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КОНЦЕПТИТЕ СВЕТЛИНА И ТЪМНИНА
В ЕЗИКА НА НОВОБЪЛГАРСКИТЕ ДАМАСКИНИ

С удоволствие мога да кажа, че това изследване конкретизира теоретичните 
изводи на проф. Е. Пернишка в третия дял „Лексикална семантика. Структурно-
семантични особености на българската лексика“ на „Българска лексикология“. 
Основополагащо в него е следното разбиране: „при възприемане на действи-
телността чрез сетивата се извършва категоризация на човешкия опит, при което 
получената от човека информация се подрежда и систематизира под формата на 
мисловни същности, резултат от познанието – концепти (понятия). Тази катего-
ризация, систематизация се нарича концептуализация. Концептите се означават 
със знакове – лингвистични единици, предимно думи (както и сложни назва-
ния и словосъчетания)“ (Българска лексикология 2013: 405). На пръв поглед това 
определение отъждествява концептите и понятията, но по-нататъшният анализ 
обогатява съдържанието на концепта, като го разграничава от понятието и го 
свързва с човека като творец на езика: „концептуализирането и означаването 
на действителността става само чрез участието на човека, който наблюдава тази 
действителност, чрез неговото лично възприемане, отношение, преценка (ин-
терпретация), а като форма на познанието съдържанието на концепта е по-бо-
гато и неопределено от това на понятието“ (Българска лексикология 2013: 407). 
Съвременната когнитивна лингвистика си поставя за цел да представи в подре-
ден вид и комплексно да опише този участък от системата на езика, който верба-
лизира даден концепт. Следователно това проучване може да се смята за опит 
да се развие българската историческа когнитивна лингвистика.  

Новобългарските дамаскини са уникален феномен в историята на българ-
ската литература, защото са написани на говорим български език. За първи път 
след Кирило-Методиевата епоха през ІХ–ХІ в. се възстановява връзката гово-
рим език – книжовен език. Сериозните и задълбочени текстологични, езикови 
и литературноисторически наблюдения и изводи ми позволяват да гледам на 
новобългарските дамаскини като на отделно значимо явление в историята на 
българската култура (Драгова 1985; Мирчева 2001; Дьомина 1968, 1971, 1985; 
Младенова, Велчева 2013). Активната и целенасочена творческа дейност на 
техните създатели ги прави текстове, по които може да се съди за езиковата 
картина на света от тази епоха. Материалът е ексцерпиран от Тихонравовия да-
маскин (Дьомина 1985), Троянския дамаскин (Иванова 1967) и Ловешкия да-
маскин (Младенова, Велчева 2013) (цитирането е по текста на Тихонравовия 
дамаскин, като не се привеждат надредните знаци без семантична стойност).  
Поради естеството на проучваните паметници се съчетават диахронният метод, 
методът на лингвистичната семантика и методът на контекстуалния анализ.

Руските учени В. Иванов и В. Топоров изследват проявите на опозицията 
светъл – тъмен в австралийската, полинезийската, индийската, китайската 
и индонезийската традиция, а също така и в африканската (Иванов, Топоров 
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1965: 193–201). В монотеистичните религии се унаследяват и преобразуват ар-
хаичните митове. В християнството се съхранява връзката на светлото, бяло-
то със сакралното. Според М. Алмалех белият цвят се свързва с божественото 
в монотеизма (Алмалех 2006). В българската култура християнската парадигма 
за първи път намира словесен израз в старобългарските класически произве-
дения. Анализът на концептите светъл и тъмен и на техните семантични ек-
виваленти в старобългарските класически произведения показва, че основните 
реализации на светъл се отнасят до сакрално, живот, праведност и добро, а на 
тъмен – до антисакрално, смърт, грях, зло, езичество, невежество.

Концептът светлина заема централно място в картината на света в езика 
на новобългарските дамаскини. Съобразно християнската концепция за све-
та Бог осмисля съществуването на цялото битие – природно и човешко. Той 
е свръхценност и затова се отъждествява със светлината/слънцето, които от 
древността се осъзнават като най-важен източник на живот (утилитарно равни-
ще) и най-важно божество (духовно-религиозно равнище). В текстовете на но-
вобългарските дамаскини чрез наличието или отсъствието на светлината (Бог) 
може да се представи човешката история. Нейният по-ранен етап – езичеството 
– се характеризира с тъма, студ, зло, грях, дявол и бесове. Нейният следващ 
етап – християнството – са светлина, топлина, добро, праведност, Иисус Хрис-
тос. В Словото за Рождество Христово на Дамаскин Студит раждането на Сина 
Божи е границата между тези два етапа. Неговото случване през зимата и през 
нощта като време на студ и мрак не е случаен факт, а е мотивирано именно от 
връзката между концептите тъмнина и мраз, от една страна, и греховност, 
безбожие, от друга. 

гЃь ¸Ѓшь µЃс хЃс роди се мсЃца декемвр·а... въ зим¸о врэме. защо щэше хЃс да затулҐ 
зльта зима грэхов¸а˙ и да просвэти пролэть със бгЃоразум·е, и да погуби лютото 
врэме д·аволу лъсте¸ето... поисти¸у зла зима бэше. и друго ¸е бэше позло § това 
дето бэху измрьз¸ьле ]лЃците § бэсов°скьта ¸апасть, дето свэть или видэло или 
слЃ¸це ¸е видэху исти¸¸аго бЃа, и свэта. и дето ¸е можаху ]лЃци тогази ¸икакь да 
видеть свэть бгЃоразум¸Ґи 33.240б–241.

На езиково равнище реализациите на концептите са разнообразни, но с 
повтарящи се доминантни лексеми, които най-пълно отразяват концептуално-
то съдържание. Времето на езичеството първоначално е определено само като 
зим¸о врэме, тоест неутрално, но веднага след това започват конкретизациите: 
зльта зима грэхов¸а˙, зла зима, лютото врэме д·аволу лъсте¸ето. Семантичният 
анализ показва, че най-важната релация е тази между езичество и зло, като 
злото се съотнася с греховете и прелъстяването на дявола. Отрицателният мо-
дус е необходим, за да изпъкне по-силно положителният. На зимата се про-
тивопоставя пролетта, на студа и измръзването – светлината. Концептът 
светлина в този контекст, който е сакрален, защото се отнася до раждането 
на Иисус, се вербализира с няколко съществителни: свэть (три пъти, като един 
път в съчетание), слъ¸ьце, видэло, с глагола просвэтÿ и съчетанието свэть бо-
горазyм¸Ґи със значение ‘светлината на богопознанието, Христовото учение’. 
На бэсовска ¸апасть ‘вяра в бесове, кумири’, от която хората измръзват, про-
тивостои богоразyми¬ ‘богопознание, Христово учение’, което носи на хората 
топлината и светлината на пролетта. Семантична и езикова доминанта е свэтъ 
(с повторение и синоними), която се отъждествява с исти¸¸Ґи богъ.
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Налице е и типичната корелация между студено (зима), тъмно (¸ощь) и грях 
(гръховитъ, грэш¸и ]ловэци). Текстът обосновава раждането на Иисус като за-
дължително от гледна точка на преодоляването на човешката греховност. Важ-
ното в случая е, че е доказана и необходимостта то да стане през нощта. Защото 
нощта е времевият еквивалент на тъмнината.

и защо бҐ ¸ощь, защо щэше да се проми¸е люта и гор°ка тьма грэховита, и да 
пристьпи дЃ¸ь да ¸Ґ спаси. и защо легома щеше да просвэти слЃ¸це праведное. ]то е 
гЃь ¸ашь µЃс хЃс. да просвэти и да осЃти. дшев¸Ґте о]и ¸а грэш¸ите. ]лЃци, защо, като 
бэху помра]е¸и ]лЃците, и wжидаха да видеть свэтлость бЃж·а... и 2зҐците ]то бэху 
помра]е¸и § м¸wго грэхwве. защо ако бҐ бҐла добра тэх¸ата работа та бҐ свэтили 
като слЃ¸це. и не бҐ имь трэбовало да видеть свэть бЃгоразум¸Ґи ами легома имь 
бэше тэх¸ата работа тьм¸а и мра]¸а. потврьдэ § ¸ощь. и трэбоваше имь да видеть 
бЃж·а свэтлость и зарад· това роди се хЃс ¸ощи> въвъ зимно врэме 33.241.

Условно бихме могли да разделим текста в Слово за Рождество Христово 
на две части. В първата част предхристиянският период се назовава „зима“ и 
се свързва преди всичко с езичеството. Във втората част този период се нари-
ча „нощ” и „тъма“ и се съотнася с човешките грехове. Това деление е относи-
телно, защото и в двете части семантичните полета се пресичат – обединяват 
се и се противопоставят, – за да се стигне до извода в последното изречение. 
Концептът тъмнина се осъществява със съществителните ¸ощь, тьма, с прила-
гателните тьме¸ и мра]е¸ и със страдателното причастие на глагола помрача 
помра]е¸. Налице са лексеми и от двата корена – -тьм-, -мрак-, характерни за 
синонимния ред на този концепт. Важното е, че всички употреби са обвързани 
с греховността – тъмнината е греховита, помрачени са грешните човеци, на-
родите са помрачени от много грехове. Очевидни са повторенията не само на 
лексикално, но и на текстово равнище. Сякаш тезата за помрачените човеци се 
удвоява, но всъщност тя се разширява – не хората, а народите (езҐци) са помра-
чени от грехове – и се обогатява, като се добавят нови характеристики – тяхната 
работа не е добра, а тъмна и мрачна; те се нуждаят от божията светлост (този 
елемент се запазва), но и от светлината на богоразумието (този елемент е нов). 
Такава структура на изложението е характерна за дамаскините. Повторението 
не е само стилистичен похват, а преди всичко начин да се постигне по-голяма 
достъпност на текста. Примери за такива разширени обяснения дава и Б. Вел-
чева при проучването на Ловешкия дамаскин (Младенова, Велчева 2013).

Концептът светлина във втората част на л. 241 от Словото за Рождение 
Христово се реализира с още повече репрезентанти. На първо място 2 пъти се 
среща лексемата слъ¸ьце, като в съчетанието слъ¸ьце праведное се отнася до 
Иисус Христос, а във втората употреба се отнася до народите, чиито дела биха 
били добри. На второ място трябва да се отбележи лексемата дь¸ь, която влиза 
в смислова опозиция с ¸ощь и така изгражда основното противопоставяне във 
втората част на текста. Засвидетелствани са три глагола с корен -свэт-: просвэ-
тя, свэтя, освэтя, които разширяват концептуалното съдържание със семата 
‘разпространение, движение, излъчване на светлината’. Двукратно се открива 
съчетанието свэтлость божи˙ (с обратен и прав словоред на синтагмата), което 
е номинация на самия Бог. Още веднъж се появява и съчетанието свэть бого-
разyм¸Ґи. Семантичният анализ доказва, че концептът светлина се съотнася 
със сакралното и с доброто.
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И в други контексти Христос е наречен свэт, например когато влиза в ада 
след разпятието в Слово за погребение Христово: и азь смь избавл¬¸·е ваше, що 
щь да вҐ из°вад>. азе смь свэть дето смь прьвэ¸ь въ мирь дошьль 35.265. Пак за 
Божия син се отнася съчетанието свэтлив ]лЃкь в Словото за Второто пришест-
вие: и кои бэше свэтлив·ать ]лЃкь хЃс дето ще да ¸Ґ суди 18.179б.

Към светлината се приобщават и други прояви на божественото – ан-
гелите, архангелите (11.82, 11.84, 11.103б); всички светци – апостоли, учители 
(15.132, 5.30б, 14.126, 11.84), както и обикновените християни, които са правед-
ници (18.198б): и пак съ агЃглҐ свэтлҐ, и свэть ¸осеть. и свэт>ть. и имать о¸°зи 
свэть § бЃа. а ¸е § себэ си 11.82б; т·е ]то свэтэха кои може ]лЃкь исказа, тэх°¸а 
свэтлость. и т·е ме поеха. и ¸апрас¸о ме въз¸есоха ¸а ¸бЃето 11.103б; и прЃпдб¸Ґ 
стЃл¬, пастҐре и у]ител¬, ]то съ ¸а сҐ]кҐи свэть. просвэтиха като свэтила ¸а то-
изи свэть. дето бэху ¸апое¸Ґ със° вэра исти¸¸аа, § бжЃство ]то ¸е може ¸икои да го 
§¸¬ме § тэх. и ¸а си]кҐ свэть просвэтише като слЃ¸це 15.132; блЃже¸ь еси 2vстат·е 
що си пр·ель сЃтое крщЃе¸·е... и просвэти се дшата твоа и тэлото 5.30б; и разбра за 
стЃго 2в°тим·а как° се пости ¸а въсто]¸а стра¸а § µ2рЃслимь по пустҐ¸˙та, и свэтэше 
като свэтил°¸икь 14.126; срв. 14.126б същия контекст, но вече за св. Сава; и за-
това мЃлю и призовавам прэвеликаго ]и¸о¸а]ел¸ика михаила, и свэтлэишаго гавр·ила. 
да просвэт>ть срЃдцето мое 11.84; тогива щьть да ста¸ать правед¸иците бэлҐ като 
с¸эгь и свэтливҐ като слЃ¸це  18.198б.

Светлината в езиковата картина на новобългарските дамаскини се из-
тъква като най-важен елемент на християнската културна парадигма и с езико-
ви средства. На словообразувателно равнище – засвидетелствани са същест-
вителните свэт, свэте¸ие, свэтило, видэло, свэтил¸ик, свэтлост с книжовните 
суфикси -¸ие, -¸ик, -ост и с -ло; глаголите – свэтя, просвэтя, освэтя; прилага-
телните – свэтлив, свэтло¸осе¸, свэтъл, свэтликав със суфиксите -ив, -ав, -е¸. 
Налице е едно сложно съществително. Важното е, че някои от съществителните 
се отнасят само до хипостазите на божественото. Лексемата свэтлость е със 
седем употреби, като в пет се свързва с Бога, в една – с ангелите, в една – с рая. 
Лексемите свэтило и видэло с по една употреба са със същата реализация. А 
думата свэтил¸ик назовава преди всичко светли, свети хора като Йоан Предте-
ча (11.82), както и християнски просветители и книжовници като Йоан Златоуст 
(12.108б): бЃь. запали своего свэтил°¸ика µwа¸¸а прЃдт]а... сирэ]. Ή]е¸·е прострэ. по 
земл˙, и о]исти си]ки свэть със° у]ен·е 11.82; сьи великҐи µwа¸¸ь ]то е свэтил¸икь 
и Ή]итель и просвэтиль е по си]°кҐи свэть 12.108б.

На лексикално-синтактично равнище – засвидетелствани са немалък брой 
съчетания, които назовават божественото: правед¸о слъ¸це, свэтликав ]ловэк, 
божи˙ свэтлост за Христос, богоразyме¸ свэт за Христовото учение. Освен атри-
бутивни синтагми са представени и предикативни, които принадлежат изцяло 
към синтактичното равнище на езика: просвэтя като слЃ¸це, свэтя като свэти-
л¸ик, просвэти свэт, свэт ¸осет и свэтят, просвэтя като свэтило. Повечето са 
изградени с повторение на корена -свэт- в различни лексикални единици. 
По-горе в анализа се спрях на повторението на макроравнище при строежа на 
големи откъслеци на текста. Тук обект на проучване е повторението на микро-
равнище – в рамките на една синтактична единица. Неговата функция е раз-
лична – то не служи за постигане на по-голяма разбираемост на текста, а за 
по-голямо въздействие върху възприемателите. Категорично и ясно се изтъква 
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значимостта на концепта, чиито репрезентанти са част от повторението. Всъщ-
ност по този начин отново се изпълнява основната социолингвистична задача 
на новобългарските дамаскини – да достигнат до съзнанието на максимален 
брой слушатели и читатели и да ги ангажират ментално и емоционално с по-
ставените в текста проблеми.     

Със сигурност може да се твърди, че е налице и една фразеологична еди-
ница ]едо свэтy и ¸а д¸ите, която е наследена още от старобългарските класи-
чески произведения (евангелски текстове, Синайски евхологий). В Тихонраво-
вия дамаскин тя е засвидетелствана в Словото за покаяние душевно от Йоан 
Златоуст. Фактът, че българските дамаскинари при съставянето на сборниците 
на новобългарски език запазват тази старобългарска фразеологична единица, 
доказва, че тя е позната и разбираема не само на книжовниците: замь да бьдете 
]еда свэту и ¸а д¸ите. и сЃ¸ове ¸а црЃсво ¸бЃс¸ое 31.222б. Формата на съчетанието е 
показателна за изграждането на книжовния български език на народна основа. 
Тъй като по произход то е книжовно, бихме могли да очакваме известна кон-
сервативност. И наистина, запазена е падежната форма свэту, която всъщност 
е единствената падежна форма на съществителното в целия дамаскин. Това е 
конкретно доказателство, че езикът на новобългарските дамаскини е аналити-
чен. Втората част на фразеологичната единица обаче е напълно съвременна – 
налице са двете основни характеристики на новобългарския език: изразяване 
на принадлежност с предлог на и съществително име без падежна флексия и 
членуване със задпоставена членна морфема (и ¸а д¸ите). 

Концептът светлина притежава специално пространство на най-висша 
реализация. Това е раят, наречен „светло място“ (33.247б), „красота райска, и 
хубост, и свэтлост“ (8.55б), Христов град с ярко „свэтение“ (32.227б).

Бих искала специално да се спра на езиковите репрезентанти на светли-
ната в Словото за Рождество Богородично, и по-точно на тази част от него, 
която според проучванията на Е. Мирчева съвпада с Поучението за Рождест-
во Богородично от Климент Охридски (Мирчева 2001: 129–149). Ще представя 
само контекстите, в които се осъществява концептът светлина. Сравнението на 
Климентовото Поучение за Рождество Богородично по изданието в събраните 
съчинения на Климент Охридски (Климент Охридски 1970) със Словото за Рож-
дество Христово в Тихонравовия дамаскин показва малко на брой, но важни 
различия. Началото на дамаскинския текст: и просвэти ¸амь селище хЃво, дето сме 
досега сэдэле вь тьмь грэхов¸а 3.17 отговаря на Климентовото: въс¸˙ намъ... 
селен¸¬ мысльно¬ хЃса слЃнца. Освен лексикалната замяна на въс¸˙ с просвэти 
налице е и една сериозна редакция на израза селен¸¬ мысльно¬ хЃса слЃнца, която 
го превръща в по-кратък и най-вече по-ясен. В първото изречение приложени-
ето към Христос слъ¸це отпада, но след няколко изречения в новобългарския 
текст се появява лексемата слъ¸це без съответствие в оригинала. У Климент 
раждането на Богородица символично е описано по следния начин: ¸ новым 
людьмъ ново¬ въс¸˙ благовэщени¬. А в Тихонравовия дамаскин: и ¸ово слЃ¸це 
¸а ¸овҐ люд·е блЃсве¸·е просвэти. От семантична гледна точка и старият, и новият 
текст утвърждават новостта и светлината на Богородичното рождение. На кон-
цептуално равнище съдържанието се запазва, но на езиково то се изразява по 
различен начин. Някои от промените просто отразяват историческото развитие 
на българския език: в дамаскина синтетичните падежни форми са заменени с 
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аналитични и рематичният словоред с изнасяне на второстепенна част в на-
чалото на изречението е изместен от тематичен с подлог в начална позиция. 
По-важна е появата на лексемата слъ¸це, тя изтъква светлината на Богородица 
заедно с глагола просвэти, но също така помага тази светлина да се осъзнае по-
добре. Защото възсияването на благовещението за възприемателите от ХVІІ в. 
едва ли е било така разбираемо. В новобългарските дамаскини лексемата 
благовэщение има само едно значение ‘християнският празник Благовещение’ 
(Речник 2012: 40), засвидетелствано еднократно. Тоест това е рядка лексема 
с ограничено терминологично религиозно значение. Идеята за благата вест 
като знак за сливане на сакрално и профанно, а също и като благовестие, еван-
гелско Христово учение, е изгубена. Затова е необходимо с други средства да 
се предаде смисълът на Богородичното рождение. Така ново¬ благовэщен¸¬ 
става ¸ово слъ¸це.

Значението на концепта светлина в съграждането на езиковата картина 
на света в новобългарските дамаскини изпъква и при анализа на началото на 
Житието на Йоан Златоуст. То е съчинение, познато на старобългарската лите-
ратура от Х в. В текстологичните сравнения на Е. Дьомина се издирва негово 
съответствие в ръкопис НБКМ 320 от ХVІ–ХVІІ в., а в тези на Е. Мирчева се по-
сочва като по-близък НБКМ 1039. Но и в двата ръкописа липсват въвеждащите 
определения за св. Йоан Златоуст, които изцяло го ситуират в пространството 
на светлината, осмислена и като святост, божественост, и като знание, кни-
жовност: с·¸ Ήбо блаженҐ ¶wанъ рожде¸ с> в ант·wх·¸ НБКМ 320; сь Ήбо крэп°кҐ¸ 
¸ мΉдрҐ ¸ доЃс¸нъ Ήд¸влен¸˙ ·wань ант¸wх¸˙нинь бэаше с¸рьскҐе НБКМ 1039; 
съи великҐ µwа¸¸ь ]то е свэтил°¸икь и Ή]итель и просвэтиль е по си]кҐи свэть 
бэше § а¸т·wх·а градь 12.108б Тих. дам.

Концептът тъмнина в новобългарските дамаскини се свързва с антиса-
кралното и се противопоставя на светлина. Тъмнината е номинация на ези-
чеството в контексти, в които свэт е номинация на Бог Отец (4.22б). Може също 
да назовава Антихрист, когато свэт се отъждествява с Христос (18.179): и ре c¡ 
имь црЃца знаю азь вась. какь сте бҐле §прьвэ¸ь сэме правед¸о, и как° сте бҐле бЃу 
възлюбле¸и. и тогази гледахте свэть. ами сега гледате тьма 4.22б; о¸°зи дЃ¸ь кога 
доиде та ще да доиде като ед¸а тьм¸и¸а. а ¸э свэть. сирэ] а¸°тихр¶ста 18.179.

Друга реализация на концепта тъмнина, която е закономерна за религи-
озната картина на света, е отъждествяването му със слугите на дявола. В Сло-
вото за апостол Филип при възкресението на Теофил се споменават бесовете, 
които водят душата на умрелия в ада. Те притежават няколко физически качест-
ва (миришат лошо и са черни) и едно нравствено – безмилостност. Номинация-
та „тъмни“ ги характеризира двойно – и откъм външен вид, и откъм душевност 
– и много точно изразява същността им: благодарю те сЃте бЃж·и. оти ме § м¸wго 
зло изба [!] въ тоизи ]ас. защо ме сега вла]еха двами¸а бэсоове смрад¸Ґ, и во¸ещи 
и тьм¸Ґ, и немлЃстивҐ ¸асила 37.276.

Според християнската концепция за човека всеки, който прави зло, е греш-
ник, недостоен да се приближи до Бога. Затова злото, греховете и хората, които 
ги вършат, се приобщават към тъмнината. В Словото за цветоносие в перифра-
за на думите на апостол Павел злото е наречено тъма (34.253б). В Словото за 
Второто пришествие съгрешилите са наказани след смъртта си да почернеят и 
да стоят в тъмнина, защото за тъмните си дела заслужават такова възмездие 
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(18.198б): кое при]ест·е тмэ кь свэту. тьма е зло ]то ]и¸Ґ ]лЃкь. а свэть ¬ хЃс 
34.253б; тогива щьть да ста¸ать правед¸иците бэлҐ като с¸эгь и свэтливҐ като 
слЃ¸це. а грэш¸иците щьть да ста¸ать тьм¸Ґ и ]рь¸и като смола и катра¸ь 18.198б.

Една от най-честите реализации на концепта тъмнина е назоваването на 
преизподнята със съчетания, съдържащи репрезентант от ядрото на концепта. 
Засвидетелствани са:  тма ]ерна 18.206б, тъмно мэсто 11.104, 18.191, мра]но 
мэсто 11.104, тьмнҐ адь 35.259, 35.264б, 35.265б2, дупка тьмна 18.206б. Среща 
се и съчетанието тъм¸ица адова с вариант аду тьм¸ицата. 

Безспорно адът е пространствен еквивалент на тъмнината. Но в езика 
на новобългарските дамаскини има и специална лексема, образувана от корен 
-тъм¸- и суфикс -ица, със значение ‘затвор, място за задържане на обвинени 
или осъдени хора’. Тя е и най-честата лексема от този корен – в езика на Тихон-
равовия дамаскин се среща 70 пъти, докато тъма – 12 пъти, тъме¸ – 14 пъти. 
Съотносими са употребите в Троянския и Ловешкия дамаскин. Анализът на 
употребите показва, че тя е място, което ограничава свободата на свети хора. 
Следователно в рамките на християнската култура поставянето в тъмница не е 
нещо справедливо и законно, защото там попадат преди всичко мъченици за 
Христос, светци и апостоли, както и сиромаси, които в най-голяма степен са се 
приближили до Бога. Това осмисляне напълно отговаря на основните семан-
тични признаци на концепта тъмнина. Тъмницата се включва в полето на ан-
тисакралните същности и като ‘ад’, и като ‘затвор за свети и добри християни’. 

Към репрезантите на концепта тъмен принадлежат и лексеми с корен 
-мрак-. В Тихонравовия и Троянския дамаскин е засвидетелствана само лексе-
мата мраче¸. А  пр¸мрак се среща единствено в псалтирния цитат в Словото 
за Възнесение Христово. В три от общо четирите употреби на мраче¸ думата 
се дублира с тъмен и черен. Назованите с мрачен неща се отнасят към ан-
тибожественото. На първо място това е дяволът. В Словото за апостол Матей 
двукратно сатаната е определен като мраче¸. На второ място са номинациите 
на ад, които вече бяха споменати (11.104). И на трето място, мрачни могат да 
бъдат и действията на грешните хора, които също са хипостаза на злото и ан-
тисакралното в християнството: ами легома имь бэше тэх¸ата работа тьм¸а и 
мра]¸а. потврьдэ § ¸ощь 33.241. 

Всички открити досега реализации на концептите светлина и тъмнина 
се отнасят към религиозната картина на света. Именно за нея са характерни 
отъждествяването на светлината със сакралното, осмислено като: християн-
ство; Бог Отец, Бог Син, Св. Дух, божии войни, светци; добро и добродеяние; 
праведници; рай; свещени неща като кръста, празниците, одеянията на ангели-
те. А тъмнината се съотнася с антисакралното, разбирано като: езичество; 
Дявол, дяволските слуги, Антихрист; зло и грехове; грешници; ад; антисакрални 
неща като тъмница. Това са семантичните признаци на религиозната картина 
на света в новобългарските дамаскини. Като ги съпоставим с тези в старобъл-
гарските класически произведения, можем със сигурност да потвърдим тезата, 
че в официалната средновековна българска литература от Х до ХVІІ в. господ-
ства християнската културна парадигма. В същото време се открояват и някои 
различия. В старобългарския език, за разлика от книжовния български език на 
народна основа, е засвидетелствана семата ‘смърт’ за концептите тъмнина и 
нощ. В тьмьна˙ сьмрьть (С 348.12) се разчитат както архетипни представи за 
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смъртта, така и характерни за традиционната българска култура вярвания. В 
новобългарските дамаскини обаче в много по-голяма степен присъства осъ-
ществяването на концепта тъмнина в номинации на подземното царство, ада. 
В старобългарски е налице тьма кромэщна˙, а в дамаскинските текстове: тьм¸о 
мэсто, мра]¸о мэсто, тма ]ер¸а, дyпка тьм¸а, тьме¸ ад, адови тъм¸ици, тъм¸ици 
адy. Седем словосъчетания, които съдържат основните езикови репрезентанти 
на концепта тъмнина за назоваване на ада, не могат да бъдат случайност. Те 
отразяват изключително важното място, което заема царството на мъртвите в 
концептуалната картина на света на българите през ХVІІ в. Тези заключения се 
подкрепят и от изследването на О. Младенова и Б. Велчева, в което се доказ-
ва, че есхатологичната проблематика през ХVІІ в. става централна (Младенова, 
Велчева 2013: 29–32). 

В текста на новобългарските дамаскини могат да бъдат анализирани и съ-
държателните елементи на битовата картина на света, свързана с ежедневието 
на хората и техните взаимоотношения. Концептът светлина се отнася към чо-
вешките чувства на обич и свързаност, когато лексемата свэт е номинация на 
любим човек. В Словото за св. Георги в епизода за чудото с поробения момък 
Георги майката  и бащата го наричат свэт ¸а моите о]и. При това и двете упот-
реби са обръщения към изчезналия син и съществителното свэт е в звателна 
форма. По този начин неслучващият се диалог подкрепя представата за загубе-
ната светлина – чедо в живота на родителите: защо, азь wкааи¸ь ̧ е идох по законь 
¸а воиска. да¸о умра. ами тЃэб проводих свэте ¸а моите о]и... въ какви ли си ]южди 
руцэ попад¸ъль кому ли робувашь свэте ¸а моите о]и 39.314–314б. Към битовата 
картина на света бихме могли да отнесем реализацията на тъмницата не като 
културно мотивиран символ на не-свободата, а като топос за изтърпяване на 
заслужено наказание: и колко се въ тьм¸ицу затвориха ради безако¸¸а работа ]то 
се ]и¸и ¸а п·ан°ство  11.106б.

Семантичният анализ на езиковия материал в новобългарските дамаски-
ни показва, че концептът светлина се осъществява с основни репрезентанти: 
свэт, свэтъл, с приядрена зона: свэтило, свэтил¸ик, свэте¸ие, свэтлив, свэтли-
кав, свэтлост, свэтло¸осе¸, свэтя, просвэтя, просвэтя се, просвэщавам, просвэтю-
вам, просвэтюва¸е, просвэще¸ие, освэтя, слъ¸це, де¸, бэл, и периферия: видэло, 
сияя, сия¸ие, свэтлость божия, свэть богоразyм¸Ґи, правед¸ое слъ¸це, свэтлив 
]ловэк, ]едо свэтy и ¸а д¸ите, пролэт, исток. За концепта тъмнина се уста-
новяват следните реализации – ядро: тъма, тъме¸, тъм¸и¸а; приядрена зона: 
тъм¸ица, мра]е¸, примрак, помра]е¸, нощ, ]ере¸, зима; и периферия: тъм¸о мэсто, 
дyпка тъм¸а, мра]¸о мэсто, тъма ]ер¸а, тъме¸ ад, адови тъм¸ици, тъм¸ици адy, 
зла зима грэхов¸а, помра]е¸и ]ловэци, помра]е¸и езҐци от м¸ого грэхове. 
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