საქართველოში
№ 1.
იანვარი, 2014 e.v.

პროექტი დაარსებულია 2003 წელს.
ქართულ ენაზე გამოდის 2013 წლის სექტემბრიდან.

მთავარი რედაქტორი: Fr. Nyarlathotep Otis (ადრიანოვი რ. ო.)
ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში: პავლე ლემანი
ინტერნეტი:
ქართულ ენაზე: http://apokrif93.com/gruziya/, http://vk.com/apokrif93geo
რუსულ ენაზე: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
ელექტრონული ფოსტა: 93in39@gmail.com

ჟურნალი «აპოკრიფის» რედკოლექცია და ავტორები, 2014

თბილისი
თეთრი მაიმუნის ორდენი

შინაარსი
№ 1. იანვარი 2014 e.v.
აპოკრიფი, №50 (დღე-ღამის თანაფარდობა შემოდგომას, 2012):
ელიას ოტისის ინტერვიუ ჟურნალი «კუდესნიკისთვის» («Кудесник») ........... 6
Fr. Nyarlathotep Otis, ანტონი ბანდურკო

აპოკრიფი, №2 (გაზაფხულზე, 2006):
ადამიანის ქალიშვილი ............................................................................................ 16
Fr. Nyarlathotep Otis

აპოკრიფი, №6 (გაზაფხულზე, 2007):
მასწავლებელი ........................................................................................................... 32
Fr. Nyarlathotep Otis

აპოკრიფი, №18 (16-31 იანვარი, 2010):
წყვილის მცირე რიტუალი, რომელიც განდევნის პენტოგრამებს
ადპტირებული Liber Azerate-ზე ............................................................................ 36
Comahon, Fr. Nyarlathotep Otis

აპოკრიფი, №24 (11-20 აპრილი, 2010):
სამი დიადი მისტიფიკაცია პირველი მსოფლიო ომის ...................................... 44
ალისტერ კროული

აპოკრიფი, №65 (ივნისი, 2013):
მთლიანი მკითახობა ცვლილებების წიგნის მიხედვით ................................... 52
ჰელმუნტ ვილჰელმი

ეტაპობრივი ინსტრუქცია, ტაროზე მკითხაობის რიტუალზე ......................... 54
ჯოან ბანინგსი

აპოკრიფი, №68 (სექტემბერი, 2013):
ინვოკაციები და ეგზორციზმები ........................................................................... 58
Via Infernali

იუმორისა და საღი აზრისთვის!
გააკეთე რაც გსურს — გსურდეს შეუძლებელი!
ჟურნალისა და მისი ცალკეული მატერიალის
კოპირება და გავრცელება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ მითითებულია წყარო და ჟურნალის ელექტრონული მისამართი.
რედაქციის აზრი შეიძლება არ დამეთხვეს ავტორისას.
რედაქცია იტოვებს უფლებას
უარი თქვას მატერიალის გამოქვეყნებაზე მიზეზის აუხსნელად.
გამოცემისთვის მზადება
დასაწყისი 01.09.2013 წ.

გამოცემა გამოშვებულია
01.01.2014 წ.

ინტერნეტი:
ქართულ ენაზე: http://apokrif93.com/gruziya/, http://vk.com/apokrif93geo
რუსულ ენაზე: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
ელექტრონული ფოსტა: 93in39@gmail.com

ანგარიში სისტემაში Яндекс.Деньги:
ანგარიშები სისტემაში WebMoney:
ტელეფონის ნომერი:
რუსეთის ზბერბანკის კარტა:
რუსეთის ზბერბანკის რეკვიზიტები:

მისამართი საფოსტო გზავნილებისთვის:

41001416643125
Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, B411510488425, G198524212114
89632921917
67619600 0475725116
Калининградское ОСБ № 8626/01236
ИНН 7707083893 БИК 042748634 КПП 390602001
к/сч 30101810100000000634 р/сч
47422810920009902000
Назначение платежа: Адрианову Роману
Олеговичу,
лицевой счёт № 4230781082001344693448
236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу

«აპოკრიფი» საქართველოში, №1: 01.2014
თქვენ მოგესალმებათ პირველი pdf-ჟურნალი
მაგიაზე, ოკულტიზმზე, ეზოტერიკაზე და თეოლოგიაზე
ქართულ ენაზე — ჟურნალი «აპოკრიფი»!
ჩვენ ვიბეჭდებით 2003 წლიდან რუსულ ენაზე,
ხოლო ახლა, გამოვიდა ჟურნალი «აპოკრიფის»
ქართულენოვანი ვერსია.
სასიამოვნო კითხვას გისურვებთ!

აპოკრიფი, №50 (დღე-ღამის თანაფარდობა შემოდგომას, 2012)

5

აპოკრიფი, №50 (დღე-ღამის თანაფარდობა შემოდგომას, 2012)

ელიას ოტისის ინტერვიუ
ჟურნალი «კუდესნიკისთვის» («Кудесник»)
(მთარგმნელი K.I.)
ანტონი

ბანდურკო

(ა.ბ.):

გამარჯობათ

ოტის.

მოყევით

თქვენ

გამომცემლობაზე.

Fr. Nyarlathotep Otis (ნ.ო.): ჩვენი ჟურნალი დაარსდა 2005-2006 წლის ზამთარს. ეს
არ არის ჩემი პირველი პროექტი, იმასაც ვიტყვი, რომ ოკულტური თემატიკის
პროექტები ადრეც მქონდა გაკეთებული: კიდევ ერთი წლისთავი — 20 წელი,რაც
პირველი პროექტი შეიქმნა, ფილოსოფიური კუბი «სამყაროს» მიმოწერებზე,
რომელმაც მხოლოდ რამდენიმე წელიწადი იარსება, მაგრამ საძირკველი ჩაუყარა
მთელ ჩემს პროექტულ მუშაობას და რომელმაც მომცა მე დიდი გამოცდილება, რაც
იმ პერიოდში ძალზედ მჭირდებოდა. სხვა პროექტების შორის (მათი რაოდენობა,
ალბათ, უკვე ოცია) შეიძლება დასახელდეს, ვთქვათ, ლიტერატურული ალმანახი
«ლალანგამანის»
(«Лалангамена»),
მცდელობა
რომ
შეიქმნას
კანონი
ლავკრაფტურლი მითოლოგიის «მკვდრების პაქტი» («Завет Мёртвых») და
ცნობილი როკ ჯგუფის «ცეცხლის სამყარო» («Мир Огня»). პროექტები იყო
სხვადასხვა მიმართულების, განსხვავდებოდნენ ისინი თავისი მომცველობით,
თავისი ხარისხით, თავისი არსებობის ხანგრძლივობით და თავისი
«ავტონომიურობით», ჩემგან დამოუკიდებლად,ან ჩემი მონაწილებით მათში.
«აპოკრიფი» («Апокриф») მათ შორის, ალბათ, ყველაზე წარმატებულია, რიგ
მიზეზების გამო. ერთი მხრიდან, აქ (თუ ვიგულისხმებთ არამარტო ჟურნალს,
არამედ საიტსაც) მე შევძელი შემეგროვებინა სხვა პროექტებიც, მათ შორის, უკვე
დახურულებიც (ან, როგორც მინიმუმ, «გაყინულები»): იქ არის ალმანახის სექცია,
«ლალანგამენა», სექცია «ტანელორნი» («Танелорн») (ანთოლოგია რუსულენოვანი
ფინური შემოქმედების, მაიკლ მურკოკის (Michael Moorcock) მოთხრობების
მიხედვით), რამდენიმე უნიკალური მუსიკალური კოლექცია, კალინინინგრადის
კოლეჯის პროექტი «თელემა-93» და ა.შ. სხვა, ჯერ კიდევ არაინტეგრირებული
პროექტები შეიძლება იყოს ადვილად დამატებული იქ, ამავე სქემით. სხვა
მხრივ,»აპოქრიპი» საუკეთესოდ ასახავს ჩემ განვლილ გზას. როგორც მაგის,
პოეტის (ამ სიტყვის ფართო გაგებით — როგორც ლიტერატურაში საერთოდ,
მაგრამ ზოგჯერ, როგორც ლექსის მთხზველს) და საზოგადო მოღვაწეს, ხოლო წინა
პროექტები, როგორც წესი, ეხებოდნენ მხოლოდ ზოგიერთ ჩემ «განსახიერებას».
როგორც იქნა ეს ჟურნალი გახდა წარმატებული მრავალი ფორმალური მიზეზის
გამო: მას აქვს დიდი აუდიტორია, ის არსებობს ექვს წელზე მეტხანს, ჩვენთან
გამოქვეყნდა მრავალი ცნობილი ოკულტისტი და აკადემიური მეცნიერებების
მოღვაწეები, და ბოლო ხანებში ჩვენ უფრო შევისწავლით «რეალს» (ვთქვათ, წელის
იქნება
გამოქვეყნებული
ხუთტომეული,
ჩვენი
ჟურნალის
მასალებზე
დაფუძნებული,
მაგიის
რიტუალებზე,
ქაოსის
მაგიაზე,
უძველესი,
დემონოლოგიური და ასტროლოგიური მედიცინის, მსურველებს უკვე შეუძლიათ
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დატოვონ თავისი შეკვეთები მასზე, ხოლო გაეცნო უფრო ფართოდ შეიძლება აქ:
http://eredraug.livejournal.com/458993.html).
ალბათ, ერთ-ერთი მთავარი თემატური თავისებურება «აპოკრიფის» — ეს ის არის,
რომ ის არ არის მიბმული რომელიღაც კონკრეტულ იდეოლოგიასთან ან
ტრადიციასთან. ჩვენ ვცდილობთ რომ გამოვაქვეყნოთ მასალა რაც შეიძლება
სხვადასხვა სისტემებით, ქრისტიანობიდან (ჩვენ გაგვაჩნია კიდეც სპეციალური
რუბლიკა «ქრისტეს თქმულება») სატანიზმამდე და ტრადიციონალიზმიდან,
ტრანსგუმანიზმამდე. ვიღაცას მოეჩვენება ეს უცნაური, ზოგი კი აღითქვამს ამას
როგორც «ნაზავს» (ასეთი ხალხი, ალბად, მხოლოდ მოიფხანენ კეფას, გაგებისას,
ვთქვათ, რომ ახლახანს მე გამოვედი კომუნისტების მიტინგზე, მკვეთრი
კრიტიკით ორგანიზებული რელიგიების, რომლებიც გამოიყენებიან, როგორც
ინსტრუმენტი, რომ გაასულელონ, და იმ საღამოსვე «თელემა-93» ფარგლებში
წავიყვანე ლექცია იუდაიზმის და ქრისტიანობის საფუძველებზე, რასაც
კითხულობს ხალხი, რომლებიც იყვნენ დაფასებული თავის რელიგიურ თემში).
მათ თავში ეს არ ჯდებოდა (როგორც მახსოვს, როგორ არ უჯდებოდათ თავში, რომ
მე მწვანე ლენტით სოლიდარობის ვუცხადებდი ლივიელ მოსახლეობას და მის
ლიდერს, თან დამქონდა თეთრი ლენტაც პროტესტის ნიშნად ჩვენი საკუთარი
«ნაციონალური ლიდერის». ჩემთავის ასეთი ჟურნალის პოლიტიკა არის,
უპირველესყოვლისა, მცდელობა მისცე მკითხველს საშუალება თვითონ გაერკვას
ადამიანის მრავალფეროვნულ ფილოსოფიურ აზრებში და გააკეთოს საკუთარი
არჩევანი. ადამიანს დღეს არ შეიძლება დაარქვა სრულიად განათლებული, თუ არ
წაიკითხავს ბიბლიას, ყურანს. ბხაგავატგიტას, დხამმაპადს, ედდს, კროულის
შემოქმედებას, ლავეის. ბლავანტსკოის, დოკისის — როგორი აზრისაც არ უნდა
იყოს ადამიანი მათზე. როგორც არცერთ ქრისტიანს, არცერთი მუსულმანს,
არცერთ კერპთაკვანისმცემელს ან ათეისტს არ შეუძლია ჩათვალოს თავისი
შეხედულებები სრულიად გათვითცნობიერებულად, თუ ის არ არის გაცნობილი,
საწყისი ტექსტებით, მანამ სანამ ის დაირქმევს თავს ქრისტიანად, მუსულმანად,
წარმართად, ათეისტად ან ვინე სხვად. ზუსტად ამის გაგებაში ჩვენ ვცდილობთ
დავეხმაროთ.

ა.ბ.: რა აუდიტორიაზე არის გათვლილი თქვენი ჟურნალი?
ნ.ო.: ჩვენი მთავარი აუდიტორია ორ კატეგორიად იყოფა. ერთი მხრიდან (და
ალბად, უმათავრესად), ეს არის ახალგაზრდა ხალხი, რომლებმაც ბოლომდე არ
გადაწყვიტეს თავისი მიმართულება, მაგრამ მზად არიან უყურონ ცხოვრებას
გახსნილი თვალებით და ამოირჩიონ ყველგან, თუ რაც შეესაბამება მათ, და
არამარტო ის რაც სასიამოვნოა მათ სოციალურ და რელიგიურ გარემოცვაში. სხვა
მხრივ, ეს არის ხალხი რომლებიც მტკიცედ დგანან თავის შეხედულებებზე (ხალხი
არამარტო ოკულტური და მისტიკური), ხალხი, რომელიც ცდილობს გააღრმავოს
თავისი ცოდნა საკუთარი მსოფლმხედველობის კონტექსტიდან, აგრეთვე
სისტემებში და ტრადიციებში ჩაღრმავდნენ.

ა.ბ.: რატომ იყო არჩეული ზუსტად ასეთი ფორმატი?
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ნ.ო.: მე დარწმუნებული არ ვარ, რომ იყო არჩეული:) პირველი 12 ნომერი მე დავდე
მხოლოდ ჩემი მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც ჰქონდათ პოტენციალი. ეს იყო
ჩემი სტატიები, მიმოწერები, ესსები და ხანდახან — ჩემი მოსწავლეების
ნამუშევრები, რაღაც ეტაპზე გამოჩნდა საჭიროება, რომ დაიდოს ეს ყველაფერი
ერთ ბმულად, უპირველესყოვლისა იმათთვის, ვისაც სურადთ ჩემთან სწავლა.
მაშინ მეც დავდე რამდენიმე ჩემი ნაშრომი, ყდაზე «აპოკირფის» სათაურის გარეშეც
კი. ალბად, მესამე თუ მეხუთე ნომერზე, ბოლო გვერდზე გაჩნდა სია «წინაზე
«აპოკიფის» სერიებში», და ასე იყო 12 ნომერამდე. მერე კიდევ მივიღე 0° Ordo
Templi Orientis, მე გადავწყვიტე გამეცოცხლებინა და გადამეკეთებინა ეს პროექტი
და გავხადე ის უფრო «საჯარო» ავტორებისთვისაც და მკითხველებისთვისაც.
ამისთვის გაკეთდა საიტი, ძველი ნომრები იყო თავიდან გამოცემული, ზოგჯერაც
კი გაფართოებული, მეორე სიცოცხლე (2010 წლის 2 მაისამდე) ქვეყნდებოდა
ძირითადათ ჩემი, ჩემი მოსწავლეების და მეგობრების ნამუშევრები, მერე მანდ
მიიღო საშუალება გამოქვეყნების ნებისმიერმა, ვინც გამოგვიგზავნიდა საკმარისი
ოდენობით ხარისხიან მასალას. რაც ეხება «ფორმატებს», ჩვენ რგულარულად
ვატარებთ ექსპერიმენტებს, ვთქვათ, კოლეჯის გაკეთების შემდგომ დავიწყეთ
ლექციების ჩანაწერების გამოქვეყნება, როგორც თავისნაირი აუდიოპროგრამა.

ა.ბ.: თქვენ ჟურნალს ქარიზმატული სტილი აქვს, ვინ მოიფიქრა ინფორმაციის
გადმოცემა ასეთ სტილში?

ნ.ო.: ბოლომდე არ მესმის ქარიზმატულობის გაგება ჟურნალისთვის, მე ვიტყოდი,
ჩვენი ჟურნალი არის ძალზე ქაოტური, სტილი (თუ ვიმსჯელებთ ტექსტულ
დანამატებს) არ ყალიბდება სპეციალურად, ჩვენ არ გვყავს მუდმივი
კორესპოდენტები, ჩვენ ვარსებობთ იმაზე, რასაც გვიგზავნიან მკითხველები
(მაგრამ, რათქმაუნდა, დროდადრო მე თვითონვე ვწერ). თუ ვილაპარაკებთ
«მოიგონაზე», ჟურნალს მე ვათრევ პრაქტიკულად მარტო, თუ არ ჩავთვლით ჩვენ
ვებ-პროგრამისტს და ჩვენ ავტორებს, მთარგმნელებს, მხატვრებს. მათ შორის არის
მეტნაკლებად მუდმივი, ისინი, ალბათ აძლევენ სტილს.
თუ ვიმსჯელებთ სტილზე, როგორც გარეგან გაფორმებაზე, მაშინ, სამწუხარიდ მე
არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქ რაიმე სტილი. ამდენი იმფორმაციის გაშვება
თავისთავში ყოველთვიურად და პრაქტიკულად მარტომ — არაა დრო
კინძვისთვის, საჭიროა გაკეთდეს ალბათობაზე და სწრაფად. მინდა ოდესმე
შევიძინო მკინძველი (მე ვიცი უკვე თუ როგორ იქნება, მაგრამ გაფორმებაზე დროს
ვერ ვიხელთებ)...

ა.ბ.: რომელი რუბრიკა «აპოკრიფიდან» თქვენ მოგწონთ ყველაზე მეტად?
ნ.ო.: შემიძლია გამოვყო ორი. პირველი, ეს არის საავტორო რუბრიკა ვლადიმერ
გოლშევის «ქრისტეს თქმულება». უკვე იმიტომ, რომ მე ვარ ათეისტი,
ანტიკლერიკალი,
ანტიქრისტიანი,
ოკულტისტი,
ჟურნალში
მთლიანად
ქრისტიანული რუბრიკის ჩასმით, რამეს უნდა ამბობდეს. ეს რუბრიკა —
თანმიმდევრულად ქრისტიანული (და ამასთან ერთად თანამედროვე)
შეხედულება მრავალ დღევანდელ პრობლემაზე, და მათ შორის ქრისტიანულზეც,
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უპირველესყოვლისა, რუსულ ქრისტიანობაზე. ალექსანდე მენიუს, იაკობი
კროტობის ან სერბეთის პატრიარქის პეტრეს ნაირად, გოლშევი ჩემთვის
ქრისტიანის ნამდვილი ნიმუშია, ამდაგვრი სიტყვების შერწყმა სიტყვა «ნამდვილი»
ჩემთვის ყოველთვის გდამწყვეტია ვიდრე მეორე: ნამდვილ სატანისტთან,
ნამდვილ ბუდისტთან, ნამდვილ ჯადოქარი, ათეისტთან, ქრისტიანთან მე უფრო
ადვილად ვიპოვი საერთო ენას (ალბად, ისინიც ერთამნეთს შორის) ვიდრე
ყოვლისმომცველ «არ მცოდნეს».
მეორე რუბრიკა, რომელიც მსურს ავღნიშნო «სიცოცხლე შესანიშნავი
ბოდხისტების». ეს არაა მხოლოდ რუბრიკა, თავის მხრივ ცალკე პროექტიც —
მოხკელ ბიოგრაფიები სხვადასხვა ისტორიული, მითოლოგიური, ზოგჯერ
ლიტერატურული პერსონაჯებისაც კი. რუბრიკის საფუძველი გახდა სია
წმინდანები თელემითური გნოსტიკო-კათოლიკური ეკლესიის, რომელიც იყო
გაფართოებული, რამდენიმე პიროვნების მიერ, რომლებიც არიან დაფასებულები
სხვადასხვა თელემურ ოგრანიზაციაში. ამ წელს პირველი სია დასრულდა, მეორეს
საფუძველი იქნება, უპირველეს ყოვლისა, ზოგიერთი ტულკუს ხაზი
(ბუსიდისტური რეინკარნირებულ ლამებს) და რამდენიმე სულის ტრადიციის
გადაცემის საშუალება. ამ რუბლიკაში არის ომებიც, ჯადოქარი, მეფეებიც, მრუშები
და კითხვაა იმაში თუ რატომ აღმოჩნდა + ამ სიაში ესა თუ ის ფიგურა — თავად
მნიშვნელოვანი თემაა მედიტაციისთვის.

ა.ბ.: როგორ მოგივიდათ იდეა გადათარგმნოთ წიგნები, რომლებიც ჯერ არ
გამოსულან რუსეთში.

ნ.ო.: ყველაფერი დაიწყო ალან ბანეტის ნამუშევრებით, ის იყო ალისტერ კროულის
მასწავლებელი. საქმე იმაშია, რომ ჩემთვის ეს არის გამორჩეული პერსონაჟი, ის
არის ჩემი რეინკორნაციის სიაში. (რამდენადაც ეს არის ობიექტური და თუ როგორ
კომბინირებს ისმათან, რომ მე არ მჯერა გარდასახვა — კითხვა არის გამორჩეული
და ძალიან გრძელი). 2005 წელს მე ვთარგმნე მისი ორი ნამუშევარი — ერთი
ბუდიზმზე, მეორე — კაბალაზე, რომლებიც გამოვიდნენ «აპოკრიფის» მეხუთე
ნომერში. თარგმანი იყო ძალზედ სუსტა და О.Т.О.-ში გაწევრიანების მერე მე
მომიწია გამეკეთებინა მისი მეორედ რედაქტირება, და მაგასთან ერთად მეთარგმნა
მესამე ტექსტი ბენნატის, რომელიც იყო ჩემთვის ხელმისაწვდომი — უმაღლესი
გენიის ინვოკაციაზე. სადღაც 2008-2009 წელს მე გავმართე მიმოწერა ანნა ნენსი
ოუენთან (მან გადათარგმნა სკანდალურად ცნობილი «სატანისტური ლექსები»
სალმან რუშდის) და შევთავაზე ემუშავა მას ახალად შედგენილ ნეკრონომიკონის
გადათარგმნაზე და როცა ეს სამუშაო შესრულდა (და ისევ ჩვენი ნათელობის
პერიოდში) ჩვენ მასთან ერთად მოვკიდეთ ხელი კროულის რამდენიმე ნაშრომს.
2009 წლის ბოლოს ჩემი პარტნიორმა (ჩემი უმცროსი ცოლი. მე მყავს ორი ცოლი)
მოამზადა თავისი ადრეული თარგმანი ჟურნალისთვის, ოქროს ცისკრის
ორდენზე, და გადაიყვანა სტატია ენოქიანურ ჭადრაკად. აქაც იყო ყველაფერი
ბუნებრივი, და მხოლოდ მერე ჩვენ დავიწყეთ თარგმანა მიზანმიმართულად და
მკითხველებისგან თარგმნების მიღება.
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წიგნების თარგმნა — კეთილშობილური საქმეა, მაგრამ იშვიათად დაფასებული.
არც თუ ტყუილად ქრისტიანი მისსიონერებიდან ყველზე დიდ დაფასებას
იღებდნენ ისინი, ვინც თარგმნიდნენ ბიბლიურ ნაწერებს ახალ ენებზე (რის გამოც
ზოგჯერ უწევდათ ახალი ანბანის შექმნა) და აი ჩვენც ვცდილობთ. ალბათ,
ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ნათარგმნები არის ასირიული წიგნი «მაკლუ»,
რამდენიმე კროულის ნამუშევარი და ალბათ, ქაოს-მაგიური მატერიალები
ტანატრეროსას ილუმინატების ორდენის.

ა.ბ.: მაგიის და ოკულტიზმის თემა, რბილად რომ ვთქვათ, ცოტა
უარყოფითად მიიღება მაღალ საზოგადოებაში,
ამაზე.მათგან თუ არ მიიღება, ანუ არც უარიყოფა?

თქვენ

რას

პიქრობთ

ნ.ო.: უფრო დიდ განსხვავებით ვიდრე მაღალი მეცნიერებით, ოკულტიზმი
ყოველთვის იყო და არის დღეს დღეობით რელიგიასთან დაკავშირებული,
განსაკუთრებით
ორგანიზებულ,
«ავრაამისებულ»
ქრისტიანულთან
და
ისლამურთან. ისინი — პირდაპირი კონკურენტები არიან ორგანიზებული
რელიგიის, უპირველეს ყოვლისა, «ოფიციალური» და «სახელმწიფოებრივი». მაგია,
როგორც მეცნიერება და როგორც საზოგადო ჰუმანიზმი, აკეთებს აქცენტს
თვითგაწვრთნაზე, თვითგანსწავლულობაზე, საკუთარ თავის გაზრდაზე, რელიგია
კი ცდილობს,რომ ეს ყველაფერი გადასცეს მღვდლებს და დოგმატებს. მაგია
ცდილობს განიხილოს მეცნიერების და ტექნიკის მიღწევები, რადგან ისინი
აფართოებენ ადამიანის შესაძლებლობებს, რელიგია კი, როგორც წესი,
გადახრილია და გამოდის კლონირების, ნანოტექნოლოგიის, კოსმოსში ფრენის,
ახალი სამეცნიერო კონცეფციების (გელიოცენტრიზმი, ევოლუციონიზმი)
წინაამღდეგ, რადგან მეცნიერება გამოყოფს «ღმერთისგან თეთრ ლაქებს», სულ
უფრო და უფრო შორს მივყავართ ცნობილი მსოფლიოსგან. მაგია როგორც
მეცნიერება, ეძებს პასუხებს, რელიგია ეძებს იმას, თუ როგორ დაამტკიცოს ის,
რისიც უსაფუძვლოდ ჯერათ.
მეცნიერებასთანაც მაგიას, რა თქმა უნდა, ბევრი კონფლიკტი აქვს, მათ შორის,
მოუგვარებელიც, ეს პირველ რიგში არის მეთოდოლიგიის განსხვავებები და არა
საერთო მიდგომები. იდეალში ოკულტიზმი უნდა მდებარეობდეს ფრონტის
ხაზზე უცნობსა და მეცნიერულად გასაგებს შორის და როგორც წესი, უკვე
ისტორიაში მომხდარა, ღირს დაასახელო ისეთი სახელები, როგორც ჯონ დი და
ჯორდანო ბრუნო. ახლა უფრო ხშირად «ალტერნატიული მსჯელობის»
უსწავლელნი ცდილობენ თავისი გონების ნაყოფს დაარქვან «ეზოტერიკული
მსჯელობა» და ეს არის დიდი პრობლემა თანამედროვე ოკულტიზმის, მაგრამ ესე
არის სიტუაციური პრობლემა და არა მსოფლმხედველური.
რაც შეეხება საზოგადოებას, როგორც ეგეთს, მაღალი საზოგადოება — ეს არ
ნიშნავს, ვთქვათ ათეისტურ ან, მითუმეტეს, მატერიალისტურ საზოგადოებას.
მაღალი საზოგადოება განსხვავდება ტეოკრატიულისგან, უპირველეს ყოვლისა,
ნამუსის თავისუფლებით და აღმსარებლობით და მაღალი საზოგადოების
მშენებლობა საწინაამღდეგო მოქმედება თეოკრატიული ბნელეთის — არის ჩვენი
ჟურნალის ერთ-ერთი მიზანი.
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ა.ბ.: თქვენ მაგი ხართ?
ნ.ო.: კი (აქ, რა თქმა უნდა, ნახევარი მკითხველებისა იტყვიან — «რადგან ამბობს,
რომ მაგია, ნიშნავს, რომ არაა მაგი» მეორე ნახევარი «მაშინ დაწყევლის რამეს»,
მაგრამ ეს მათი სექსუალური სიძნელეებია.) კითხვა, რა თქმა უნდა, დასმულია
ცოტა არაკოკექტულად, საჭირო იყო თავიდან მოგვეცა მაგიის და მაგის
განსაზღვრა, მაგრამ მე ამ არაკოექტულობას გამოვიყენებ როგოც განსხვავებას და
იმ გაგებისაგან გამომდინარე, რომლებსაც მე ვიყენებ და რომელიც ცოტა
დაფუძნებულია «მაგიები თეორიაში და პრაკტიკაში» ალისტერ კროულის: მაგია —
არის მეცნიერება და ხელოვნება, გამოიწვიონ ცვლილება საკუთარი ნებისამებრ.
ამიტომაც მაგი ჩემთვის არის. უპირველეს ყოვლისა, ის ვინც ისწავლა თავისი
ნების გაგება და მოქმედებს მის მიხედვით, სიძნელეების მიუხედავად.

ა.ბ.: თქვენ გაქვთ უფასო გამომცემლობა, მაგრამ, როგორც მე ვიცი, ჟურნალის
გამოცემა საკმაოდ ძვირია. საიდან შოულობთ ფინანსებს ამისთვის?

ნ.ო.: მე მიყვარს გადამეტებული სიამაყით ლაპარაკი, რომ ჟურნალის რეკლამური
კომპანია თავისი 6 წლის მუშაობის მანძილზე დაჯდა 90 რუბლი (ზუსტად ამდენი
დავხარჯე მთელი დროის მანძილზე, ერთჯერადი გაპიარებისთვის კონტაქტებში).
სხვა ჟურნალის პიარი — ეს იმის შედეგია, რომ ჩვენ ყოველ თვეს ვღებულობთ
უნიკალურ მასალას, პლიუს «სარაფანის რადიო» უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი
ავტორების მხრიდან. ზუსტად ასეა მატერიალის მიმართაც: ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ
ვიღებთ ფულს ჩვენი მკითხველებისგან, ასევე ჩვენ არ ვუხდით ფულს
მწერლებსაც. ჩვენ, ნებისამებრ გვიგზავნიან სტატიებს, ჩვენი ადმინი
მოხალისეობრივად (დაახლოებით როგორც მე) მუშაობს ჩვენ საიტზე,
პერიოდულად მას უგზავნიან ილუსტრაციებს და ა.შ. მხოლოდ ბოლო წლის
მანძილზე ჟურნალმა დაიწყო რამენიმე მანეთის მოტანა: ჩვენი მკითხველების
შემოწირულობა (საიტზე და ჟურნალში მითითებულია ანგარიშები) და
გამოცემული წიგნების გაყიდვამ.
ეს კი ცოტაა, მაგრამ უკეთესია ვიდრე არაფერი. კარგ ვარიანტში, მე
დამაკმაყოფილებდა ყოველთვიურად 60 ათასი რუბლის შემოსავალი, რომ
შესაძლებელი იყოს გარე ხალხის სამუშაოებისგან უარი გვეთქვა და ასევე
გვქონოდა საშუალება გვყავდეს შიდა შტატში დიზაინერი და ვებ-მასტერი, ასევე
გვქონოდეს საშუალება დარჩენილი თანხა — 15 ათასი რუბლის სახით,
გადაგვენაწილებინა კორექტორებზე და სხვა საკმაოდ საჭირო დამხმარებებზე.
ასეთ პირობებში მე შემეძლება გავაკეთო ჟურნალი ყოველკვირეული, ან მთავარი
ჟურნალის გარდა, ყოველი თვე გამომეცა სამი თელემიტური, ლეტერატურული ან
საინფორმაციო გამომცემლობა. ასეთ პირობებში მე შესაძლებლობა მექნებოდა
ძალზედ გამეზარდა ჟურნალის ხარისხი, რადგან მეძებნა ღირსი ავტორები მე
თვითონ. ამჯერად ყველაზე ძვირი დანახარჯი ჟურნალზე არის დრო,
მხედველობა, ზოგჯერ ნერვები და ზოგჯერ «დაკარგული შესაძლებლობები»,
ზოგჯერ საოჯახო კამათები (მაგალითად, როცა მე ნახევარი წელი ვიჯექი
არადამღლელ, მაგრამ ცოტა ანაზღაურებიან სამუშაოზე,რომ მქონოდა
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საშუალება,მეტი დრო და ღონე დამეთმო ჟურნალისთვის; ზუსტად ამ ნახევარ
წელიწადში, მე ფაქტირუად, გავუკეთე ჟურნალს სახელი, რომელიც ახლა ნელნელა იწყებს ფულის ერთეულებში ზრდას). მაგრამ «აპოკრიფი» ჩემთვის — საჭირო
ინსტრუმენტია, რომ ჩემი დიდი მუშაობის რეალიზაცია მოვახდინო, ამ დროს
სამუშაო კი მხოლოდ საშუალებაა უზრუნველყოს მომავალი, ამიტომ ზოგჯერ
საჭიროა შეწირო ნაკლებად ფასინი, უფრო ფასიანს.

ა.ბ.: 70 გამოცემა — ეს ხუმრობა არაა. საიდან იღებთ შთაგონებას?
ნ.ო.: ფაქტიურად უკვე 110-იც, თუ ჩავთვლით თემატურ დანართებს (ბიბლიოთეკა
და პარალელური პროექტები არ ითვლება). მაგრამ აქ შთაგონებაზე ლაპარაკი არ
გვიწევს, ეს ხომ არ არის 50 ტომი საავტორო გამოშვება «შთაგონაბა ჩემ საკუთარ
მოთხრობებში, ოკულტურ და ლიტერატურულზე» — ეს ცალკე სალაპარაკოა).
ყველა სტატია — შთაგონება, უპირველეს ყოვლისა, მისი ავტორია და არა
რედაქტორი. რედაქტორისგან მოითხოვება, პირველ რიგში, პასუხისმგებლობა,
მუშაობის უნარი, თვითგამოდება, გემოვნება და სხვა არანაკლებად
მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნაკლებად შემოქმედებითი უნარი.

ა.ბ.: თქვენი ჟურნალის პირველ გამოცემებზე, ყდაზე იყო ესეთი ფრაზა:
იუმორისა და საღი აზრისთვის, გააკეთე რაც გსურს — გსურდეს
შეუძლებელი!» როგორ იმოქმედა და რატომ ამოიღეთ ეს ფრაზა მომდევნო
ჟურნალებიდან?

ნ.ო.: ეს (ორი ფრაზაა და არა ერთი) არსად არ გაქრა, უბრალოდ გადაადგილდნენ
ყდიდან სატიტულო ქაღალდზე. პირველი ფრაზა უზრუნველყოფილია
განმარტებით, რომელიც არ მქონდა ამ ფრაზის შექმნისას, მაგრამ გამოდგა
მოსახერხებელი — კროულის ციტატა — «მაგია ცრემლების გარეშე» — ზუსტად
იუმორზე და საღ აზროვნებაზე.
რაც ეხება წარმოშობას, პირველი გაჩნდა «გააკეთე რაც გსურს — გსურდეს
შეუძლებელი!». ეს რა თქმა უნდა, გადმოფრაზირებულია თელემის კანონიდან
(«გააკეთე რაც გსურს — ასეთია მთელი კანონი»), და აზრი ამის იმაში კი არაა, რომ
ისურვო შეუძლებელი (ანუ დაისახო მიზანი, რომელიც აჭარბებს შესაძლებლობებს
— რადგან ყოველთვის გქონდეს თუ სად მიისწრაფოდე) არამედ იმაში, რომ
იმისდა მიუხედავად, შეუძლებელია თუ არა ეს გასაკეთებლად შენ მაინც უნდა
გააკეთო (გსურს-ანუ, აკეთე). ეს დევიზი — ყოველდღიური დევიზია,
«მშვიდობიანი» ამავდროულად ბრახმატული. ჟურნალის მიზანია, ამ დევიზის
ქვეშ
ოკულტური
კურთხევა,
მკითხველების
დახმარება
პიროვნულ
განვითარებაში. მეორე «იუმორისა და საღი აზრისთვის!» დევილი არის
მებრძოლური, კშართრიული, ის არ უნდა დავივიწყოთ ახლა, როცა ყველაზე
საძულველი საქმეები მიმდინარეობს სერიოზული სახით, საღი აზრი კი ჭუჭყში
ითელება. ეს დევიზი — «ბოდხისტების» საბრძოლო დევიზია, «ტვინის
მბურღველების» წინაამღდეგ მიმართული, მისი არსი ჟურნალში არის —
პროპაგანდა დოგმატიზმის, ობსკურანტიზმის, ტოტალიტარული მსჯელობის
წინაამღდეგ. ჩემი პირველი დევიზი, როგორც მაგის, ხოლო მეორე, როგორც
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საზოგადო მოღვაწის. ჩემი დევიზი როგორც პოეტის არ ჟღერს, არამედ არის ამ ორ
დევიზს შორის.

ა.ბ.: თქვენ საიტზე არის განყოპოლება «ჟურნალის დარბაზი» იქ, მიუხედავათ
თქვენი მასალისა არის ბევრი სხვა ჟურნალი. ეს თქვენი პროექტებია თუ
თქვენთან მეგობრული?

ნ.ო.: ალბად, უფრო სწორედ იქნებოდა, რომ ესნი არიან ჩვენი საბრძოლო
მეგობრები. ეს სხვა და სხვა ჟურნალებია ოკულტირუ, ეზოტერიკული,
პილოსოპიური, რელიგიური ტიპის, რომლებიც არ არიან ყოველთვის ახლოს
ჩვენი სტილის და აზრის, მაგრამ ახლომდებარეა თემატურად. ეს გამონაყოფი,
როგორც მუსიკალური, უფრო შეიძლება დავარქვათ «კოლექცია», პირდაპირი
კავშირი მე მაგათთან არ მაქ, გარდა რამდენიმე მათგანისა (ვთქვათ, «იო პან») არის
რამდენიმე ჩემი სტატია «გვირაბი» («იბისი») რომელბიც ადრე იყო განთავსებული
მხოლოდ ვორდში, ერთ დროს მე გადავიყვანე pdf.

ა.ბ.: რას ნიშნავს თქვენი გერბი?
ნ.ო.: ჩვენ ვიყენებთ ორ ემბლემას — ლამენს, კალინგრადის სამუშაო ჯგუფის «93 in
39» («თელემა კალინგრადში») და «აპოკრიფის» ლოგოტიპს დროულად ლანემი, ეს
არის სომბოლო, რომელიც, იმედი მაქ მომავალი О.Т.О.-ს (Ordo Templo Orientis, არ
შეგვეშალოს О.Б.О. (თ.მ.ო.) — თეთრი მაიმუნის ორდენი) სიმბოლო იქნება,
კალინგრადში.
მანდ არის კლასიკური მანდორა ლანემში О.Т.О., რომლის ქვევით — აღებულია
იქიდანვე წმინდა გრაალი, და მტრედის მაგივრად — კელინსბერგის არწივი
(მტრედი, როგორც სიმბოლო ჩვენ არ მოგვწონს, ჩვენ უფრო მტაცებლები ვართ და
ადგილობრივი სიმბოლიკაც აღსანიშნია) და უდაჟეტის (გორის ოკა) მაგივრად —
ქაოსის ვარსკვლავი ყოვლისმხედველი თვალით, ქაოსურ-ლავკრაფტიანული
სიმბოლიკამ რომელიც ნიშნავს ქაოსურ — მაგიურ სპეციფიკურს ჩვენი
ჯგუფისთვის.
არის კიდევ «აპოკრიფოს» ლოგოტიპი, ორი პირველი ასო ჩვენი «საფირმო»
სათაურის რომელიც ანთია სამ ფოთლიანი ალი. სამეულიც და ცეცხლიც — ბევრის
მნიშვნელი სიმბოლოებია, ყველაზე თვალნათლი მაგათგან გამოყენებადია
ჟურნალისთვის — მეცნიერებათა კავშირი, რელიგიური მაგიური და
ლუციფიცირებული, პრომეტეული ალი გონებისა, რომელიც ნათობს მის ზემოთ.

ა.ბ.: თვენ შეგიძლიათ მოყვეთ თეთრი მაიმუნის ორდენზე?
ნ.ო.: თეთრი მაიმუნის. ეს ვარ მე, ჩემი მოსწავლეები და მოსწავლეები ჩემი
მისწავლეების. ჩვენ გვაქ რამდენიმე პროგრამული სტატია, რომლეთა შორის ერთერთი არის ძირითადი — ჩემი «ტყვია ტვინის მბურღველებისთვის» (არაა ძნელი
იპოვოთ სახელით). ძირითადათ ჩვენ ვურთიერთობთ დისტანციურად, თუმცა
წინა წელს მე ჩავუტარე ორი კურთხევა რეალში — იმ მოსწავლეებს რომლებიც
ყველაზე დიდ ხანს იყვნენ ჩემთან. ერთ-ერთი უმთავრესი ორდენის მისია არის
შექმნას ავტონომიური ჯგუფები, სხვადასხვა დანიშნულების: ხელოვნური წრეები,
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კლუბი სექსუალური თამაშების, ოკულტური საზოგადოება, როკ ჯგუფები,
სახალხო კომიტეტებიდა ა.შ. (ის პროექტები რომლებზეც მე ვსაუბრობდი
ინტერვიუს დასაწყისში), — რომლებიც შესაძლებელი იყო რომ გამხდარიყვნენ
საჯარო ცხოვრების ბირთვებად და მოემზადებინა «კრიტიკული მასა» მომავალი
ცვლილებებისთვის. ო ხარისხის მიღება ხდება ინტერნეტში, ფორმალური
გამოცდების გარეშე, ფორმალური статуты გაკეთებულია მხოლოდ 1 და
ნაწილობრივ 2 ხარისხისთვის (ოთახიდან, თუ არ ჩავთვლით მორჩილს და
მაგისტრს). სიმბოლიზმთან მიმართ ჩვენ ვართ ცეცხლმთაყვანისცემლები:
იდეოლოგიიდან ჩვენ გვაქ რაღაცა დზენის, რაღაცა თელემიდან, საერთოდ —
»სამყარო ძაფიდან», გამომდინარე ყველა ბირთვის თავისებურობიდან. თუ
ავიღებთ ისტორიულ ანალოგებს, მაშინ მინდა შევადარო თ.მ.ო ილუმინატებთან
(ანდაც, შეიძლება, რუსლულ ტამპლიერებთან. კერლინის და სოლოვიცჩის).მაგრამ
ამჯერად ეს არის მხოლოდ ის რისკენაც ჩვენ მივიღწევთ და არა ის რაც ვართ დღეს
დღეობით.

K.I. კითხვა სპეციალურად ჟურნალის ქართული განხრისთვის: თქვენი
გეგმები საქართველოში და რა გსურთ უსურვოთ ქართველ მკითხველებს.

ნ.ო.: ქართული ჟურნალის განხრა, არის «აპოკრიფის» პირველი გამოცემა უცხო
ენაზე. რამდენიმე თვის წინ ჩვენი მოხალისეების ინიციატივით, ჩვენ დავიწყეთ
უკრაინულ ენაზე ჟურნალის გამოშვება. შემდეგ უკრაინულმა პროექტმა აჩვენა
საკუთარი სიცოცხლისუნარიანობა და ჩვენ წამოვაყენეთ კითხვა თუ რომელი
ქვეყნის მცხოვრებლები მოისურვებდნენ ჩვენი ჟურნალის წაკითხვას, თავის ენაზე
და მზად იყვნენ თარგმნონ ჩვენთვის, ამაზე გამოეხმაურნენ საქართველოს
რამდენიმე მოქალაქე. როგორც აღმოჩნდა მათთან ურთიერთობისას, ქართულზე
არ არსებსბს არათუ დამოუკიდებელი არამედ თარგმნებიც კი ეზოტერიკული
მსჯელობის. ესეც რაა, კლასიკური რელიგიური, ოკულტური, ფილოსოპიური
ტექსტებიც არაა — დხამაფადი, ფხაგავატგიტა, ლემეგეტონი, ზოარი, ნიცშე, იუნგა,
კროული და სხვა.! ამიტომაც ჩვენს წინაშე დგას თითქმის შეუძლებელი ამოცანა —
მიუტანოთ ქართველ მკითხველს, სულ ცოტა მაინც კლასიკური და თანამედროვე
მიმართულებების
სულიერი
აზრები.
ამჟამინდელ
ეტაპზე ეს ჩვენი
შესაძლებლობეს ცდება. რაც ჩვენ შეგვიძლია — ეპიზოდური პუბლიკაციები
ინდივიდუალური ნაშრომების, რომლებიც ხვდება ჩვენი მთარგმნელების ხელში.
ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ შევქმნით ჟურნალის ქართულ
ავტონომიურ ვერსიას, რომლის რედაქტორიც შეძლებს არამარტო გამოაქვეყნოს
უკვე გამოცემული რუსულ ენაზე «აპოკრიფის» სტატიები არამედ გადათარგმნოს
ქართულად კლასიკური ტექსტები და ჩაამატოს ქართული ავტორები.
ანალოგიური გეგმაბე ჩვენ გვაქ სხვა უცხოურ ქვეყნებშიც.

K.I.: რას გსურთ რომ უთხრათ ჟურნალის პოტენციურ მკითხველებს და რას
უსურვებდით მათ?

ნ.ო.: კითხვის ქვეშ დააყენონ ნებისმიერი იდეა, მაგრამ იყვნენ გადამწყვეტ
მომენტში გამბედავები.
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Fr. Nyarlathotep Otis (თარგმანი Sophie Nozadze)

ადამიანის ქალიშვილი
ნაწილი 1
ჯერ კიდევ გუშინ ასე ნაცნობი ბილიკი, სამლოცველოსა და ბაზარს შორის1,
ახლა უფსკრულად ქცეულიყო2. გამახსენდა ღამით ქუხილის მონათხრობი და
სოფლის პიფიების გაურკვეველი წინასწარმეტყველება და არა გადავარდნის,
არამედ გაქრობის შიშით ფრთხილად გადავიხედე უფსკრულში.
როგორც მოველოდი, ვიღაც იყო უფსკრულში.
როგორც მოველოდი, ადამიანი იყო უფსკრულში.
როგორც მოველოდი, ვიღაც ადამიანის სახით იყო უფსკრულში და მე
ამოვიცანი მასში შვილი ჩემი ხალხისა3.
ზღვარზე მდგომნი აფურთხებდნენ და ქვებს ესროდნენ მას4, ის კი იცინოდა
და ასწავლიდა მათ.
- ნეტარ არიან მდიდარნი სულით5, — ამბობდა ის, — ვინაიდან ისინი
მეფეები არიან დედამიწაზე, მიწის ზევით და მის ქვევით. მათი სულისკვეთებით
ძლიერდებიან სუსტები და სუსტდებიან ძლიერები. მათ სულში სამყარო და
სამყაროთა სიკვდილია. ტკივილი და სიყვარული ქმნიან მასში უჩვეულო
ნიმუშებს, ღმეწრთი და ეშმაკი მხიარულობენ და იბრძვიან მასში. მათ გააჩნიათ
უამრავი საგანძური.
მარჯვერდ ნასროლი ქვა შუბლში მოხვდა მას. გაეცინა, აიტაცა მიწიდან ის,
რომელიც წინაზე მძიმე იყო და შემხვედრ ტრაექტორიაზე მისცა აჩქარება. ერთად
შეკრული ყრუ დარტყმა, წინასასიკვდილო წამოყვირება და დაცემის ხმა ჩაიხშო
უნივერსალურ, შემზარავ ამოსუნთქვაში. მე გავუღიმე მას, მან თვალი ჩამიკრა და
გააგრძელა — თითქოს მხოლოდ ჩემთვის.
- ნეტარნი ხალისობენ და იცინიან, ვინაიდან არ ჭირდებათ მათ სხვათა
თანაგრძნობა. სიცილი შობს სიცილს და ცრემლები შობენ ცრემლებს, როგორც
მგლები შობენ კეკვებს. არ არსებობენ სამყაროში წმინდა მოწამეები, მხოლოდ
ბედნიერი წმინდანებია მსოფლიოში, ტანჯვა ხომ ამრავლებს ტანჯვას — რაა
1

იხილეთ «ლევიაფანების დამჭერში»: სად იმალება გონება? სადაა აზრის ადგილი? არაა ის
სამლოცველოსა და ბაზარს შორის გზაზე, არ ჩნდება ის გათელილ მიწაზე და არ მიდის მისკენ
გაკვალული გზა.
2 პირდაპირ დაპირისპირებული ქადაგებები ზეცისა და მიწისქვესეთისა, რომელიც ერთდროულად
უსვამს ხაზს ქრისტესა და ანტიქრისტე.
3 შედარება სიტყვათა შეთანხმებასთან «ადამიანის შვილი».
4 იხ. Fr. Nyarlathotep Otis მოთხრობა «შეგიძლია იფრინო»: «ცაში მოფრინავენ ქვები და ფურთხები,
მაგრამ შენ იოლად იწევ მაღლა.მიწიდან ვერ მოგახვედრებენ და როცა ამოვლენ მაღლა რომ
მოგწვდნენ დაინახავენ ლურჯფრთიან გარემოს და გაოცდბიან, და გაიღიმებენ და დაგივიწყებენ
თქვენ, რადგან მიხვდებიან, რომ დაფრინავენ». ასეთი გზით წარმოჩინდება მიწა და ზეცა.
5 თავი «ნეტარება» «ლევიაფანის დამჭერში».
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«აპოკრიფი» საქართველოში, №1: 10.2013
წმინდა ამაში? ნეტარ არიან გაბედულები, რადგან არ უცდიან ძველი ღმერთების
სიკვდილს, რათა მემკვიდრეობით მიიღონ დედამიწა, არამედ თავად უყრიან მათ
ჟანგიან ლურსმნებსა და ასპენის ჯოხებს, მათ ვინც სვამს სისხლს თქვენი სულისა
და გულისა1. დედამიწა მათ ხელშია და უყვარს მას ისინი, როგორც ქალს უყვარს
კაცი. მათგანს შობს ის ახალს და არა უძლურებისგან.
ამჯერად მან იოლად დაიჭირა მისკენ ნასროლი ქვა და დაუფიქრებლად
დაუბრუნდა
გამომგზავნელს
მარცხენა
ლოყაში.
გადასაფურთხებლად
მომზადებული ნერწყვი სისხლს შეერია და უძლურად დაეცა ბალახზე.
ფარისეველმა გინება კბილებში გამოსცრა.
- ნეტარ არიან სიმართლის მწყურვალნი, — განაგრძო, — რადგან ისინი
დაკმაყოფილდებიან. ისინი კი, ვინც სხვისი სიმართლე მიიღო და რწმენად აღიარა,
ვერ დაიკმაყოფილებენ წყურვილს. მშიერი სულებით2 ივლიან დედამიწაზე და
ლევიაფანების3 მსგავსად ენდომებათ და ვერ მიიღებენ.
- ნეტარ არიან მოწყალენი, რადგან თავად შეუძლიათ დასაჯონ და
შეიწყალონ. დარტყმით უპასუხონ მათ, ვინც გაარტყეს, ხოლო ღიმილით
მომღიმრებს. ასე ამრავლებენ ისინი სიკეთეს, ვინაიდან მათზე ხელის ამწევნი
განადგურდებიან, ხოლო გახარებულნი ორმაგად გაიხარებენ. მათი გული
აუღელვებელია. იცინიან ისინი და ხალისობენ და ჩუქნიან ყოველივე ამას სხვებს.
- ნეტარ არიან სუფთა გულით, ვინაიდან შეიცნობენ ჭეშმარით შემქმნელს
საკუთარი გულის სარკისებრ ანარეკლში. სუფთა გული გამოაჩენს ჭეშმარიტებას,
ხოლო დაბუნძურებული მირაჟს.როგორც გამოუცდელი მოგზაური ეძებს
თავშესაფარს ისე სუსტი ეძებს შესაფარს ღმერთში, მაგრამ გამოცდილი მოგზაური
ადვილად იპოვის წყლის შემცველ მცენარეებს, ვინაიდან იცის და არა ჯერა, ასე
დაიკმაყოფილებს წყურვილს სუფთა გულით.
მან ჯიბიდან მათარა ამოიღო და რამდენიმე ყლუპი მოსვა, დანარჩენი კი
ხალხის მხარეს გადაასხა. წვეთები სამოთხის ჩიტებად გადაიქცნენ და ერთ
გუნდად გაფრინდნენ.
მე ვმხიარულობდი, ჩემი თანამემამულეც ასევე იყო. ქვებისა და ფურთხის
ნაკადი შეწყდა.შესაძლოა მათ დაკარგეს თავიანთი ტენიანობა, ხოლო ყველა ქვა
უკვე უფსკრულში ეყარა ან მომხდარმა შეაღწია მათ მთვრალ და დაბნელებულ
გონებაში.
უფსკრულში მჯდომმა აუჩქარებლად და მადიანად წაიხემსა, უხვად
გადაუსვა პურს კარაქი, დაადო ყველი, ბეკონი და ტომატი, როგორც ჩანს ამან
იმოქმედა. მოსახლეობის სანერწყვე ჯირკვლები კვლავ ამუშავდნენ და ფურთხი
პირდაპირ დაეცა ახლადგაკეთებულ ბუტერბროტს.
1

იდენტიფიკაცია «ნათელისა» და «ბნელის» («ჟანგიანი ლურსმნები» «დამლევი სისხლის სულისა»
— მიმათითებელი უფალზე, ჯოხები და «სისხლი გულისა» — ვამპირებზე, ბნელ ძალებზე).
2 მშიერი სულების, მშიერი მოჩვენებების სილუეტები აღებულია ბუტისტური9პირველ რიგში
ტიბეტური) მითოლოგიიდან და ასევე მიმანიშნებელია ნიკოლაი პსურცევის წიგნზე «მშიერი
მოჩვენებები».
3 აღებულია წიგნიდან «ლევიფანების დამჭერნი».
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აპოკრიფი, №2 (გაზაფხულზე, 2006)
მქადაგებელმა დემონსტრაციულად ჩაკბიცა და გაიღიმა, გაიგო რა ზევიდან
მუსიკა რწყევისა. ბრბომ ისევ დაკარგა ძალა და გაუნძრევლად იდგა. ყველაზე
უშუალოებმა დაიწყეს გათავისუფლება ვერ დამუშავებული ნარჩენებისაგან.
რეაქციით კმაყოფილმა ადამიანმა განაგრძო:
- ნეტარ არიან სამყაროთა შემქმნელნი, ვინაიდან თავად არიან ღმერთნი. მათი
სურვილით ჩნდებიან და ქრებიან სამყაროები, მათი სიტყვით ჩნდება და ქრება
კანონი. მათი სურვილით ყვავიან და ქრებიან ცივილიზაციები. ზარმაცები და
უძლურნი, რომლებიც სხვა ღმერთების ხელთ ტოვებენ საკუთარ სულებსა და
ბედს, მარიონეტებს გვანან, ცხვრებს, რომლებიც მწყემსს მიჰყავს სასაკლაოზე1.
- ნეტარ არიან ისინი, ვინც საკუთარ სიმართლეს ქმნიან და მზად არიან
მოკვდნენ და მოკლან მისთვის. იციან ჭეშმარიტება და გზები, რომლებიც დაიცავენ
მას.
- ნეტარნი ხართ თქვენ, — მან ჩემ მხარეს გამოიხედა. არა, ალბათ უბრალოდ
მომეჩვენა, — ნეტარნი ხართ თქვენ, რომლებსაც გაგაგდებენ და შეურაცხგყოფენ
იმის გამო, რომ მათი წესებით არ ცხოვრობთ. არ ჭამთ იმას, რასაც ისინი ჭამენ, არ
გაცვიათ ის, რაც მათ და არ გძინავთ მათთან, ვისთანაც მათ სძინავთ. სამმაგად
ნეტარნი ხართ,თუ სიამაყით მიიღებთ ფურთხებსა და ქვებს, რომლებიც თქვენკენ
იქნება ნასროლი. ასმაგად ნეტარნი ხართ, თუ ფერფლად აქცევთ თქვენს
შეურაცხმყოფლებს.
მქადაგებლის ხელი ცაში აიჭრა მისი თითებიდან ცეცხლი ამოიფრქვა
ფეიერვერკის მსგავსად და ბრბოს გულების ამოწვა დაიწყო. ხალხმა უფსკრულის
კიდიდან დაიხია და გაიქცა. მათ ზურგებს ცეცხლი ანათებდა.
მაშინ დავინახე, რომ მარტო არ ვიყავი. აბოლებულ ნარჩენებსა და დამწვარ
ბალახში ისხდნენ მაძიებლები. მე ვხედავდი მათ თვალებს და მათ თვალებში იყო
შეკითხვა.
- გიხაროდეთ და იმხიარულეთ, — თქვა უფსკრულის ადამიანმა, — ვინაიდან
დიდია თქვენი ჯილდო. ასე დევნიდნენ წინასწარმეტყველებს თქვენამდე, მაგრამ
არ ყოფნიდათ მათ ძალა დაემარცხებინათ მტრები თავიანთი. ღმერთებს მიჰყიდეს
თავიანთი სულები შურისძიებისთვის. თქვენ — მიწის მარილი ხართ. თუ მარილი
ძალას დაკარგავს რითი გახდი მას მარილიანს. თქვენ ქვეყნის სინათლე ხართ.
ბორცვის თავზე მდგომი ქალაქი ვერ დაიმალება. ანთებულ სანთელს
სამლოცველოს ქვეშ არავინ დებს, არამედ ის ანათებს მთელ სახლს. ანათოს
თქვენმა სიმართლემ ხალხის წინაშე, რომ იხილონ მათ საქმენი თქვენნი და
აკურთხონ საკუთარ თავებში. რაც დაწყევლეს თქვენში.
თთქოს საკუთარი სიტყვების დასადასტურებლად აფრინდა მედიტაციის
პოზაში, ოქროსფერი ნათლით მოცული. მაყურებელთა თვალებიდან ცრემლები და
გაოცება გადმოეშვა და მე გავქრი ადამიანთა შვილთა თვალებში, მაგრამ
გადავიფიქრე, რადგან ადამიანის თვალებს შორის იყო ერთი გოგო და ამჯერად
მის თვალებში გავქრი, მაგრამ მან ვერ შეამჩნია ეს, ან არ უნდოდა შეემჩნია, ან
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შეამჩნია, უბრალოდ არ გამოამჟღავნა. ყველაფერი შეიძლება იყოს. მე ვიძირებოდი
მის თვალებში, მისი თვალები კი მქადაგებლისკენ იყო მიმართული.
- არ იფიქროთ, რომ მე მომაქვს თქვენთვის წინასწარმეტყველება ან კანონები,
— განაგრძო ჩემმა თანამეტომემ. — რაში გჭირდებათ ისინი ჭეშარიტების
მცოდნეთ. რაში გჭირდებათ წინასწარმეტყველება, რაში გჭირდებათ კანონები
თუკი საკუთარი სურვილით დაამტკიცებთ ან უარყობთ ნებისმიერ მათგანს.
ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: სანამ ცა და დედამიწა იარსებებს, ვერაფერი იქნება
თქვენი ნების გარეშე.
- ვინც საკუთარ გულს არ უსმენს და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებს, მიწაში
მარხავს თავის კურთხევას. ისინი, ვინც უსმენენ საკუთარ გულს და სხვებსაც
ამავეს ურჩევენ, დიადნი არიან, ვინაიდან გეუბნებით, თუკი თქვენი ძალა და
სიმართლე ვერ გადაფარავს მოდას აყოლილთა და ცრუმორწმუნეთა სიმართლეს,
არ გაიღება თქვენთვის სამეფო კარი.
- გაგიგონიათ რა უთქვამთ ძველად: «არ მოკლა,ვინც მოკლავს სასამართლოს
წინაშე წარდგება» მე კი გეუბნებით თქვენ: «მოკალით, რათა არ იყოთ მოკლულნი»
ვინაიდან თუკი რომელიმე თქვენგანი უნდა მოკვდეს, რატომ უნდა იყოთ ეს თქვენ.
მოკალით, რათა დაიცვათ მეგობარი თქვენი და შეყვარებული თქვენი და და
თქვენი, ვინაიდან თუკი ვინმე უნდა მოკვდეს, ეს ვინმე ის უნდა იყოს ვინც თქვენ
გიყვართ?! მოკალით, რათა გამოძღეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი
გამოძღებიან თქვენით. თუკი საჭირო იქნება, რომ მოკლათ, მოკალით
სირცხვილის, სინანულისა და ხელის კანკალის გარეშე, ვინაიდან ამაში იქნება
სიმართლე თქვენი. მოკალით და გახსოვდეთ, რომ იმავეს უფლება აქვს ყველას,
ამიტომ თუკი თქვენ ისჯებით სიკვდილით მკვლელობის შემდეგ, თქვენ და
მხოლოდ თქვენ აგებთ პასუხს, საკუთარ სიკვდილზე. მაგრამ თუკი არის თქვენში
ძალა გაექცეთ მდევნებს, ნეტარნი ხართ თქვენ, ვინაიდან ცოცხლობთ. ამიტომ
იყავით ცივნი, როგორც ქვები და ცხელნი, როგორც ცეცხლი. არ მისცეთ თქვენს
ვნებებს თქვენს გზაზე დგომის უფლება.
- მადლის გაცემისას ნუ უცდი საპასუხო მადლს, არამედ ჩადე მასში
საკუთარი სული და ნაწილი იმისა,ვისაც ჩუქნი მას. გააჩუქე, რასაც არ გაჩუქებენ
შენ, რასაც არ აჩუქებ არავის და რასაც მიიღებ მადლიერებით. სხვებისგანაც მიიღე
საჩუქარი სუფთა გულით და ცივი მადლიერებით. თუ გჩუქნიან და საპასუხოდ
არაფერს უცდიან, გააბედნიერე ისინი. თუკი გჩუქნიან, რადგან საპასუხოდ რამეს
უცდიან მიიღე და დაივიწყე. გველი მოგართვეს, მაგრამ გველის ხორციც
გამოდგება საჭმელად. გახსოვდეთ, რომ მსგავსი მჩუქებლის წინაშე არ ხართ
ვალდებულნი. დაკარგეს მათ, რაც გასცეს და ვერ მიიღეს, რაც სურდათ.
უგუნურობა, ორპირობა და სიძუნწე მათი არის ამის მიზეზი და არა თქვენი
უმადურობა.
- არ იკამათო ძმასთან სასამართლოში, რადგან ჭუჭყით დაისვრი თავს და
ბოლო თეთრებს მისცემ მოსამართლეებს, პროკურორებს და დამცველებს —
ტურებს ადამიანთა გარეგნობით. არამედ ეძებე გონივრული გამოსავალი შენ
მოწინააღმდეგესთან, თუკი ისიც მზადაა ამისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში,
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გადააგდე ის რასაც ვერ იყოფთ ან აიღე ის რაც გეკუთვნის, მაგრამ გახსოვდეს,
მასაც აქვს იმავეს უფლება, ამიტომ იყავი ფრთხილად ან იყავი გულისხმიერი.
გაგიგონიათ კიდევ რა უთქვამთ ძველად: «არ უღალატო» მე კი გეუბნებით,
ღალატობს ის, ვინც სიყვარულს ივიწყებს, წმინდაა წასული საყვარელთან, თუკი
არ უყვარს მეუღლე, მაგრამ დაწყევლილია, ვინც უსიყვარულოდ ერთგულება
გაცვალა სიმშვიდესა და კეთილდღეობაში. წმინდაა, ვინც მზადაა გაუშვას
საყვარელი, მისივე ბედნიერებისთვის, მაგრამ დაწყევლილია ეჭვიანი, როგორც
მოღალატე. ისიც წმინდაა, ვისაც შეუძლია საკუთარი სიყვარული გაუზიაროს
სხვებს, მაგრამ დაწყევლილია, ვინც ილუზიასა და მირაჯს ყიდის. თითოეულმა
იცოდეს სიწმინდე თავისი და ნუ დაიწყებს ფუჭად წყევლას, ვინაიდან ჯობია
მოაჭრა ხელი მტერს შენსას, ვიდრე მთელი ცხოვრება მხოლოდ იოცნებო ამაზე.
ჩემი თვალები ისევ შეხვდა ადამიანის ქალიშვილის თვალებს, რომელიც
მოვიდა, როგორც მაძიებელი და იჯდა იქ, სადაც უფსკრული იყო. მისმა თვალებმა
გამიღიმეს, მისმა თვალებმა გაუღიმეს მქადაგებელს, მისმა თვალებმა გაუღიმეს
სამყაროს. მხიარულად, ეშმაკურად, მოთამაშედ, სახიფათოდ, ნაზად. არ ვიცი
როგორ, უბრალოდ გაიღიმეს. მე გავუღიმე თვალებს პასუხად. ისინი მქადაგებელს
უყურებდნენ.
- თუ მარჯვენა თვალი გაცდენს, — მასწავლიდა ძმა, — დახუჭე მარცხენა,
რათა არ მოგაცდინოს, რადგან შეუძლებელია ორ გზაზე სიარული1, ამიტომ გაყევი
მარჯვენას და როცა მიაღწევს მიზანს მაშინ გაახილე მარცხენა და თუ მარჯვენა
ხელი გაცდენს, აიღე მისით, სანამ მარცხენას უარესი არ გაუკეთებია. რადგან ერთი
ისარი ვერ წავა ორი სამიზნისკენ. შემდეგ მიეცი თავისუფლება მარცხენას,
ვინაიდან მხოლოდ ბევს ჯობს ცოტაც და მეტიც ერთდროულად გქონდეს.
- ასევე ნათქვამია, ვინც გაეყრება მეუღლეს, მისცეს მას გაყრის მოწმობა. მე კი
გეუბნებით შეეგებეთ და დაშორდით სიყვარულით, დაე თქვენს გულში
ცხოვრობდეს მადლიერება, თითოეული ერთად გატარებული წამისთვის,
თითოეუყლი გამოხედვისთვის, რომლითაც მან დაგაჯილდოვათ. მადლობელნი
იყავით და ლოცეთ ის ვინც მოდის და მიდის თქვენს ცხოვრებაში. თუკი თქვენი
გული სატრფოსას ერწყმის, წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინვე გაეცალეთ, რადგან
ასე ცუდს უზამთ სამ ადამიანს: საკუთარ თავს, მას და იმას ვისაც უცდით.
- კიდევ გაგიგონიათ ძველად რაც უთქვამთ: «არ დაარღვიო ფიცი, არამედ
აღასრულე ის ღვთის წინაშე». მაგრამ თქვენ ხართ საკუთარი სიტყვის მმართველნი
და არა ღმერთნი. გინდათ დადებთ მას და გინდათ უკან წაიღებთ გახსოვდეთ
მხოლოდ2, მატყუარებისა და უპირობოების ადგილი არაა ხალხში და თუ
სულერთია თქვენთვის რწმენა ხალხისა ან თუ ფიცის გატეხვის შემდეგაც
ინარჩუნებთ ნდობას, მაშინ იცრუეთ, თუკი ეს გჭირდებათ თქვენ, ვინაიდან
მხოლოდ ის დაპირებაა ჭეშმარიტი, რომელსაც საკუთარ თავს აძლევთ, ამიტომ
უერთგულეთ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის მიცემულ პირობებს.

1
2

შედ. ბუდისტურ გამონათქვამთან «ორ თავიანი ნემსით, კაბას ვერ შეკერავ».
შედ. გამოთქმასთან «მე ვარ საკუთარი სიტყვის მმართველი, მინდა ვდებ მას, მინდა უკან მიმაქვს».
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- გაგიგონიათ: «არ შეეწინააღმდეგოთ ბოროტს, მარცხენა ლოყა მიუშვირეთ
მას, ვინც მარჯვენაში გაგარტყათ, მიეცით საკუთარი სამოსი მას, ვინც მის
წართმევას ცდილობს და ორ მილზე გაყევით მას, ვისაც ერთზე ძალით
მიყავხართ». მე კი გეუბნებით თვალი თვალის წილ და კბილი კბილის წილ
მათთვის, ვინც გლანძღავთ და გწყევლით თქვენ. თუ ლოყას უშვერთ, მხოლოდ
იმისთვის, რომ მუცელში დაარტყათ1, თუ აძლევთ სამოსს, მხოლოდ სისხლით
გაჟღენთილს2 და თუ იძულებით მიყვებით ორ მილს, მხოლოდ იმიტომ, რომ
ასმაგად აზღვევინოთ მესამეზე. თუ სისხლისმსმელს და მჩაგვრელს პასუხს არ
გასცემთ არ მოგეშვებათ არც თქვენ და არც სხვებს, ამიტომ აღმართეთ ხმალი
მასზე, როგორც უფლებამოსილმა, რათა ფერფლად აქციოთ ის.
- ზედმეტი მიეცი მას, ვინც გთხოვს, თუკი ეს არ დაგაზარალებს, მაგრამ თუ
ითხოვს იმას, რასაც შენ გარეშე ვერ მიიღებს უარი უთხარი. ვინაა ის, რომ რამე
მოგთხოვოს, თუ შენ არავის წინაშე ვალდებული არ ხარ?! იმასაც უარი უთხარი,
ვინც სიზარმაცითა და სულიერი სიღარიბით, დასცინის შენს გულუხვობას და
სისულელედ მიიჩნევს მას. მათხოვარს ტანჯული თვალებით უარი უთხარი,
მაგრამ არ დაგენანოს მოხეტიალე მუსიკოსისა და დერვიშისთვის.
- ნათქვამია: «გიყვარდეს მეგობარი და გძულდეს მერი». მე კი გეუბნებით
მართეთ საკუთარი ხმალი არა სიძულვილით, არამედ სიყვარულით, როცა მტრებს
ანადგურებთ3. მიეცით უფლება მშვიდად დატოვონ ცხოვრება, რათა აღარ
შეაწუხონ რაც ღირებულია თქვენთვის და ისინი ვინც გიყვართ თქვენ.
შეურიგდით მტრებს ან მოკალით ისინი4, მაგრამ არ მისცეთ უფლება რაიმე
დაუშავონ მათ, ვინც ძვირფასია თქვენთვის, რადგან თუ იტოვებთ მტრებს,
უტოვებთ მტრებს თქვენ საყვარელ ხალხსაც, ამიტომ სიყვარული მეგობრების
მიმართ გახდეს თქვენი ხმლის საყრდენი და არა ბრმა სიძულვილი მტრების
მიმართ.
თუკი სიყვარულით გაანადგურებთ მტრებს, ამასაც გადალახავთ, ვინაიდან
თქვენ ხართ ჭეშმარიტი ღმერთები საკუთარი თავისა, ხოლო მტრები ურწმუნოები
არიან. მათი მოკვლით თქვენ მათვე ანიჭებთ შვებას, მაგრამ იყავით მამაცნი და ნუ
დაფარავთ საკუთარ მიზანს სხვა ღმერთების სახელით, იქნება ეს სამშობლო,
მამონი, იაღოვა თუ სამართლიანობა. რაში გჭირდებათ სხვა ღმერთები თქვენ,
ღმერთს
ღმერთთა
შორის.
გულისხმიერები
იყავით
თუკი
პატიება
დამსახურებულია და მოსპეთ ის, რაც პატიებას არ იმსახურებს.
1

მაგალითად ასეთი პრიტჩა. მიდიოდა ბერი მდინარის გადაკვეთით. ხიდზე ვიღაცამ გაარტყა.
ბერმა მოითმინა. ისევ გაარტყეს. მაშინ ბერმა, ბევრი ფიქრის გარეშე, მან გადააგდო ის ხიდიდან.
მგზავრმა გაკვირვებულმა იკითხა, სად წავიდა ქადაგება მეორე ლოყის მიშვერის შესახებო, ბერმა კი
უპასუხა «არსადაა მითითებული, რომ მასშიც უნდა გაგარტყანო».
2 მოსაცმელი, რომელიც გაჟღენთილი იყო კენტავრი ნესას სისხლით, რომელიც შხამს შეიცავდა. იგი
ჰერაკლეს ჩააცვა მეუღლე დეანირამ. ჰერაკლე საშინლად იტანჯებოდა და ღმეთებს სიკვდილი
თხოვა და მათ აისრულეს სურვილი.
3 ანალოგიები მოყვანილია კლასიკურ სატანისტურ ნაწარმოებებში «სატანისტური ბიბლია» და
«დაწყევლილთა ბიბლია».
4 შედარება ვიკტორ სუვოროვთან: «დამნაშავეს მიუტევე ან მოკალი».
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აპოკრიფი, №2 (გაზაფხულზე, 2006)
- რადგან თქვენს თვალებში ვარსკვლავური სინათლეა და თქვენს ხელთ —
ზეციური ძალა.
...ჯერ კიდევ გუშინ ასე ნაცნობი ბილიკი, რომელიც სამლოცველოსა და
ბაზარს შორის იყო, ახლა უფსკრული გამხდარიყო. მე გამახსენდა ქუხილი და
სოფლის პიფიების გაუგებარი წინასწარმეტყველება და უკვე აღარ მეშინოდა
გაქრობა უფსკრულში, რადგან უკვე გავმქრალიყავი ადამიანის ქალიშვილის
თვალებში.

ნაწილი 2
ნელ-ნელა მოსაღამოვდა. მკვდართვალებიანებმა ძილისა და ყოველივე
იმისთვის დაიწყეს მზადება, რისთვისაც ემზადებიან ხოლმე მკვდართვალებიანები
ღამის დადგომამდე. ბოროტებაში, ჯადოქრობაში, რაც არ უნდა დაუძახონ ამას,
მასში მხოლოდ სანახევროდ ეშვებოდნენ, არ აძლევდნენ თავს უფლებას
მთლიანად დამტკბარიყვნენ ამით. მსგავსად ფუჭდება დღესასწაული შემდგომში
ჭუჭყიან ჭურჭელზე ფიქრით. ასე წამლავენ საუბარს მოლოდინითა და
დარიგებებით ისინი, ვისაც არ ძალუძთ გადაეშვან ამოუცნობში. ასე კვდებიან
სიკვდილამდე გაცილებით ადრე ისინი, რომლებიც დაბადებიდან სასაფლაოს
ყვავილებისთვის აგროვებენ სხვების შეფასებებსა და მოგონებებს, ამართლებენ
თავიანთ უსუსურ არსებობას და ცოცხლად იმარხავენ თავს მასში.
ჩემსა და სხვა მაძიებლებს თავზევით ფარფატებდა წარმომადგენელი ჩემი
ხალხისა, სასწაულმოქმედი, ხელკრული და დაუმარცხებელი, გამბედავი იმისა,
რაზეც ვერ წავიდოდი ვერც მე, ვერც სხვები, ის ვინც ვარსკვლავური მიწის1 შექმნის
დღიდან დაეხეტებოდა მკვდართვალებიანთა შორის. ახალი პრომეთე, ის არ
აძლევდა ხალხს ცეცხლს, ის თავად იყო ცეცხლი, ხალხი კი მისი მსახური იყო,
რომელიც ან უნდა გამქრალიყო ან თავად უნდა გამხდარიყო იმის ნაწილი, რითიც
დედები აშინებენ, ჯერ კიდევ არაბოლომდე მკვდარ ბავშვებს2.
- ასტერ დაე3, — გავუღიმე ჩემს ძმას და ჰორიზონტის ხაზზე ამომავალ
თანავარსკვლავედს შვხედე.
- ამე ასტერ დაე, მი დრაე ამიე4, — მუსიკალურად წარმოთქვა მქადაგებელმა,
სევდიანად გაიღიმა საპასუხოდ. — ამე ასტერდაე5, — გაიმეორა მან
მრავლისმთქმელად.

1

ვარსკვლავური მიწა, ჩაძირული მიწა — ასტლანდი, ასტლანტე, ატლანტიდა.

2

იმ კონცეფციის მიხედვით, რომელიც ავტორმა მიიღო, შუასაუკუნეებში ასტლანტედან მოსულნი
და მათი მოსწავლენი ცნობილნი იყვნენ, როგორც ჯადოქრები, ფერიები, ელფები.
3 ვარსკვლავები ამოდიან.
4 ჭეშმარიტად ამოდიან ვარსკვლავები, ჩემო თავისუფალო მეგობარო.
5 გადმოუთარგმნელი სიტყვების თამაში, დამახასიათებელი ასტერონის ენისთვის:დამოკიდებული
კონტექსტზე და მახვილზე ფრაზე «ამე ასტერ დაე» შეიძლება ნიშნავდეს, როგორც «ჭეშმარიტად
ამოდიან ვარსკვლავები» ასევე «ვარსკვლავის ხალხის ჭეშმარიტ გზას».
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«აპოკრიფი» საქართველოში, №1: 10.2013
მაძიებლები, ათობით ახალგაზრდა ადამიანი, რომლებიც აღუდგნენ სხვებს
და ბუნტის ნიშნად საღამოს განდეგილთან იყოფდნენ, გაშეშებული უსმენდნენ
ორი ოქროსკანიანის საუბარს და მე პირველად ვიგრძენი მისი თვალები ჩემზე.
ისინი მწვავდნენ მე. ასე არ წვავს მზერა მკვდართვალებიანთა, ასე წვავს
ვარსკვლავური ცეცხლის ქალიშვილის თვალები.
მქადაგებელი დაეშვა ციდან მიწაზე, სწორედ იმ წამს, როცა მზად ვიყავი
დავმდნარიყავი ადამიანის ქალიშვილის მზერის ქვეშ.
- უყურეთ, — შემაწყვეტინა მან, ასტერის სიტყვებით1, — არ ჩაიდინოთ
სიკეთე ადამიანების თვალწინ, იმი იმედით რომ შეგიყვარებენ და დაგაფასებენ
ისინი. დაე მიმღებმა თქვენმა მიგიღოთ ისეთები როგორებიც ხართ, ხოლო ნუ
შეტოკდება თქვენი ხელი მათთვის, ვისთვისაც უცხონი ხართ. თუ რაიმე კარგის
გაკეთება გსურთ ნუ გააკეთებთ ამას როგორც ორგულები აკეთებენ სინაგოგებში,
რათა აქებდნენ მათ ადამიანები. რაში გჭირდებათ აღიარება უღირსოთა შორის,
როცა თქვენი ცეცხლი გიკავებთ ადგილს ცეცხლისმტარებლებთ შორის. დაე
თქვენი სახე ნახონ მხოლოდ ღირსეულებმა, დანარჩენებისთვის კი არ მოგერიდოთ
უკანალის ჩვენება. მაშინ თქვენნაირები, მაძიებლები მოგემხრობიან თქვენ, ხოლო
დანარჩენნი პირჯვარს გადაიწერენ თქვენს დანახვაზე, როგორც რომელიმე
დემონის დანახვისას. კეთილი ნიღბებით იარეთ ხალხში, როცა რაიმე გჭირდებათ
მათგან, ვინაიდან ვერ არჩევენ ისინი სახესა თუ ნიღაბს. ხოლო მასთან, ვისკენაც
გული მიგიწევსთ ყველაზე საშინელი ნიღაბი გაიკეთეთ, რადგან თ ასეთს
მიგიღებენ მიგიღებენ ნამდვილსაც, თუ არადა მსგავს ხალხზე დარდიც კი არ
ღირს.
- დაე შენმა მარცხენა ხელმა არ იცოდეს რას აკეთებს მარჯვენა. გაეცი და
მიიღე ორივე ხელით, მაგრამ თუ მარჯვენათი გასცემ და მარცხერნათი ჯილდოს
ასაღებად იწევ, მოიჭერი მარცენა, ხოლო თუ მარცხენათი იღებ და მარჯვენათი
პასუხის გაცემას აპირებ შენთვითონ მოიჭერი, სანამ მოგაჭამენ მიმღებნი, რადგან
ისინი ვალდებულნი არ არიან მოგცენ, მაგრამ არც შენ ხარ ვალდებული უპასუხო
მათ.
- ნუ ილოცებ ღმერთთათის მალულად ან ხილულად, არამედ მადლობა
გადაუხადე ნებისმიერ მათგანს იმისთვის, რომ ყველაფერი შენ ხელთაა. და ნუ
იაქცევ ყურადღებას, იმას ვინ უყურებს შენ ლოცვას, რადგან თუ კარგიც და ცუდიც
ერთნაირად არ უხარიათ რაში გჭირდება მათი ცარიელი მზერა, ხალხი რომელსაც
გონია, რომ მჭერმეტყველებით გააგონებენ ღმერთს ხმას, მაგრამ რომელ ღმერთს
უპასუხია მდაბიოთა ვედრებებზე.
- არამედ ილოცე ასე: აი, როგორი ცა შევიქმენი ჩემთვის. წმინდა არიან ისინი,
ვინაიდან მეც წმინდა ვარ. ზეცაშიც და დედამიწაზეც ჩემი ნებაა. დალოცვილია
პური, რომელსაც დღეს შევჭამ, რადგან დამანაყრებს, დალოცვილია ღვინო
რომელსაც დავლევ, რადგან მოაქვს მას ჩემთვის სიხარული, დალოცვილია ქალი,
რომლის გვერდითაც ღამით ვიქნბები, რადგან მისი და ჩემი სული ერთია, როგორც
სხეული ჩვენი. დღევანდელი დღეც და ღამეც დალოცვილია, ვინაიდან ეს
1

ასტე — ვარსკვლავური, ასტერ — ვარსკვლავის ერი.
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დღევანდელი დღეა და დღევანდელი ღამე.არ ვარ არავის წინაშე ვალდებული,
ისევე, როგორც სხვებს არ აქვთ ჩემ წინაშე ვალი. რა უნდა ინატრო მეტი, როცა არის
ის, რაც არის. ნი ახელე ასტ ახხე!1
- ნი ახელე ასტ ახხე, — გავიმეორე თითქმის დავიწყებული, მაგრამ ასეთი
ძვირფასი სიტყვები თითოეული ასტესთვის.
- ნი ახელე ასტ ახხე, — გაიმეორეს დანარჩენებმაც.
- ნი ახელე ასტ ახხე, — გაიმეორა ადამიანის ქალიშვილმა2.
- ასევე, თუ რაიმე პირობას დებთ, ნუ დამწუხრდები მის გამო, როგორც
თაღლითები, რომლებიც ამას ხალხის დასანახად აკეთებენ.შნ კი ხალისობ, რადგან
არის შენში ძალადადო და შეასრულო პირობა. ხოლო ის პირობა, რომელიც
რთულია შენთვის მოიშორე, რადგან ძალდატანებით შესრულება მათი გაგაგიჯებს
და არ მოგანიჭებს სიწმინდეს.
- დედამიწაზე და ცაში, ყოველი არსებული, განძია შენთვის. აიღე იქიდან
საჭირო შენთვის, მაგრამ არა ზედმეტი, რადგან ჩრჩილი და ჟანგი შეჭამს იმას,
რასაც ტყუილად აგროვებ და ქურდებსაც იზიდავს ზედმეტი. ასევე ზედმეტი
ცოდნა ლოდია ზურგზე, ზედმეტი კეთილგანწყობა უბედურების დასაწყისი.
მაგრამ არშეავსო საგანძურით3 შენი გული, ვინაიდან რაც უფრო ცოტაა მასში მით
უფრო სუფთაა სიცარიელე და მით უფრო ძვირფასია ის.
- ნათელი სხეულისთვის, არის თვალი შენი, რომელიც სენი გულის მზეა. თუ
შენი თვალი სუფთა იქნება, სუფთა იქნება მთელი სხეული. ხოლო თუ შენი თვალი
ბოროტია, ასეთივე იქნება შენი სხეული. თუკი სინათლე შენში სიბნელეა, მაშინ
როგორია ის? მაგრამ სინათლეში არ ჩანს სიბნელის ნატამალიც კი, თვალს ჭრის ის
სინათლეში მოსიარულე უშედეგო იმედიანებს და და ბნელს, რმელიც სინათლეში
არ ჩანს წამოდებენ ფეხს. სიბნელეში მოსიარულე ხედავს სინათლეს სიბნელეში და
ვარსკვლავებს უწოდებს მათ და სეგრძნებებით იკვლევენ მისკენ გზას, მათი
ცნობენ ორმოებს, ხოლო ხელები ხის ტოტებს იშორებენ გზიდან, რათა სიბნელეში
არ დაკარგონ თვალი. უიმედოთ დახეტიალობენ ისისნი სიბნელეში და მათი
სიხარული ასმაგად ძლიერია, როცა ვარსკვლავი მათ სანეტარო მიწამდე მიიყვანს.
მან ერთად დააწყო პატარა ტოტები და ხის ნაფოტები, მისის თითებიდან ისევ
გადმოეშვა ცეცხლი და კოცონი დაინთო. ერთ-ერთი მაძიებელი ცოტა ხნით გაქრა
სიბნელეში, მაგრამ მალევე დაბრუნდა და უფრო დიდი ტოტები მოიტანა. ასე
დაანთეს ცეცხლი, რომლის კვამლიც ვარსკვლავებამდე აღწევდა და აუწყებდა მათ
უძღებ შვილზე4, რომელმაც ახალი ოჯახი იპოვა.
- არავის შეუძლია ემსახუროს ორ ღმერთს, — გააგრძელა ოქროსკანიანმა,
როცა ცეცხლი მის მსმენელებს შორის უფრო გაღვივდა. — ვინაიდან ან ერთი
1

დაე არასდროს ჩაქრეს ვარსკვლავი.
არა მარტო «სიტყვა» რომელიც იყო თავიდან, არამედ «ჭეშმარიტი საუბარი» — ენა ურსულა ლე
გუინის ნაწარმოებში. მისი დანიშნულებაა მაგიური ზემოქმედება დედამიწაზე.
3 ოქროს და ვერცხლს.
4 გადაკეთებული ევანგელისტური პრიტჩა უძღები შვილის შესახებ. რიგინალისგან განსხვავებით,
უძღები შვილი არ ბრუნდება მამისეულ სახლში, არამედ ახალ სახლს პოულობს.
2
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ეყვარება და მეორე არა, ან ერთისთვის ბევრს იშრომებს, მეორესთვის არა. ყველას
მმართველი კი მისივე გულია და ნებისმიერი ვინც ვინმე სხვას ემსახურება,
ემსახურება ორ მმართველს. თუ ემსახურები სამსობლოს, მმართველს, რელიგიას,
შეიძლება დაგავიწყდეს თავი შენი, მაშინ უკვე ვერც სამშობლოს მოემსახურები,
ვერც მმართველს და ვერც რწმენას. თუკი შნ თავს ემსახურები უარყავი სამშობლო,
მმართველი, რწმენა და ემსახურე საკუთარ თავს გულახდილად და მორჩილად.
ტუკი გულს გაჰყვები, მიგიყვანს ის საუკეთესო სამშობლოში, საუკეთესო
მმართველთან და საუკეთესო რელიგიასთან: ცოცხალიმათაც გამოადგები, ხოლო
მკვდარი გული მხოლოდ მატლთა საკვებად გამოდგება.
- არ იზრუნოთ საკუთარი სულისთვის, რაჭამოთ და რა სვათ, არც საკუთარი
სხეულისთვის, რა ჩაიცვათ. სული საკვებზე მეტია და სხეული სამოსზე. შეხედეთ
ჩითებს, ისინი არ თესენ, არ მკიან და არ აგროვებენ, მაგრამ ყოველდღიურად
ნახულობენ საზრდოს. თქვენ ხომ მათზე უკეთესნი ხართ და თან რომელმა შეძლო
საკუთარ თავზე ზრუნვით მისთვის სიმაღლის მოპოვება?
მან მიათრია ცეცხლთან მკვდარი ფარისევლის სხეული, ამოიღო სანადირო
დანა და მის გამოფატვრას შეუდგა.
- და სამოსზე რომელზეც ზრუნავთ? — ამბობდა ის, ფარისევლის უმი
ხორცის1 გასინჯვისას და როგორც ჩანს კმაყოფილი დარჩა მისით. — შეხედეთ
მინდვრის ლილიებს, როგორ იზრდებიან: არ შრომობენ, არ ირჯებიან. გეუბნებით,
სოლომონიც კი, მთელი მისი სიდიადით არ იცვავდა ისე, როგორც ერთერთი
ამათგანი. თუ ბალახი, რომელიც დღეს არის, ხოლო ხვალ დაჭკნება, ისეთი
მშვენიერია ბუნებრივ ფორმაში, რომ რატომ უნდა ვეწყობოდეთ სამოსში?
მან მოსასხამი მოიხსნა და მაძიებლებმაც იგივე გაიმეორეს. არა, არ
გაუმეორბიათ, თავად გააკეთეს იგივე, თითქოს დიდი ხანია სიგნალს უცდიდნენ.
ჩემი თვალები ადამიანის ქალიშვილისკენ იყვნენ მიჯაჭულნი, გაშიშვლებულისა
და მშვენიერისკე თავის ბუნებრივ მდგომარეობაში. მისი კანი... არა, ეს
შეუძლებელი იყო!.. მისი კანი, თითქოს მკრთალ ოქროსფერ სინათლეს აშუქებდა.
- ამიტომ — გვასწავლიდა უფსკრულიდან ამოსული — არ იზრუნოთ და არ
იკითხოთ «რა შევჭამოთ», «რა დავლიოთ», «რა გვეცვას». რადგან ამ ყველაფერს
ეძებენ მკვდართვალებიანებიც, რადგან ყოველთვის შეგიძლიათ აიღოთ რაც
გჭირდებათ და რადგან თქვენ უკვე გაქვთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ. ეძებეთ
გულის ხმა და ყველაფერი თავად მოვა თქვენთან. ნუ იზრუნებთ ხვალინდელ
დღეზე, რადგან ხვალინდელი თავად იზრუნებს თავისაზე. საკმარისია დღვანდელ
დღეზე საზრუნავიც.
აკურატულად დაჭრილი ფარისევლის ხორცი მადის აღმძვრელად იწვოდა
ახლად დანთებულ ცეცხლზე.

1

სიტყვების თამაში.ფარისევლის ხორცი შეიძლება გაგებული იყოს, როგორც პირდაპი ისე
გადატანით, სადაც ის ფარისეულ აზროვნებას აღნიშნავს.
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ნაწილი 3
მაძღარ კუჭზე უფრო სასიამოვნო იყო ჯდომა. ფარისევლით გამოკვებილი
მაძიებლები ორივე ლოყით ღეჭდნენ ნანადირევს და უხაროდათ, რომ
მკვდართვალებიანთა გამოყენებაც შეიძლებოდა რამეში. ოქროსკანიანმა იქვე
დააყენა გლინტვეინი1 და წრეზე ჩამოატარა. ჩვენ ვჭამდით ხორცს და ვსვამდით
ღვინოს2, ღამის სიბნელით დამტკბარნი. ზოგმა უკვე დაძლია ბავშვობიდან
ჩანერგილი სიმორცხვე და უკვე ანეკდოტებს ყვებოდა, დანარჩენები ჩუმათ
საუბრობდნენ ერთმანეთთან. ასე გავიგე მქადაგებლის სახელი — იუზე კრაისტე.
ასე გავიგე ადამიანის ქალიშვილის სახელი — მირიე. ასე გაიგეს მათ ჩემი სახელი
— იუდე ესკარიე34.
- ნუ განსჯით და არ განისჯებით, — წარმოთქვა იუზემ და საუბრები შეწყდა,
— განსაჯეთ და არ მოგეკარებათ გაკიცხვა, როგორი სამართლითაც სჯით იმავეთი
განისჯებით, როგორი საზომითაც ზომავთ, იმავეთი გაგიზომავენ თქვენც.
იცოდეთ, რომ ადამიანთა სასამართლო არაფერია, ხოლო სხვა სასამართლო არ
არსებობს, ამიტომ თქვენი გასამართლებაც სხვების მიერ არაფერია. განსჯით თუ
არა არ აქვს მნიშვნელობა, ამიტომ ნუ დაიხარჯებით თყუილად არასაჭიროზე. თუ
თქვენს თვალში კუნძია, ხოლო თქვენი ძმის თვალში ჩხირი, ამოუღეთ ის და
თქვენშიც გაქრება, ვინაიდან სწავლის საუკეთესო ხერხი, სხვისი დარიგებაა.
- არ მიცეთ სამლოცველოები ძაღლებს და მარგალიტი ღორებს, რომ არ
გაანადგურონ ისინი და შემდეგ თქვენზეც არ გადმოვიდნენ, მაგრამ მიუთითეთ
მას, ვინც გზაზე დგას და არ იცის რომელი ფეხით გადადგას ნაბიჯი და როცა
გადადგავს მას დაე მოგიშოროთ თავიდან, რათა არ სეუშალოთ ხელი მას. ასევე
თქვენ — მაძიებლები, მე რუკა ვარ თქვენთვის და არა ტოკი.
მკვდართვალებიანებთან არ ვსაუბრობ, რადგან ისინი მხოლოდ საკვები არიან
სიბნელეში მოსიარულთეთათვის.
- არ ითხოვოთ, არამედ პირდაპირ აიღეთ. არ ეძებოთ, ვინ ეძებს თოვლს
დათოვლილ ადგილებში. არ დააკაკუნოთ, ვინაიდან სულელია ღია კარში
დამკაკუნებელი. ვინდაიდან მთხოვნელი ყოველთვის ითხოვს, მაგრამ ვერასდროს
იღებს, ხოლო მძებნელი ბრმას გავს გათენების მოლოდინში.
- არის თქვენში ისეთი, რომელმაც ქვა მისცა, როცა პური თხოვეს? — წმინდაა
ასეთი, დაე ჩაემსხვრეთ კბილები სუსტებს, ხოლო ძლიერმა თავისით იპოვოს
პური. არის აქ ისეთი, ვისაც თევზი თხოვეს და გველი მისცა? — ისიწ წმინდაა,
რადგან ტევზის გამოხედვა მკვდართვალებიანებს გავს, ხოლო გველის ცივი
1

გლინტვეილი — ცხელი ღვინო ხილითა და სანელებლებით.

2

ანალოგია ქრისტიანული რელიგიიდან.
მიახლოებითი თარგმნა ასტერონის ენიდან. იუზე — ცხოვრების დამწესებელი, იუდე — ის ვინც
დაწესებული გზით დადის. ესკარიე — გულიდან წამოსული და ასევე ე-სკარიე — შემთხზველი,
ავტორი.
4 იუდა ისკარიოტელის მიზნის გამოყენება, ტრადიციული ქრისტიანულისგან განსხვავებით. იხ.
ბორხესი, ბულგაკოვი, სტრუგაცკი და იუდა ევანგელია.
3
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თვითდარწმუნებით ვარსკვლავების შვილებს. თუკი ვერ შეძლებთ ის აქციოთ
კარგად, რაც ცუდია, მაშინ ვერასდროს მიიღებთ კარგ საზრდოს და მხოლოდ
მოატყუებთ თქვენს შიმშილს.მოექეცით სხვებს საკუთარი სურვილის მიხედვით,
ქვა ესროლეთ მას ვინც მას პურის მაგივრად გაძლევთ და გველი მას, ვინც თევზის
მაგივრად გველს და დაე ისინიც ასევე მოიქცნენ1.
- გამოიყენეთ წვრილი კარები და გაუკვლეველ ბილიკებზე იარეთ, რადგან
განიერი კარები სასაკლაოზე მიდიდს, ხოლო გაკვლეულ გზაზე ბრბო დადის. ვინ
გაკვალავს უსაფრთხო გზას ცხვრების გარდა, ვისაც მგლებისა და გველების
ეშინიათ, მაგრამ უფრთხილდით ფარისევლებს, მგლის ტყავში გადაცმულნი არიან
ისინი, მაგრამ ცხვრებსავით კანკალებენ და ეშინიათ2. საქმეებით იცნობთ მათ,
მათი გულების უნაყოფობთ.
იერუსალიმი ხმაურობდა. ღამეს არ მოუტანია სიმშვიდე, რადგან დღე იყო
აღელვებული. ღრუბლიანი ცა ირეკლავდა მათი ჩირაღდნების კვამლს.
ოქროსკანიანი წინასწარმეტყველის თვალებში სევდა და მოგონებები
აირეკლა.მე წავიკითხე მათში ტკივილი და თანაგრძნობა, სიძულვილი და ზიზღი,
სიბრალული და სიყვარული. მე დავინახე მათშისამყაროს დილა და პირველი
ასტერიების გაოცებული სახეები, ცხრა ღმერთის სახე და იევეს ბრწყინვალება,
ბრძენი ფენიქსები, მეფეების საკეტები და დრაკონთა გამოქვაბულნი. მე დავინახე
მათში ორი პლანეტა, გახლეჩილი ასტეროიდებით და ოტეას ცეცხლოვანი ხმლით
განადგურებული, ნაცრისფერი ობობები და მტირალა ფიჭვები, მუს სიკვდილი,
ჩაყლაპული ვულკანური ცეცხლით და ოკეანის ტალღებით და ღირსეული სახეები
ვარსკვლავთა
შვილების,
რომლებიც
დასავლეთისკენ
იყურებოდნენ
3
ასტლანტესკენ . ახალი ტკივილი განდევნისა და აღელვება მათი ნახვისა, ვისაც
ადრე თანატომელებად, ჩვენი სიბრძნის გამზიარებლებად ვთვლიდით და
იმედგაცრუება და სიტყვა იარლიყად — მკვდართვალებიანნი და შერეული
ტკივილის და თავმოყვარეობის გრძნობა იმ ამბის გამო, რომ ასტლანტე დაეცა4.
ამ ყველაფერმა წამიერად გაიელვა იუზეს მზერაში და უფსკრულში ჩაიკარგა.
კიდევ ერთხელ შეხედა იერუსალიმის მუქარიან ჩირაღდნებს, ძლივს გასაგონად
ამოისუნთქა და განაგრძო:
- ყურძენს ვერ მოწყვეტ რომელიმე სხვა ხიდან გარდა ვაზისა. ასე ნებისმიერ
კარგ ხეს კარგი ნაყოფი მოაქვს, ხოლო დამჭკნარს ცუდი. შეუძლებელია
აყვავებულმა ხემ ცუდი ნაყოფი მოისხას და ვერც დამჭკნარი ხე მოისხავს კარგ
ნაყოფს. ნებისმიერ უსარგებლო ხეს ჭრიან და ცეცხლში აგდებენ, რომ ასე მაინც
მოიტანოს სარგებელი. ასევე ფარისევლებს, მათი ნაყოფის მიხედვით ამოიცნობთ.
1

ეს მონაკვეთი შესაძლებელია განხილული იქნას ნებისმიერი გზით, ამიტომ დავტოვებ
კომენტარის გარეშე და თითოეულმა ნახოს საკუთარი ვერსია
2 კიდევ ერთი გამონათქვამის ინტერპრეტაცია «მგელი ცხვრის ტყავში».
3 სიტყვა «ასტლანტე» ენათესავება არა მხოლოდ ატლანტიდა, არამედ სიტყვას, რომელიც აღნიშნავს
აცტეკების ლეგენდარულ სამშობლოს — «ასტლან».
4 ჩამოთვლილია რამდენიმე მომენტი, ასტერის ხალხის მითოლოგიიდან, ავტორი არ ამახვილებს
მათზე ყურადღებას, რადგან პერსონაჯისთვის (იუდესთვის ეს მომენტები ბუნებრივია. ნაწილი
მათი გადმოცემულია «დზასკარში» ნაწილი კი ჯერ კიდევ მის დაუწერელ ნაწილებში.
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დაღრღნილი ძვალი მან ცეცხლში ჩააგდო და კოცონი აშხარუნდა.
სტაფილოსფერ ალში მომწვანო მოლურჯო გამოერია.
- ის ვინც იმეორებს «ღმერთო, ღმერთო» ვერ შევლენ ნეტარ მიწაზე, მხოლოდ
ის ვინც მართავს თავის ცხოვრებას თავისი სურვილების მიხედვით, რადგან არ
ყავს მას მმართველი სხვა, საკუთარი გულის გარდა.ბევრი იტყვის ჩემი წასვლის
შემდეგ «ის ჩვენი ღმერთია, მისი ნებით ვქადაგებთ, მისი სიტყვებით ვდევნით
დემონებს და ვახდენთ სასწაულებს და მის ნებას ვასრულებთ ჩვენ» და მაშინ
უთხარით მათ: «არა, შენ არ იყავი იმ კოცონთან, შენ არ სვამდი ჩვენთან ერთად
ღვინოს, როგორც სისხლს და არ ჭამდი ხორცს როგორც პურს, ხორცი შენი
მოგვემხრო ჩვენ, მაგრამ სული შენი არ იქნება ჩვენთან».
გაოცებულმა შევხედე ჩემ მოძმეს. როგორ შეიცვალა მისი საუბარი! თავადაც
როგორ შეიცვალა ამ დროის მანძილზე — თითქოს ათასი წლით დაბერდა. სად
ხარ, მომღიმარო ოქროსკანიანო, ქვების მსროლელო შენი შეურაცხმყოფლებისკენ?
რას აკეთებ? — უყვიროდა მას ჩემი შინაგანი სამყარო — სად გაქრა შენი
სიყვარული? სად გაქრა შენი სიხარული? საიდანაა ტკივილი შენს თვალებში,
მქადაგებელო, საიდან ეს განწირულობა? რატომაა შენი სიბრაზე ასეთი მწუხარე და
გამოუვალი? მოდი, წამოდი, გავანადგუროთ ისინი, ვინც ჩვენს გზაზე დგას. შენ
შთამაგონე მქადაგებელო, რატომ იხევ უკან ახლა? თუ ხედავ ახლა იმას, რასაც ვერ
ხედავენ ჩემი თვალები?
მაძიებლები, რომლებიც აღფრთოვანებით გიყურებენ და თითოეულ შენ
სიტყვას იწერენ, ნუთუ მოატყუებ მათ? რა მოუვათ მათ მაშინ — მათ ვისაც
უიმედობისაც იმედი აჩუქე. ისინი ხომ ბავშვები არიან, მათ ზურგს უკან არაა
საუკუნეების გამოცდილება, როგორც ჩვენი ერის უკან, მათ არ შეუძლიათ
ცეცხლის მართვა! ნუთუ გინდა დატოვო ისინი? მათ ხომ გაგლეჯენ, გადათელავენ
მხოლოდ იმიტომ, რომ ისხდნენ აქ, ამ კოცონთან, შენს გვერდით!
მაგრამ მირიე!.. რატომ უყურებს ასეთი აღფრთოვანებით? თუ ის ვერ ხედავს,
რომ მქადაგებელი წასასვლელად ემზადება — ახლა, როცა ჩანერგა მათში
თავისუფლების პატარა მარცვალი?
- ყველა, ვინც ჩემ სიტყვას უსმენს და აქვს ძალა შეასრულოს ის — არა ჩემი,
არამედ საკუთარი სურვილის მიხედვით, — განაგრძობდა ის, თითქოს ჩემ
საპასუხოდ, — ქმარს მივამსგავსებ, რომელმაც სახლი ქვისგან ააშენა. და წამოვიდა
წვიმა, გადმოვიდნენ მდინარეები, დაუბერა ქარმა, მაგრამ არ დაეცა სახლი, რადგან
ქვით იყო ნაგები. ხოლო ყველა, ვინც უსმენს ჩემ სიტყვებს, მაგრამ ვერ ასრულებს
მათ, უგუნურს გავს, რომელმაც სახლი ქვიშით ააშენა და რომელმაც ვერ გაუძლო
ფერც წვიმას, ვერც ქარს, ვერც მდინარეს.
იერუსალიმი უფრო და უფრო ახლოს ხმაუობდა, ჩირაღდანთა ცეცხლი უკვე
ხეთა ტოტებს მოედო და ფარისევლტა ხმა უკვე იკვეთებოდა ბრბოში.
- ნი ა ხელე ასტ ახხე! — სადღესასწაულოდ წარმოთქვა იუზემ, საბოლოოდ
თავი მოუყარა ყველაფერს
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- ნი ა ხელე ასტ ახხე! — ამოისუნთქეს მაძიებლებმა
- მე შენ მიყვარხარ! — წამოიყვირა მირიემ, რომელიც მქადაგებელს თვალებში
უყურებდა — მი ემარიე დი! — გაიმეორა მან ვარსკვლავური მიწის ენაზე.
- მი ემარიე დი! — საკუთარი თავით გაკვირვებულმა დავუყვირე ადამიანის
ქალიშვილს.
- მი ემარიე დი, — გამიღიმა მე იუზემ. — მიე მარიე დი1, — გაიმეორა მან და
მე ყველაფერი გავიგე. ის არ ტოვებდა მაძიებლებს, ის მხოლოდ ჩიტი იყო,
რომელიც თავის ბარტყებს ბუდიდან ყრიდა ფრენის სასწავლებლად.
- მი ემარიე დი, — ვუპასუხე ჩემს ოქროსკანიან ძმას. — ეიიე მანე ა მელლე
2
დი!
- მი ემარიე დი! — გაუღიმა მან გოგონას.
- მი ემარიე დი! — ჩამჩურჩულა მან მე და ცხელი ცეცხლის ალი ჩემს ვენებში
აჩქეფდა. ცეცხლმა მთელი ჩემი სხეული მოიცვა და მზად იყო გარეთ
გადმოსულიყო.
ფარისევლები ახლოვდებოდნენ. მაძიებლები ღელავდნენ და გამუდმებით
უკან იხედებოდნენ. მხოლკოდ ჩვენ სამნი ვიყავით მშვიდად და ვინახავდით
წმინდა სამკუთხედს ჩვენს მზერაში3.
ცეცხლმა, რომელიც მერიეს თვალებმა მაჩუქეს, თითებამდე მიაღწია, ხელი
ავწიე. მაძიებლები გაოცებითა და შიშით მიყურებდნენ და როცა ბუჩქები გადაიწია
და ფარისეველთა ბრბო მდელოზე გამოვიდა, ცეცხლის ნაკადი ჩემი თითებიდან
გაექანა იუზეს გულისკენ. მასწავლებელი უცებ აალდა, როგორც მშრალი ტოტები
ელვის კოცნისგან და გაიღიმა და გაქრა ცეცხლის ცეკვაში.
გაშეშებული მკვდართვალიანიანები ათვალიერებდნენ ცეცხლმოკიდებულ
წინასწარმეტყველს და ადამიანის ძვლებს კოცონთან, გაშიშვლებულ მაძიებლებს
და ბზარს, რომელიც უფსკრულის გაქრობისას გაჩნდა.
- გავიქეცით — გაიჟღერეს ჩემ ყურთან სიტყვებმა და მე, სხვების მსგავსად
გაოცებული, როგორც იქნა, გამოვფხიზლდი.
მირიეს თბილი ხელი ჩემსას შეეხო და მან გამიყოლა, როცა გამოფხიზებული
მკვდართვალიანები იარაღს დასწვდნენ. ვიღაცებმა მაძიებლებიდან ქვები, ჯოხები
და ძვლები აიღეს და საბრძოლველად მოემზადნენ, სხვები კი გაიქცნენ. მე
ვხედავდი ამას ცალი თვალით და მივყვებოდი ამაღელვებელ სითბოს ადამიანის
ქალიშვილისას. ის ბუჩქების გავლით მირბოდა, როგორც ველური ირემი,
გრაციოზული და მისი გაშლილი თმები მეფინებოდა გაშიშვლებულ მკერდზე.

1

კიდევ ერთი სიტყვათა თამაში. «მი ემარიე დი» ნიშნავს მე შენ მიყვარხარ, «მიე მარიე დი» კი
«შენშია სიკვდილი ჩემი» ასევე სიტყვების მარიე და მირიე მსგავსი ჟღერადობა მინიშნებას
გვაძლევს ფრაზაზე «შენ ჩემო ძვირფასო» ან «მე გლოცავთ შენ და მირიეს».
2 მათი ხელები არ შეგეხებიან შენ.
3 მაგიური სამკუთხედი რეპლიკებისა, ჯერ შეტრიალებული ერთ მხარეს, მერე მეორე. ხაზს უსვამს
სამი მთავარი პერსონაჯის ჰარმონიულ ურთიერთდამოკიდებულებასა და გაგებას.
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შემდეგ ის გაჩერდა და ჩემკენ შემოტრიალდა.
შავი ცა ნელ — ნელა გაქრა ჰორიზონტზე და გამოაჩინა ნაცრისფერი
განთიადი, და ჩვენ ჩავიძირეთ ამ განთიადში ერთად...

*
როცა გავიღვიძე, მზის სხივები ეცემოდნენ
ამაღელვებელი ტანის თითოეულ სანტიმეტრზე.
ის ოქროსკანიანი იყო.
რა ტქმა უნდა, ის ოქროსკანიანი იყო!..
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Fr. Nyarlathotep Otis (თარგმანი Sophie Nozadze)

მასწავლებელი
1
— მე აღარ მჭირდება თქვენი გაკვეთილები, მასწავლებელო!
ის ამაყად უყურებდა თვალებში მას, ვინც უკვე სამასი ტრილიონი წელი მისი
წინამძღოლი იყო.
ზერვანი დუმდა,უყურებდა მოსწავლეს და მზერა მისი სევდიანი იყო.
— მე აღარ მჭირდება...
— ნათქვამია, — თავის დაკვრით დაეთანხმა მასწავლებელი.
— არაფრის თქმა არ გინდა ჩემთვის? არ გინდა გადამარწმუნო? დამსაჯო?
— არა.
კვლავ ჩამოწვა მძიმე სიჩუმე.
— მე ყველაფერი შემიძლია, — სიჩუმე დაარღვია მოსწავლემ. — შექმნა,
შენახვა, განადგურება, გარდაქმნა. მე ყოვლისშემძლე გავხდი. არ გადამეღობო
გზაზე, მასწავლებელო! უკვე ვერაფრით შეძლებ ხელი შემიშალო.
— მე არ გიშლი შენ.
— მართლა... — გაოცებით დაეთანხმა მოსწავლე. — ესეიგი, შენც თვლი, რომ
მზად ვარ ახალი მსოფლიოს მმართველი ვიყო?
— არა.
— შენ თვითონ არ იცი რას ლაპარაკობ, ბებერო!
— მეტისმეტად თეთრი ხარ.
— თეთრი? ხო, თეთრი ვარ! შენ ხომ ამბობდი, რომ სითეთრე სიკეთეა.
— ეს გარეგნული მხარეა.
— სიკეთე ყოველთვის სიკეთედ რჩება, ეს სამყაროს მადლია!
— შენ მეტისმეტად ამაყი ხარ.
მან ჩაიცინა.
— ამაში სწორი ხარ, მასწავლებელო, ამიტომ მე აღარ მჭირდება შენი
გაკვეთილები. მე მივდივარ.
— მშვიდობით, ორმუედ.
— მშვიდობით ზერვან!
— გახსოვდეს მეორე მხარის შესახებ!
— რა?..

2
ის შეიჭრა ნაცრისფერ რაღაცაში, სამუდამო უფსკრულში, რომელიც მის და
მის წინაპრებამდე იყო. თავად ზერვანს არ ახსოვდა, როდის გაჩნდა ის და გაჩნდა
თუ არა საერთოდ. ის უცდიდა რაღაცის დანახვას, თუნდაც საშიშის, მაგრამ რამის
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მაინც. ამისთვის მზად იყო. მაგრამ მისი მზერის წინაშე აღმოჩნდა რაღაც, არა
საშიში:არანაირი.
და ის მოკლა მისმა ყოვლისშემძლეობამ!
აზროვნების შემზღუდველი შიში აკავებდა ორმუზდს თერთმეტი ტრილიონი
წლის მანძილზე, სანამ მას არ ქონდა სურვილი გაკვეთილების მიღებისა.
გამოფხიზლებისას, მან დაიწყო შექმნა.
უფსკრულში არ იყო ის, რაც ასე უყვარდა ორმუზდს:შუქი. ეს უნდა
გამოსწორებულიყო.
— და იყოს შუქი, — ხმამაღლა გამოაცხადა არხონმა.
— სიბნელე... სიბნელე... სიბნელე... — გაიმეორა ეხომ.
და გახდა ნათელი და დაინახა ორმუდმა, რომ ეს კარგი იყო.
შეიკრნენ ჩრდილები.

3
— მე აღარ მჭირდება შენი გაკვეთილები, მასწავლებელო.
ის ამაყად უყურებდა თვალებში მას, ვინც ბოლო ორმოცი დღე მისი
წინამძღოლი იყო.
არიმანს ჩაეცინა და მის თვალებში აირეკლა იგივე სიამაყე, რაც მისი
მოსწავლის მზერაში.
— მე აღარ მჭირდება...
— ნათქვამია, — კვლავ ჩაეცინა მასწავლებელს. — დიდი ხანია ნათქვამია.
— არ გაბედო ამის შეხსენება ჩემთვის, სამყაროს ერთადერთი
შემქმნელისთვის!
— მე შენი მასწავლებელი ვარ.
— შენ, მხოლოდ ჩრდილი ხარ ჩემი, გაჩენილი მაშინ, როცა მე შევქმენი
სინათლე! მე არ მყავს მასწავლებელი!
— და არც გყოლია?
..................................................................................
— ესეიგი ყველაფერი შენით ისწავლე?
— ხო.
— მაშინ იქნებ უბრძანო ამ ქვას გახდეს პური?
მასწავლებლის ხმა დამცინავი იყო.
— პურით არაა ადამიანი ცოცხალი, არამედ ჩემი სიტყვებით!
— ჰო! — წარბები აწია არიმანმა. — ერთი გაკვეთილი ნასწავლია!
ისინი ერშალამურ მონასტერში აღმოჩნდნენ.
— შენ ყველაფერი შენით ისწავლე?
— ხო.
— და შენ ყველაფერი შეგიძლია?
— ხო.
ჩაცინება.
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— ხო? მაშინ გადახდი ქვევით, ვინაიდან ნათქვამია: «ჩემს ანგელოზებს
ვაცნობ შენზე, რომ ხელში აყვანილი გატარონ, რომ არ შეეჯახო ქვებს».
— ნუ აცდენ სამყაროს ერთადერთ შემქმნელს!
მოსწავლე შეეცადა საკუთარი ხმისთვის სიმკაცრე და სიმტკიცე მიეცა, მაგრამ
მისი ხმა კანკალებდა, და მასში გაიელვა შიშის ნაპერწკალმა. იმ შიშის,
რომლიდანაც დაიწყო შექმნა.
— ჩავთვალოთ, რომ ამჯერადაც ღირსეულად მიპასუხე, — თქვა
მასწავლებელმა.
და ისევ შეიცვალა გარემო, მთელი სამყარო წარდგა მასწავლებლისა და
მოსწავლის თვალწინ.
— ესეიგი ყველაფერი შენით ისწავლე?
— ხო.
— და ყველაფერი შეგიძლია?
— ხო.
— და ეს ყველაფერი შენია?
— ხო... ხო!!!
— არა. შენ ჩაუყარე საფუძველი ამ სამყაროს, მაგრამ ვერ შეძელი მისი
გამკლავება. მაგრამ თუ შენ გააგრძელებ გაკვეთილებს, შესაძლოა, აინაზღაურო
დაკარგული და შეერთდე საკუთარ ჩრდილთან, ჩემთან. მაშინ შეძლებ მართლა
ფლობდე ამ ყველაფერს.
— მომშორდი, არიმან! ნათქვამია: «ემსახურე საკუთარ ღმერთს და მუხლი
მოიყარე მის წინაშე!»
— ღმერთს? იქნებ ზერვანს?
— ზერვანს?.. ეგ ვინაა?.. არა! მე! დაე არ გყავდეს ღმერთები ჩემს გარდა! მე
აღარ მჭირდება შენი გაკვეთილები, მასწავლებელო!
— მშვიდობით, ორმუზდ...
— მშვიდობით, არიმან!
— რა არის ჭეშმარიტება?..
ის ისე მოიქცა, თითქოს ვერ გაიგონა მასწავლებლის ბოლო შეკითხვა.

4
სინათლე ხანძრად ეფინებოდა დედამიწასა და ზეცას და ახალ ჩრდილებს
აჩენდა მათზე.
ახლოვდებოდა რაღაც გრანდიოზული და საშინელი. ოთხი მმართველი
იწყებდა ნადირობას.

5
— მე აღარ მჭირდება შენი გაკვეთილები, მასწავლებელო!
— ნათქვამია.
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Comahon, Fr. Nyarlathotep Otis (თარგმანი K.I.)

წყვილის მცირე რიტუალი,
რომელიც განდევნის პენტოგრამებს
ადპტირებული Liber Azerate-ზე
დგანან სახით სამხრეთისაკენ, ჯადოქარი და ასისტენტი, ეხებიან მარჯვენა ხელით
შუბლს და წარმოთქვამენ:
ატა (შენი), და წარმოიდგენენ თეთრ ნათებას, რომელიც მაღლდება მათ თავებთან.
ისინი ეხებიან მარჯვენა ხელით მკერდს და წარმოთქვამენ:
აივასს (ანდაც მფარველი ანგელოზის სახელი — ამ შემთხვევაში ბელფეგორი
Comahon-ისთვის და ოტტაე ჩემთვის, ანდაც მხოლოდ ბელფეგორი,
რიტუალის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ჩატარებული ჩვენს მიერ 2009
წლის 16 აგვისტოს, როგორც «პირველი შეხვედრის» Comahon-ის თავისი
მფარველი წმინდა ანგელოზი; იხილეთ «აპოკრიფი» («Апокриф»), 13
გამოშვება).
ისინი ეხებიან მარჯვენა ხელით მუცლის ქვედა ნაწილს და წარმოთქვამენ:
მალკუტ (სამეფო).
ისინი ეხებიან მარცხენა ხელით მარჯვენა მხარს და წარმოთქვამენ:
ვე გებურა (ხელისუფლება), წარმოიდგენენ ლალისებურ ნათებას და გრძნობენ სიცხეს.
ისინი ეხებიან მარჯვენა ხელით მარცხენა მხარს და წარმოთქვამენ:
ვე გედულა (დიდებას), და წარმოიდგენენ საფირონის ნათებას და შეიგრძნობენ სიცივეს.
შემდგომში ისინი ხელებს დაილაგებენ (გულის არეში) და წარმოთქვამენ:
ლე ომან. ამენ (უკუნისიდან უკუნისამდე, ამინ).
აგრძეებენ დგომას სახით სამხრეთისაკენ, ისინი ხაზავენ მიწის პენტოგრამას
საჩვენებელი თითით. ჩაისუნთქავენ ჰაერს, გრძნობენ თუ როგორ შესდის
მათში ღვთაებრივი სახელი, შემდგომ (ამოსუნთქვისთანავე) აკეთებენ
შემომსვლელ ნიშანს და ვიბრირებენ:
ლუციფერ!

ისინი ხელით აღნიშნავენ პენტოგრამის ცენტრს, ამოძრავებენ ხელს საათის
მიმართულებით დასავლეთისკენ და წარმოიდგენენ ხაზს იმ ადგილამდე,
სადაც არის პენტოგრამის ცენტრი, რომელიც საჭიროა, რომ დაიხაზოს
დასავლეთით.
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ზუსატად იგივეს ისინი იმეორბენ დასავლეთისკენ, მაგრამ ამ ჯერად ვიბრირებენ:
ლევიაფან!

შემდგომში აგრძელებენ მოჩვენებითი წრის ხაზვას, და ჩრდილოეთისკენ
მოძრაობას.
იგივეს აკეთებენ ჩრდილოეთით და ვიბრირებენ:
ბელიალ!

შემდომ ისინი აგრძელებენ მოჩვენებით წრის
აღმოსავლეთისკენ.
იგივეს იმეორებენ აღმოსავლეთით და ვიბრირებენ:

ხაზვას

და

მოძრაობენ

ბაალზებუტ!

შემდგომ ისინი ამთავრებენ მოჩვენებით წრეს. პირველი პენტოგრამის ცენტრში,
სამხრეთით.
ხელებს შლიან ჯვარის ფორმაში და წარმოთქვამენ:
ჩემს წინაშეა პაიმონი,
ჩემს მარჯვნივ არიტონი (ანდაც ეგიმი),
ჩემს უკან ამაიმონი,
ჩემს მარცხნივ ორიენსი (ანდაც მაგოა),
ჩემში აგიზგიზებული პენტოგრამაა,
ექვს ქიმიანი ვასკვლავის ბოძში.

ამის შემდგომ ჯადოქარი და ასისტენტი იმეორებენ კაბალურ ჯვარს, ისინი ეხებიან
მარჯვენა ხელით შუბლს და წარმოთქვამენ:
ატა, -

ჭარმოიდგენენ თეთრ ნათებას, რომელიც მაღლდება მათ თავებზე.
ისინი ეხებიან მარჯვენა ხელით მკერდს და წარმოთქვამენ:
აივას (ანდაც წმინდა მფარველი ანგელოზი).
ისინე ეხებიან მარჯვენა ხელით მუცლის ქვედა ნაწილს და წარმოთქვამენ:
მალკუტ.

ისინე ეხებიან მარცხენა ხელით მარჯვენა მხარს და წარმოთქვამენ:
ვე გევურა, -

წარმოიდგენენ ლალისებურ ნათებას და გრძნობენ სიცხეს.
ისინე ეხებიან მარჯვენა ხელით მარცხენა მხარს და წარმოთქვამენ:
ვე გედულა, -

და წარმოიდგენენ საფირონის ნათებას და შეიგრძნობენ სიცივეს
შემდგომში ისინი აწყობენ ხელებს (გულის არეში) და წარმოთქვამენ:
ლე ომან, ამენ.
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კომენტარი Fr. Nyarlathotep Otis
შეიძლება დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ გადავაკეთეთ რიტუალი,
შევცვალეთ ღმერთის და მთავარანგელოზთა სახელები პირველ ხელმისაწვდომ
დემონებად. რა თქმა უნდა, ეს ასე არაა.
პირველ რიში Liber Azerate. მასში (ეს არის MLO-ს კრებული, ერთ-ერთი
თანამედროვე ექლეკტური «მარცხენა მიმართუების» ტრადიციების, მეტწილად
დაკავშირებული თელემოსთან, თუმცა რა თქმა უნდა, ის არ წარმოადგენს მის
ნაირსახეობას) მოყვანილია პატარა რიტუალების კრებულის მოდიფიკაციაა,
რომელშიც როგორც პოზიტიური, ჩვენი აზრით, აგრეთვე უარყოფითი მომენტები
არის. რადგან ჩვენ პოზიტიურისგან ასე თუ ისე ათებული გვქონდა ფუძე,
დავიწყოთ უარყოფითით.
ეგრევე გვხვდება თვალში, სახელ-სიმბოლოების სამეულობა, რომელიც
ორიგინალურ რიტუალშია, აქ სახელები შეადგენენ ოთხეულს. ლუციფერი,
ბელიალი, ბაალზებყტი და ლევიაფანი, ესენი გამოდიან შემცვლელებად ჯერ
კაბალისტურ ჯვარში (ცვლიან, აივასს/წმინდა ანგელოზით, მალკუტ, გედულა,
გებურა, მითუმეტეს, რომ ბოლო ორი ინვერტირებულია, ორიგინალში თავიდან
მოდის მარჯვენა მხარი, გებურა, შემდგომ მარცხენა, გედულა, აქ კიდევ თავიდან
მარცხენაა, ბაალზებუტი, შემდგომ მარჯვენა, ლევიაფანი; იმის გათვალისწინებით,
რომ გებურა მიესადაგება მარცხენა სვეტს, ხესედი/გედულა — მარჯვენას, და
ამიტომ ყურება არ გამომდინარეობს ხის მხრიდან, არამედ მისი მიმართულებით,
ამის გააზერება შეიძლება არა მხოლოდ «ბნელი»ინტერვენციით, «ათელი»
სიმბოლოებით, არამედ როგორც ხედვა ხის მხრიდან და ხედვა ხის მხარეს, —
კლიპოტიკური მხრიდან; ბოლო ხედვის წერტილი დასტურდება დანარჩენი
კონტექსტითაც Liber Azerate), შემდგომ — ღმერთების სახელები (ადონაი, იახვე,
ეხეიე, აგლა, მიუხედავად ამისა, მოძრაობა იწყება არა აღმოსავლეთიდან, არამედ
სამხრეთიდან, არა მარჯვნიდან, არამედ მარცხნიდან და პენტოგრამა — არის
გამომძახველი და არა გამდევნელი). და ბოლოს, მთავარანგელოზთა სახელები
(მიქაელი, ურიელი, რაფაელი, გაბრიელი, ყველა შემთხვევაში თანმიმდევრობა არ
არის მოყვანილი სახელებით, არამედ სინათლის მხარეების შესაბამისად; როგორ
შეიძლება აღინიშნოს ამ შემთხვევაში თანმიმდევრობა არ არის ჯვაროსნული წინუკან-მარჯვნივ-მარცხნივ)
არამედ
წრიული,
საათის
საწინააღმდეგო
მიმართულების). მიუეხედავად ამისა, მთლიანობაში, თუ გამოვალთ საერთო
კონტექსტიდან, შეთანხმება არის დალაგებული საკმაოდ მართებულად, ეს
არღვევს მთლიან სურათს სამყაროზე. თუ კლასიკურ პატარა პენტოგრამის
რიტუალში თავიდან აღნიშნულია ყველაზე აბსტრაქტული, არქეტიპიური,
სფეროსებური შესაბამისობა, შემდგეომ — უზენაესი არსებების სახელები ერთერთ ტრადიციაში და ბოლოს, უზენაესი სტიქიების სულების, ელემნტირებულ
ბუნებაში, აქ ყველაფერი რჩება ერთ დონეზე. ამ ტრადიციის მიხედვით,
სფეროსებრივი სახელების მაგივრად შესაძლებელი იყო დაეყენათ (შეიძლებოდა
აგრეთვე არ დაეყენათ, როგორც გავაკეთეთ ჩვენ; ეს გაგებები არქიტიპიურია და არ
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არიან დამოკიდებულები «მარჯვენა» თუ «მარცხენა რიგზე») კლიპოტიკური
(შესაბამისად, ტაუმიელი, ატას მაგივრად, ტაგირირონი ან უფრო სორატი —
აივასის, ნახემოტი მალკუტის, გოლახაბი გერუბას, გააშებლა გედულას) მაგრამ
ქვევითა ქვატერნოსტი, საჭიროა დაანაწევრო დონეებზე. ეს ამოცანა ჩვენ
გადავწყვიტეთ ამოგვეხსნა პირველყოვლის.
იოლი გზა ამის გასაკეთებლად არის შეთანხმებების ტაბულა გამოვიყენოთ,
უმთავრესი რომელშიც არის თელემიტების ტრადიციის არსებობა Liber 777.
თავიდან ავირჩიოთ თუ სად — სახელების მაგივრად ღმერთები ან
მთავარანგელოზები — ჩვენ საჭიროა ჩავსვათ უმაღლესი დემონები Liber Azerate
(რატომ არ იყო შეცვლილი პირველი სახელების ჯგუფი — იხილეთ მაღლა; ისინი
აბსტრაქტულები არაინ, უნივერსალურები და არ შედიან წინაამღდეობაში იმ
ძალებთან, რომლებსაც ჩვენ ვიძახებდით; მიუხედავად ამისა, ორიგინალური
რიტუალი უფრო ლოგიკურია, რადგან შეიცავს მფარველი ანგელოზის
მოწოდებას). იმის მიხედვით, რომ ამ ტრადიციაში უმაღლესი საღმრთო არ ყავთ
(ანდა ოთხი უმაღლესი არქიდემონი, რომლებიც წრმოადგენენ ოთხ სახეს, ასპექტს,
რომელიღაც არსების, სახელად აზერატა, რომ ამ შემთხვევაში ერთნაირია),
გავჩერდეთ პირველ ვარიანტზე. Liber Azerate თანახმად, ლუციფერს შეესაბამება
სამხრეთი, ბაალზებუტს — აღმოსავლეთი, ბელიალს — ჩრდილოეთი, ლევიაფანს
— დასავლეთი. ამიტომაც უბრალოდ შევუსადაგოთ მათი სახელები ამ კლასიკური
პატარა პენტაგრამის რიტუალის მხარეების ნაცვლად. მივიღებთ: ადონაი =
ლუციფერი, ეხეიე = ლევიაფანი,აგლა = ბელიალი, იახვე = ბაალზებუტი, მაგრამ
რომელი მხრიდან დავიწყოთ და სად დავამთავროთ?
რადგან ჩვენი რიტუალს აქვს ბელფეგორთან კავშირი, რომელიც
შემადგენლობაშია ლუციფერის ომიანობაში, ჩვენ გვეჩვენება ლოგიკურად, რომ
ლუციფერის მხრიდან საჭიროა დავიწყოთ, პირადად მე მიმაჩნია რომ ლუციფერი,
როგორც გამთენიის ვარსკვლავი და პრომეთეის სიმბოლოს შეესაბამება
აღმოსავლეთი, მაგრამ რადგან ჩვენ მოვლაპარაკდით მსოფლმხედველობა Liber
Azerate მუშაობაში, რიტუალში იყო მიღებული შესაბამისობა სამხრეთთან. რომელ
მხარეს უნდა განვაგრძოთ მოძრაობა? რადგან ბელფეგორის გამოძახების
კონტექსტში, რიტუალი ინარჩუნებს განდევნის მიმართულებას და არ ცვლის
გამოძახებითზე, როგორც Liber Azerate-ში, ჩვენ აგრეთვე შევინარჩუნეთ მოძრაობა
საათის მიმართულებით. გავაგრძელოთ. როგორც შეიძლება ავღნიშნოთ LVIL და
LIX Liber 777, მიქაელი = სამხრეთი, გაბრიელი = დასავლეთი, რაფაელი =
აღმოსავლეთი, ურიელი = ჩრდილოეთი მიესადაგება, ხოლო კომენტარებში მასზე
ნათქვამია, რომ ბეტ ელოხიმის თანახმად, მიქაელს მიესადაგება სამხრეთი,
გაბრიელს ჩრდილოეთი, რაფაელს დასავლეთი, ერიელს აღმოსავლეთი (ანუ,
ცალსახად ეხება მხოლოდ მიქაელს). მაგრამ გაბრიელი ორივე შემთხვევაში
ესადაგება წყალს, ურიელი — მიწას და რაფაელი — ჰაერს. ასე რომ კითხვა
დაიყვანება მხოლოდ ელემენტებისა და კორდინატების თანაფარდობაზე.
სხვადასხვა ტრადიციებში ერთსულოვნება ამის მიმართ არ არსებობს, მაგრამ ამ
შემთხვევაში ის არანაირ როლს არ თამაშობს. რადგან ჩვენ გამოვმდინარეობთ
39

აპოკრიფი, №18 (16-31 იანვარი, 2010)
მხარეებიდან (და იმიტომ, რომ უმაღლესი ქვატერრნოსტის დემონები უკვე
«დაკავებულია») უბრალოდ ვეძებთ 777 დემონების სახელებს, რომლებიც
მიესადაგებიან მხარეებს. სტიქიური სვეტებიდან ჩვენ ვპოულობთ LXVIII
(დემონების მეფეებს) და ვხედავ, რომ აღმოსავლეთს მიესადაგება ორიენსი (Liber
Azerate-ში — მაგოა) დასავლეთს — არიტონი (Liber Azerate-ში — ეგიმი), სამხრეთს
— პაიმონი, ჩრდილოეთს — ამაიონი. და ასე ვალაგებთ მათ ჩვენს ირგვლივ,
მივასადაგებთ მიქაელს — პაიმონთან, გაბრიელს — არიტონომთან, რაფაელს —
ორიენსომთან და ურიელს — ამაიმონომთან, (და აქედან გამომდინარე ვაძლევთ
უპირატესობას 777, და არა ბეტ ელოხიმ: მხოლოდ კეთილმოწყობის
თვალთაზრისით, რადგან დემონების შესაბამისობა ბეტ ელოხიმში მოყვანილი არ
არის) მეორე Liber Azerate სიის თანახმად ორიენსას მაგივრად არის მოყვანილი
ორიენსის/მაგოა, არიტონის/ეგიმა, პაიმონის და ამაიმონის ნაცვლად შეიძლება
იყვნენ აღნიშნულები აზაზელი, მახაზაელი, აზაელი და სამაელი, რაც შეეხება
მათი სახელების რიგობითობას, მიუხედავად ჩვენი პატივისცემისა, ალისტერ
კროულის მიმართ, წრიული რიგობითობა (როგორიცLiber Azerate-ში არის) ჩვენ
მიგვაჩნია უფრო მართებული, (წრიული მიმართულება უფრო ბუნებრივია, ვიდრე
ჯვაროსნული) და ჩვენ ესეცმივიჩიეთ, მაგრამ Liber Azerate-ში რიტუალი განხრა
უფრო გამომძახველია, ჩვენთან კიდევ რჩება განმდევნელი, ამიტომაც
რიგობითობა არის საათის მიმართულებით.
ყველა შეტანილი ცვლილების მიუხედავად, ნარჩუნდება რიტუალის
სამსაფეხურიანობა, და მისი განდევნითი მიმართულება, დარღვევა Liber Azerateში, ამოიღება კონფლიკტი ტრადიციებს შორის (რომელშიც აღბეჭდილია პატარა
პენტოგრამის რიტუალი, და რომელშიც ჩვენ ვმუშაობთ) და ინდიფიკაცია,
რომელიც შეესაბამება თელემის მაგიის წესებს. რა თქმა უნდა, აივაას ნაცვლად
(ვისი სახელიც ფიგურირებს ბელფეგორის გამოძახების რიტუალში; ნახეთ
«აპოკრიფი», ქმედება 13) უნდა ყოფილიყო «ბელფეგორის» სახელი, ეს იყო, ჩემი
აზრით, ერთადერთი მნიშვნელოვანი შეცდომა ჩვენი რიტუალის შედგენის დროს,
რადგან, ვაღიარებ, რომ არავინ ჩვენთაგანს არ ქონდა წაკითხული პატარა
პენტოგრამის რიტუალი მიმართ კომენტარები. რა თქმა უნდა, გამოცდის
ჩაბარებისას ხარისხზე, საჭიროა აჩვენო, რომ კლასიკური ფორმა შენთვის
ცნობილია, მაგრამ ჩამოთვალო სახელები, რომლებიც შენთვის უცნობია და
გაუგებარი, შენ ყოველდღიურ პრაქტიკაში, ჩემი აზრით, ეწინაამღდეგება თვითონ
თელემის აზრს. შენ თუ გაგაჩნია შესაძლებლობა აღითქვა, ვთქვატ, იახვე და
ბაალზებუტი, როგორც ერთიანი არქეტიპი, დაკავშირებული აღმოსავლეთთან (და
ნათესაური ცნებების კომპლექი, მე-11 სტრიფი, 777-დან), შეიძლება იყოს
გამოყენებული სახელი, ნებისმიერი ტრადიციიდან, თუ რა თქმა უნდა ისინი, არ
შედიან ერთმანეთში კოფლიკტში.
თუ სამუშაო მიმდინარეობს რომელიღაც კონკრეტული ტრადიციის მიერ —
სასურველია მაინც, განისაზღვროს ყველა ამდაგვარი მომენტი. ადგილის
გასუფთავებისას,
იუდეველი
ღმერთების
სახელებით
და
მისი
მთავარანგელოზებით გამოძახებისთვის, ვთქვათ, რომ ისიც ბელფეგორი, შენ
40

«აპოკრიფი» საქართველოში, №1: 10.2013
რისკავ «წყალთან ერთად განდევნო ბავშვიც». რა თქმა უნდა, მე მხოლოდ
მინერვალი ვარ და არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებ გამოვთქვა ჩემი აზრი,
როგორც საერთოთელემიტური, და ლიდევ «საერთოოტოური», მაგრამ ჩემი
აზრით, ხარისხის გამოცდაზე, საჭიროა განახორციელო რიტუალი საკუთარი
ნებისყოფით, ანუ იმ ტრადიციით, რომელსაც შენ მიეკუთვნები, რის შემდეგადაც
შეიძლება (არა როგორც რიტუალი არამედ უბრალოდ ზეპირად) მოყვეთ რომელი
სახელები შეესაბამება «კანონს», რატომ თვლი შენ ნებისყოფის საწინაამღდეგოდ
მათ გამოყენებას და რომელი დებულებებით ხელმძღვანელობ, მიუსადაგო
კონკრეტული შესატყვისობა. თელემის კანონის მიზანია — არ შემოახვიოს თავი
თავისი დოგმებით, არამედ ასწავლოს საკუთარი ნებისყოფის განსაზღვრას და ამ
დებულებით მოქმედებას. იმოქმედე ასე — და არავინ არ გეტყვის «არას».
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ალისტერ კროული (თარგმანი K.I.)

სამი დიადი მისტიფიკაცია
პირველი მსოფლიო ომის1
ნეტარ არიან, ვისაც არ ვუნახივარ და მირწმუნეს2.

სამ ღირსშესანიშნავ შემთხვევაში, ომის დაწყებისთანავე, ბრიტანელების
მსუბუქმა რწმენამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. პირს, რომელიც
გათვითცნობიერებულია რელიგიის სწავლებაში, ალბათ, უნდა აღენიშნა, რომ ეს
მისტიფიცირებული შემთხვევები შეესაბამება სამ ტრადიციულ დანაყოფს:
ლეგენდა, წინასწარმეტყველება, სასწაული.

*
არავისთვის აღარ არის საიდუმლო ლეგენდა «რუს სამხედროებზე», — ეს
შესანიშნავი ისტორია, მილიონ ხუთასი ათასიან რუსულ არმიაზე, (ცხენოსნები და
არტილერია) რომელიც ფარულად იყო შეგზავნილი ინგლისში საიდუმლო
სამსახურით, რათა დიდ ბრიტანეთში პანიკა შეეკავებინათ, გამოწვეული მონსის3
მიდამოებთან დამარცხებით. აზრი არ ქონდა, ინგლისელები დაერწმუნებინათ
იმით, რომ არქანგელში მსახურობდა მხოლოდ ერთი სარკინიგზო და
სატრანსპორტო ხაზი და ამ ოლქის გადასაკვეთად, თუნდაც ათი ათასიანი
არმიისთვის საჭირო იქნებოდა მისი რესურსების მაქსიმალურად გამოყენება
მთელი ზაფხულის პერიოდში. აზრი არ აქვს ვიკითხოთ, თუ რატომ არ მოხერხდა
არმიის ტრანსპორტირება გემებით, როცა ამის რესურსი და საშუალება იყო.
ბრიტანელებს არ შეეძლოთ გადაყვანა ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მათი
საჭიროება იყო, ამიტომაც ისინი წავიდნენ საზარელ და უაზრო სირთულეებზე,
ჯერ ინგლისში მათი გადასროლით და მხოლოდ შემდეგ საჭირო ადგილებში.
აზრი არ ქონდა განეხორციელებინათ გათვლები, რომლებიც გვაჩვენებდა, რომ
ინგლისური რკინიგზის ვაგონს საშუალება ქონდა გადაეყვანა ორმოცდაათი
ჯარისკაცი და ათი ასეთი ვაგონი უკვე ქმნის დიდ მატარებელს, ასე რომ საჭირო
1

ორიგინალური დასახელება «Three Great Hoaxes of the War», იანვარი, 1916, ინგლისურიდან
თარგმანი და შენიშვნები Fr. Nyarlathotep Otis, ჟურნალი «აპოკრიფი» («Апокриф»), № 24, 11-20
აპრილი 2010, http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/24.pdf; თარგმანი ქართულად — K.I., 2013.
მიუხედვად იმისა რომ ეს სტატია დაწერილი იყო ასი წლის წინ მან მაინც არ დაკარგა თავისი
აქტუალობა და დღემდე არ კარგავს პოპულარობას მსუბუქი რწმენის ადამიანებში.
2 ინ. 20:29.
3 მონსი (ასევე ბერგენი) — ქალაქი ბელგიაში, 50 კმ სამხრეთ დასავლეთით ბრიუსელიდან,
დედაქალაქში, პროვინციაში ჰაინაუტი. 23-24 აგვისტოს 1914 წელს ქალაქი გახდა სცენა პირველი
ბრძოლს — ბრიტანეთის არმიის, პირველი მსოფლიო ომში.
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«აპოკრიფი» საქართველოში, №1: 10.2013
უნდა გამხდარიყო სამი ათასი მატარებელი, რომ ფარულად გადაეყვანათ
ჯარისკაცები, ხოლო ცხენების, არტილერიის, შამპანურის და დანარჩენი
თავადაზნაურებისათვის რუსული არმიის აუცილებელი სურსათი ფარულად
გადაზიდვა ხომ საეთოდ არარეალური არის — აშკარად ჩანს, რომ ეს ამოცანა
ღირებულია შერლოკ ჰოლმსისთვის, მისი სიდიადის დროს. ამ ყველაფერს
ეწინააღმდეგებოდა ერთი რამ: «ადმირალი X, ან კაპიტანი Y, ან ლორდი Z, ან ჩემი
ბიძა ჰარი (გააჩნია, როგორ გაამართლებს), მათ საკუთარი თვალით ნახეს ეს!»
აღსანიშნავი ისაა, რომ არცერთ გაზეთში არ იყო სიტყვა ამის შესახებ, მაგრამ ეს
ამბავი გახდა ერთდერთი თემა, რომელიც რამდენიმე კვირის განმავლობაში
განიხილებოდა. ამავე დროს საჭირო იყო შეენარჩუნებინათ ეს ყველაფერი
გერმანელებისგან საიდუმლოდ! და ბოლოს, დიდი ხნის შემდეგ ამ ლეგენდის
უარყოფის შემდგომ — გაუნათლებელ მოსახლეობაშიც კი, — «ივნინგ ნიუსებმა»
წარმოადგინეს ეს ამბავი «უცნაურ ჭორებად», რაც ადვილად იყო დასაჯერებელი.

*
ეს იყო ლეგენდის დასასრული, ახლა — წინასწარმეტყველება! რა თქმა უნდა,
ნათელმხილველები, ასტროლოგები და წინასწარმხილველები თავიდანვე
ჩაებღაუჭნენ ინგლისს. ყველა, ვინც თავის თავს თვლიდა შემძლედ, რომ გამოეცნო
«თესვის დრო და ცოდნოდა, ვისი თესლი ამოვა და ვისი არა»1, მაშინვე საქმეს
შეუდგნენ.
ნათელმხილველები
წააწყდნენ
პრობლემას:
თანამედროვე
წინასწარმეტყველება ყოველთვის აღიქმება, როგორც რწმენის საკითხი. მაგრამ თუ
არის შესაძლებელი იპოვო წინასწარმეტყველება, რომელიც არსებობდა მრავალი
წლის განმავლობაში და რომელშიც აისახებოდა ომის დეტალები — თანაც
ზუსტად — მაშინ ყველა დაუყონებლივ აღიარებდა, რომ წინასწარმეტყველი, ვინც
იწინასწარმეტყველა დასაწყისი, დასასრულიც შეეძლო ზუსტად ზუსტად აღეწერა.
ამ მოთხოვნამ და მოწოდებამ იპოვა რამდენიმე წინასწარმეტყველი — მადამ დე
ფჰები2 და სხვები, თუმცა ყველა მათგანს აკლდა დამაკმაყოფილებელი დეტალები,
სანამ არ მოხდა დიდი აღმოჩენა — და ეს აღმოჩენა გახლდათ აბატა იოანეს
წინასწარმეტყველება.
ბატონი პელადანი3, საკმაოდ კარგი littérateur1 მცოდნე გახლდათ და
მართლაც დახვეწილი კრიტიკოსი (ყველაფერი მის შესახებ შეგიძლიათ

1

უილიამ შექსპირის «მაკბეტი», აქტი I, სცენა 3 (თარგმანი მ. ლოზინსკის).
მადამ დე ფჰები (1845-1916) — ფრანგი ჰირომანტი და წინასწარმეტყველიაცხადებდა, რომ
იწინასწარმეტყველა ბურების და რუსების ომი, რუსების და იაპონელების ომი.
3 ჯოზეფენ (ჯოზეფი) პელადანი (1858-1918) — ფრანგი სიმბოლისტი მწერალი და ოკულისტი,
თანადამფუძნებელი და დიდი მაგისტრი კაბალისტების და როზნეკრეიცერების ორდენის,
შემდგომში — დამფუძნებელი როზენკრეიცერების კათოლიკური და გრაალის ესთეტების
ორდენის.
2
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აპოკრიფი, №24 (11-20 აპრილი, 2010)
წაიკითხოთ ნორდაუსის «დეგენერაცია»2. მან თავის დროზე ძალიან გაამხიარულა
ფრანგები. რამდენიმე წელიწადით ადრე, ვიღაცამ კაფეში უთხრა, რომ მისი
სახელი გავს ასურელ ვალადანს3. პალადანმა, გამსჭვალულმა ამ იდეით,
განაცხადა, რომ ის ვალადანის ერთ-ერთი რეინკორნაცია იყო და ზუსტად მაშინ
მან მიითვისა სიერის ტიტული. მან ანალოგიური პატივისცემა თავის კოლეგებზეც
გაავრცელა. მისი კოლეგები გახდნენ: მეროდახამ დჯუნო4, ვალტასარომ
დიუპონომ5 და ა. შ! მან ასევე თავი იღიარა როზენკრეიცერად- ყველაფერი
რომანტიული და საიდუმლო ეხმარება ჭკვიანი ტრიუკების შექმნაში — და
გამოაქვეყნა წიგნი ცნობილი დოქტრინებზე, სახელწოდებით «Le vice supreme»6,
ისევე როგორც პრესვიტერიანული ღვთისმეტყველი მეცნიერი ქადაგებდა იმის
შესახებ «თუ რატომ გვჯერა მესიის. »
ამიტომ ღირსეული პელადანი არ აღითქმებოდა სერიოზულად იმ ეპოქელი
ფრანგების მიერ, მაგრამ ინგლისი ამ პერიოდში აღითქვამს ყველაფერს, რაზეც კი
მიუწვდებოდათ ხელი, იქნებოდა ეს კუბისტი, ფუტურისტი ან ვორტუისტი 7. და
აი, აქ ინგლისელებმა დაუგდეს თავისი მადლიერი ყურები პელადანის შედევრს.
აღმოჩნდა, რომ ათეული წლის წინ სიერი (მისი გადმოცემით), მამამისის ძველ
წიგნებში
ქექვის
დროს,
მან
აღმოაჩინა
ლათინურად
დაწერილი
წინასწარმეტყველება აბბატი იოანის მიერ, (დაახლოებით 1600 წლიდან
არესებობდა ორი-სამი აბატე, ასეთივე სახელით, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ
გამოირჩეოდა განსაკუთრებული წინასწარმეტყველებით!). პელადანმა თარგმნა,
მაგრამ, რა თქმა უნდა, ორიგინალი არ გადასცა ექსპერტებს შესასწავლად.
წინასწარმეტყველება შესრულდა საუკეთესო ალეგორიული სტილით; ყველაფერი
ლომის, არწივის და დათვი შესახებ. კაიზერი იცნობა მისი პარალიზებული

ტიტული სიერი (სარ) ეძლეოდათ ორდენის იმ წევრებს რომლებმაც მიაღწიეს მონათვლის უდიდეს
ეტაპს. ციერი ნიშნავს რას შვილს (სა=შვილი; რ=რა). ეს სიტყვა აგრეთვე გამოიყენებოდა ძველ
ასურელების ტიტულებში და ნიშნავდა “ჯადოქარს” ძველს სპარსეთში.
1 (ფრანგული) ლიტერატორი, მწერალი, მთხვზელი.
2 მაქს ნორდაუ (სიმხა მეერ (სიმონ მაქსიმილიან) ზიუდფელდი) (1849-1923) — ექიმი, მწერალი,
პოლიტიკოსი და თანადამფუძნებელი საყოველთაო სიონისტური ორგანიზაციის. «დეგენერაცია»
(Entartung, 1892) — მისი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი. ავტორის მკვეთრად აკრიტიკებს ე. წ.
დეგენერაციულ ხელოვნებას და აყალიბებს მისი ინდივიდუალურ ხედვას სოციალურ
პრობლემებზე, XIX საუკუნის ევროპაში.
3 იხილეთ შესავალი. 39:1.
4 სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ შევძელით გვეპოვა სახელი ჯუნო ამ კონტექსტში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ
ვიცით, რომ სახელი მარდუკს, თავად ატარებდა პელადანი (ბიბლიური მეროდახ ვალადანის
მსგავსად, ის ბალადანის ვაჯი და ბაბილონის იყო თუ არა ფრანგ როზენკრაიცერებს შორის ორი
მეროდახა, ეს ყველაფერი კროულის შეცდომაა თუ შეგნებულად გადადგილა სახელები, უცნობია.
5 შარლ-გენრი
დიუპონი (???-1960) — ფრანგი ოკულტისტი, ერთ-ერთი ალტერნატიული
კაბალისტური როზენკრეიცერების ორდენის წინამძღვარი.
6 (ფრანგული) «უზენაესი ვიცე».
7 ვოლტრუიზმი — ხელოვნების მოძრაობა ინგლისში, 1912-1915 წლები. ფუტურიზმის მაგვარი.
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*
ხელით, ომის დეტალები, მარნეს ბრძოლაც კი, არის აღწერილი ზუსტად, რაც
ადასტურებს იოანეს უმაღლეს წინასწარმეტყველურ ნიჭს. თუმცა, ამის აღწერა
ხდება გაცილებით ბუნდოვანი და ბევრად ნაკლები წვრილმანით.
ნამდვილი სტატიის ავტორმა გააფრთხილა «ოკულტ რევიუ» რედაქტორი,
რომ ყველაფერი პელადენის ნათქვამიდან უნდა აღიქვას, როგორც ხუმრობა,
მაგრამ ეს დებულება, იქნა უარყოფილი ხაროგეიტელი ოლდერმენის მიერ,
რომელმაც განაცხადა, რომ ნანახი ქონდა ორიგინალი. «ხაროგეიტელმა
ოლდერმანმა» ყველაფერი გააფუჭა!
ასე თუ ისე, ეს ისტორია «გადარჩა», გამოქვეყნდა გაზეთებიში და ეს
ყველაფერი იქნა გადაყლაპული ყველას მიერ, თუმცა, ეს არ გაგრძელებულა დიდი
ხნის მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარმეტყველების ნაწილი, რომელიც
აღწერს მოვლენებს მარნეს შემდეგ, თუმცა ბუნდოვანია, მაგრამ მაინც საკმარისი
არაა იმისათვის, რომ ყველაზე ერთგულ მხარდამჭერებს მიეღოთ მისი
წინასწარმეტყველება!

*
ეს ყველაფერი უფერულდება საოცარი «მშვილდოსნის» ისტორიის მიმართ.
ვერც ერთი მითოლოგიური მონათხრობი ვერ შეედრება ამას!
ინგლისში არსებობს ერთი მწერალი, რომელიც არც თუ ისე ცნობილია
ჩვენთან, მაგრამ, ის არის ერთერთი ყველაზე ცნობილი ცოცხალი ბრიტანელი
ავტორი. მას უყვარს მედიევისტიკა1 და საკრამენტალიზმი2 მისი საელია არტურ
მეიჩენი. პრობლემების გამო ის იძულებული გახდა ეწერა «ივნინგ ნიუსესთვის». ამ
სამწუხარო სამუშაოს დროს ის გაეცნო ცნობილ სტატიას «უიკლი დესპეტჩს»,
მონროს ბრძოლის შემდგომ უკან დახევაზე — სავსებით ჭეშმარიტი ანგარიში —
და მიიღო გამომცემელისგან უფლება გამოაქვეყნოს სტატია ამ საკითხზე. ეს მოხდა
დილით, შემდეგ კი წავიდა ეკლესიშა, სადაც ქადაგებას არ ატანდა ფიქრს, არამედ
ბრძოლას. მალე მან დაწერა ამბავი სახელად «მშვილდოსნები». აი, რამდენიმე
მონაკვეთი მისი ზღაპარიდან3:
ხუთასი ბრიტანელი ჯარისკაცი, შემორჩენილი პოლკიდან, ეხმარებოდნენ
უკან დახეულ არმიას, მონსის ბრძოლის შემდგომ. არეულობაში და
სასოწარკვეთაში ისინი ხედავდნენ სიკვდილს, ათი ათასიანი მეცხენის სახით.
ერთი ადამიანი, ექსპერტი ლათინური და სხვა მსგავსი რამის, გრძნობების
1

მედიევისტიკა — ისტორული მეცნიერების განყოფილება რომელიც შეისწავლის შუა საუკუნეებს

და აგრეთვეშუა საუკუნეების ხელოვნების მიმართულებებს.
2 საკრომენტალიზმი — დოქტრინა ღვთის სულიერი ყოფნის წმინდა მესის დროს.
3 დაწვრილებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ («მშვილდოსნები და სხვა სამხედრო ლეგენდები») აქ:
http://www1.lib.ru/INPROZ/MEJCHEN/angels.txt.
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დაძაბვით იხსენებს და ამბობს ვეგეტარიანულ რესტორანზე ლონდონში, სადაც
თეფშები მოხატულია წმინდა გიორგით და დევიზით «Adsit Anglis Sanctus
Georgius»1. ჭეშმარიტი რწმენით ის ამბობს ამ ლოზუნგს. მისი ტანი კანკალებს,
ბრძოლის ჟინი და ხმაური წყდება მის ყურებში და იქცევა ნაზ ბუტბუტად, ამის
მაგივრად მას ესმის უძველესი ბრძოლის ყიჟინი ათასობით ჯარისკაცის, კრესი 2,
პაუტიე3 და აზენკყრეს4 დროს რომ იყო! გარდა ამისა, მან დაინახა გრძელი რიგი
სილუეტების, რომლებიც იყვნენ შემოსილი ნათელით, «ისინი ჭიმავდნენ თავის
მშვილდისრებს და ესროდნენ გერმანელებს, ელის სიდიდის მქონე ისრებს» 5.
და მაშინ ყველამ დაინახა თუ როგორ მკვდრად ეცემოდა მტერი: არა
ინდივიდუალური რაზმებით, არამედ მთელი ბატალიონებით. ისინი ყველანი
დაიღუპნენ
და
ბრიტანეთის
მეომრები
აუჩქარებლად
გაემგზავრნენ
არიერგარდისკენ. მან გამოსცა ეს ნაწარმოები 1914 წლის 29 სექტემბერს და
გადაწყვიტა, რომ ამით ყველაფერი დასრულდა. რა თქმა ამით არ მორჩენილა!
რამდენიმე დღის შემდეგ «ოკულტ რევიუ» და «ლაითი» რედაქტორებმა
წერილობით მას თხოვეს, რომ მიეთითებინათ ამ დოკუმენტის წყარო! მან უპასუხა,
რომ მათ შეუძლიათ გაეგოთ ეს ინგლისური ლუდით ბარში სახელად «მყივანი
ძაღლი», ბუვერი-სტრიტზე, მხოლოდ მანდ და მეტი არსად.
ერთი ან ორი თვის განმავლობაში მან მიიღო რამდენიმე შეთავაზება, რომ ეს
ამბავი იყოს დაბეჭდილი რამდენიმე ჟურნალში, სხვათა შორის, მას აგრეთვე,
შესთავაზეს, თუ მას სურდა დაეწერა წინასიტყვაობა, რომელშიც აღნიშნული
იქნებოდა ჯარისკაცების სახელები და უფრო მეტი კონკრეტული დეტალი? მან
თანხმობა «დართო დაბეჭდვაზე და ჯარსიკაცს რაც შეეხება, განაცხადა, რომ მისი
სახელი არის თომას ატკინსი6 ცხენოსანთა ფლოტიდან»7 ამის საპასუხოდ,

1
2

(ლათ.) «წმინდა გიორგი დაეხმარება ინგლისელებს».
ბრძოლა კრესთან, ჩრდილოეთ საფრანგეთში, მოხდა 1346 წლის 26 აგვისტოს და იყო ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა ას წლიან ომში. ახალი იარაღის და ტაქტიკის შერწყმამ, რომელიც
გამოყეებულ იქნა ინგლისელების მიერ ბეძოლაში, გააკეთებინა დასკვნა მრავალ ისტორიკოს იმის
თაობაზე, რომ კრესის ომი იყო რაინდობის დასასრულის დაწყება.
3 პუატიეს ბრძოლა მოხდა 1356 წლის 19 სექტემბერს და არის 100 წლიანი ომის შემადგენელი
ნაწილი, რომელიც დამთავრდა საფრანგეთის არმიის ინგლისელების მიერ სრული განადგურებით.
4 ბრზოლა აზენკურესთან — მოხდა 1415 წლის 25 ოქტომბერს, საფრანგეთისა და ინგლისის არმიებს
შორის. ის ას წლიანი ომის შემადგენელი ნაწილია. ამ ბრძოლის განსაკუთრებულობა ის არის, რომ
ფრანგების არმია, რომელიც ფლობდა დიდ რიცხობრივ უპირატესობას, დამარცხდა და განიცადა
დიდი დანაკარგი. დინაკარგთა შორის ასეთი დიდი დისპროპორცია (რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი
საფრანგეთის მხრიდან და სულ რაღაც რამდენიმე ასეული ინგლისელების არმიიდან) იმის გამო
მოხდა რომ ტაქტიკურად მართებულად გამოიყენეს ინგლისელებმა მშვილდოსანთა დივიზია
რომელიც აღჭურვილი იყო გრძელი მშვილდებით.
5 ელი — სიგრძის ერთეული, მანძილი შუა თითიდან და მხარის ზედა წერტილამდე, ინგლისში
შეადგენს 45 დიუმს ან 114 სანტიმეტრს, შოტლანდიაში 37 დიუმს ან 94 სმ.
6 თომას ატკინსი — ტიპიური სახელი უბრალო ინგლისელი ჯარსიკაცის.
7 აღსანიშნავია, რომ ორივე შემთხვევაში მეიტჩენის პასუხი მოყვანილი ალისტერი კროულის მიერ,
უბრო მძაფრია, ვიდრე მეიტჩენმა დაწერა «მშვილდოსნების» წინასიტყვაობაში. ორივე ავტორი იყო
ნაცნობი, რადგან ორივე შედიოდა ოქროს ორდენში, შეიძლება ვივარაულდოთ, რომ კროულმა
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რედაქტორმა განაცხადა (უკვე იდგა 1915 წლის აპრილი): «მაპატიეთ, სერ, მაგრამ
თქვენ ცდებით, მე დაზუსტებით ვიცი, რომ ძირითადი ფაქტები არის ჭეშმარიტება
— და ეს ყველაფერი არის თქვენს მიერ ლიტერატურულად აღწერილი».
მათ ხელახლა გამოაქვეყნეს ეს ამბავი, ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო, დაიწყო
ახალი ვერსიების შეთხზვა. რიგითი გახდა ოფიცერი და წმინდა გიორგი
ფინჯანიდან გადაანაცვლეს ტილოზე და პრუსიელ ჯარისკაცებში ამჯერად
აღმოჩნდა ისრები. ზუსტად ეს დეტალი გამოტოვა მეიჩენმა, რადგან მიიჩნია
გადამეტებულად1. ამის შემდეგ, რამდენიმე შემთხვევაში, ჩნდება ღრუბელი,
რომელიც ბრიტანელ ჯარისკაცებს მალავს. ზოგჯერ ეს ნისლი იფანტებოდა და
ნათელ სილუეტებს აჩენდა, როლებიც შიშსს გვრიდნენ ულანელ სამხედრო
ცხენებს.
მაისში ბატონმა სინნეტმა2 (ის ადამიანი რომელმაც პირველად მოყვა იგავი
ბლავატსკის ჩაის ჭიქაზე3) «ოკულტ რევიუ»: სტატიით განაცხადა რომ: «ყველას,
ვისაც კი შესწეოდათ თვალთა ხედვა, განაცხადა, რომ დაინახეს ორ არმიას შორის
ნათელით შემოსილი სილუეტები».
როგორც გვახსოვს, მიტჩენი ამბობდა «ნათელით მოსილ სულუეტებზე». ამ
ფრაზაში შეგვიძლია ვიპოვით raison d’être4. მითის ბოლო სტადია. ანგელოზებმა არ
დაკარგეს პოპულარობა ინგლისში5; ფერიები არიან დაღუპულები და წმინდანები
ითვლებიან მღვდლების მონაგორ სისულელედ, წმინდა გიორგის — უბრალოდ
სახელია ყველასთვის, შუა საუკუნეების სპეციალისტების გარდა როგორიცაა
ბატონი მეიჩენი. ამიტომაც, ის ამოაგდეს ამ ამბავიდან. «მშვილდოსნები» გახდნენ
«მონსის ანგელოზები», სიუჟეტი განიცდის რესტავრაციას და მიექანება წინ. ის
ხდება ციტირებული «სიმართლში» «ნიუ-ჩერჩ უიკლში», «ჯონ ბულში»
«ყოველდღიური ქრონიკაში», «პელლ მელში» — და ყველგან განიხილება, როგორც
ჭეშმარიტება.

მიიღო მეიტჩენისგან უფრო დეტალური ინფორმაცია, ვიდრე იყო მოყვანილი ოფოციალურ
წინასიტყვაობაში.
1 იხილეთ ბიბლიაში 14:19-20: «გადმოაგო ანგელოზმა თავისი ნამგალი მიწაზე და მოკრიფა მიწის
ვაზებიდან და ჩაყარა ღვთის მძვინვარების დიდ საწნახელში; და დაიწნება საწნახელი და
ქალაქგარეთ და გამოვიდა სისხლი საწნახლიდან და მისწვდა ცხენების აღვირებასაც კი, ათას ექვსას
სტადიონამდე».
2 ალფრედ პერსი სინნეტი (1840-1921) — ინგლისელი მწერალი და ტეოსოფი.
3 ამ ლეგენდის მიხედვით, სკეპტიკოსთთა ჯგუფი რომელიც მტრულად იყო განწყობილი
ბლავატსკის შემოქმედების მიმართ, გაემგზავრნენ პიკნიკზე და კომპანიისთვის დაპატიჟეს ელენა
პეტროვნა, რომ დაეკითხათ ის, თუ რატომ მრავალი ადამიანი საუბრობდა ბლავატსკის ფენომენზე,
ელენას თითქოს არ დაუწყია მათთან კამათი და მხოლოდ ანიშნა მათ ხეზე და უთხრა, რომ
ეთხარათ იქ, რათა ეპოვათ ჩაის ჭიქა, რომელიც ოდესღაც მათ დაკარგეს. გადმოცემებიდან
ცნობილია, რომ ჭიქა ზუსტად იმ ადგილას იქნა ნაპოვნი.
4 (ფრანგულიდან) გონიერი საფუძველი.
5 ერთ-ერთი მიზეზი, შეიზლება დავარქვათ მათი როლი ინგლისის ტოპონიმად-ანგელოზების
ქვეყნად.
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ეპისკოპოსი უელდონი, ეპისკოპოსი ტეილორი სმიტი (მთავარი კაპელანი),
დოქტორ ჰორტონი, სერ ჯ. ს. რიკკეტი- ყველა ეს დიდი რეპუტაციის მქონე ღვთის
მეტყველები ქადაგებდნენ მთელ ინგლისში. კანონიკ ჰენსლი ჰენსონმა განაცხადა,
რომ მას არ სჯერა ამ ისტორიის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ
რამდენჯერმე მას შეემთხვა უბედურება, როცა ის ცდილობდა ერეტიკოსტა
რჯულის შეკავებას!
გამოცემა «ივნინგ ნიუსი» დაბომბეს წერილებით ამ საკითხზე, საზოგადოების
ფსიქიკური კვლევების ცენტრიც კი უძლური აღმოჩნდა გარკვეოდა ამაში.
მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ მაუჩენი რეგულარულ უარყოფდა ამ სულელურ
გამოგონებას ის ყველგან მიღებული იქნა როგორც დადგენილი ფაქტი.
ერთადერთი მცდელობა, რათა დეტალურად განმარტება ეს მოვლენა ცადა
მის ფილისს კემბელმა, რომელიც იყო ახალგაზრდა და ძალიან ლამაზი, მაგრამ
ყოფილიყო ის უფრო ბრძენი, ის თავის ინფორმატორებად დაასახელებდა
ჯარისკაცებს რომლებსაც ღირსების ქვაში1 ჩაწერეს. ეს იქნებოდა უფრო
დამაჯერებელი, ვიდრე «ჯარისკაცები», ან «ლანკაშირში დაჭრილი», ან «გმირი რ. ფ.
ა»«ან ექთანი».
ინგლისს ჯერა ყველაფრის, და რა თქმა უნდა (რადგან რწმენამ შეიძლება
გადაადგილოს მთები), ეს ხელს შეუწყობს ალიანსის წევრებს გადაკვეთონ რეინი!

1

ღირსების ქვა — დაღუპულთა სია.
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ჰელმუტ ვილჰელმი (თარგმანი K.I.)

მთლიანი მკითახობა
ცვლილებების წიგნის მიხედვით1
მთარგმნელისგან: გთავაზობთ ტრადიციულ საშუალებას/რიტუალს მკითხაობის
ცვლილებების წიგნის მიხედვით. საერთოდ არის მითითებული მხოლოდ
მკითხაობს სამი მონეტით და ტრადიციული ან არ არის მითითებული ანდაც
თარგმნილია
შეცდომებით,
როგორც
ვთქვათ,
«მკითხაობის
და
წინასწარმეტყველობის
ენციკლოპედიაში»
(«Энциклопедия
гаданий
и
предсказаний», М.: Астрель/МИФ, 2001) გვერდი 93. შემდგომი მკითახობის აღწერა
აღებულია The I Ching or Book of Changes» by Hellmut Wilhelm, Princeton University
Press, Princeton, New Jersey, USA, 1978.
ტრადიციული მკითხაობისთვის, ცვლილებების წიგნის მიხედვით, თქვენ
დაგჭირდებათ 49 სპეციალურად მომზადებული ჯოხი, ანდაც შეიძლება ავიღოთ
ასანთი. ელემენტარული ოპერაციით თქვენ მიიღებთ გექსოგრამას (შეიძლება
ორსაც) 2 პასუხს თქვენ კითხვაზე.
ყოველი ოპერაცია შედგება 3 ნაბიჯისგან:
1 ნაბიჯი: გაყავით ასანთის ღერები მიახლოებით 2 ტოლ გროვად.
1. აიღეთ ერთი ასანთი მარჯვენა გროვიდან და დაიჭირეთ მარცხენა ხელის
ნეკასა და არათითს შორის.
2. შემდგომ მარცხენა გროვიდან ამთვალეთ ოთხ-ოთხი ასანთი, სანამ არ
დარჩება 4 ცალი ან ნაკელბი, დაიჭირეთ ისინი საჩვენებელი და შუა
თითს შორის.
3. ამოთვალეთ ოთხ-ოთხი ასანთი მარცხენა გროვიდან, სანამ არ დარჩება 4
ასანთი ან ნაკლები, დაიჭირეთ ისინი საჩვენებელ და ცერა თითს შორის.
1

ინგლისურიდან თარგმანი — დიონის პოშკა.
თუ მკითხაობის დროს ამოგივიდათ ძველი ინი ან იანი, მათი თვისება ისაა, რომ ისინი დროთა
განმავლობაში იცვლიან თავის ბუნებას საპირისპიროდ. ანუ ძველი ინი გარდაიქმნება ახალ იანად,
ძველი იანი კი ახალ ინად, შედეგად ძველი ხაზების არსებობა გვაძლევს ორ გექსოგრამას,
შესაბამისად ახლო მომავალს და უფრო წაშლილს, ამოტივტივებულს პირველიდან.
მკითხაობამ მიგვითითა «პის» გექსოგრამაზე:
2

რახან მეხუთე ხაზი არის ძველი იანი, ამიტომაც მოგვიანებით პირველადი გექსოგრამა გადავა
გექსოგრამა «კუნში»:
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აღრიცხვა: პირველი ნაბიჯი გაძლევთ ასანთების რაოდენობას მარცხენა
ხელში, ტოლი 5-ის ან 9-ის. მაგრამ ამ ნაბიჯში პირველი ასანთი, რომელიც იყო
აღებული მარჯვენა გროვიდან არ ითვლება და ამიტომაც მათი რაოდენობა იქნება
4 ან 8. ამასთან ერთად, 4 აღინიშნება როგორც მთელი რიცხვი და მისი
კოეფიციენტი ტოლია ორის.
მას შემდეგ რაც თქვენ ჩაიწერეთ მიღებული კოეფიციენტი, გადადეთ ასანთის
ღეროები მარცხენა ხელიდან გვერდით, ისინი არ გამოგვადგება შემდგომ
ოპერაციამდე.
2 ნაბიჯი: ისევ გადაანაწილეთ ასანთის ღეროები მიახლოებით ორ ტოლ
ნაწილად და გაიმეორეთ 1,2 და 3 პუნქტები პირველი ნაბიჯიდან. ერთადერთი
განსხვავება პირველი ნაბიჯისგან ისაა, რომ ასანთების რაოდენობა მარცხენა
ხელში იქნება 4-ის ან 8-ის ტოლი. ჩაიწერეთ მიღებული კოეფიციენტი და
გადადეთ ასანთის ღეროები მარცხენა ხელიდან გვერდით.
3 ნაბიჯი: დარჩენილი ღეროებით გაიმეორეთ მეორე ნაბიჯი.
ახლა დაალაგეთ ყველა მიღებული კოეფიციენტი. თუ ჯამი უდრის:
9, ეს არის ძველი იანი ----0---6, — ძველი ინი

----X----

7, — ახალი იანი

----------

8, — ახალი ინი

---- ----

ამის საშუალებით გამოვა გექსოგრამის პირველი ხაზი. რომ მივიღოთ
დანარჩენი ხაზები, უნდა გავიმეოროთ იგივე ოპერაცია ხუთჯერ. დაიმახსოვრეთ,
რომ გექსოგრამის ხაზი იწერება ქვევიდან ზევით. ანუ პირველი ხაზი — ყველაზე
ქვევითაა, ხოლო ბოლო ოპერაცია გვაძლევს გექსაგრამის ყველაზე ზევითა ხაზს.
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ჯოან ბანინგსი (თარგმანი K.I.)

ეტაპობრივი ინსტრუქცია,
ტაროზე მკითხაობის რიტუალზე1
მთარგმნელისგან: გთავაზობთ ნათარგმნს ტაროზე სამკითახო რიტუალს, ჯოან
ბანინგსის მიერ, მისი საიტიდან http://learntarot.com. თქვენ თუ ფლობთ
ინგლისურს — მისი საიტი შესანიშნავი ადგილია რომ შეისწავლოთ ტარო:
ადვილად, გარკვევით, ხელმისაწვდომი და პრაქტიკული. გირჩევთ, რადგან
თვითონ ვიწყებდი მაგით.

საერთო რიტუალი ტაროზე სამკითხაოდ
I. თავიდან მოამზადეთ:
1.
2.
3.
4.

თქვენო ჩაწერილი კითხვა;
თქვენი ტაროს კარტი;
თქვენი განლაგების სქემა, რომლითაც თქვენ იმკითხავებთ;
სურვილით — კარტის და განლაგების აღწერა.

II. მკითხაობისთვის კეთილმოწყობა
1. მოაწყვეთ გარემო თქვენი გემოვნებისამებრ.
2. დაჯექით სუფთა ადგილის წინ.
3. მოადუნეთ და დააწყნარეთ თქვენი ფიქრები. გააკეთეთ რამდენიმე ღრმა
ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა.
III. კითხვის დასმა
1.
2.
3.
4.
5.

ამოიღეთ კარტი კოლოფიდან.
ერთი ხელით აიღეთ კარტი, მეორეთი კი დააფარეთ ისინი.
დახუჭეთ თვალები.
წარმოთქვით მიმართვა2.
წარმოთქვით ჩაწერილი კითხვა.

1

ინგლისურიდან თარგმანი — დიონის პოშკა.
მიმართვა — შეიძლება იყოს ნებისმიერ გემოზე; მაგალითად, მიმართვა დიდ ანგელოზ H.R.U.
«Golden Down» («ოქროს ნათება»). ანდა როგორც ბებია ასწავლიდა, მთავარია, რომ მიმართვა იყოს
სიბრძნის მოწოდება ზებუნებრივიდან.
2
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IV. კარტის აჩეხვა
1. ჩეხეთ კარტი სანამ არ მიხვდებით, რომ საკმარისია.
2. როცა კარტს ჩეხავთ იფიქრეთ თქვენ კითხვაზე, მაგრმ დაუძაბავად.
V. კარტის მოჭრა
1. დადეთ კარტი თქვენს წინ, მოკლე ბოლოთი თვენსკენ.
2. მოჭერით კარტი, დაუგეგმავი წყობით, შემდეგნაირად:
ა. მოხსენით კარტის ზედა ნაწილი;
ბ. დადეთ ის ძირითადი ნაწილის მარცხნა მხარეს;
გ. ახლა მოხსენით ნაწილი მეორე დასტიდან და იგივენაირად
მოათავსეთ მარცხენა მხარეს;
დ. ახლა ნებისმიერად შეკარით ისევ სამი დასტა მთლიანად.
VI. კარტის ამოწყობა
1. დაიჭირეთ კარტი ერთ ხელში მოკლე ბოლოდან თქვენსკენ.
2. ამოატრიალეთ ზევითა კარტი, ისე რომ ვითომ თქვენ წიგნის ფურცელს
ფურცლავდეთ.
3. დაალაგეთ კარტი იმ სქემით, რომელიც თქვენ აირჩიეთ.
4. თქვენ
თუ
არ
ხელმძღვანელობთ
ამოტრიალებული
კარტის
მნიშვნელობით, ამოატრიალეთ ისინი სწორ პოზიციებად.
VII.

კარტზე რეაქცია

1. დააკვირდით თქვენს რეაქციას ნებისმიერი კარტის მიმართ.
2. შემდგომ აღნიშნეთ თქვენი რეაქცია მთლიანი კარტის განლაგებაზე.
VIII. კარტის ანალიზი1
1. გაანალიზეთ ყოველი კარტი ცალკეულად:
ა. იპოვეთ კარტის აღწერა.
ბ. გადაიკითხეთ მთავარი სიტყვები და მოქმედებები.
გ. მოძებნეთ ის მოქმედებები, რომლებიც შეესაბამებიან
სიტუაციას.

1

ამ

აქ აგრეთვე სასარგებლო იქნება ინსტრუქციის გამოყენება, მოყვანილი Fr. Nyarlathotep Otis
სტატიაში «1 არქანის ანალიზი კარტ ლოვცის, ლევიაფანების როგორც მაგალითი მუშაობის
მანტიკურ სისტემებთან» ჟურნალი «Апокриф» («აპოკრიფი») №40 (ივლისი 2011),
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bh05n36_55
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დ. სურვილებისამებრ ჩაიწერეთ თქვენი აზრები და გრძნობები.
ე. აღნიშნეთ კარტის შებრუნება — სწორია თუ უკუღმართი.
2. გაანალიზეთ როგორ შეესაბამებიან კარტები ერთმანეთს.
3. გამოიყენეთ ინტერპრეტაციის პრინციპი.
4. შეამჩნიეთ მოულოდნელი ცვლილებები.
IX. ისტორიის შექმნა1
1. დაიწყეთ სპონტანურად ისტორიის მოყოლა, რომელსაც ხედავთ თქვენს
კარტში.
2. სურვილებისამებრ
ჩაიწერეთ
ისტორია,
საწერი
კალმით
ან
დიქტოფონზე.
X. განზოგადოების მკითხაობა
1. იფიქრეთ საერთო თემაზე, ანდაც გზავნილზე თქვენს განლაგებაში.
2. ჩაიწერეთ თქვენი პასუხი კითხვაზე, განზოგადოვებულ ფორმაში. (1-2
წინადადებაში).
XI. მკითხაობის დასასრული
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XII.

ჩაიწერეთ ამოვარდნილი კარტი და მათი განლაგება მწყობრში.
შეკრიბეთ კარტი და შეკარით ერთად.
ერთი ხელით აიღეთ კარტი და მეორეთი დაფარეთ ისინი.
დახუჭეთ თვალები.
წარმოთქვით ხმამაღლა თუ რა გამოიტანეთ ამ მკითხაობიდან.
მადლობა მოუხადეთ თქვენს შინაგან მქადაგებელს2.
ჩაალაგეთ კარტი უკან კოლოფში.
საჭიროებისამებრ დაალაგეთ გარემო.
მიღებული ინფორმაციის გამოყენება

1. განსაზღვრეთ მომავალი მოქმედებები მიღბული ინფორმაციის
მიხედვით.
2. ჩაიწერეთ თქვენი განზრახვა.
3. შემდგომში შეადარათ სიტუაციის განვითარება მკითხაობის ჩანაწერებს.
1

ნებისმიერი განლაგება შეიძლება ყოველთვის წარმოვიდგინოთ, როგორც ისტორია
წინასწარმეტყველებაში, კარტის მოყოლა, როგორც ისტორიის, არის საჭირო რათა იყოს
შესწავლილი წარსულის, აწმყოს და მომავლის ქმედებების დინამიკა.-მთარგმნელის შენიშვნა.
2 დიდებული ანგელოზი H.R.U. ანდაც, რომელიმე სხვა შინაგანი სიბრძნის წყარო, რომელსაც
იძახებენ რიტუალის დასაწყისში. — მთარგმნელის შენიშვნა.
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Via Infernali, http://vk.com/via_infernali (თარგმანი K.I.)

ინვოკაციები და ეგზორციზმები
თავიდან მოგცემთ ჩემს პატარა და ადვილ განმარტებას:
ინვოკაცია — სულის გამოძახება, რომ მისი გამოყენებით მოხდეს რაიმე
ცვლილებები ასტრალურ ან ფიზიკურ პლანში, ურთიერთობა, ინფორმაციის და
ცოდნის მიღება.
ეშმაკით შეპყრობილი — ადამიანის თვითცნობიერებაში გარდატეხვა
ენერგიის, სულის, სულის შესაძლებლობა, რომ იმოქმედოს ადამიანის
საშუალებით.
ექსორციზმი — ერთი სულის განდევნა ამავდროულად მეორის გამოძახებით.
სულების სამყარო ძალზე მრავალმხრივია და არ არსებობს ადამიანი,
რომელიც არ შეხვედრია რეალობაში მათ, უცოდინრობის გამო მრავალი ადამიანი,
სულების ქმედებებს და მათ ნიშნებს ხსნიან ბუნების ძალებით ანდაც მათი
გონების თამაშით. განათლებულებმა იციან როგორ დაინახონ განსხვავება მათ
შორის.
მაღალი არსებები ლაპარაკობენ ხალხთან ხელოვნების ნიმუშებით, რადგან
ისინი არიან დაჯილდოვებული შემოქმედების უნარით, აგრეთვე როგორც
განადგურების. შექმნა და განადგურება — ნათელი და ბნელი არსებებისთვის
ერთნაირი პრივილეგიებია.
სულები ლაპარაკობენ ნამუშევრების სახით, მათ მიუძღვნეს — წიგნები,
ფილმები, მუსიკა, ნახატები, შექმნილი მათი თანყოფნით და დახმარებით, რისი
შედეგიც გახდა მათთან ურთიერთქმედება. ზოგჯერ პრაქტიკოსები არ აქცევენ
სათანადო ყურადღებას ამ ხელოვნების ნიმუშებს, არამედ როცა მათში გახსნილი
სულების არხები ზეგჯერ არ ჩამოუვარდებათ შტამპებსა და სიგილებს. გინდათ
ესაუბროთ ეშმაკს — ცადეთ, ვთქვათ, წაიკითხოთ გოეთეს «ფაუსტი» ან დანტეს
«ღვთაებრივი კომედია». გასაგებია, რომ აბზაც შორის კითხვა არ შეუძლია ყველას,
მაგრამ თუ დავისახავთ კონკრეტულ მიზანს, ჩვენ მივიღებთ კონკრეტილ შედეგს.
სულის გამოძახება შეიძლება:
1) მისი სახელი, სასურველია ორიგინალი, უძველეს ენაზე. იმეორეთ
სახელი სასურველი სულის,სატვიფრეთ ის ქვაზე, ამოწვით ხეზე, დაწერეთ
ქაღალდზე თქვენი სისხლით, დაწერეთ თქვენ ხელზე — მარჯვენა ან მარცხენა.
2) მიმართვა ან მოხმობა. დაწერეთ თვირთონ თქვენი წარმოდგენით
გამოძახებულ სულზე. თავიდან იკითხეთ მომზადებული წყევლა ან ლოცვები —
რაც უფრო ძველი იქნება, მით უკეთესი. ყურადღება მიაქციეთ წარმოთქმის
სისწორეს. იცოდეთ თარგმანი და იკითხეთ ტექსტთან ერთად. თქვენ უნდა
იცოდეთ ყოველ ასომდე, თუ რას კითხულობთ. ხოლო მერე დაიწყეთ თქვენი
მიმართვის წერა — სულები თვითონ დაგეხმარებიან.
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3) სურათი ნახატის ან ქანდაკების სახით. დახატეთ თქვენი სული თქვენ
თვითონ. თუ არ ხართ მხატვარი, მაშინ გადახატეთ სხვისი ნახატიდან თავისი
დეტალების დამატებით. შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე ნახატის შერწყმა.
მნიშვნელოვანია თუ რას დებთ თქვენს სურათში, რომელი სულის ასპექტი გსურთ
გამოხატოთ. სულები ყოველთვის თან ახლავენ და დგანან გვერდით, როცა
ხატავენ. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა ინვოკაციის.
4) სიგილი, სიმბოლო, ნიშანი, პორტალი. დახაზეთ საღებავით ან საკუთარი
სისხლით. დახატეთ ნახატი, რომელიც შეიცავს ან ნიშანს. უკეთესია დახატოთ
ანდაც თხოვეთ ვინმეს დაგახატოთ თქვენს სხეულზე. თუ თქვენ აპირებთ
გრძელვადიან სამუშაოს. ნიშანი ჯდება როგორც ტატუიროვკა, წყლულის სახით ან
გახურებული კრინით. ვინც ამას ჩასდის, მას აქვს გათვითცნობიერებული თუ რის
გამო აკეთებენ. მე არ მოგიწოდებთ სხეულის «დაზიანიბას», მაგრამ რაც უფრო
დიდია ფასი, მით უფრო ძლიერია მიღებული შედეგი.
5) კონტრაქტს აძლიერებენ ძალაუფლების ატრიბუტები კონკრეტული
სულის, სარიტუალო ნივთები, სუნელები და სასმელები, რომელიც მიღძვნება
სულს. თქვენ უნდა წაიკითხოთ ბევრი ინფორმაცია სულზე, შეისწავლოთ ყველა
ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, სადაც გვხვდება მისი სახელი, გადაფურცლოთ
ათეულობით წიგნი, სანამ თქვენ არ მიხვდებით თუ რიგორ გამოიყურება თქვენი
სული, რა შეუძლია მოგცეთ და რა ფასი ექნება ამ ძღვენს.
6) სულებს იყვართ მსხვერპლი. ხშირად წირავენ ფრინველებს და
ცხოველებს, — ეს არ არის საუკეთესო გზა — წაართვა უცხო სიცოცხლე, რომელიც
თქვენ არ გეკუთვნით. ყველას სულსაც არ მოსწონს ეს.
ცოტათი უფრო რთულია შესწირო თავისი — საკუთარი სისხლი, საკუთარი
ტკივილი. ზოგიერთი პრაქტიკი, ავიღოთ ვალენტინ სკავრი, ურჩევენ
თვითწამებას. ეს ძლიერი საშუალებაა, რომელსაც აქ უძველესი დასაბამი,
რომელიც იწყებს ჯადოქარის მიერ დავიწყებული ღმერთების და მათი სისხლიანი
კულტების, მაგრამ რატომღაც ეს ყველაზე მეტად მოეწონათ ქრისტიანებს და
გამუდმებით ანხორციელებდნენ ასეული წელი მონასტრებში.
საკუთარი სისხლი — ცოტა და პატარა ჭრიკიდალ — უნევერსალური
მსხვერპლია. ეს არის ერთიანობის ნიშანი სულთან და მასთან ურთიერთობის
კეთილ სურვილთან. სისხლს ურევენ ღვინოს, ეს მისტერია ხანჯალისა და სასმისის
სექსუალური ენეგრიის აღმოფხვრა — უფრო საინტერესო და სასიამოვნოა
ბევრი სულისთვის მსხვერპლი, მაგრამ ამისთვის თქვენ დაგჭირდებათ სანდო
სარიტუალო პარტნიორი, მიმავალ იგივე მაგიური გზით და რომელიც იზიარებს
თქვენ ხედვას პრაქტიკაზე.
კარგი მსხვერპლია — მარხვა მნოშვნელოვანი რიტუალის წინ, ის გრძელდება
3, 9, 28 ან 40 დღე.
ყველაზე ცნობილი მაგალითია — ქრისტეს მარხვა უდაბნოში, როცა ის
მხოლოდ წყალს მიეტანებოდა — ეს არის ძლიერი ნეკრომანტის მარხვა. მე არ
დავიწყებ აქ ამის განხოლვას, არსებობდა ქრისტე თუ არა, იყო თუ არა ის ღმერთის
მიწიერი განსახიერება, ღმერთის შვილი, წინასწარმეტყველი ან მაგი, რომელმა
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ჯადოქარმა მოინდომა ამ მარხვის განხორციელება და იცოდა თუ არა რა ძალას ის
ბოლო — ბოლო მიიღებდა. ევანგელეში ნათქვამია, რომ ორმოც დღიანი მარხვის
ბოლოს, უდაბნოში ქრისტეს ეახლა სატანა, რომ შეეცდინა ის და მერე ანგელოზი,
რომ მისალმებოდა მას, მერე მან დაიწყო ლაპარაკი და წინასწარმეტყველება
ღმერთის სახელით და მიიღო ძალა, რომ განედევნა ეშმაკები და მკვდარი
გაეცოცხლებინა.
მარხვა ხდება ძლიერი ინსტრუმენტი, თქვენ თუ იცით, რის გამო თქვენ უარს
ამბობთ ყოველდღიურ სიამოვნებაზე. რაც უფრო ძლიერია მოთხოვნა, რომელზეც
თქვენ უარს იძახით, მით უპრო დიდია ენეგრიული პოტენციალი ამ მარხვის, და
აქედან გამომდინარე, მომდევნო პრაქტიკებიც.
მარხვა — ეს არის საკუთარ თავის დაძლევა, ჩარჩოების და ზღუდების
რეალურობაში.საერთოდ, შეიძლება ითქვას, რომ ვისაც არ შეუძლია უარი თქვას
და გაწიროს თავი მიზნის გამო, ეს ადამიანი ვნებების მონაა.
არაა აუცილებელი სრულიად უარი თქვა საჭმელზე. კარგი მარხვის
ვარიანტია — წყალი, წვენები, რძე, მარხვის სხვა ვარიანტია, რომელიც იღებს
დასაბამს ინდუისტურ და ტიბეტურ სწავლებებში — ხილი, თაფლი, თხილი.
უმეტეს შემთხვევაში მარხვის დროს უარს ამბობენ გართობისგან — ტელევიზორი,
კინო, მოგზაურობა — ზძღუდავენ ხალხთან ურთიერთობას, განმარტოვდებიან
ჩაკეტილ შენობაში, სადაც ღამე სანთლების შუქზე შესაძლეელია წაიკითხონ
საჭირო მასალა მომავალი რიტუალებისთვის. სერიოზული მარხვის დროს,
როგორც მინიმუმ უარს ამბობენ ხორცზე, ალკოჰოლზე, სიგარეტზე, სექსუალურ
კონტაქტებზე.
ნეკრომაგიის პრაქტიკებისას ნახსენებია ცხრა დღიანი მარხვა პურზე და
ყურძნის წვენზე. უარის თქმა მარილზე — სიმბოლოა სიკვდილისეული დალაგება,
იმიტომ რომ მარილი არის კონსერვატორი. პური, გამომცხვარი საფუარის გარეშე
და დაუდუღებელი ყურძნის წვენი არიან მატერიის სიმბოლოები, რომლებიც
არიან უსულონი — მიწიერი მტვერი, რომელბშიც არ არის ჩაბერილი სული. ამის
გარდა, პური და ყურძნის წვენი არიან ნეკრომანტიის ანალოგები პურის და ღვინის
განწმენდა: მათი ჭამით ნეკრომანტი მეთოდიკაში რომ გადაიქცეს ბალენტინ
სჯკავრი ურჩევს სამ დღიან მარხვას უმ ხორცზე და წყაროს შელაპარაკებულ
წყალზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პრაქტიკა შეიძლება გაკრიტიკდესთანამედროვე
სამედიცინო გაგებით.
7) ნივთი ან ტალისმანი. სულებს უყვართ ხალხთან ლაპარაკი ნივეთების
სახით. თქვენ თუ გაგაჩნიათ სულის კულტის ატრიბუტი — ეს გააძლიერებს
კონტაქტს. ქვები და ნივთები ძველი საკულტო მონასტრებიდან ზოგჯერ ხდებიან
ძლიერ გადამცემებად, რომელსაც გაყავს სულის არხი. ტრაფარეტების კანონს
შეუძლიათ გადაატრიალოს მთელი ისტორია, თუ იქნებიან ნაპოვნები და
მოხვდებიან გამოცდილი პრაქტიკის ხელში. მაგრამ კონტაქტისთვის შეიძლება
საკმარისი იყოს ერთი ქვაც საკურთხევლიდან, მაგალითად, ქვა დანგერული
ბაალის მონასტრიდან სირიაში, რომელზეც ჩვენ უკევ ბევრი ვილაპარაკეთ და
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დავწერეთ. რა უდიდესი ძალა გააჩნდა კტულხუს სტატუეტკას ლავკრაფტის
ამბავიდან!
ქრისტიანული სიწმინდებს, ზოგჯერ გააჩნიათ პრობლემები მოპოვების
ისტორიაში და მათი ნამდვილობა ზოგჯერ ძლიერად კრიტიკდება. არის თუ არა
ნამდვილი ლურსმები ქრისტეს ჯვარიდან, რომაელის შუბი რომლითაც იყო
მოკლული ქრისტე, ეს ყველაფერი სიმართლეა თუ მათ მიიღეს მისტიკური ძალა
მომლოცველთა რწმენით? წმინდა ბრიგიტის კბილები ევროპულ ეკლესიებში
უფრო მეტია, ვიდრე ადამიანს გააჩნია ფიზიკურად, მაგრამ ყოველი მათგანი
დაჯილდოვებულია რაღაც მადლით, რომელიც რეალურად ეხმარება ვიღაცას.
საიდუმლო ელემენტარულია — არხის გახსნა ნივთის საშუალებით.
ღვთისმშობლის სარტყელმა შეკრიბა სალოცველად ათასობით ნორწმუნე და
გამოიწვია მასიური ისტერია: ვიღაცა განიკურნა, ვიგაცის მეტაფიზიკური სიგიჟე
გააძლიერა. ცხადია, რომ თვითონ ღვთისმშობელმა ეს ქამარი შექმნა მზრუნველი
და ყურადღებიანი მონაზვნების ხელებით, როცა გამოეცხადა მათ სიზმრებში.
ჩვენ არ ვიცით, იყო თუ არა ბაფომენას გამოსახულება ელიფას ლევის
წიგნიდან, იდოლის გამოსახულებად, რომელსაც მრავალი ასწლეულის
განმავლობაში მანამდე ეთაყვანებოდნენ ტამპლიერებეი. მიუხედავად ამისა, ის
გახდა პოპულარული აშკარად ბაფომეტას ნებით.
ამიტომაც ყოველი ჯადოქარს შეუძლია შექმნა სულის არტეფაქტი, სული კი
ჩაბერავს მასში ძალას, თუ მიიჩნებს საჭიროდ.
ასე რომ, ჩვენ ჩამოგითვალეთ შვიდი მარტივი და როგორც ყველაფერი
მარტივი, გენიალური საშუალება სულის ინვოკაციისთვის.
მიუხედავად
ამისა,
სულთან
სრული
კონტაქტის
დამყარება
შესაძლებელიამხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იცით მისი ისტორია და მისი
ადგილი იერარქიაში. ბლენებს და ნათლებს აქვთ საკუთარი იერარქია, რომელსაც
აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთკავშირი.
სულების რაღაც ნაწილს იძახებენ იმის სახელებით, ვინც დგას იერარქიულად
უფრო ზევით — მითუმეტეს გამოძახებისთვის გამოიყენება ზემდგომი სახელები
მათ საკუთარ იერარქიებში, განდევნის შემეთხვევაში კი — ზემდგომი სახელების
საწინაამღდეგო იერარქიიდან.
ზეცისა და ჯოჯოხეთის მბრძანებელი, პირობითად იერარქიულად ტოლები
არიან და მათი განდევდა ან გამოძახება ერთმანეთის სახელებით აზრი არააქვს,
მიუხედავად ამისა, ზოგი პრაქტიკი მხოლოდ ამითაა დაკავებული, იმის მიმართ,
რომელიც აირჩევა ურთიერთობისთვის, ამას თან ახლავს ჭეშმარტი და აშკარა
ნიშნებით ფიზიკურ პლანში. მათი გამოძახება ან განდევნა ხალხის ხელში არაა,
მაგრამ თუ მისცემ გასაგებად, რომ ისინი არასასურველი სტუმრები არიან, ისინი
რა თქმა უნდა, წავლენ თვითონ. მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ასეთი რანგის
არსებებთან ურთიერთობისგან არავის არ უთქვამს უარი. ისინი, რომლების გონება
ვერ იაზრებს ამას, გიჯდებიან (ნეტარნი, «ღვთის ხალხი», «ეშმაკიდესულები»)
სხვები კი იღებენ სერიოზულ განათლებას და ხდებიან წმინდანები ანდაც ძლიერი
ჯადოქრები.
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დანარჩენი სულები მაღალი იერარქიიდან, რომლებიც არ არიან მთავარი
მართველები, სავსებით შეიძლება იყვნენ გამოძახილნი ან განდევნილნი უფრო
ადვილად, მაგრამ მაგიური შრომის ჩადება მაინც აუცილებელია. ეს ყველაფერი
მიიღწევა საკუთარ მაგიური გამოცდილებით, მოსინჯვის და შეცდომების ხარჯზე.
სულს ადამიანთა შეუძლია ლაპარაკი სხივის სახით, ტაროს კარტის (ანდაც
ინფერიონის), სისტემური ნიშნების ან სიგილების, რომლებსაც გააჩნიათ
ღირებულება ანდაც ხელწერა, სილუეტების და ხედვების სახით. სულებს
შეუძლიათ ჩასახონ აზრი და აჩვენონ სურათები იქაური რეალობის.
ადამიანის ცნობიერება — უმეტეს შემთხვევაში მთავარი ინსტრუმენტი
სულთან კონტაქტისთვის, სული ლაპარაკობს იმ ენაზე, რომელიც ნაცნობია და
გასაგები ადამიანისთვის, ეს გარდატეხვა ენერგეტიკული სულის სხივისთვის
ადამიანის თვითცნობიერებაში. რაც უფრო განვითარებულია და განათლებული
პრაქტიკის ცნობიერება, რაც უფრო დიდ ინფორმაციას ფლობს ის, მით უფრო
ადვილია სულისთვის მასთან ურთიერთობა. ვთქვათ, თუ თქვენ გსურთ გაიგოთ
სულისგან ვარსკვლავის სახელი ცაზე, პირველი რიგში დაიმახსოვრეთ ყველა
სახელი თქვენ ნახევარსფოროში წლის ამ პერიოდში. ამ შემთხვევაში სული
დაგისახელებთ თქვენი ვარსკვლავის სახელს. მათ არ უყვართ ძალიან ხშირად
გაგიხსნათ თქვენ ახალი რაღაცეები, ძირითადად, გახსნა გამომდინარეობს უფრო
ღრმა ინტერპრეტაციიდან, ადრე მიღებული ინფორმაციიდან.
«სულთან დიალოგისას:
- მომეცი მე სფიროტების სქემა ასოების მითითების, სფერების ასოების შორის
გზების მითითებით!
- აკრიფე საძებარში “სეფერ იეცირა”.
- კარგია, ეს სქემა გამომადგება.
- მაგრამ დაფიქრდი, როგორ მოგცემდი მას მზა ფორმით, თუ შენ არ
გეცოდინებოდა სეფერ იეცირა?»
სულის განდევნისას მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისაა, რომ აბსოლუტური
თავისუფლება მიუღებელია სულისთვის. ერთი ძალის განდევნისას, თქვენ
ხვდებით მეორე ძალის კონტროლის ქვეშ. ქრისტიანებს, როცა სურთ განდევნონ
დემონური ძალები, კითხულობენ ლოცვას ღმერთისკენ მიმართულს: «მოდი და
გაესახე მასში». მე ყოველთვის მაკვირვებდა, რატომ არსად არ წერენ ღმერთით
ღმერთზე გამარჯვებას. ქრისტიანების პრაქტიკა გამომდინარეობს ზუსტად,რომ
წმინდა სულის ეშმკისეული ძლევა და შეგნებულად ეძახიან მას რომ გასახლდეს
მათში... თვითონ ღმეღთების, ანგელოზების, წმინდანების, ქრისტეს, მარიას და
დანარჩენებს, და ამასთან ერთად ეს არ ითვლება არასწორად. თუ ჩასახული
წმინდანები ძალიან აწუხენებ თავის ადეპტებს, ქრისტიანული ეგზორციზმს
ყოველთვის შეუძლია განაცხადოს, რომ სინამდვილეში ეს იყო დემონი, რათა არ
გაამჯღავნონ ჭეშმარიტება.
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ამიტომაც სანამ გავდევნით რომელიმე სულს, დაპიქრდით, ვისი სახელით
გააკეთებთ ამას, ვის ჩაენაცვლება მას და ჩასახლდება თქვენში.
ამ თემაში უფრო ღრმად ჩაუსვლელად, განვაცხადებ, რომ პირდაპირი
კონტაქტის ქონის დროს რომელიმე არსებასთან, თქვენ შეგიძლიათ განდევნოთ
ნებისმიერი ძალები მისი სახელით, რა თქმა უნდა უფრო დაბალი რანგის და
საწიმაამღდეგო იერარქიის.
ექზორციზმი ინვოკაციის მაგვარია.
თქვენ იყენებთ სულის ყველა ინსტრუმენტს და ნივთს, როგორც ინვოკაციის
დროს და მოქმედებთ მისი სახელით. განდევნილ სულს კი, საწინაამღდეგოდ
ყოველგვარად დამცირებას ცდილობ, სიმბოლიკის და მისი გამოსახულების
განადგურებით.
ასეთ შემთხვევაში ექზორციზმი — სავსებით სხვა, როგორც სულმოწინაამღდეგის ინვოკაცია, უმეტეს შემთხვევაში უფრო ძლიერის, მხოლოდ ერთი
წარმოთქმის დროს სული ვალდებული ხდება წავიდეს.
კიდევ მსურს ავღნიშნო, რომ ეშმაკისეული ჩასახვა არსებოს რამდენიმე სახის
გათვითცნობიერებული და პირიქით გაუთვითცნობიერებული, სურვილისამბრ
და იძულებით, ძლიერი პრაქტიკი ყოველითვის გაიგებს, თუ ვინ ელაპარაკება მას,
რადგან შეუძლია პირდაპირ კითხოს სულს მისი სახელი და მიიღოს სწორი
პასუხი. პრაქტიკები მართავენ სულებს, მათი ურთიერთპატივისცემა აქვთ. მისი
საშუალებით სულები აწარმოებენ თავის ნდობას რეალურ სამყაროში,
რეალიზაციას აძლევენ თავის შემოქმედებით ნიჭს,გადასცემენ შეტყობინებებს და
ცოდნას, ამადროულად ახორციელებენ პრაქტიკის სურვილებს. პრაკტიკს სულები
ურჩევენ, სთავაზობენ, მაგრამ არ შეუძლიათ უბრძანონ ანდაც თავს მოხვიონ.
გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, როცა მფარველი იძულებულია დაიცვას
მორჩილი, ვთქვათ, აიძულოს გადაუხვიოს გზას, რომელზეც რამდენიმე წუთში
მოხდება დიდი ავარია. ამ შემთხვევაში არ შეიძლება სულის დადანაშაულება,
იმაში რომ ძალიან უტიფრად აკონტროლებს თავის თანაშემწეს. ეს არის
აუცილებელი, თუ სხვა გამოსავალი არაა. ეს შეიძლება შეადარო მფარველ
ანგელოზთა მოქმედებებთან, რომლებისაც წამთ ქრისტიანებს.
ჩვეულებრივი ხალხს არ გააჩნიათ მაგიური ცოდნა, ზოგჯერ ხდებიან
სულების მსხვერპლად, მათ მონებად, მათ იყენებენ როგორც საკვებს,
ენერგეტიკულად ჭამენ, აუპატიურებენ მათ თვითცნობიერებას, აიძულებენ
არასასურველ ქმედებებზე, რომლებსაც არ მოაქვთ არაფერი პრობლემების და
იმედგაცრუების გარდა.
არ არსებობს უნივერსალური რეცეპტი, თუ როგორ არ გახდე სულის
საკვებად: აიშვა ადვილია, გაენთავისუფლო კი ძნელი. ალბათ შინაგანი ნებისყოფა
და პრაქტიკა — ერთადერთი ინსტრუმენტი რომ აკონტროლო სულები. იმარჯვებს
უძლიერესი.
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