
 

 



 

 

МОНИ АЛМАЛЕХ.  

“ЦВЕТЪТ В ПЕТОКНИЖИЕТО. ЕЗИКОВА КАРТИНА НА СВЕТА”  

 

За текстовете на Мони Алмалех имам възможността да говоря често през 

последните години. Правя го, защото знам какво крият в себе си като изследователска 

енергия, защото съм убеден в значимостта им. Книгата „Цветът в Петокнижието” може 

би в най-голяма степен разкрива енергията, за която говоря. Тя е и книгата, за която ми 

се случва да говоря пред различни аудитории. Когато бях избран за рецензент на 

големия докторат на Мони Алмалех, бе първата ми среща с тази книга. Тя бе по-

различна, но убедителна в своите тези и привлекателна в своите прочити. Не случайно 

получи единодушно висока оценка. В своето променено битие на книжно тяло тя е още 

по-харизматична: с маслен пастел и суха игла на корицата, дело на самия автор 

(забелязано на премиерата на книгата), „усещането” за доближаване до тайнствата на 

езика и мисълта, за които говори Мони Алмалех, става още по-силно.  

С вглеждането в тази фигура не търся външен ефект. „Усещане за Ерусалим” е 

от 1993 г. Тогава Мони Алмалех бе сред имената, които ме вълнуваха при заниманията 

ми с цвета. Малко по-късно се запознахме именно заради тези занимания. Днес, години 

по-късно, когато Мони Алмалех е утвърдено име в редица области, прекрояващи 

семиотиката, лингвистиката и хебраистиката, заниманието с цвета отново е в основата. 

И отново ни събира. Онова усещане за Ерусалим е преминало в дългогодишни 

занимания с етимологии, езикови игри, преводи, семиотични преходи, очертало е 

лабиринт, в който визуалното се е пренаписало вербално – все така пламтящ златен 

кръг, около който кръжат преплетени сенките на останалите цветове и техните 

значения. Този златен кръг сега е Петокнижието – грижливо наблюдавано, изучавано, 

четено с вещина. Езиковата картина сякаш струи от него, осмисля се чрез него. 

Към тази книга занимаващите се с проблеми на лингвистиката, семиотиката и 

хебраистиката не биха могли да останат безучастни. Едновременно с това тя е и книга, 

която само определени специалисти биха могли да видят в нейната истинска сложност 

и дълбочина. Към познания по иврит и класически и съвременни езици, за да бъдат 

следвани различните етимологии и дори промени в нагласата на читателските 

възприятия, бих добавил и дългогодишни занимания с библията и корпуси от текстове, 

свързани с нея. И разбира се – с цветовете. Защото Мони Алмалех чете сакрален текст 

през внушенията на цветовостта, за да изгради езикова картина на света. Тази картина, 



 

на свой ред, мислена през проблема за превода, може както да се запази, така и да се 

промени; може да създаде усещане за изгубеност. А това, както успешно показва 

книгата на Мони Алмалех, е важно както от езикова, така и от културологична гледна 

точка. Усещането за Петокнижието, което Мони Алмалех създава на читателя по този 

начин, е богато откъм внушения и трудно като постигане, но затова пък сладостта от 

постигането е по-голяма. Тя се ражда и усилва на различни места в книгата. За едни 

това ще бъдат страниците за сакралното четирицветие, за друг цветовете в скинията, за 

трети връзката на душата с кръвта и червения цвят. Със сигурност може би: стаените 

смисли в названията на Новия Ерусалим и райската градина. Книгата на Мони Алмалех 

предлага интригуващи интерпретации на много места в Библията, а и на много места 

в цветознанието, силна е в начина, по който свързва едните и другите места. В тази 

книга семиотикът не е ревнив към лингвиста и неговите занимания, херменевтиката и 

културното изследване на свой ред също работят рамо до рамо. Когато толкова много 

оптики на четене се съберат на едно място, винаги има подозрение в еклектика. Но 

книгата на Мони Алмалех определено не изпада в това. Тя обогатява езиковото търсене 

със семиотичния начин на мислене, който позволява на интерпретациите да надничат в 

различни културни пластове и да сплавят различни значения. 

В крайна сметка книгата на Мони Алмалех отправя предизвикателство и към 

традицията на четене на Библията. Тя пренарежда канона, отваря нов хоризонт, изисква 

и нова читателска нагласа. За това си струва да се говори отделно. То е голяма и важна 

тема, за която, сигурен съм, авторът не само е готов да се включи в разговора, но и ни 

очаква по пътя към следващите си книги. 
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