия език в романите на Емилиян Станев и 

Димитър Талев се оказа, че бяло, черно и червено далеч надвишават по честота всички 

останали цветове (Алмалех, 2001а). Изследването на Бърлин и Кей, 1969 извежда бяло 

(светло), черно (тъмно) и червено като първите три цвята, за които езиците създават основни 

термини за цвят. Едва след тях идват думите за зелено, жълто, синьо, виолетово, кафяво, 

розово. Теорията на прототипите на Рош (1972; 1975а; 1975б; 1976; 1978) потвърди, че 

светлото (бялото), тъмното (черното) и червеното заемат водещо място в езиците и 

културите на народите. 

Предложението на Витковски и Браун (1977) всички цветове да бъдат обединени в 

категориите на макросветли и макротъмни и размитите множества е плодотворно, защото 

червеният цвят с някои свои значения е макросветъл, а с други – макротъмен цвят. 

Юдейската кабала също излъчва антонимни сигнали за червения цвят. Сефиротите имат 

обратна, сбъркана страна и тя се отличава с червения си цвят. Червена обаче е лицевата 

страна на сефирата Строгото съдене. Лурия предлага „счупване на съдовете“, „поправка“ на 

сбърканото в сефиротите и редуциране на техния брой до пет, но лишава кабалата от 

богатата цветова символика.  

Затова след „Цветовете в Петокнижието“ (Алмалех, 2006а), където е разгледано 

функционирането на бяло, черно, червено, синьо, зелено, пурпурно и на прототопите на 

цветовете, и след „Светлината в Стария завет“ (Алмалех, 2010) идва ред на червените кодове 

в тяхната цялост и многопластовост. Темата „Макротъмно черно в Стария завет“ е 

следващото изследване, което следва логически макросветлите бели кодове и червеното. 

Важна особеност на червеното е уникалната му способност да се семантизира поравно с 

положителни и отрицателни значения. Тази особеност е доказана при изследването на 

цветовете във фолклора (Алмалех, 1996; 1997; 2006б; 2007а) и при Нормата за словесни 

асоциации, и при функционирането на цветовете в романите (Алмалех, 2001а). При бялото 

преобладават позитивните значения, но не липсват негативните; при черното преобладават 

негативните, но не липсват позитивните и т.н. При никой цвят обаче няма такъв баланс 

между негативните и позитивните значения, както при червеното… 

… червеното в символния език на Библията е обединение от различен тип кодове – едни 

остават след превод, а други са криптирани в иврит. 

 

Книгата е разказ за ивритските послания на различните видове червено и огън, които не само 

представят ивритската езикова картина на света, но чрез нея разкриват непознати мисловни 

връзки и непознато съдържание на Библията, изграждат теологична система, с нови ключови 

точки на разбиране. 

„Червените кодове в Стария завет“ има една най-важна цел – да съдейства на българските 

читатели в техния път към и в библейския текст – от първи стъпки до индивидуални 

прочити.  
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