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ქარტია
საერთაშორისო საზოგადოებრივი,
ოკულტურ-რელიგიური მიმოხილვის

ჟურნალი «აპოკრიფის»
ავტონომიური განყოფილების შესაქმნელად
ქართულ ენაზე
ნამდვილი ქარტია ეძლევა Magnika Dagon (https://facebook.com/M666D, ქ.
თბილისი), — ს იმასზედ რომ იგი წარმოადგენს ოკულტურ-რელიგიურ ჟურნალ
«აპოკრიფ»-ს
საქართველოში.
უფლებამოსილება
ენიჭება
წარმოადგინოს
ჟურნალის ინტერესები ქართულ ენაზე საქართველოში. აგრეთვე:
 დამოუკიდებლად (მთავარ რედაქტორთან შეთანხმების და კონსულტაციის
შემდგომ) დაამატოს, განავრცოს, დაამუშავოს და თარგმნოს ქართულ ენაზე
გამოსაცემი ჟურნალის ნომრისთვის;
 მიიღოს მონაწილეობა ჟურნალის ოფიციალურ მიმართვაში;
 მოიძიოს და დაიხმაროს კორექტორები, მთარგმნელები და ავტორები და
ა.შ.;
 დადოს ხელშეკრულებები სხვადასხვა გამომცემლობებთან, ჟურნალ
«აპოკრიფის» ბეჭდური ვარიანტის გამოსაცემად;
 მთავარი რედაქტორის თანხმობის შემდგომ — გააკეთოს განცხადება
ქართულ ენოვან სივრცეში ჟურნალის სახელით;
 განახორციელოს მოღვაწეობა ოკულტური ცოდნის გავრცელებაში,
რომელიც არ ეწინააღმდეგება ჟურნალ «აპოკრიფის» საბაზისო პრინციპებს
(ანუ:
გამჭვირვალეობა
შემეცნებითი
მასალების
გავრცელებაზე,
არადოგმატური და ა.შ. რომელიც იქნება წინასწარ შეთანხმებული
ჟურნალის მთ. რედაქტორთან).
ქარტიის უკან გაწვევა, ჩასწორება ან გადაცემა შესაძლებელია ცალმხრივი ან
ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე მთ. რედაქტორთან; ქარტიის მოქმედება,
გადაცემა, უკან გაწვევა ან ჩასწორება ძალაში შედის ოფიციალურ რესურსზე
ჟურნალის გამოქვეყნების შემდგომ.
ელიას ოტის — ჟურნალის მთ. რედაქტორი
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Sham-Dalaia-Vedaia (თარგმანი Sophie Nozadze)

ჟესტები
ალიახას სამი მმართველის სისტებაში1
ზოგადი შენიშვნები ჟესტებთან დაკავშირებით
პრაქტიკაში გამოყენებული უამრავი ჟესტიდან, ქვემოთ მოვიყვანთ მხოლოდ
მათ ნაწილს. ზოგირერთი ჟესტი გამოიყენება რიტუალებში, ხოლო ზოგი კი
სულის განწმედისთის და ლოცვებში. აქ ნაჩვენებია მბრძანებელ ალიახას გზის
ძირითადი ჟესტები.
1.

მოხმობის ჟესტი
მოხმობის ჟესტი — რიტუალურ პრაქტიკებში გამოიყენება მხოლოდ მაშინ,
როცა იკითხება ლოცვის ან ჰიმნის ტექსტი, განწყობის ასამაღლებლად და
გარკვეული ძალების მოსახმობად. ტექსტი იკითხება ცერა თითების შეერთებისას
წარმოქმნილ
ხვრელში.
თითები
მიმართულია
მაღლა,
მტევნები
კი
ჰორიზონტალურად მდებარეობენ.
2.

ვური 1
1

წიგნიდან «ალიაჰას სამი მბრძანებელი».
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3.

ვური 2
4.

ვური 3
«ვურ»-ის ჟესტები მხოლოდ პრაქტიკაში არ გვხვდება. ისინი შემდეგი
მიმდევრობით გამოისახება, პირველია ვურ — 3; შემდეგ ვურ — 2 და ვურ — 1.
5.

წყაროდან წამოსული ნაკადის ჟესტი 1
6.

წყაროდან წამოსული ნაკადის ჟესტი 2
9
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პირველად გამოისახება მეორე, ხოლო შემდეგ პირველი ჟესტი; 1 — თვითონ
ნაკადის ჟესტია, ხოლო მეორე კი წყაროდან წამოსული ნაკადის ჟესტი. მოცემული
ჟესტების გამოსახვისას ხელები მიმართულია ზემოთ.
7.

ჩაწერის ჟესტი
მისი მეშვეობით ასრულებენ ჰაერში სხვადასხვა მაგიური სიმბოლოს
მოხაზულობას (მაგიური კვერთხი ან დანის არ ქონის შემთხვევაში), ხოლო №20
ჟესტის მეშვეობით გამოსახულ სიმბოლოში შეჰყავთ ენერგია.
8.

კიში
«კიშ» — ის ჟესტი ყველა წინაღობას ანგრევს და აღებს კარიბჭეს.
9.

ღაღადების ჟესტი
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ეს ჟესტი გამოიყენება მაშინ, როცა პრაქტიკოსი მიმართვას რომელიმე
კონკრეტულ ძალას დასახმარებლად ან თხოვს მიიღოს მსხვერპლი ან უბრალოდ
სარიტუალო ტექსტს კითხულობს. ხელები გაშლილია მხრების სიგრძეზე.
10.

დაცვის ჟესტი ან კონცენტრაციის მოხდენის ჟესტი
ჟესტი იცავს პრაქტიკოსს, რომელიც ქმნის მის ირგვლივ დამცავ წრეს. როცა
მას დამჯდარ პოზაში ასრულებენ, იგი ეხმარება კონცენტრაციის უნარის
მიღწევაში რაიმე კონკრეტულ საგანზე.
11.

შავი ცეცხლის ჭერის ჟესტი
გამოიყენება მაშინ, როდესაც მიმდინარეობს პრაქტიკა შავიცეცხლით.
12.

ენერგიის წართმევის ჟესტი (მიღების ჟესტი)
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13.

ენერგიის მიმღები ჟესტი
14.

ენერგიის შენარჩუნების ჟესტი
ეს ჟესტები ენერგიის მისაღებად გამოიყენება.
15.

დამხურავი ჟესტი
16.

ფოკუსირების ჟესტი
12
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ფოკუსირების ჟესტი გამოიყენბა კონკრეტულ საქმეზე ფოკუსირების
მოსახდენად. პრაქტიკოსი დგება მარცხენა მუხლზე და ხრის თავს. ხელები ეხება
მიწას გაშლილი თითებით. რამდენიმე წუთით თავისუფლდებით აზრებისგან და
აწარმოებთ პრაქტიკას,
17.

კურთხევის ჟესტი
მისი გამოყენება შეიძლება ირგვლივ დამცავი წრის შესაქმნელად.
18.

ძალის ჟესტი 1
19.

ძალის ჟესტი 2
ძალის ჟესტები გამოიყენება მაშინ, როდესაც გრძნობთ რომ თავს დაგესხნენ.
ხორციელდება გარკვეული არსების მოხმობა (როგორც წესი ეს ერთ — ერთი
მტაცებლი არსებაა) ხოლო შემდეგ 2 ძალის ჟესტით მარცხენა ხელით ჭიპისა და
მზის წნულის დონეზე. მარჯვენა ხელი აწეულია მხრის დონეზე და გამოიყენება 1
13
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ჟესტი. შემდეგ ამ ხელით ხდება თითქოსდა თავდამსხმელი ძაფის გაწყვეტა.
მოძრაობა ხდება მარჯვენა მხრიდან მარცხენა ფეხისკენ. როდესაც ხელი გაივლის
მეორე სიმბოლოს მახლობლად ხელები თავისუფლდებიან ჟესტისგან და
წარმოითქმება სიტყვა «ხარ». ამის შემდეგ მტაცებელი გაშვებულია და მიდის
თავდამსხმელისკენ.
20.

მიმათითებელი ჟესტი
როგორც წესი მას იყენებენ ენერგიის არხის გასახსნელად.
21.

მითითების ჟესტი
მიუთითებს მიმართულებას.
22.

ნაკადის ჟესტი
14
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ამ ჟესტს დამჯდარ მდგომარეობაში აკეთებენ ზურგს უკან (ხერხემლის
მიდამოში) ცერა თითები მიმართულია ზევით.ამ მდგომარეობაში ხდება
ფორმულების წყაროს ვიბრაცია.
23.

შავი ცეცხლის ჟესტი
სრულდება დამჯდარ პოზაში, თითები მიმართულია ზევით. ხდება ცეცხლის
ვიზუალირება და მასთან მიახლოების იმიტაცია.
24.

კონცენტრაციის ჟესტი
ეს ჟესტი არც ისე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მას ხშირად იყენებენ მაშინ როცა
შედიხართ სამუშაო ადგილას ან პრაქტიკული მუშაობის დაწყების წინ.
პრაქტიკოსი დგება მარცხენა მუხლზე, ხრის თავს და წინ წევს ხელებს ამ ჟესტით
და წარმოითქმება მისასალმებელი სიტყვები იმ ძალისადმი, რომლისთვისაც
სრულდება ეს რიტუალი.
შენიშვნა: ჟესტები შესაძლოა
გამოყენებისდა მიხედვით.

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

რიტუალური ჟესტი ალიაჰას მბრძანებლებისადმი
ცერა და ნეკა თითები შევაერთოთ. დანარჩენი თითები ბოლომდე არ
მოვხაროთ, ხელი კი მივმართოთ ზევით რომელზეც გვაქვს დახატული ალიაჰას
რომელიმე მბრძანებლის ნიშანი, ცარცით ან ნახშირით.
წარმოთქვით:
 ხელი დავიჭიროთ თავის ზემოთ და წარმოვთქვათ — «დიდება

მტკიცედ მყოფო და ქედმოუხრელო იატხ-იატხარლრლ, ვუხმობ შენს
ძალას»;
 ხელი მარცხნივ, მარცხენა მხრის მიდამოში — «დიდება შენდა
გაუმაძღარო ეგგალახამოშ, ვუხმობ შენს ცოდნასა და სიბრძნეს»;
 ნარჯვენა მხარის მიდამოში — «დიდება უხილავო და თვალით
უნახავო აშტანგა-იადუ, ვუხმობ შენს მოქმედებას»;
 ისევ თავ ზემოთ — «მე თქვენი მგზავრი ვარ, თქვენ გიხმობთ და
მოგმართავთ, დაე მოვიდეს კურთხევა თქვენი ამ სამყაროში. დაე
გაიხსნას ეს რიტუალი ეგხ’იაგიხნ».
ეს ჟესტი ხსნის ცერემონიალს და ზოგადად ყველა რიტუალს, აგრეთვე
შესაძლებელია სასურველი ძალების მოსახმობად სივრცისა და წრის გაწმენდა გარე
ძალებისაგან.
რიტუალური ჟესტი სრულდება მაშინ, როდესაც სივრცე გაწმენდილია უცხო
და გარე ძალებისაგან. სივრცე იწმინდება საკმევის გამოყენებით (საკმეველის კმევა)
გაწმენდა ხორციელდება შემდეგნაირად: მარჯვენა მხრიდან ვიწყებთ ოთახის ან
სივრცის შემოვლას წრიულად, ყოველ მხარეზე ვაკეთებთ მცირედ პაუზებს და,
საკმევს სამჯერ ვერტიალური მიმართულებით ზევიდან ქვემოთ ვამოძრავებთ
შემდეგი სიტყვებით: «მართველებისადმი მონიჭებული ძალით ვდევნი ყოველ
ძალას, ვინც აქ იმყოფება. ეგხიაგიხნ». რიტუალის დამთავრების დროსაც იგივე
მოქმედება ხორციელდება, ხოლო ტექსტი კი სხვა იკითხება «მადლობას ვუხდი და
ვუშვებ მშვიდობით ყოველ ძალას, ვინც აქიმყოფება, დაე მუდამ იყოს თქვენი ძალა
ჩემთან. ეგხიაგიხნ».

სხვა ჟესტები, მცირე და დამხმარე რიტუალები
კურთხევის ჟესტი
ჩავიმუხლოთ მარჯვენა ფეხით. ხელები გავშალოთ წელის დონეზე, თავი
დავხაროთ და წარმოვთქვათ:

«მაკურთხეთ მე, იატხ-იატხარლრლ, ეგგალახამოშ, აშტანგა-იადუ
და მატარეთ თქვენს გზაზე, დაე იყოს ასე!»
ეს ჟესტი გამოიყენება როდესაც გჭირდებათ დალოცვა და გარკვეული
ძალებისაგან კურთხევა.

16

«აპოკრიფი» საქართველოში, №2: 03.2014

ძალის ჟესტი
ფეხები დავდგათ მხრების სიგანეზე. მარცხენა ხელით, მარჯვნიდან მარცხნივ
მხრების დონეზე ჰაერში გავუსვათ სწორი ხაზი და წარმოთქვით:

«გიხმობ შენ, იატხ-იატხარლრლ, მომეცი ძალა».
შემდეგ ისევ გახაზეთ ჰაერში ხაზი მარჯვენა მხრიდან ვერტიკალური
მიმართულებით მარჯვენა ბარძაყამდე და წარმოთქვით:

«გიხმობ შენ, ეგგალახამოშ, მომეცი ძალა».
შემდეგ ისევ გახაზეთ ხაზი მარჯვენა ბარძაყიდან მარცხენა მხრამდე და
წარმოთქვით:

«გიხმობ შენ, აშტანგა-იადუ, მომეცი ძალა».
ამგვარად იქმნება სამკუთხედი, მისი ვიზუალიზაციით თქვენ იღებთ ძალას
სამკუთხედის შიგნიდან, როცა გრძნობთ რომ საკმარისად აიღეთ ძალა,მაშინ
შეასრულეთ მეტანიის (ქედის მოხრის) ჟესტი.
ძალის ჟესტი საჭიროა მაშინ, როდესაც თქვენ გრძნობთ რომ არ გაქვთ
საკმარისი ძალა პრაქტიკისთვის.

მეტანიის (ქედის მოხრის) ჟესტი
ფეხები დავდგათ მხრების სიგანეზე, ხელები გადავაჯვარედინოთ მთელს
სხეულზე (მარცხენა ხელი მარჯვენა მხარზე, მარჯვენა ხელი მარცხენაა მხარზე)
თავი დავხაროთ და წარმოვთქვათ შემდეგი სიტყვები:

მადლობას გიხდით, ო დიადო იატხ-იატხარლრლ,
ეგგალახამოშ, აშტანგა-იადუ თქვენი მოქმედებისთვის»
ეს ჟესტი გამოიყენება მადლობის მოხდის ნიშნად.
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Kasandra (თარგმანი Sophie Nozadze)

რიტუალი სიმდიდრისთვის
დაე ადიდებდეს ეს მსხვერპლი ცოდვას, სისხლში ამოვლებული და
მსხვერპლად შეწირული სატანისადმი! ამინ!
თავდაპირველი და სამუდამო ქაოსის გაჩენით სამყაროს მარადისობაში!
და შესრულებული იქნეს ჩემი სურვილი ადრამელეკის სახელით, რომლის
ძალაც და ძალაუფლებაც შეუზღუდავია, ვინც მეფე და მმართველია საიქიოში!
მიიღეთ ეს მსხვერპლი მამონთან ერთად!
თქვენ გიხმობთ სამყაროს საზღვარზე!
ჩვენო მბრძანებელო მამონ! შეუზღუდავია შენი ძალაუფლება სულებე,
ვინაიდან არ აქვს საზღვარი ადამიანის გაუმაძღრობას და ადამიანის სულს
სწყურია ძალაუფლება და სიმდიდრე, თვალს ახარებს ოქროს ბრწყინვალება,
ხოლო ყურს მონეტების ჩხრიალი.
მაგრამ არ ყოფნის ჩემ სულს ამ ქვეყნის საჩუქრები, მხოლოდ
დააკმაყოფილებენ ჩემ სხეულს და მიცემენ ძალაუფლებას ხალხზე!
ჯოჯოხეთის სახელით, ამინ!
ვინაიდან მე ვარ ის, ვინც გწირავთ მსხვერპლს და ადიდებს თქვენს სახელს!
ჩემი ნამდვილი სახე იმალება ადამიანთა სამყაროში და ხედავენ მხოლოდ
თვმდაბლობის ნიღაბს და ვერ ხედავენ მგელს ამ ნიღბის ქვეშ.
თქვენ წინაშე ვდგავარ მუხლმოდრეკილი — მიიღეთ ეს მსხვერპლი და
გაწყვიტეთ ჩემი პრობლემების კვანძები ამ სამყაროში!
მსხვერპლის სისხლი მომცემს თქვენს გულღიობას, ჩამძირავს სიბნელეში და
ბეჭედს დაასვამს ჩემს გამარჯვებებს!
ამინ! ამინ! ამინ!
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აბდულ ალ ჰაზრედი
(642? — 731/2 или 738)
პოეტისა
და
ჯადოქრის,
აბდულ ალ ჰაზრედის (ع بد هللا
 )ال حظردზუსტი ბიოგრაფიის მოძიება,
დღეს ალბათ შეუძლებელიც კია,
თუმცა
არსებობს
უამრავი
ალტერნატიული გადმოცემა და
ლეგენდა მის შესახებ, მათ შორის ჰ.
ლავკრაფტის, დ. ტაისონისა და ს.
ნეკრონომიკონის მიერ აღწერილი.
ქვემოთ
მოყვანილი
მოკლე
ბიოგრაფია
სწორედ
ამ
უკანასკნელთა შრომებს ემყარება.
ალ
ჰაზრედის
დაბადების
თარიღი ზუსტად არ არის ცნობილი,
მაგრამ დაახლოებით ვარაუდობენ
655 წელს. გადმოცემით, როდესაც
დედამისი უდაბნოში მიჰყვებოდა
ქარავანს, რათა ენახა საქმრო და
გაჰყოლოდა ცოლად, აბდულზე
სწორედ მაშინ დააორსულა ჯინმა,
მაგრამ
მისი
არნახული
ღვთისმომსაობა აბათილებდა ამ
ხმებს.
ამბობენ რომ ახალგაზრდობაში
ალ ჰაზრედი გახლდათ მაღალი და
წარმოსადეგი ჭაბუკი, რომელიც
გამოირჩეოდა გრაციოზულობით, უჩვეულოდ თეთრი კანითა და მწვანე
თვალებით... ამასთან ცნობილი იყო თავის ღვთისმოსავობით, წინასწარმეტყველი
მუჰამედის სწავლების ერთგულებით და საკვირველი პოეტური ნიჭით. თუმცა
ყველაზე გასაოცარი მაინც მისი ხმა იყო...
მას შემდეგ რაც იემენის მმართველმა მოისმინა ბავშვის საოცარი
შესაძლებლობების შესახებ, თორმეტი წლის ალ ჰაზრედი იახლა თავის კარზე.
მეფე იმდენად დაატყვევა ყმაწვილის ახალგაზრდულმა სილამაზემ, რომ მამამისს
შესთავაზა ბიჭის დატოვება თავისთან, რათა აღეზარდათ იგი სამეფო კარის
მასწავლებლებს, საკუთარი შვილების გვერდით.
ამრიგად, ალ ჰაზრედი აღიზარდა სამეფო კარზე როგორც უფლისწული და
მეფემაც საკუთარი შვილივით შეიყვარა. როდესაც ალ ჰაზრედს თვრამეტი წელი
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შეუსრულდა, მას შეუყვარდა მეფის ერთ-ერთი ქალიშვილი... ალ ჰაზრედი
დაუახლოვდა გოგონას და ცოტა ხანში ამ უკანასკნელმა ბავშვიც გაუჩინა. მალე
მეფემ მათი ურთიერთობის შესახებ შეიტყო, მეტად განრისხდა და
აღშფოთებულმა ბრძანა დაეხრჩოთ ახალშობილი. ხოლო პოეტი ალ ჰაზრედი
ღალატისთვის დასჯილ იქნა დასახიჩრებით, ის დაასაჭურისეს, მოაჭრეს ცხვირი,
ყურები და ლოყები შრამებით დაუსერეს. 18 წლის ჭაბუკი აიძულეს ეცქირა თუ
როგორ იწვებოდა კოცონზე მისი და მეფის ასულის უკანონო კავშირის ნაყოფი და
ეჭამა ბავშვის უკვე დამწვარი გვამი.მაგრამ მეფე ამას არ დასჯერდა, დაიქირავა
უდაბნოელი მომთაბარენი, რომელთაც იგი უნდა წაეყვანათ შორეულ
აღმოსავლეთში, რუბ ალ — ხალის მხარეს. იქ კი უწყლობით სიკვდილი ელოდა...
დიდი ხანი იხეტიალა ალ ჰაზრედმა უდაბნოში, ამ დროის განმავლობაში,
მისი თანამგზავრები დღისით მორიელები და ქორები, ხოლო ღამით დემონები
იყვნენ, ისინი ხომ მხოლდ მსგავს უდაბნოებსა და ხრიოკ, უდაბურ ადგილებში
ბინადრობენ.
ღამის წყვდიადში, ამ სულებმა მას შეასწავლეს ნეკრომანტია და მიიყვანეს
იქამდე, რომ მან აღმოაჩინა მიტოვებული გამოქვაბულები და მაღაროები,
რომლებიც ღრმად ჩადიოდნენ მიწაში. მან უარი თქვა თავის რწმენაზე და დაიწყო
უძველესი ტიტანებისა თაყვანისცემა, რომელთაც აღმერთებდნენ უდაბნოს
სულები... მან დაიწყო გიჟური ძიება, რათა აღედგინა საკუთარი სხეულის
დასახიჩრებული და მოკვეთილი ნაწილები, იმისათვის რომ ტრიუმფით
დაბრუნებულიყო იემენში და მეფის ასული გამოეცხადებინა თავის ცოლად.
მაგიის დახმარებით მან დამალა თავისი სახე და ჩვეულებრივი ადამიანის
გარეგნობით დატოვა უდაბნო, რათა ქვეყნიერებაზე ეძებნა საიდუმლო სიბრძნე.
სიზაში, ეგვიპტის მიწაზე, თავგადაპარსული, წარმართი მღვდლების
საიდუმლო კულტისაგან მან შეიტყო ცხედართა აღდგენის მეთოდიკა და ისწავლა
თუ როგორ ეიძულებინა ისინი, რომ შეესრულებინათ მისი ბრძანება. ქალდეაში ის
სრულყოფილად დაეუფლა ასტროლოგიას, ალექსანდრიაში ებრაელთაგან, მან
მიიღო ცოდნა დავიწყებულ ენებზე და ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ
გამოეყენებინა ხმა ბარბაროსული შელოცვების სიტყვათა წარმოთქმისას, რადგან,
მიუხედავად იმისა, რომ სასტიკმა მეფემ ჩამოართვა მას ყოველგვარი ტალანტი,
სილამაზე და ძალა, ხმა მაინც დაუტოვა...
გარდაცვალებამდე ალ ჰაზრედი დიდი ფუფუნებით ცხოვრობდა დამასკოში,
იგი თავისუფლად ანხორციელებდა თავის ექსპერიმენტებს ნეკრომანტიაში და
სავარაუდოდ სწორედ აქ, 730 წელს დაწერა წიგნი «ალ — აზიფი», შემდგომში
ცნობილი, როგორც «ნეკრონომიკონი».
გადმოცემის თანახმად იგი, როგორც ბოროტი ჯადოქარი, ქალაქის
მოსახლეობისაგან ბოლომდე მოკვეთილი და შეძულებული იყო.
გარდაცვალების თარიღად მიჩნეულია 738 წელი, ამ დროს იგი ძალიან
მოხუცი იქნებოდა.
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აგრიპა
(1486-1535)
გერმანელი ასტროლოგი, ექიმი,
ალქიმიკოსი,
ფილოსოფოსი,
მწერალი
და
ოკულტიზმის
თეორეტიკოსი ჰენრიხ კორნელიუს
აგრიპა დაიბადა 1486 წლის 14
სექტემბერში, ქალაქ კიოლნში. მისი
ბავშვობის შესახებ ბევრი რამ არაა
ცნობილი, მაგრამ სავარაუდოდ ის
ასტროლოგიითა და ფილოსოფიით
ადრეულ ასაკში დაინტერესდა.
იგი პირველად ოცი წლის
ასაკში, პარიზში გამოჩნდა, სადაც
შარლ დე ბოველთან, სიმფორიან
შამპესთან, ჟერმენ დე ჰანესთან და
სხვა
ფილოსოფ-ჰუმანისტებთან
ერთად ეზოთერული მეცნიერებების
შესასწავლი საზოგადოება დააარსა.
აგრიპა მრავალმხრივ განათლებული
პიროვნება იყო, რის გამოც 1510 წელს
«წმინდა
რომის
იმპერიის»
იმპერატორ
მაქსიმილიან
I-ის
მდივანი გახდა (თუმცა მანამდე ის არმიის ჯარისკაცი გახლდათ და ბრძოლაში
გამოჩენილი მამაცობისთვის მეფემ აგრიპა ბრძოლის ველზე დააჯილდოვა). მალე
ის ინგლისში დიპლომატიური მისიით გააგზავნეს. ინგლისში ჩასვლიდან
რამოდენიმე ხანში მან უარი თქვა დიპლომატიურ სამსახურზე და იტალიაში
გაემგზავრა (1511-18 წ.წ.). ინგლისსა და იტალიაში მან დაწერა მისი ყველაზე
ცნობილი, სამტომიანი ნაშრომის «ოკულტური ფილოსოფია», რომელიც მხოლოდ
1533 წელს გამოქვეყნდა და მაშინვე აიკრძალა. ეს ტრაქტატი აერთიანებდა
ჰერმეტიზმს, ასტროლოგიას, ოკულტიზმსა და ფილოსოფიას.
იტალიაში კიდევ უფრო გაიღრმავა ცოდნა — ძირითადად მედიცინასა და
ფილოსოფიაში. იტალიაში აგრიპა რამოდენი ხანი ჰერცოგ სავოს მრჩეველი იყო. ამ
პერიოდისთვის მის პერსონას ევროპის ბევრ ქვეყანაში იცნობდნენ. 1519 წელს
ექიმად მიიწვიეს მშობლიურ კიოლნში. აგრიპა გერმანიაში ჩავიდა, თუმცა მალე
იგი ეკლესიის მსახურებმა ოკულტური ცოდნისა და ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელი
«ოკულტური ფილოსოფიის» გამო ანათემაზე გადასცეს და მისი ნაშრომები ერესად
გამოაცხადეს (ამ პერიოდისთვის კოცონზე უკვე დამწვარი იყო იან ჰუსი, ხოლო
მოგვიანებით დაწვეს ჯორდანო ბრუნო).
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აგრიპამ ექიმად მუშაობა ჟენევაში დაიწყო, უფრო მოგვიანებით კი, 1524 წელს,
მიუხედავად მისი სკანდალური პერსონისა, საფრანგეთის მეფის ფრანცისკ I-ის
დედის სამკურნალოდ მიიწვიეს. ამ პერიოდში ფრანცისკ I მთელ რიგ ომებს
აწარმოებდა,
რომლებიც
ჰაბსბურგებსა
და
ვალუა-ბურბონებს
შორის
მიმდინარეობდა. რამოდენიმე წელი აგრიპა ფრანცისკ I-ის პირადი ასტროლოგი
იყო და ბრძოლების დაგეგმარებაში მეფეს დიდ დახმარებას უწევდა.
1528 წლიდან აგრიპა ნიდერლანდების დედოფლის მარგარიტა ავსტრიელის
ისტორიოგრაფი და მრჩეველი გახდა. თუმცა მიუხედავად აგრიპას ასეთი
ავტორიტეტისა და მისი უნივერსალურობისა, დოგმატიკოსთა და ეკლესიის
მსახურთა წინააღმდეგობა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებოდა — მისი ერთ-ერთი
ნაშრომი,
რომელიც
დედამიწა-მთვარის
კავშირს
ეხებოდა,
სორბონის
უნივერისტეტში 1534 წელს საჯაროდ დაწვეს.
აგრიპა პირად ცხოვრებაში არც თუ ბედნიერი იყო, რადგან მას ორი ცოლი
გარდაეცვალა, ხოლო მესამე გაეყარა, ბუნებრივია პირადი ცხოვრების ტრაგედიები
მის სულიერ და ფიზიკურ მდგომარეობაზეც აისახა. მისი სტუდენტების,
კონკრეტულად კი იოჰან ვეიერუს ჩანაწერების თანახმად აგრიპა 1535 წლის 18
თებერვალს, ქალაქ გრენობლეში გარდაიცვალა. აგრიპას სახელი და მისი
ნაშრომები მისი სიკვდილის შემდეგ კიდევ უფრო აქტუალური გახდა.
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ალბერტ დიდი
(1193-1280)
იტალიელი ფილოსოფოსი, თეოლოგი
და ალქიმიკოსი ალბერტ მანგუსი დაიბადა
1193 წელს, მდინარე დუნაის სანაპიროს
ქალაქ ლაუინგენში, გრაფ ფონ დე
ბოლდშტედცის
ოჯახში.
მისი
თავდაპირველი მიღწევები არ იძლეოდა
იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ის თავის
დროის
უდიდესი
სწავლული
შეიქმნებოდა. ლეგენდა ამტკიცებს, რომ
საიდუმლოს
გასაღები
სასწაულშია.
ამბობენ, რომ ახალგაზრდა ალბერტს
გამოეცხადა ქალწული მარიამი, რომელმაც
ჰკითხა მას, თუ რომელ მეცნიერებაში
ისურვებდა
მიეღწია
თვალსაჩინო
რეზულტატისათვის, ჭაბუკმა ფილოსოფია
არჩია. ქალწულმა მარიამმა მას სურვილის
შესრულება აღუთქვა, თუმცა სინანულით
დასძინა, რომ ალბერტის არჩევანი თეოლოგიის სასარგებლოდ არ გაკეთებულა და
რომ იგი, მოხუცებულობაში დაისჯებოდა ამ სიბრიყვისთვის.
დაახლოებით 1212 წელს ალბერტი შევიდა პადუას უნივერსიტეტში, სადაც
შეისწავლა არისტოტელესა და ეკლესიის მამათა შრომები, აგრეთვე გამოავლინა
დიდი ნიჭი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. იგი აგრძელებდა მდიდარი
სტუდენტის ცხოვრებას მანამდე, სანამ არ შეხვდა მოხეტიალე ბერს, რომელმაც
დაიყოლია იგი შესუიყო დომინიკელთა ორდენში. 1223 წელს იგი უკვე
დომინიკელთა ორდენში ირიცხებოდა, სადაც განაგრძობდა თეოლოგიისა და
მეცნიერებების შეწავლას. დომინიკელთა ორდენი იმ დროისათვის ძალიან
გავლენიანი საძმო იყო იმისათვის, რომ ადამიანს მყუდროდ შესძლებოდა
საკუთარი თავი მიეძღვნა მეცნიერების დაუფლებისათვის. შუასაუკუნებში,
გაცხარებული ომის პერიოდში მონასტრები ერთადერთი მშვიდობიანი ადგილი
იყო სადაც ინახებოდა და გადაეცემოდა ცოდნა. საგულისხმოა, რომ ორდენი მის
მიმართ წარმოუდგენელ დათმობაზე წავიდა, როდესაც მისცა უფლება ჰქონოდა
საკუთარი სახსრები და გამოეყენებინა ისინი სიკვდილამდე.
გაატარა რა გარკვეული დრო კიოლნში, ალბერტი 1245 წელს გადავიდა
პარიზში, რათა პარიზის უნივერსიტეტში მიეღწია მაგისტრის უმაღლესი
ხარისხისთვის, ამისათვის კი საჭირო იყო სამი წლის განმავლობაში წარმატებით
ესწავლებინა სორბონში. პირველი ლექცია, რომელიც ალბერტმა წაიკითხა
მისთვის ტრიუმფალური აღმოჩნდა. მსმენელებით გადავსებული აუდიტორიის
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შემხედვარენი იძულებულნი გახდნენ, რომ მისი ლექციები გადაეტანათ შენობის
საზღვრებს გარეთ მდებარე მოედანზე, რომელიც დღესდღეობით მის სახელს
ატარებს — მობერის მოედანი (Maubert; М — მაგისტრი, Aubert — სახელის
ალბერტის ფრანგული ფორმა). საზოგადოებრივ ლექციებს იგი კითხულობდა
დომინიკელთა სახელითაც, გილდესგეიმში, რეგენბურგსა და კიოლნში.1254 წელს
დაინიშნა ორდენის პროვინციალად. მისი ამ პოსტზე მოღვაწეობა, მისადმი
რწმუნებულ რეგიონ ტევტონიაში, ხელს უწყობდა ორდენის განვითარებას და
ძმათა რიცხვის ზრდას.
უნიკალურმა ენციკლოპედიურმა ცოდნამ, ალბერტს საშუალება მისცა
დაეტოვებინა მდიდარი მემკვიდრეობა მეცნიერებათა ისეთ სფეროებში,
როგორებიცაა: ლოგიკა, ბოტანიკა, გეოგრაფია, ასტრონომია, მინეროლოგია,
ზოოლოგია, ფსიქოლოგია და ფრენოლოგია. მან პირველმა გამოყო სუფთა სახით
დარიშხანი სხვა ნივთიერებებისაგან. ალბერტმა ევროპულ მეცნიერებაში
შემოიტანა მანამდე მიუწვდომელი დიდძალი ცოდნა, რომელიც მოცემული იყო
ძველბერძნულ ფილოსოფიურ თხზულებებსა და არაბულ სწავლებებში. ის
აგრეთვე ატარებდა საკუთარ კვლევებსაც, იკვლევდა ბუნებრივ მოვლენებს
(დაბნელებებს, კომეტებს, ვულკანებს, ცხელ წყაროებს), ფლორასა და ფაუნას.
ალბერტმა ჩაატარა დიდი სისტემატიზირებული სამუშაო. მისმა მრავალმხრივმა
ცოდნამ განაპირობა მისი წოდება — Doctor universalis.
ბუნებრივია მანგუსი ალქიმიის თაყვანისმცემელიც გახლდათ. დღემდე
მოაღწია ხუთმა ალქიმიურმა ტრაქტატმა მისი ხელმოწერით, რომელთა შორის
ყველაზე ცნობილ ტრაქტატად გვევლინება «De Alchemia» («ალქიმიის შესახებ»).
გარდა ამისა ჩვენამდე მოაღწია მაგიის ორმა მცირე სახელმძღვანელომ, «უმაღლესი
საიდუმლოებანი ალბერტ დიდისა» და «უმაღლესი საიდუმლოებანი ალბერტ
მცირესი». ალბერტის სამეცნიერო ავტორიტეტი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო,
რომ დიდი დროის განმავლობაში, მისი მრავალმხრივი ნაშრომების
წარმომავლობას არავითარი ეჭვი არ გამოუწვევია. ეს ორი სახელმძღვანელო
აპოკრიფად ცნობილი იქნა გაცილებით უფრო გვიან, მას შემდეგ რაც უფრო
ყურადღებიანმა კრიტიკოსებმა მიაქციეს ყურადღება, რომ «ალბერტ მცირე»
აციტირებს პარაცელსსა თუ ვასილ ვალენტინს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ორი
ასწლეულით გვიან, ვიდრე სავარაუდოდ თვითონ ავტორი. ხოლო როდესაც 1931
წელს რომის პაპის, პიი XI-ის მიერ მოხდა ალბერტის კანონიზაცია, კათოლიკურმა
ეკლესიამ საერთოდ უარი თქვა იმის აღიარებაზე, რომ იგი როდესმე
დაინტერესებული იყო ალქიმიით და ყველა ჰერმეტული ტრაქტატი, რომელიც მის
სახელს მიეწერებოდა — სიყალბედ გამოაცხადა. ის რომ ალბერტი ალქიმიკოსი
იყო დღეს არავითარ ეჭვს აღარ იწვევს, რადგან რამოდენიმე მსხვილი ბიბლიოთეკა
ფლობს მანუსკრიპტებს, რომლებიც მისი საკუთარი ხელითაა დაწერილი (მისი
ხელწერა უკვე საფუძვლიანადაა შესწავლილი) და გადმოგვცემენ მისი ჰერმეტული
კვლევების რეზულტატებსს.
რაც შეეხება გამოქვეყნებული ტრაქტატების ავტორობას აქ საკითხი უფრო
რთულადაა. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ალბერტი გვევლინება ავტორად წიგნისა
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— «ალქიმიის შესახებ», ან უკიდურეს შემთხვევაში ტრაქტატი მისი უშუალო
ხელმძღვენალობითაა
დაწერილი.
მსხვილ
ამერიკულ
უნივერსიტეტში
ჩატარებული კვლევები ამტკიცებენ, რომ სულ მცირე ნაწილი მაინც»ალბერტ
დიდის
საიდუმლოებისა»
მანგუსის
კალამს
ეკუთვნის.
ბუნებრივია
ოკიანისგადღმელ უნივერსიტეტების კვლევებმა სპეციალისტების ყურადღება
მიიპყრო. მათ დაასკვნეს, რომ ალბერტი ან გაგიჟდა, ან წინასწარ განზრახვით
ასულელებდა მსოფლიოს. ამასთან მათმა გაოცებამ იმატა, როდესაც შემდგომმა
გამოკვლევებმა აჩვენეს, რომ ალბერტის გამოუქვეყნებელი ნაშრომების დიდი
ნაწილი შედგება ტექსტებისგან, რომელიც ხსენებული მაგიის სახელმძღვანელოებს
წააგავს. მათ ივარაუდეს, რომ ალბერტს არ სურდა გამოექვეყნებინა ეს ტექსტები,
რადგან საკმაოდ მნიშვნელოვნად თვლიდა იმისთვის, რომ ყველასათვის
ხელმისაწვდომი გაეხადა.
მისი წიგნები მაგიაზე წარმოადგენენ ალქიმიურ ტრაქტატებს, ოღონდ
დაწერილს უფრო რთული კოდით. ქვემოთ მოვიყვანთ ციტატას «ალბერტ დიდის
საიდუმლოების» მეორე წიგნის პირველი თავიდან:
«პირველი შტო იმართება სატურნის მიერ და ეწოდება ოფფოდილიუსი. მისი
ექსტარქტი საუკეთესო საშუალებაა დაავადებული თირკმელების და ფეხების
განსაკურნებლად და ტკივილის შესამსუბუქებლად. ის აგრეთვე შეიძლება მივცეთ
მას ვინც იტანჯება შარდის ბუშტის დაავადებებისგან. თუ მოვხარშავთ ცოტა
ფესვებს და შევახვევთ მას თეთრ ქსოვილში, შეიძლება განვკურნოთ ისინი, ვისშიც
ჩასახლდა დემონი ან ვინც ჩავარდა მელანქოლიურ შეშლილობაში. იგივე ფესვით
შეიძლება ვისარგებლოთ სახლიდან ბოროტი სულების განდევნისას».
ეს ტექსტი აზრს შეიძენს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აღვიქვავთ
როგორც ალქიმიურ რეცეპტს, მიკუთვნებულს სატურნზე, სხვა სიტყვებით —
ტყვიაზე. ფესვის წამოდუღება ნიშნავს ცეცხლის დახმარებით მეტალის მეტალური
არსის გარდაქმნას, ესე იგი მის მიყვანას «დიადი საქმის» თეთრ სტადიამდე,
რომელიც აქ სიმბოლიზირდება თეთრი ფერის ნაჭრად. ამრიგად ეს მოჩვენებითი
მაგიური ფორმულა აღწერს ერთერთ სტადიას ოსტატის საქმისას.
1244 წელს ალბერტის მოწაფე გახდა თომა აქვინელი, რომელიც შემდგომში
თავადაც შეუერთდა კათოლიკური ეკლესიის წმიდანებს. ალბერტი მას არა მარტო
იმ მეცნიერებებს ასწავლიდა, რასაც საზოგადოებისთვის გამოსცემდა, არამედ
აღვიძებდა მასში ინტერესს ალქიმიის მიმართ. ჩვენს დრომდე შემონახულია
თომას ხელით დაწერილი რამოდენიმე ჰერმეტული მანუსკრიპტი, ერთერთ
მათგანში «თეოლოგიის ჯამი» ის სვამს კითხვას, გამართლებულია თუ არა
ჰერმეტული ოქროს გამოყენება და მიდის დასკვნამდე, რომ ბუნებრივი ოქრო
შეუძლებელია იყოს უფრო აღმატებული. შემდეგ კი წერს, რომ თვითონ იგი
იყენებდა, როგორც ერთს ისე მეორეს და არ შეუმჩნევია არავითარი განსხვავება. ეს
შესაძლოა განხილულ იქნას, როგორც მტკიცებულება იმისა, რომ ის აქტიურად
ეხმარებოდა თავის მასწავლებელს ლითონების ტრანსმუტაციის ცდების
ჩატარებისას.
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ალბერტ დიდიც და თომა აქვნელიც გატაცებულნი იყვნენ განსაკუთრებული
მექანიკური სამარჯვის დამზადებით. ამბობენ რომ მათ შეძლეს დაემზადებინათ
თავი, რომელსაც ლაპარაკი და კითხვებზე პასუხის გაცემა შეეძლო (თუმცა ამ
ისტორიას ჰყვებიან აგრეთვე ალქიმიკოს ჰებერტზე, რომელიც მოგვიანებით გახდა
პაპი სილიბისტრ II), მაგრამ ერთხელ თავი გამოვიდა მწყობრიდან და ისე
გააბოროტა თომა აქვინელი თავისი გაუთავებელი ლაყბობით, რომ მან ხელი
დაავლო ჯოხს და დაჭყლიტა იგი. რათქმაუნდა ღირს იმის შენიშვნა რომ ეს
ისტორია არ შეიცავს რაიმე მტკიცებულებას, ის საზოგადოებაში პირველად
მხოლოდ XVIII საუკუნეში გახმიანდა და სრულიად შესაძლებელია იყოს უბრალო
გამონაგონი, ან არსწორი გაგება ალბერტის ერთ ერთი ალქიმიური ტექსტისა
«თავიდან» (caput mortuum).
მეორეს მხრივ, არსებობს კიდევ ერთი უცნაური ისტორია მანგუსის
ცხოვრებაში, რომელსაც ძირითადად ლეგენდად მიიჩნევენ ხოლმე და რომელიც
სავსებით შესაძლებელია რეალურიც იყოს. კიოლნის მახლობლად მდებარე
არქივის (სადაც დაცულია ქვემოთ მოყვანილი ამბის აღწერა) არც თუ ისე
შორეულმა გამოკვლევებმა აჩვენეს, რომ ბევრმა ადამიანმა იხილა ე.წ. «სასწაული»
და დატოვა ერთმანეთის დამადასტურებული მტკიცებულება ამის შესახებ.
ამ ისტორიის თანახმად, ალბერტ დიდი, რომელსაც პარიზში მაგისტრის
ხარისხი მიენიჭა, გაემგზავრა ერთ წყნარ ადგილას კიოლნის მახლობლად. აქ მან
გადაწყვიტა ეყიდა მიწის ნაკვეთი, რომელიც ეკუთვნოდა გრაფ უილიამ II
ჰოლანდიელს, მონასტრის ასაშენებლად. მას შემდეგ რაც გრაფისაგან უარი მიღო,
ალბერტმა მიმართა მეტად უცნაურ ხერხს. ერთხელ, როდესაც გრაფი ჩავიდა
კიოლნში, მაგნუსმა მიწვია ის ბანკეტზე, რომელიც ვითომდა მის
საპატივცემულოდ იყო გამართული. გრაფმა მიიღო მოწვევა და გამოჩენილ
სწავლულს სახლში დიდი ამალის თანხლებით ეწვია.
ამ დროს შუა ზამთარი იდგა და ისე ციოდა, რომ რეინი ფსკერამდე იყო
გაყინული. ბუნებრივია გრაფი და მისი ამალა გაოგნებულნი დარჩნენ, როცა
აღმოაჩინეს, რომ ალბერტს წვეულება არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ ღია ცის
ქვეშ გაემართა და მაგიდები ფაფუკი თოვლით დაფარულ მინდორზე გაეშალა.
უაღრესად შეურაცყოფილი გრაფი უკვე წასასვლელად მოემზადა, როდესაც
ალბერტმა მას შესთავაზა დამჯდარიყო მის გვერდით. ალბერტის რეპუტაცია
იმხანად იმდენად დიდი იყო, რომ წუთიერი შეყოყმანების შემდეგ გრაფი მაინც
დათანხმდა და დაჯდომაც კი ვერ მოასწრო, რომ უცბად ცა გადაიწმინდა,
გამოანათა მცხუნვარე მზემ და უძლიერესი ჩრდილოეთის ქარი მყისიერად ჩადგა.
თოვლი დადნა და რამოდენიმე მოწმის მტკიცების თანახმად, ამოვიდნენ
ყვავილები და პირველი კვირტები ხეებზე. გრაფი იმდენად გაოგნდა ნანახი
სასწაულით, რომ მაშინვე დაეთანხმა გარიგებას. შეთანხმების მიღწევის შემდეგ
ახლად გამოსული კვირტები ისევ გაიყინა.
რას მიმართა ოსტატმა ალბერტმა? კოლექტიურ ჰიპნოზს თუ სხვა რაიმე
მეთოდს? ვინ იცის?. ერთი კი შეიძლება უდავოდ ითქვას: გრაფის
მრავალრიცხოვანი ამალა, კიოლნის რამოდენიმე მოქალაქე და ადგილობრივი
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გლეხები, ამ ისტორიას ჰყვებოდნენ დაახლოებით ერთი და იგივე სიტყვებით, რაც
არ გვაძლევს უფლებას დავეჭვდეთ მონათხრობის ჭეშმარიტებაში.
დაახლოებით 1259-1260 წლებში რომის პაპმა ალექსანდრ IV, ალბერტი
დანიშნა რეგენსბურგის ეპიკოპოსად. თუმცა ეს წოდება დიდხანს არ
შეუნარჩუნებია, რადგანაც ზიზღით ეპყრობოდა თავის მოვალეობებს, ორი წლის
შემდეგ უარი თქვა ეპისკოპოსობაზე და განაგრძო განსწავლა სამეცნიერო და
თეოლოგიურ საკითხებში. ხუთი წლის შემდეგ, მონასტრის კელიას თავისუფლება
არჩია, მაგრამ ლიონში ბრწყინვალე გამოსვლის შემდეგ, იგი კვლავ დაუბრუნდა
სწავლებას. ერთ ერთი ლექციისას მან მიიღო აპოპლექსიური დარტყმა. ქალწულ
მარიამის წინასწარმეტყველება აღსრულდა, ალბერტი ისევ ჩავარდა გონებასუსტის
მდგომარეობაში, შემდეგი სამი წლის განმავლობაში მისი გონი სწრაფად ქრებოდა
და 1280 წლის 15 ნოემბერს, 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა კიოლნში,
დომინიკელთა მონასტერში, სადაც თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 15 წელი
მიუძღვნა სამეცნიერო სამუშაობს.
მისი მეგობარი თომა აქვინელი, გარდაიცვალა უფრო ადრე და მოხუცი
ადამიანი დატოვა მტრების საჯიჯგნად, რომელთაც ისარგებლეს მისი
უსუსურებით, იმით რომ ვერ იცავდა თავს და ბრალი დასდეს ჯადოქრობასა და
ეშმაკის თაყვანისცემაში. ერთერთი მათგანი იქამდეც კი მივიდა, რომ სწერდა:
«ოსტატი ალბერტი, ერთხელ ვირიდან ფილოსოფოსად გადაქცეული, მოგვიანებით
ფილოსოფოსიდან კვლავ გადაიქცა ვირად»
ალბერტ დიდი თანამედროვეებში და შემდგომშიც სარგებლობდა უდიადესი
სწავლულისა და მრავალმხრივად განათლებული ადამიანის რეპუტაციით. XV
საუკუნის ერთერთი უკანასკნელი მწერალი იოჰან ტრიტემი მას შემდეგი
სიტყებით აღწერს: «Magnus in magna naturali, maior in philosophia, maximus in
theologia». ალბერტი სარგებლობდა საყოველთაო პატივისცემით თავისი
კეთილშობილური ბუნების გამოც. ალბერტ დიდმა წარმოადგინა და კომენტარები
დაურთო არისტოტელეს თითქმის ყველა ნაშრომს, სწორედ მისი ნაშრომების
დამსახურებით მიიღო შუასაუკუნეების ევროპამ არისტოტელიზმის მეთოდები და
იდეები. ამას გარდა ალბერტის ფილოსოფიაზე დიდი გავლენა მოახდინა არაბი
ფილოსოფოსების იდეებმა, რომელთა უმეტესობით ის ასაბუთებდა თავის
შრომებს. ალბერტმა დატოვა გიგანტური წერილობითი მემკვიდრეობა, მისი
თხზულებების კრებული 38 ტომს შეადგენს, მათი უმეტესი ნაწილი ეძღვნება
ფილოსოფიასა და თეოლოგიას. გარდა თომა აქვინელის მტკიცებულებებისა, ჩვენ
არ გვაქვს არანაირი დამადასტურებელი საბუთი იმისა, რომ ალბერტ მანგუსს
მართლა გამოუვიდა ლითონების ტრანსმუტაცია. ტრაქტატში «ამომავალი
ავრორა», თომა აქვინელი აღნიშნავს, რომ მისი აზრით მან არასწორი გზა ამოირჩა
როდესაც თეოლოგი გახდა და რომ ჭეშმარიტი გზა ღმერთის განდიდებისა
ალქიმიაზე გადის.
1941 წელს ალბერტ დიდი გამოაცხადეს სწავლულთა მფარველად,
კათოლიკურ ეკლესიაში 15 ნოემბერი მისი მოხსენიების დღეა.
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ალისტერ კროული
(1875-1947)
ინგლისელი მწერალი, მხატვარი,
მოქანდაკე, მოჭადრაკე, ალპინისტი,
ოკულტისტი, მისტიკოსი, კაბალისტი,
ტაროლოგი, იოგი და მაგი ალისტერ
კროული დაიბადა 1875 წლის 12
ოქტომბერს,
ქალაქ
ლემინგტონში,
უორიქშირის
საგრაფოში
(დიდი
ბრიტანეთი).
კროულის
მშობლები
იყვნენ
რელიგიური
სექტა
«პლიმუტელი ძმები»-ის წევრები. ამ
სექტაზე ცნობილია, რომ მათი მრწამსი
უკიდურესად ფუნდამენტალისტურია.
მამამისი
ედვარდი
ფანატიკოსი
მორწმუნე
იყო,
ამიტომ
პატარა
ალექსანდრე ყოველდღიურად ისმენდა
ბიბლიას. 1887 წელს კროულის მამა ედვარდი სიმსივნით გარდაიცვალა, ხოლო
დედის მცდელობა, შვილში კიდევ უფრო გაეძლიერებინა რელიგიური რწმენა,
ამაო გამოდგა — ამან ბავშვის სკეპტიციზმი კიდევ უფრო გააღვივა.
1895 წელს ალექსანდრ ქროულმა დაამთავრა სკოლა და სწავლა კემბრიჯის
უნივერსიტეტში განაგრძო. თავიდან მას ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიისა და
ეკონომიკის შესწავლა სურდა, თუმცა მალე ლექტორთა გავლენით ინგლისური
ლიტერატურის შესწავლას მიჰყო ხელი. 1896 წელიდან კროული ოკულტიზმმა და
მისტიციზმმა გაიტაცა და მალე მის სახლში გაჩნდა წიგნები ალქიმიის, მისტიკისა
და მაგიის შესახებ. სწორედ ამ დროს, 21 წლის ასაკში შეიძინა პირველი მისტიკური
გასხივოსნება. მისი სიტყვებით: «ეს იყო ტკივილი და შიში, რაღაც არაადამიანური
საშინელება და ამავე დროს ენით აღუწერელი, სუფთა და წმინდა აღფრთოვანება».
ამავე პერიოდში მან გამოიცვალა სახელი და გახდა ალისტერ კროული.
1898 წელს ქროულმა დატოვა უნივერსიტეტი და გამოსცა პირველი წიგნი,
სადაც მისი ალეგორიული ლექსები შევიდა. ერთი წლის შემდეგ გადავიდა
შოტლანდიაში სადაც იყიდა სახლი ლეგენდალური ტბის ლოხ-ნესის პირას. ამავე
პერიოდში ის დაუახლოვდა საკმაოდ ცნობილ მისტიკოსსა და მაგს სამუელ
მაკგრეგორ მაზერსს (რომელიც სათავეში ედგა მისტიკურ-ჰერმესისტულ ორდენს
«ოქროს განთიადი»). ორდენში ყოფნის დროს ქროულმა შეისწავლა ბუდიზმი,
რიტუალური მაგია და გაიღრმავა ცოდნა მისტიციზმში. მიუხედავად იმისა, რომ
მაზერსისთვის კროული საუკეთესო მოსწავლე იყო და ბევრ პრივილეგიას
ანიჭებდა მას, რამოდენიმე ხნის შემდეგ მათ შორის განხეთქილება დაიწყო და
ქროულმა დატოვა ორდენი, ამასთან იგნორირება გაუკეთა მაზერსის მოთხოვნებს
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ორდენის რიტუალების საიდუმლოდ შენახვის თაობაზე და გამოსცა რომანი
«მთვარის შვილები», სადაც მხატვრულ ჟანრში აღწერა მაზერსისა და ორდენის
სხვა წევრების მაგიური რიტუალები.
1900 წელს ქროულმა დატოვა თავისი საცხოვრებელი ადგილი და მოინახულა
კუნძული ცეილონი სადაც გაეცნო მეზოამერიკის შამანთა მაგიასა და მისტიციზმს.
1901 წელს მან ინდოეთში დაიწყო რაჯა-იოგას შესწავლა, ორი წლის შემდეგ კი,
ესსეში «მეცნიერება და მატერია» აღწერა ბუდიზმთან ემპირიული მისვლის გზა.
1901-02 წლებში ის ალპინისტთა ჯგუფთან ინდოეთსა და ყარაყუმში
იმყოფებოდა. ამის შემდეგ ის ბირმის გავლით გაემგზავრა პარიზში, სადაც შეხვდა
ინგლისელ მწერალს სომერსეტ მოემს, რომელმაც მოგვიანებით თავის ნაწარმოებში
«მაგი» აღწერა კროული და მისი ცხოვრება, მხოლოდ გამოგონილი გმირის
ოლივერ ჰედდოს სახელით.
1903 წელს ქროულმა შეირთო ცოლი. როზასთან ერთად მან მოიარა
საფრანგეთი, იტალია, ეგვიპტე და ინდოეთი.
შემდეგ კი კროულის ცხოვრებაში მოხდა ისეთი გარდატეხა, რომელმაც
მთლიანად შეცვალა მისი შემდგომი არსებობა.კერძოდ კი 1904 წლის აპრილში,
უჩინარი არსება აივასის კარნახისა და შთაგონების ქვეშ ალისტერ კროულიმ
დაწერა თავისი უმთავრესი ნაშრომი «კანონის წიგნი», რომელიც მომავალში მისი
მიმდევრებისთვის გახდა ბიბლიის ტოლფასი. ამ პერიოდში ორდენის შიგნით
მიმდინარეობდა
შინაგანი
არეულობა
და
დაძაბულობა,
რომელიც
გარკვეულწილად პროვოცირებული იყო თავად კროულის მიერ.
1904 წელს ქროულს შეეძინა გოგონა, რომელსაც სახელად «ნუი მა ახატორ
ჰეკატა საფო ჯეზებლ ლილით კროული» დაარქვა. ამის შემდეგ დატოვა ცოლი და
ალპინისტთა ჯგუფთან ერთად ინდოეთში გაემგზავრა, რათა ასულიყო მწვერვალ
კანჩენჯანგაზე, რომელიც ჯომოლუნგმასა და ჩოგორის შემდეგ მსოფლიოში
ყველაზე მაღალი მწვერვალია. თუმცა მწვერვალის დაპყრობის დროს, ჯგუფის
წევრების მოთხოვნას დაემორჩილა და უარი თქვა გზის გაგრძელებაზე
(სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო). ამის შემდეგ მან გარკვეული
ხანი დაჰყო ინდოეთში, შემდეგ წავიდა ჩინეთში, იქ რამოდენიმე ხანი მონასტერში
ცხოვრობდა და იქიდან დაბრუნდა ევროპაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ქროულს როზასთან მეორე გოგონა შეეძინა (თუმცა
მანამდე კროულის ჩინეთში ყოფნის დროს, მისი პირველი შვილი გარდაიცვალა),
იგი საბოლოოდ დაშორდა ცოლს, რომელსაც მოგვიანებით ფსიქიკური
პრობლემები დაეწყო.
1907 წელს ქროულმა დააფუძნა საკუთარი ორდენი «ვერცხლის ვარსკვლავს».
ამავე წელს გამოვიდა ინგლისელი მწერლის ჩალზ ფულერის რომანი
«დასავლეთის ვარსკვლავი», რომელიც ქროულს მიეძღვნა. 1909 წელს იგი გახდა
ორდენის მაგისტრი, მაგრამ მისი მაგისტრობიდან 2 წლის შემდეგ მას მაინც
განუდგნენ უახლოესი «თანამებრძოლები», ისეთები, როგორების იყვნენ ჯორჯ
ჯონსი, ჯ.ფულერი და სხვები. მიუხედავად ამისა 1910 წელს მან მაინც მოახერხა
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მოეგო სასამართლო პროცესი ყოფილი მასწავლებელსა და მეგობრის სამუელ
მაზერსისათვის.
1912 წელს მან გამოაქვეყნა ახალი ტრაქტატი «მეოთხე წიგნი» და ამ წიგნის
გავლენით, გერმანიაში მოქმედი «აღმოსავლელ ტამპლიერთა ორდენის» (O.T.O.)
ხელმძღვანელმა თეოდორ როისმა, კროული აკურთხა ორდენის რაინდად და
ბრიტანული ლოჟის ხელმძღვანელად დანიშნა.
1913 წელს, პირველი მსოფლიო ომის წინა პერიოდში, კროული ცხოვრობდა
მოსკოვში და შექმნა თავისი «გნოსტიკური მესა». პირველი მსოფლიო ომის
დაწყების შემდეგ კი, 1914 წელს გადავიდა შვეიცარიაში, საიდანაც გაემგზავრა
ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შტატებში კროული განმარტოვდა და დაიწყო
ხატვა, ამასთან მისი სკოლის ყოფილი მასწავლებელი ლიეი ჰირსიგი მისი მორიგი
ცოლი გახდა. დაახლოებით 5 წლის შემდეგ, სიცილიაში მან დაარსა თელემიტების
მონასტერი.
ამ
რელიგიის
ბიბლია,
არის
«კანონის
წიგნი»,
ხოლო
წინასწარმეტყველი და მოძღვარი თავად კროული. თელემა ბერძნული სიტყვაა და
ნიშნავს ნებას. ამ რელიგიის მთავარი დევიზი და მოძღვრებაა: «აკეთე ის რაც
გინდა! აი მთელი კანონი!»
ამ პერიოდში ლეისთან და რამოდენიმე მოსწავლესთან ერთად სიცილიაზე
დამკვიდრდებული კროული, ატარებდა როგორც მაგიურ, ისე სექსუალურ
რიტუალებს. ერთ-ერთი რიტუალის დროს გარდაიცვალა მისი მოწაფე რაულ
ლავდეი, რომლის მეუღლემაც კროულის წინააღმდეგ ინგლისურ პრესაში
სტატიების გამოქვეყნება დაიწყო, ამის გამო ქროულს სიცილიის პოლიციამ
ქვეყნის დატოვება აიძულა და მას ტუნისში გამგზავრება მოუწია, სადაც დაწერა
ახალი წიგნები.
1920 — იანი წლების ბოლოს ქროულმა გერმანიაში, საფრანგეთსა და
ჩრდილოეთ აფრიკაში იმოგზაურა. გერმანიაში დაქორწინდა ნიკარაგუელ მარია
ფერარი დე მირამარზე. 1925 წელს გახდა «აღმოსავლეთის ტამპლიერთა ორდენის»
(O.T.O.) საერთაშორისო, უმაღლესი მაგისტრი.
1929 წელს კროული პოლიციამ საფრაგეთიდან გამოაძევა. შემდგომში იგი
გერმანიასა და პორტუგალიში ცხოვრობდა, სადაც ის წერდა წიგნებს და იღებდას
ფინანსურ დახმარებებს. 1945 წელს კროული დაბრუნდა სამშობლოში და
დაბინავდა კერძო პანსიონში, სადაც მოწაფეებს გადასცემდა საკუთარ ცოდნას და
აგრძელებდა წიგნების წერას.
1947 წლის 1 დეკემბერს, თავისი ლექსების მესამე ტომის დასაბეჭდად
მომზადების შემდეგ, ალისტერ კროული გარდაიცვალა. სიკვდილის ოფიციალური
ვერსიად დასახელდა ქრონიკული ბრონქიტი, თუმცა არსებობს მეორე მოსაზრებაც
— ნარკოტიკის გადაჭარბებული დოზა. მისი კრემაცია ჩატარდა ქრისტიანული
წესების საპირისპიროდ და ლოცვების მაგივრად, იკითხებოდა ნაწყვეტები მისი
«გნოსტიკური მესიდან» და «კანონის წიგნიდან».
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ალისტერ კროულის როგორც საოზოგადოებრივი ასევე პირადული
ცხოვრება, იყო ემოციებითა და მრავალფეროვნებით აღსავსე. XX საუკუნის
ოკულტიზმში არავის არ მოუხდენია ისეთი ცვლილება და არავის არ გამოუწვევია
ისეთი სკანდალი, როგორც ეს მან მოახერხა. მისმა მაგიურმა რიტუალებმა და
სექსუალურმა ორგიებმა ქარიშხალივით გადაუარა ევროპას, აზიას, აფრიკასა და
ამერიკას. მას თამამად შეიძლება ვუწოდოთ ადამიანი-პროტესტი, რომელიც
ცდილობდა საზოგადოების შეცბუნებას, მონუსხვას, მოჯადოებასა, შოკირებას და
უნდა ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ კარგადაც გამოსდიოდა.
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გიორგი გურჯიევი
(1877-1949)
მისტიკოსი და ფილოსოფოსი
გიორგი გურჯიევი დაიბადა 1877
წლის 28 ნოემბერს (თუმცა არსებობს
მისი დაბადების თარიღის სხვა
ვერსიებიც).
მისი თანამედროვეები არცთუ
ისე დადებითად ახასიათებდნენ
გიორგის.
მათი
აღწერით,
მისტიკოსი ფრიად ცბიერი და
ქარიზმატული
ადამიანი
იყო.
ჰქონდა ადამიანის დაჰიპნოზების
საოცარი
უნარი
და
მასთან
საუბრისას ყველა კარგავდა დროის
შეგრძნებას. ზოგჯერ ეგონათ, რომ
საუბარი სულ ახლახანს დაიწყეს,
არადა უკვე რამოდენიმე საათი იყო
გასული.
როცა
ევროპელ
ინტელიგენტებს მათივე ისტორიიდან რამდენიმე საუკუნის წინანდელ
საინტერესო ამბებს უყვებოდა, ისეთ წვრილმანებს ახსენებდა, რომ ტოვებდა
შეგრძნებას, თითქოს ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ჰქონდა ნანახი.
ადამიანებთან კონტაქტისას სიფაქიზეს ავლენდა, ყველას სხვადასხვანაირად
ესაუბრებოდა. სადაც კი ჩადიოდა, ყველას თავიანთ მშობლიურ ენაზე
უსაუბრებოდა, არასდროს სჭირდებოდა თარჯიმანი.
გურჯიევი და სტალინი საკმაოდ კარგად იცნობდნენ ერთმანეთს და არის
ვარაუდი (არცთუ ისე საფუძველს მოკლებული), რომ ერთად სწავლობდნენ
თბილისის სასულიერო სემინარიაში. თუმცა ამ დროს მისტიკოსს იმხელა ცოდნა
ჰქონდა, გასაკვირია, სემინარიაში სწავლა რაში სჭირდებოდა. მაგრამ
დადასტურებულია ის, რომ ეს ორი მეგობარი ამ პერიოდში ერთ ბინაში
ცხოვრობდა თბილისში. თავის მხრივ, გურჯიევიც განიცდიდა სტალინის
გავლენას და მასთან ერთად მონაწილეობდა აჯანყებებში. მოგვიანებით, ის
იხსენებდა, როგორ დაჭრეს კავკასიაში ყოფნის პერიოდში — მას ტყვია მოხვდა
1904 წელს ჭიათურაში, როცა ის და იოსები საფოსტო ეტლის გაძარცვას
ცდილობდნენ. მკვლევარების დიდმა ნაწილმა გურჯიევის გავლენა აღმოაჩინა
სტალინის რიგ ნაშრომებში. გურჯიევისვე გავლენით შეიცვალა სტალინმა
დაბადების თარიღი ძალაუფლების ხელში ჩაგდებისას: ის დაბადებული იყო 1878
წლის 18 დეკემბერს, მისტიკოსმა კი შეაცვლევინა და 1 წლითა და სამი დღით წინ
გადააწევინა — 1879 წლის 21 დეკემბერი. ამით დიდ ბელადზე მაგიურ35

მაგების ბიოგრაფიები (http://www.magnika.org/)
ოკულტური გავლენის მოხდენა შეუძლებელი გახდა. ამ ფაქტის გამო რეალობას
არაა მოკლებული აზრი, რომ იგივე მიზეზით თავად გურჯიევსაც შეცვლილი
ჰქონდა დაბადების თარიღი.
1912 წელს მოსკოვში მას უკვე გამოუჩნდნენ მოწაფეები. ამავე წელს იქორწინა
პოლონელ ჯულია ოსტროვსკაზე და გადავიდა სანკტ-პეტერბურგში. მის
მოწაფეებში ირიცხებოდნენ ფილოსოფოსი პიოტრ უსპენსკი, კომპოზიტორი ტომას
დე ჰარტმანი და მისი მეუღლე ოლგა. 1916 წელს კი უკვე 30 მიმდევარი ჰყავდა.
ბოლშევიკური რევოლუციის პერიოდში თავის სწავლებებს ავრცელებდა
ესენტუკში, ტუაფსეში, მაიკოპში, სოჭაში, ფოთში. 1919 წელს გურჯიევი ყველაზე
მეტად დაახლოებულ მოწაფეებთან ერთად თბილისში ჩამოვიდა და გახსნა
«ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ინსტიტუტი», რომელსაც შემდგომში
«მეოთხე გზა» ეწოდა. მალე მას ოჯახის წევრებმა ჩააკითხეს და შეატყობინეს, რომ
თურქებმა მამამისი დაჭრეს სომხების გენოციდის დროს, დედა და რამდენიმე
ნათესავი კი ტიფმა იმსხვერპლა. 1920 წელს სიტუაცია აირია და გურჯიევმა ჯერ
ბათუმში, შემდეგ კი სტამბულში გადაინაცვლა. აქ მოწაფეებთან ერთად გაეცნო
დერვიშების ადათ-წესებს, დაინტერესდა სუფისტური ცერემონიით «სამა».
სტამბულშივე შეხვდა ბრიტანელ მეცნიერს, მკვლევარსა და მწერალს ჯონ ბენეტს,
რომელიც მალევე გახდა მისი და უსპენსკის მიმდევარი.
1921-22 წლებში მისტიკოსმა შემოიარა დასავლეთ ევროპა, ლექციებს
ატარებდა ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ბერლინი და ლონდონი. 1924 წელს
პარიზიდან ბრუნდებოდა, როცა ავარიაში მოყვა და მძიმედ დაიმტვრა, ბეწვზე
გადაურჩა სიკვდილს. არის ვარაუდი, რომ ეს ავარია თავიდან მოსაშორებლად
მოუწყეს. თავისი ცოდნის დახმარებით მას ექიმი არც დასჭირვებია, ისე
გამოჯანმრთელდა. ამავე წელს დაიწყო წიგნის «ყველა და ყველაფერი» წერა. 1925
წელს მისი ცოლი კიბოთი დაავადდა მიუხედავად გურგიევის მცდელობისა და
1926 წლის ივნისში გარდაიცვალა. ფრიც პიტერსის წიგნი «გურჯიევი ამერიკაში»
გვამცნობს, რომ მისტიკოსი 1925-26 წლებში აქტიურად სტუმრობდა ნიუ-იორკს და
თავისი ქონება დაახლოებით 1 მილიონი დოლარით გაზარდა (გაითვალისწინეთ,
როდის ხდება მოქმედება და მცირე თანხად არ მოგეჩვენებათ).
გიორგი გურჯიევი გარდაიცვალა 1949 წლის 29 ოქტომბერს საფრანგეთში,
ამერიკულ
საავადმყოფოში.
დაკრძალულია
ფოტენბლოს
სასაფლაოზე.
თავისთავად ცხადია, გურჯიევი ეხვეოდა ხოლმე კრიტიკის ქარცეცხლში. ბევრი
მას მიიჩნევდა შარლატანად, რომელსაც ეს ყველაფერი საკუთარი ეგოს
დასაკმაყოფილებლად სჭირდებოდა. თუმცა აშკარაა, რომ მან გავლენა მოახდინა
უამრავ მისტიკოსზე, მოაზროვნეზე, მწერალზე, ლიდერზე. მაგალითისთვის
საკმარისია ორი პიროვნება ოშო და კარლოს კასტანედა. მისი წიგნები ბესტსელერი
იყო, თავად გურჯიევზე კი რამდენიმე ათეული წიგნი დაიწერა.
გურჯიევი ამტკიცებდა, რომ მის მიერ შემუშავებული ინფორმაციის ათვისება
ადამიანს ჭეშმარიტების კარს გაუღებდა. ეს ინფორმაცია კი დამყარებული იყო
უძველეს რელიგიებზე, სხვადასხვა ხალხების ტრადიციებსა და ზნე-ჩვეულებებზე,
ასევე საკუთარ გამოცდილებაზე.
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მისი მოსაზრების თანახმად, «ადამიანი ცხოვრობს ძილში და ძილშივე
კვდება», ადამიანები ერთფეროვანი ყოველდღიურობის გამო ერთგვარად
დაჰიპნოზებულნი არიან და გაუცნობიერებლად ემგვანებიან მექანიკურ
სათამაშოებს. მისტიკოსი ამბობდა, რომ რელიგიები და უძველესი ტრადიციები
ერთ დროს დიდ ცოდნას ინახავდა, მაგრამ ადამიანებმა დაამახინჯეს და არსი
დაუკარგეს, ამიტომ მათ აღარ ჰქონდათ ძალა. ხოლო ადამიანის გონება იმდენად
იყო დაქვეითებული, რომ აღარ შესწევდა უნარი, გაერჩია კარგი ცუდისაგან და
ჩასწვდომოდა ჭეშმარიტებას. ადამიანის შემადგგენელი სამი ნაწილის — სხეულის,
გონებისა და ემოციების ჰარმონიული განვითარებისათვის გურჯიევმა შეიმუშავა
სისტემა «მეოთხე გზა», თუმცა ამ ტერმინს თავად არ ხმარობდა, სალაპარაკო ენაში
კი გავრცელდა უსპენსკის წიგნის «მეოთხე გზის» შემდეგ, რომელიც მისტიკოსის
ლექციებზე იყო დაფუძნებული. მეოთხე გზა ასწავლის ადამიანს, როგორ
მოახერხონ ყურადღებისა და ენერგიის მართვა, განავითარონ ფარული უნარები
და იყვნენ მობილიზებულნი. გურჯიევს აგრეთვე შემუშავებული ჰქონდა
მოძრაობების სისტემა, რომელსაც «წმინდა ცეკვებს» ეძახდა და რომელსაც
მოგვიანებით «გურჯიევის მოძრაობები» ეწოდა. ცეკვები შედგებოდა 39
მოძრაობისგან, მათი საწყისები იმალება სხვადასხვა რელიგიებში, რომლებიც
სათავეს იღებენ ცენტრალურ აზიაში, ინდოეთში, ტიბეტში, შორეულ
აღმოსავლეთსა და აფრიკაში.
გურჯიევი ასწავლიდა, რომ სულიერი განვითარება შედგებოდა სამი
ნაწილისგან, სამი გზისგან:
ფაკირის გზა, რომელიც მოიცავდა რთული ფიზიკური ვარჯიშებისა და
პოზების შესრულებას, დაფუძნებული იყო ფაკირების, ანუ მუსლიმი სუფისტი
ასკეტების პრაქტიკაზე.
ბერის, იგივე მონაზვნის ვარჯიშები. მიმართული იყო ემოციური
წონასწორობის განვითარებისკენ. ყურადღება ექცეოდა ბილწი ვნებების
დათრგუნვას
და
სულიერი,
ჭეშმარიტი
შეგრძნებების
განვითარებას.
დაფუძნებული იყო ქრისტიანი და ბუდისტი ბერების პრაქტიკაზე.
იოგის გზა რომელიც ემსახურებოდა თვითშემეცნებას, ავითარებდა გონებრივ
შესაძლებლობებს და ფარულ ნიჭებს.
ეს სამი ნაწილი მთლიანობაში ადამიანს წარუძღვებოდა ჰარმონიისა და
სრულყოფისკენ, რაც იყო კიდეც ნებისმიერი რელიგიის ძირითადი არსი. სამი გზა
იკვრებოდა ერთ მთლიანობად, ჭეშმარიტ სწავლებად, რომელსაც სიმბოლურად
‘მეოთხე გზა’ ეწოდა. მაგრამ ეს ცოდნა არ იყო ყველასთვის. რა თქმა უნდა, ის არ
წარმოადგენდა დაფარულ საიდუმლოს, მაგრამ ბევრს უბრალოდ არ
აინტერესებდა. მხოლოდ მცირედნი, ვინც აღმოაჩენდნენ მასში ხსნის გზას,
მიჰყვებოდნენ კიდეც. გურჯიევი ამბობდა, რომ ადამიანების მხოლოდ 20%
დაფიქრებულა ერთხელ მაინც მაღალ ღირებულებებზე. მათგან მხოლოდ 20%-ს
გადაუწყვეტია რამის გაკეთება ამ მხრივ, და ამ მცირედის 5% აღწევდა რაიმე
შედეგს. ანუ საბოლოო ჯამში, 0,002%, იგივე 500-დან ერთი ადამიანი აღებდა
კარებს რეალობაში.
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ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწავლებისა იყო ის, რომ გურჯიევის
აზრით, სამყაროში ყველაფერი ერთმანეთთან იყო კავშირში. თუკი ადამიანი ერთი
რამის შესწავლას მიჰყოფდა ხელს, ის მისდაუნებურად აითვისებდა სხვა რამესაც
და შეიძენდა ახალ უნარ-თვისებებს.
გურჯიევი ერთ-ერთი ვერსიით ითვლება ვოლანდის პროტოტიპად. რუსული
გაზეთი «Ставропольская правда» 2006 წლის 4 თებერვლის ნომერში წერს:
«არ გვაქვს დაზუსტებული ცნობები იმის შესახებ, მისტიკოსი მართლა შეხვდა
თუ არა ბულგაკოვს, თუმცა ის რომ მწერლის შთაგონების წყარო გურჯიევია,
აშკარაა. ამასთან, 1917 წელს ორივე ესენტუკში ისვენებდა და ეს კიდევ უფრო
ზრდის ალბათობას. ასევე ცხადია, რომ მეოცე საუკუნის მთელი რუსული
ინტელიგენცია ამ საოცარი ადამიანის გავლენის ქვეშ იყო».
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დოქტორი პაპიუსი
(1865-1916)
ესპანელი ექიმი, ჰიპნოზისტი,
ოკულტისტი,
ენციკლოპედისტი,
ქირომანტი და ასტროლოგი ჟერარ
ანაკლეტ ვინსენტ ანკოსი დაიბადა
1865 წლის 13 ივლისს, ესპანეთის
ქალაქ ლა კორუკაში. მას დედა
ესპანელი, მამა კი ფრანგი ჰყავდა.
ჟერარი ოთხი წლის იყო, როდესაც
მისი მშობლები საცხოვრებლად
პარიზში
(მამის
სამშობლოში)
გადავიდნენ. ახალგაზრდა ანკოსი
დროის უმეტეს ნაწილს პარიზის
ნაციონალურ
ბიბლიოთეკაში
ატარებდა — სწორედ აქ შეისწავლა
კაბალა, ტარო, ასტროლოგია და
ალქიმია.
მან საფუძვლიანად დაამუშავა
ცნობილი ფრანგი მეტაფიზიკოსის ელიფას ლევის ნაშრომები. ამის შემდეგ
ფსევდონიმად აიღო სახელი პაპიუსი (რომელიც ლევის ერთ-ერთ ნაშრომში —
«აპოლონიუს ნუკტემეროში» ექიმის სახელი იყო). პაპიუსმა ახალგაზრდულ
ასაკშივე მოიპოვა ნიჭიერი ქირომანტისა და ასტროლოგის სახელი, მან გაშიფრა
უძველესი
ტრაქტატები,
შეადგინა
ებრაული
კაბალის
თანამედროვე
სახელძღვანელო, ხოლო ცხოვრების მანძილზე დაწერა 400-მდე სტატია და 25
წიგნი მაგიაზე, ალქიმიაზე, კაბალაზე და ტაროზე. ის ითვლებოდა ერთ-ერთ
ყველაზე მკვეთრ ფიგურად პარიზის ლიტერატურულ და სპირიტუალურ წრეებში
19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში.
1887 წლიდან მისი პერსონით დაინტერესდნენ ევროპაში მოღვაწე
თეოსოფიური,
ანტროფოსოფიული,
ჰერმესისტული
თუ
მასონური
ორგანიზაციები,
შესთავაზეს რამოდენიმე ორგანიზაციაში გაერთიანება.
მართალია, ის შევიდა მსოფლიოს თეოსოფიურ საზოგადოებაში, თუმცა მალევე
დატოვა უკმაყოფილომ იმით, რომ ორგანიზაცია მთელ თავის ყურადღებას
უთმობდა აღმოსავლურ ოკულტიზმს. ამის პარალელურად, მისი თვალთვალი
დაიწყო საფრანგეთის პოლიციამ, რადგან პაპიუსმა დაიწყო პოლიტიკური
პროგნოზების გაკეთება და ამასთან ეს პროგნოზები უდიდესი სიზუსტით
გამოირჩეოდა.
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თავის სულიერ მასწავლებლად პაპიუსი საიდუმლოებით მოცულ მაგ მეტრ
ფილიპს ასახელებდა, თუმცა მისი პირველი, ნამდვილი მასწავლებელი
ოკულტიზმის ინტელექტუალურ საკითხებში, იყო ჯოზეფ ალექსანდრ სენტ ივ
დ’ალვეიდერი).სენტ ივს მემკვიდრეობით ერგო, ფრანგული ოკულტიზმის ერთერთი დამაარსებლის ანტუან ფაბრ დე ოლივეს (1762-1825) ოკულტური არქივი.
1888 წელს პაპიუსმა დააარსა ჟურნალი «ინიციაცია», რომელიც გამოდიოდა
1914 წლამდე და დაიხურა პირველი მსოფლიო ომის დაწყების შემდეგ (სხვათა
შორის, სწორედ ამ ჟურნალის ფურცლებზე იწინასწარმეტყველა პაპიუსმა ზემოთ
ხსენებული ომის «მიზეზი» — ერცჰერცოგ ფრანც ფერდინანდის ტრაგიკული
სიკვდილი).
1891 წლის 12-15 მაისს პაპიუსი მონაწილეობდა იმ ცნობილ დუელებში,
რომელებიც სტანისლას გუაიტასა და ჟულ ბუას შორის გაიმართა. ამ დუელების
მიზეზი გახლდათ ჟულ ბუას კრიტიკული პუბლიკაცია გუაიტაზე პრესაში. თავის
მხრივ ჟულ ბუა მოყვა გუაიტასა და მის მოწინააღმდეგე აბბატ ბულანს შორის
გამართულ მაგიურ ომში. ამ ომის ერთ-ერთი ეპიზოდი თავის ნაწარმოებში «იქ
ქვევით» აღწერილი აქვს კარლ გიუმანსს, სადაც ამ ოკულტური ბრძოლის საოცარი
ისტორია და მოვლენებია გადმოცემული.
1893 წელს პაპიუსი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო ვინც გახდა გნოსტიკური
ეკლესიის («Еglise Gnostique») ეპისკოპოსი.იმავე წლის 23 მარტს, პაპიუსი შევიდა
მონასტერ ახატორში (AXATOR), რომელიც ეკუთვნოდა «ოქროს განთიადის»
პარიზის ლოჟის ორდენს.
მიუხედავად თავისი მრავალფეროვანი და სერიოზული საქმიანობისა
მაგიაში და ოკულტურ წრეებში, ჟერარ ანკოსი მაინც პოულობდა დროს იმისთვის,
რომ
დასწრებოდა
ჩვეულებრივ
აკადემიურ
მეცადინეობებს
პარიზის
უნივერსიტეტში. 1894 წელს მან მიიღო მედიცინის დოქტორის ხარისხი და დაიცვა
დისერტაცია თემაზე «ფილოსოფიუი ანატომია», რის შემდეგაც გახსნა კლინიკა
როდენის ქუჩაზე და ჰქონდა ძალიან წარმატებული მუშაობა და პრაქტიკა. 1897
წელს გარდაიცვალა სტანისლას დე გუაიტა და კაბბალისტური ჯვრისა და ვარდის
ორდენის ერთადერთ მაგისტრად, დარჩა პაპიუსი.
1901 წელს დასაწყისში პაპიუსი რუსეთს ესტუმრა. მან დაიწყო ლექციების
კითხვა კაბალის შესახებ. მისი პერსონით დაინტერესდა მეფის ოჯახი (უნდა
ითქვას, ამ დროისთვის მეფის კარზე ჯერ არ იმყოფებოდა ცნობილი გრიგორ
რასპუტინი). პაპიუსი ესტუმრა ნიკოლოზ II-ს, მის ოჯახს გარკვეული რჩევები
მისცა (მათ შორის სამედიცინო, რომელიც უფლისწულ ალექსის ავადმყოფობას —
ჰემიფილიას ეხებოდა). პაპიუსი რუსეთს კიდევ ორჯერ ესტუმრა 1902 და 1905
წლებში.
უკანასკნელი
ვიზიტის
დროს,
მან
იმპერატორს
მომავლის
წინასწარმეტყველება შესთავაზა. პაპიუსმა შეადგინა ნიკოლოზ II-ისა და რუსეთის
ჰოროსკოპი, შემდეგ იმპერატორის ხელისგული ყურადღებით გასინჯა და ფრიად
სამწუხარო პროგნოზი გააკეთა — იმპერატორს ძალადობრივი სიკვდილი ელოდა.
თუმცა, ის სიკვდილს თავიდან იმ შემთხვევაში აიცდენდა, თუ 47-48 წლის ასაკში
სამეფო ტახტზე უარს იტყოდა და რუსეთს დატოვებდა (ეს პერიოდი 1915-16
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წლებს ემთხვეოდა). ნიკოლოზ II-მ რასაკვირველია უარი განაცხადა. 1917 წლის
რევოლუციის დროს (როდესაც იმპერატორი 49 წლის იყო) ის დააპატიმრეს და
ერთი წლის შემდეგ ის და მისი ოჯახის ყველა წევრი დახვრიტეს.
სხვათა შორის რუსეთის იმპერატორს პაპიუსის წინასწარმეტყველებამდე
ძალადობრივი სიკვდილი ცხრა წლით ადრე, ჯერ კიდევ 1896 წელს ამცნეს,
როდესაც ნიკოლოზ II-მ ევროპაში იმყოფებოდა. ინგლისში ყოფნის დროს, მისი
დაბადების მონაცემები და ხელის ანაბეჭდი ინკოგნიტოდ მიაწოდეს მსოფლიოში
ცნობილ ბრიტანელ ქირომანტსა და ასტროლოგს გრაფ ლუის ჰამონს, რომელსაც
ასევე კაიროს სახელითაც იცნობენ (მის შესახებ ცნობილ ამერიკელ მწერალს მარკ
ტვენს მოთხრობა აქვს დაწერილი).
კაირომ ჰოროსკოპისა და ხელის ანაბეჭდის მიხედვით, დაახლოებით ასეთი
ინფორმაცია დაწერა: «ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, თავის სიცოცხლის
მანძილზე
ბევრჯერ
ჩავარდება
ხიფათში,
შეხება
ექნება
ორ
დიდ
სისხლისღვრასთან, შეიძლება ეს იყოს ომებიც კი. მეორე ომის დასრულებისას, ის
დაკარგავს ყველაფერს — თვით სიცოცხლესაც». წინასწარმეტყველება იმდენად
საზარელი იყო, რომ ნიკოლოზ II-მ კაიროს პირადად ნახვა მოისურვა და
ინკოგნიტოდ ეწვია. კაირომ მას პირად შეხვედრისასაც იგივე გაუმეორა.
1908 წლის 24 ივნისს პაპიუსმა პარიზში ორგანიზება გაუკეთა მასონთა და
სპირიტუალისტთა კონგრესს, რომელმაც მიიღო დასახელება: «საერთაშორისო
მასონური კონფერენციები». კონფერენციაზე პაპიუსმა O.T.O. (Ordo Templi Orientis)
— ს მაგისიტრ თეოდორ როისისაგან (მერლინ პერეგრინუს 1855-1923) მიერ მიიღო
X° (ადმინისტრაციული გრადუსი სხვადასხვა სულიერ იერარქიებში).
პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში, როგორც მისი შვლი ფილიპ ანკოსსი
წერს, პაპიუსი მთელი თავისი ცოდნითა და მონდომებით ეხმარებოდა დაჭრილ
ჯარისკაცებს, როგორც ფრანგებს, ასევე გერმანელებს. როდესაც იგი საკმაოდ
დაიღალა და გამოიფიტა ომისგან, დაბრუნდა პარიზში სადაც ბოლო თვეები
ავადმყოფობდა და საბოლოოდ 1916 წლის 25 ოქტომბერს, 51 წლის ასაკში
გარდაიცვალა...
მისი ნაშრომებიდან გამოირჩევა: «პრაქტიკული მაგია», «მაგია და
ჰიპნოტიზმი»,
«თავდაპირველი
წყაროები
ოკულტიზმზე»,
«რიცხვების
მეცნიერება», «კაბბალა ანუ მეცნიერება ღმერთზე», «გენეზისი და მასონური
სიმბოლოების განვითარება» და ა.შ. და ა.შ.
P. S. არსებობს ასეთი ცნობაც, რომელსაც მისი ერთ-ერთი მოწაფე იხსენებს,
რომ პაპიუსის ლექციის დროს სახლს პოლიციამ ალყა შემოარტყა, პაპიუსმა ყველა
აბსოლუტური სიჩუმის დაცვა სთხოვა. პოლიციამ კარი შეამტვრია. ჟანდარმებმა
ყველა ოთახი დაათვალიერეს და წავიდნენ, რადგან... სახლში ვერავინ ნახეს,
თუმცა, ამ დროს პაპიუსი და მისი მოწაფეები მთავარ ოთახში მაგიდის გარშემო
ისხდნენ...
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ედუარდ კელი
(1555-1597)
ინგლისელი
მედიუმი,
ალქიმიკოსი და მისტიკოსი ედუარდ
კელი დაიბადა ვუსტეპში (ინგლისი),
1555 წლის 1 აგვისტოს (ჯონ დის მიერ
შედგენილი ჰოროსკოპის თანახმად).
სერ ედუარდ კელი, ასევე ცნობილი,
როგორც ედუარდ ტალბოტი, იყო
მრავალმნიშვნელოვანი
ფიგურა
ინგლისურ
ოკულტურ
წრეებში
რენესანსის პერიოდში. მას შემდეგ რაც
მან თავი გამოაცხადა მედიუმად,
წლების განმავლობაში მუშაბდა ჯონ
დისთან ერთად. მათი მაგიური
ძიებები,
ძირითადად
მოიცავდა
სულების
და
ანგელოზების
გამოძახებას კრისტალური სფეროს
დახმარებით, რომელსაც ასე აფასებდა
ჯონ დი. კელი აგრეთვე აცხადებდა,
რომ
ფლობდა
არაძვირფასი
ლითონების ოქროდ გარდაქმნის საიდუმლოს.
მისი ადრეული ცხოვრება ბინდითაა მოცული, მაგრამ წყაროთა
უმრავლესობა ამტკიცებს, რომ ის მუშაობდა აფთიაქარის დამხმარედ და შეეძლო
ტაბოლოტის სახელით ესწავლა ოქსფორდშიც. თუმცა იმის მიუხედევად
ესწრებოდა თუ არა იგი სწავლებას უნივერსიტეტში, კელი იყო საკმაოდ
განათლებული პიროვნება, იცოდა ლათინური და სავარაუდოდ ბერძნული ენაც.
რამოდენიმე წყაროს თანახმად ლანკასტერში კელი მიაჭედეს სამარცხვინო ბოძზე,
ფალსიფიცირებისა და ფულის გაყალბების გამო.
კელი დის თავდაპირველად გაეცნო 1582 წელს ედუარდ ტაბოლტის
სახელით. ამ დროისათვის დი უკვე ცდილობდა ანგელოზებთან კონტაქტის
დამყარებას «სკრაერის» ან კრისტაკლური სფეროს დახმარებით, მაგრამ
წარუმატებლად. კელი ამტკიცებდა, რომ ის ფლობდა ასეთ შესაძლებლობას და
განაცვიფრა კიდეც ჯონ დი თავის პირველი მცდელობით. კელი გახდა დის
მუდმივი სკრაერი. დიმ და კელიმ უამრავი დრო და ენერგია შესწირეს ამ
სპირიტუალურ სეანსებს. 1582-1589 წლებში კელის ცხოვრება მჭიდროდ იყო
დაკავშირებული დისთან. ერთ წლიანი მუშაობის შემდეგ, დის კელი გამოეცხადა
წიგნით ალქიმიაზე («დანსტანის წიგნი» (The Book of Dunstan)) და მცირეოდენი
წითელი ფხვნილით, რომლამდეც, როგორც კელი აცხადებდა, ის და ვინმე ჯონ
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ბლოკლი მიიყვანა «ზებუნებრივმა არსებამ» Northwick Hill-ში (ვარაუდი იმისა,
რომ კელიმ იპოვა წიგნი და ფხვნილი გლასტონბერის სააბატოს ნანგრევებში,
პირველად საზოგადოებაში ელიას ეშმოლმა გაახმაურა, ხოლო მოგვიანებით ეს
ინფორმაცია ჯონ დის დღიურმა განამტკიცა). ფხვნილის დახმარებით (რომლის
საიდუმლოც, სავარაუდოდ წიგნში იყო დაფარული) კელი თვლიდა, რომ
შეძლებდა «წითელი ტინქტორების» დამზადებას, რომელიც თავის მხრივ
არაძვირფასი ლითონების ოქროდ გარდაქმნის საშუალებას მისცემდა. ირკვევა,
რომ მან დიდი ხნის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ მართლაც მოახდინა თავის
ძალის დემონსტრირება, მათ შორის ბოჰემიაში (დღევანდელი ჩეხეთი), სადაც ის
და დი დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ.
1583 წელს ჯონ დიმ გაიცნო ალქიმიით დაინტერესებული პოლონელი
თავადი ოლბერხტ ლასკი, რომელსაც შემდგომ დი და კელი თავის ოჯახებითურთ
ახლდნენ კონტინენტზე. დი პრაღაში იმპერატორ რუდოლფ II-ის, ხოლო კრაკოვში
პოლონელი მეფის სტეფანის მფარველობას ეძებდა, თუმცა იმხანად ვერცერთ
მონარქზე ვერ მოახდინა შთაბეჭდილება. მომდევნო პერიოდში დი და კელი
მერყევი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ ცენტრალურ ევროპაში და განაგრძობდნენ
«სპირიტუალურ სეანსებს», თუმცა კელი ალქიმიით უფრო იყო დაინტერესებული
ვიდრე სულებთან კავშირით.
1586 წელს კელიმ და დიმ მოიპოვეს მდიდარი ჩეხი გრაფის ვილჰემ
როჟმბერკის მფარველობა. ისინი დასახლდნენ ტრშებონში და განაგრძეს თავიანთი
კვლევები. იმ დროისათვის კელი დაქორწინდა ჯეინ კუპერზე და იშვილა მისი
შვილი, შემდგომში პოეტი ელისაბედ ჯეინ უესტონი. 1587 წელს კელიმ ამცნო დის,
რომ ანგელოზებმა უბრძანეს მთელი ინფორმაციის გამჟღავნება ყველასათვის (მათ
შორის ცოლებისთვის). არსებობს ვარაუდი, რომ ამგვარად კელის სურდა ბოლო
მოეღო უაზრო სპირიტული სეანსებისთვის და მთლიანად კონცენტრირბულყო
ალქიმიაზე, რომელიც როჟმბეკის მფარველობის ქვეშ, მას გამდიდრებას უქადდა.
ანგელოზების ბრძანებით დაღონებულმა დიმ კი საბოლოოდ შეწყვიტა
სპირიტუალური სეანსები, გამოუტყდა თავის ცოლს და შემდეგ წელსვე დაბრუნდა
ინგლისში, ხოლო კელი აღარც უნახავს 1588 წლის შემდეგ.
1590 წელს კელიმ როჟმბერკისაგან მიიღო მამული და საკმაოდ სოლიდური
თანხა, პარალელურად კი თავის ალქიმიურ შესაძლებლობებში არწმუნებდა უფრო
და უფრო მეტ გავლენიან ადამიანს. მისი საქმეები ამ პერიოდში იმდენად კარგად
წარიმართა, რომ რუდოლფმა კელის სამეფოს ბარონობაც კი უბოძა, მაგრამ
საბოლოოდ დაიღალა რეზულტატის ლოდინით, 1591 წლის მაიში უბრძანა
დაეპატიმრებინათ ალქიმიკოსი და ჩაესვათ კრშივოკლატის ციხეში პრაღის
საზღვრებთან ახლოს. რუდოლფი როგორც ჩანს არასოდეს დაეჭვობულა კელის
ალქიმიურ შესაძლებლობებში და იმედოვნებდა, რომ ტუსაღობა მას
თანამშრომლობას აიძულებდა. რუდოლფს აგრეთვე შესაძლოა კელის ინგლისში
დაბრუნებისაც შინებოდა. დაახლოებით 1594 წელს კელი დაეთანხმა
თანამშრომლობას და ოქროს წარმოებას; ის გაანთავისუფლეს და აღუდგინეს
ძველი სტატუსი, თუმცა ამჯერადაც არაფერი გამოვიდა და ისევ აღმოჩნდა
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საპყრობილეში, ამჯერად მოსტში ჰნევინის ციხეში. კელი გარდაიცვალა 1597 წელს,
42 წლის ასაკში, გავრცელებული მოსაზრების თანახმად — გაგაქცევის
მცდელობისას; ამბობენ, რომ კოშკიდან ჩამოსაშვებად მან არასაკმარისი სიგრძის
თოკი გამოიყენა, რის გამოც დაეცა, მოიტეხა ფეხი და მიღებული ტრამვებით
გარდაიცვალა კიდეც.
კელის გარდაცვალებიდან მალევე მისი სახელი მრავალი ლეგენდით
აღმოჩნდა გარემოცული. ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ეს პიროვნება შარლატანი
ალქიმიკოსის ფოლკლორულ სახედ, ინგლისურენოვან ისტორიკოსებს შორის
გავრცელებულმა იმ საეჭვო ცნობებმა აქცია, რომლებიც დროთა განმავლობაში
დაერთნენ მის ბიოგრაფიას.
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ელიფას ლევი
(1810-1875)
ფრანგი
მეტაფიზიკოსი,
ოკულტისტი და მაგი ალფონს — ლუი
კონსტანი დაიბადა პარიზში 1810 წლის 8
თებერვალს, ფეხსაცმელების მკერავის
ოჯახში.
მან
დაამთავრა
ვაჟების
სასულიერო
სკოლა
პარიზში,
რის
შემდეგაც ახალგაზრით მოხიბლულმა
სკოლის მთავარმა მოძღვარმა, იგი მოაწყო
სენტ-ნიკოლა დუ შარდონეს სასულიერო
სემინარიაში.
კონსტანმა
განათლება
დაასრულა
წმინდა
სულპიციას
სემინარიაში, საიდანაც დაიწყო მისი
სულიერი აღმავლობის გზა. კონსტანს
ახალგაზრდობიდანვე იტაცებდა მაგია და
ოკულტიზმი. მის ინტერესებზე გავლენა
იქონია მისი ერთ-ერთი მასწავლებლის
დაინტერესებამ
«მაგნეტიზმით»,
რომელიც ამტკიცებდა რომ ადამიანის
სასიცოცხლო
ენერგიას
წარმართავს
ეშმაკი. ლუი კონსტანმა გადაწყვიტა
გამოსულიყო მღვდელი. რამდენიმე წელი მან გაატარა მორჩილებაში, შემდეგ
აკურთხეს დიაკვნად და კითხულობდა ლექციებს პტი-დე-პარის სემინარიაში,
სადაც მან დადო მძიმე აღთქმა იმისა, რომ მაქსიმალურად შეზღუდავდა თავს
მატერიალური და ფიზიკური ცხოვრებისაგან. კონსტანის სულიერი კარიერა
მოკლე გამოდგა, მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა და დაუქორწინებლობის
აღთქმის უარყოფის გამო. 1936 წელს მას შეუყვარდა ახალგაზრდა გოგონა ადელ
ალენბახი, რაშიც თავის სულიერ მთავრობას გამოუტყდა, რის გამოც იგი აღარ
დააწინაურეს საეკლესიო საფეხურებზე. ამ მოვლენამ გამოიწვია დედამისის
თვითმკვლელობა, რომელიც თავის შვილში ხედავდა უდიდეს სულიერ მოძღვარს.
1839 წელი იყო მოგზაურობების წელი კონსტანისთვის. იგი წავიდა სოლემნის
მონასტერში და ბერის კარიერის გაკეთება გადაწყვიტა, თუმცა არაფერი
გამოუვიდა (გარდა პატარა ნაკრების, საეკლესიო სიმღერებისა»მაისის ვარდის
ბუჩქი») და მალევე დაბრუნდა იქიდან. მონასტერიდან წამოსვლის შემდეგ იგი
დაბრუნდა პარიზში, სადაც მოექცა ექსცენტრიული მაპას იდეების ქვეშ, რომელიც
ამტკიცებდა, რომ იყო წინასწარმეტყველი და ლუდოვიკო XVII-ის ახალი
ინკარნაცია.
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მაპას რევოლუციურმა იდეებმა დიდი გავლენა იქონია ლუი კონსტანზე,
როგორც მომავალ მაგზე და მისცა მას შთაგონება დაეწერა თავისი პირველი წიგნი
«თავისუფლების ბიბლია». ამ წიგნის შინაარსი ისეთი სკანდალური და
რევოლუციური იყო მაშინდელი პოლიტიკური და ქრისტიანული სამყაროსთვის,
რომ 1841 წელს ლევი 8 თვით დააპატიმრეს და 300 ფრანკით დააჯარიმეს.
ჯერ კიდევ ციხეში, ლუი კონსტანი დაინტერესდა ოკულტური
მეცნიერებებით და ისეთი ავტორებით, როგორებიც არიან: სვედენბორგი,
ლულლია, კორნელიუს აგრიპპა, პოსტელი. მთელი ცხოვრების განმავლობაში
ლუი კონსტანი 3 — ჯერ მოხვდა მცირე დროით ციხეში, თავისი სტატიებითა და
პუბლიკაციებით პოლიტიკურ და რელიგიურ თემებზე. 1844 წელს, მან საბოლოდ
უარყო კათოლიციზმი.
უძლიერესი ვნებათაღელვა განიცადა ლევიმ, მაგიის მიმართ როდესაც მან
გაიცნო პოლონელი ოკულტისტი ჯ.მ. ჰოენ — ვრონსკი (1776-1853), რომელიც
ამტკიცებდა, რომ რიტუალურ მაგიას შეუძლია მიიყვანოს ადამიანი
ნახევრადღთაებრივ მდგომარეობამდე. ლევი ასევე აღნიშნავს, რომ მასზე დიდი
შთაბეჭდილება მოახდინა ოკულტისტი ფრენსის ბარეტის ნაშრომმა «მაგი».
1854 წელს ლუი კონსტან წავიდა ინგლისში, სადაც გაიცნო მწერალი ბულვერ
ლიტტონი, რომელიც ასევე დაინტერესებული იყო ეზოთერიკული საკითხებით.
ბულვერ ლიტტონმა დაწერა როზენკრეიცერული ნაშრომი «ზანონიი» და ასევე
რამდენიმე ოკულტური წიგნი, რომლებმაც მაგია გახადეს რესპექტაბელური იმ
დროის საზოგადოებაში. ლიტტონმა და ლევი გახდნენ ოკულტური ორგანიზაციის
წევრები, სადაც მიმდინარეობდა ასტრალური ხედვის, მაგიის, ასტროლოგიისა და
ჰიპნოზის შესწავლა.
ლონდონში ბულვერ ლიტტონის მეგობრის თხოვნით ლევიმ შეასრულა მაგ
აპოლონიუსის სულის გამოძახების რიტუალი, რომელიც ცხოვრობდა პირველ
საუკუნეში, რის შემდეგაც აიღო მან თავისი მაგიური სახელი ელიფას ლევი
ზაჰედი. იმ პერიოდში მისი საარსებო წყარო იყო, მაგიის გაკვეთილები და მისი
ოკულტური ნაშრომები. პირველი სერიოზული ნაშრომი მაგიაში —
«ტრანსცენდენტალური მაგიის სწავლება», ლევიმ გამოსცა 1855 წელს. მეორე ტომი:
«ტრანსცენდეტალური მაგიის რიტუალები» კი ერთი წლის შემდეგ.
შემდეგ 1860 წელს გამოიცა «მაგიის ისტორია», 1861 წელს — «უმაღლესი
მისტერიების გასაღები», 1862 წელს კი «ლეგენდები და სიმბოლოები»...
თავის ნაშრომებში ლევი ამტკიცებდა რომ არსებობდა ერთი საიდუმლო
სწავლება, რომელიც მოიცავდა ყველა ძირძველ იერარქიულ წყობას და მისტიკურ
ალეგორიას, მან პირველმა შეადარა და დააკავშირა ერთმანეთან 22 ივრითის ასო
და ტაროს 22 მაღალი არკანი. ეს ყოველივე განიხილა ადამიანის და ღმერთის
ურთიერთკავშირისა და სულიერი განვითარების ჭრილში, მის წიგნში
ვკითხულობთ:
«არსებობს ერთიანი, უნივერსალური და საუკუნო სწავლება; ძლიერი,
როგორც უმაღლესი გონი; უბრალო, როგორც ყველაფერი დიადი; გასაგები,
როგორც ყოველივე უნივერსალური და აბსოლუტურად ჭეშმარიტი; ეს სწავლება
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მშობელია ყველა დანარჩენისა. იგი აგრეთვე მოიცავს მეცნიერებას რომელიც
ადამიანებს ზეადამიანური ძალებით აღჭურვავს. ისინი ამგვარადაა ჩამოთვლილი
XVI საუკუნის ებრაულ მანუსკრიპტზე:
«აი ძალები და პრივილეგიები იმისა, ვისაც მარჯვენა ხელში სოლომონის
გასაღები, ხოლო მარცხენაში — აყვავებული ნუშის რტო უპყრია:
ალეფ. ის პირისპირ ხედავს ღმერთს და თამამად საუბრობს სრული ციური
არმიის განმგებელ შვიდ გენიასთან.
ბეთ. ის მაღლა დგას ყოველგვარ დარდსა და შიშზე.
გიმელ. ის მეფობს მთელს ზეცაში და მთელს ჯოჯოხეთს ამსახურებს
თავისთვის.
დალეთ. ის განაგებს საკუთარ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს და ასევე
შეუძლია თანაბარი გავლენა მოახდინოს სხვებზეც.
ჰე. მისი გაკვირვება არ შეუძლია მოახლოვებულ უბედურებას, არც
მახლობელ კატასტროფებს შეუძლიათ წალეკონ იგი და არც მტერთაგან შეიძლება
იყოს შეპყრობილი.
ვაუ. მან იცის წარსულის აწმყოსა და მომავლის მიზეზი.
ზაინ. ის ფლობს მკვდრების აღდგინების საიდუმლოს და მარადიულობის
გასაღებს.
ასეთია შვიდი მთავარი პრივილეგია, რომელსაც მოჰყვება:
ხეთ. ფილოსოფიური ქვის პოვნა.
ტეთ. უნივერსალური მედიცინის დაუფლება.
იოდ. მუდმივი მოძრაობის კანონების ცოდნა და წრის კვადრატურის
დამტკიცება.
ქაფ. ოქროდ გარდაქმნა არამხოლოდ მეტალებისა, არამედ მიწისა და მიწის
სიბინძურისაც კი.
ლამედ. ყველაზე მრისხანე ცხოველების დამორჩილება და იმ სიტყვების
გამოთქმის ძალა, რომლებიც მონუსხავენ მომხიბვლავ გველებს.
მემ. უნივერსალური ცოდნის (Universal Science) მომცემი ხელოვნების
ნიშნების (ARS NOTORIA) ფლობა.
ნუნ. სწავლულად საუბარი ყოველგვარ საგანზე, მომზადებისა და სწავლის
გარეშე.
და ბოლოს ყველაზე უმციესი ძალები მაგისა:
სამეხ. ერთი შეხედვით მამაკაცის სულის არსისა და ქალის გულის
საიდუმლოებების გამოცნობა — შეცნობა.
აინ. აიძულოს ბუნება გაანთავისუფლოს იგი მისი სურვილისამებრ.
ფე. წინასწარ განჭვრეტა ყოველი მომავალი მოვლენისა, რომელიც
დამოკიდებული არაა უმაღლეს თავისუფალ ნებაზე ან მიუწვდომელ მიზეზებზე.
ცადე. მისცეს ერთი, მაგრამ ყველაზე ეფექტური ნუგეში, ყველაზე
სასარგებლო რჩევა.
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კოფ. გამატჯვება უბედურებაზე.
რეშ. სიყვარულისა და სიძულვილის დაპყრობა.
შინ. სიმდიდრის საიდუმლოების ფლობა, ყოველთვის მისი მეპატრონეობა და
არასოდეს მონობა. სიამოვნების მიღება სიღარიბიდანაც კი და არასოდეს
მდაბიოობა და უბადრუკობა.
თაუ. დავუმატოტ ამ სამ შვიდეულს, რომ ბრძენი კაცი მართავს ელემენტებს,
ამშვიდებს ქარიშხლებს, შეხებიტ ჰკურნავს ავადმყოფებს და აყენებს მკვდრებს!»
არსებობს განსაზღვრული საგნები, რომლებიც სოლომონმა თავისი სამმაგი
ბეჭდით დაბეჭდა. ეს განდობილებმა საკმარისად იციან; რაც შეეხებათ სხვებს, თუ
ისინი იცინიან, თუ ეჭვობენ ან სჯერათ, თუ იმუქრებიან ან ეშინიათ, რა
მნიშვნელობა აქვს ამას ან მეცნიერებისთვის ან ჩვენთვის?»
ლევიმ ასევე განავითარა ასტრალური სინათლის თეორია, რომელიც
დაფუძნებული იყო მაგნეტიზმზე. მისი აზრით ნერვული ფლუიდებით შექმნილი
ასტრალური სინათლე, ყველას და ყველაფერს მოიცავს და განმსჭვალავს. ეს
თეორია პოპულარული იყო 19 ათასწლეულში, ლევი ამტკიცებდა რომ
«ასტრალური სინათლის მართვით, მაგს შეუძლია მართოს ყველა ცოცხალი
ორგანიზმი და მთლიანი სივრცე! კვალიფიციური მაგის ნება და ძალაუფლება
უსაზღვროა!»
თავისი სიცოცხლის ბოლო წლებში, ლევი ცხოვრობდა თავისი ოკულტური
გამომცემლობის ხარჯზე და ასევე თავისი მრავალრიცხოვანი მოსწავლეების
მატერიალური მხარდაჭერით.
1875 წლის 31 მაისს ელიფას ლევი გარდაიცვალა.
მაგისტრის გარდაცვალების შემდეგ, მისმა მოსწავლე ბარონ სპედალიერიმ
გამოსცა კიდევ ერთი მისი წიგნი «უმაღლესი არკანების გასაღები ანუ
გამოაშკარავებული ოკულტიზმი».
ალისტერ კროული, დაბადებული ლევის გარდაცვალების წელს, ამტკიცებდა
რომ იყო ელიფას ლევის ახალი ინკარნაცია, თავის წიგნ «თეორიული და
პრაქტიკული მაგია», — ში, კროულის მოჰყავს საკმაოდ ბევრი დამამტკიცებელი
საბუთი იმისა, რომ იგი ნამდვილად ელიფას ლევის ინკარნაციაა.

48

«აპოკრიფი» საქართველოში, №2: 03.2014

ვლად ცეპეში
(1431-1476)
ვლად III ცეპეში (რუმ. Vlad
Ţepeş — სარზე გამსმელი) ანუ
ვლად დრაკულა (რუმ. Vlad
Drăculea — შეიძლება ითარგმნოს
როგორც «დრაკონის ძე») იყო
ვლახეთის მმართველი 1448, 14561462
და
1476
წლებში.იგი
დაიბადა პატარა რუმინულ ქალაქ
სიგიშოარაში,
XV
საუკუნის
დასაწყისში აგებულ სახლში,
1428-1431
წლებს
შორის.
დანამდვილებით არავინ იცის
დაიბადა თუ არა სინამდვილეში
ვლად ცეპეში სახლში რომელსაც
«დრაკულას
სახლი»
ქვია,
სამაგიეროდ,
ზუსტად
არის
ცნობილი, რომ ამ სახლში ერთი
პერიოდი ცხოვრობდა მამამისი —
ვლად II დრაკულა. თავადი ვლად
II რაინდული ორდენის —
«დრაკონის» წევრი იყო. ორდენს
მიზნად ჰქონდა «ურჯულოების»
დაპყრობა და მათი ქრისტიანებად მოქცევა.
XV საუკუნის შუა პერიოდში ახალგაზრდა ვლად დრაკულ უმცროსი,
უნგრელ, სერბ, ბოსნიელ არისტოკრატებთან ერთად, სულთნის ნაცვლის კარზე
მოხვდა
ქალაქ
ადრიანოპოლში,
(თურქულად-ედირნე)
თურქეთში.
«სტუმარტმოყვარე მასპინძლები» ხშირად თვალნათლივ უჩვენებდნენ «სტუმრებს»
(ასე უწოდებდნენ თურქები მძევლებს) თუ რა ელოდათ ურჩებს. თავადი ვლადი
რომლის რელიგიურობაც ფანატიზმს უახლოვდებოდა, წლების განმავლობაში
თავისი თვალით ხედავდა, როგორ სასტიკად აწამებდნენ თურქები ამბოხებულ
ქრისტიანებს. ძნელი მისახვედრი არაა რა ხდებოდა ამ დროს პირქუში
ახალგაზრდის გულში, მაგრამ ისევე როგორც ვლად უფროსს შორეულ ვლახეთში
ახალგაზრდა თავადსაც გრძნობები უნდა დაეფარა და ეს ხელოვნება მან
სრულყოფილადაც აითვისა. დრაკულა ყველაფერს ყურადგებით აკვირდებოდა,
კარგად იმახსოვრებდა და თავის ჯერს ელოდა...
1452 წელს, მამის გარდაცვალების შემდეგ, ვლად მესამე სამშობლოში
დაბრუნდა და ტახტზე ავიდა. ტყვეობის წლებში თურქების მიმართ დაგროვილი
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სიძულვილი მისგან გადამწყვეტ ქმედებას მოითხოვდა, მაგრამ იგი
მთავარმართებელი ფეოდალების წინააგმდეგობას წააწყდა. თურქები ფეოდალებს
პრივილეგიებს ანიჭებდნენ მხოლოდ იმის სანაცვლოდ, რომ მათ დროულად
გადაეხადათ ხარკი, ამიტომ ფეოდალებს თურქებთან ომი არ აწყობდათ. ამას არ
შეუშინებია გამოუცდელი ახალგაზრდა მმართველი, ერთ-ერთი დღესასწაულის
საბაბით, მან დედაქალაქში თითქმის მთელი ფეოდალური არისტოკრატია
დაპატიჟა. უარი არავის უთქვამს რათა თავადისადმი ნაადრევად არ
გაემჟღავნებინათ მტრული დამოკიდებულება. მიწვეულთა რაოდენობაც, 400 კაცი
თითქოს მათი უსაფრთხოების გარანტიას იძლეოდა. იმ დღეს ზეიმმა ძალიან
მხიარულად ჩაიარა, თუმცა უჩვეულოდ დასრულდა... მასპინძლის ბრძანებით
ოთხასივე ფეოდალი სარებზე გასვეს. სწორედ ამის შემდეგ შეარქვეს ვლად III
დრაკულს მეტსახელი «ცეპეში» რაც რუმინულად «სარზე გამსმელს» ნიშნავს. 1462
წელს კი მან 3000 თურქი ტყვე გასვა სარზე.
ვლად დრაკულა მეტსახელად ცეპეში, რომელმაც ცხოვრება ურიცხვ მტერთან
შეუპოვარ ბრძოლაში გაატარა, ასევე ვაჟკაცურად დაიღუპა უთანასწორო
ბრძოლაში. ფეოდალებმა მისი გვამი მოძებნეს, აკუწეს და ველზე გაფანტეს; მაგრამ
მოგვიანებით, სნაგოვის მონასტრის ბერებმა, რომელთაც კარგად ახსოვდათ
მიცვალებულის რელიგიურობა და უხვი შემოწირულობანი, მისი ნეშტის
ნაწილები მოაგროვეს და მონასტრის მიწას მიაბარეს.
რაც შეეხება XV საუკუნის ბრიტანელ საშუალო დონის მწერალს ბრემ
სტოკერს, იგი ალბათ ვლად ცეპეშის ენით აუღწერელმა სისასტიკემ აიძულა
დაეწერა ცეპეშზე როგორც ვამპირზე და მისგან სისხლისმსმელი მონსტრის სახე
შეექმნა. ახლანდელ რუმინელებს კი დასავლური იმიჯის შემხედვარე დრაკულასი
როგორღაც ეუხერხულებათ. რუმინეთის მკვლევარები და ისტორიკოსები
ამიტკიცებენ რომ ცეპეში ისტორიული უსამართლობის მსხვერპლია, რომ ის
მართლაც ეროვნული გმირი იყო და არავის არ შეუტანია იმხელა წვლილი
რუმინეთის სახელმწიფოებრივ ჩამოყალიბებასში როგორც ეს ვლად მესამემ
შეძლო.
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კარლოს კასტანედა
(1925-1998)
«რაც უფრო მეტი იციან
გარშემომყოფებმა, თუ რას
წარმოადგენთ და რას უნდა
ელოდონ თქვენგან, მით უფრო
მეტად იზღუდება თქვენი
თავისუფლება».
კარლოს კასტანედა
ამერიკელი
მწერალი,
ანთროპოლოგი,
ეთნოგრაფი,
ეზოთერიკოსი
და
მისტიკოსი
კარლოს კასტანედა დაიბადა 1925
წლის 25 დეკემბერს, პერუში, ქალაქ
კახამარკაში (თუმცა არსებობს მისი
დაბადების თარიღისა და ადგილის
სხვა
ვერსიებიც).
კასტანედას
თავდაპირველი გვარი იყო არანია,
რომელიც
პორტუგალიურად
ობობას ნიშნავს, თუმცა 1959 წელს,
როდესაც
მან
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
მოქალაქეობა მიიღო, მან დედის
გვარი — კასტანედა აიღო.
პატარა კარლოსი როდესაც დაიბადა, მამამისი ჩვიდმეტი, დედა კი
თხოთმეტი წლის იყო, ამიტომ, გასაზრდელად ის დეიდას გადასცეს. როდესაც
კარლოსი ექვსი წლის იყო, მისი გამზრდელი დეიდა გარდაიცვალა და ის ბუენოსაირესში ინტერნატში გააგზავნეს. ამის შემდეგ ის აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებულ
შტატებში, კალიფორნიაში, სადაც მან დაამთავრა სკოლა და გაემგზავრა მილანში
(იტალია), ხელოვნების აკადემიაში სწავლის გასაგრძელებლად.
1955-59
წლებში
ის
ლოს-ანჟელესში
დადიოდა
ლიტერატურის,
ჟურნალისტიკის და ფსიქოლოგიის კურსებზე. ამავე პერიოდში მუშაობდა
ფსიქოანალიტიკოსთან თანაშემწედ. 1959 წელს მან მიიღო ამერიკის მოქალაქეობა
და აიღო დედის გვარი კასტანედა. ამის შემდეგ მან ჩააბარა კალიფორნიის
უნივერისტეტში. 1960 წლის იანვარში მან ცოლად შეირთო მარგარეტ რანიანი,
თუმცა იმავე წლის ივლისში ისინი დაშორდნენ.
1960 წელს კასტანედა გაემგზავრა ჩრდილოეთ ამერიკის ინდიელებში
სამკურნალო მცენარეებზე სტატიის დასაწერად. თუმცა ამ სტატიის ნაცვლად...
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1968 წელს გამოვიდა კასტანედას პირველი წიგნი «დონ ხუანის სწავლება:
ინდიელი იაკების ცოდნის გზა», რისთვისაც მას უნივერსიტეტში მაგისტრის
წოდება მიანიჭეს. წიგნი გამოცემისთანავე ბესტსელერად იქცა (პირველივე წელს
რამოდენიმე მილიონი ცალი გაიყიდა). წიგნში მოთხრობილია კასტანედას
შეხვედრა იაკების ტომის ინდიელ ხუან მატუსასთან. წიგნი შედგება ორი
ნაწილისგან — «სწავლება» და «სტრუქტურული ანალიზი», მასში გადმოცემულია
ტოლტეკების შამანურ-მაგიური ცოდნა, რომელსაც კასტანედას ხუან მატუსა,
იგივე დონ ხუანი მოუთხრობს. ამ წიგნმა არა მხოლოდ უბრალოდ მკითხველის
ყურადღება მიიქცია, არამედ მეცნიერთა გარკვეული ნაწილის კვლევის საგანიც
გახდა, თუმცა ზოგიერთმა მეცნიერმა კასტანედა გააკრიტიკა და მას დონ ხუანის,
როგორც პერსონაჟის გამოგონებაც დასწამა. 1973 წელს კასტანედას, რიგით მესამე
წიგნისთვის «მოგზაურობა იქსტლანში» უკვე დოქტორის ხარისხი მიენიჭა
(მანამდე 1971 წელს გამოვიდა კასტანედას მეორე ნაშრომი — «განცალკევებული
რეალობა»). წიგნში გრძელდებოდა ინდიელი შამანების ცოდნის გადმოცემა, სადაც
აღწერილი მაგიური რიტუალები, ადამიანში ენერგიის მართვის ხელოვნება და ა. შ.
მიუხედავად იმისა, რომ კასტანედას პოპულარობა მომენტალურად
გაიზარდა,
ის
საკუთარ
ცხოვრებას
და
პიროვნებას
მაქსიმალურად
ასაიდუმლოებდა — დღესაც კი დიდი იშვიათობაა კასტანედას ფოტოსურათი თუ
დიქტოფონზე ჩაწერილი ხმა. მისი ვიდეოგადაღება კი საერთოდ სიკვდილის წინ
ძლივს მოხერხდა. რა თქმა ეს გასაიდუმლოვება მის პოპულარობას კიდევ უფრო
ზრდიდა და პრესაში მის შესახებ უამრავი სიყალბე და გამონაგონი იბეჭდებოდა,
რამოდენიმე ჟურნალი მისი გარდაცვალებასაც კი იუწყებოდა, თუმცა კასტანედა
აბსოლუტურად გულგრილი იყო პრესაში გამოქვეყნებული ჭორების მიმართ.
თუმცა 1973 წელს ჟურნალში «ტაიმი» გამოქვეყნებული სტატიას კარლოს
კასტანედას დაბადების, ბავშვობისა და ცხოვრების შესახებ მკვლევარები ხშირად
იყენებენ, როგორც კასტანედას ბიოგრაფიულ ცნობებს.
ჟურნალი წერდა, რომ 1951 წელს კალიფორნიაში ჩამოვიდა ვინმე კარლოს
სეზარ არანია, რომლის შესახებ ჩანაწერი არსებობდა საემიგრაციო სამსახურში. ეს
პიროვნება დაბადებული იყო 1925 წლის 25 დეკემბერს და იგი იყო პერუს
მოქალაქე (კასტანედას გადმოცემით კი იგი დაბადებული 1935 წელს, ბრაზილიაში,
სან-პაულოსთან ახლოს, ერთ-ერთ სოფელში). შემდგომში გამომდინარე ჟურნალის
პოპულარობიდან, კასტანედას შესახებ ბიოგრაფიულ ცნობებს სწორედ ზემოთ
ხსენებული სტატიიდან იღებენ ხოლმე და არა თვითონ კასტანედას მიერ
გადმოცემულ ცნობებიდან (უნდა ითქვას, რომ ამაშიც არის გარკვეული ლოგიკა).
1977-97 წლებში კასტანედა კიდევ რვა წიგნი გამოსცა და ამ დროს კასტანედა
საზოგადოებასთან მხოლოდ შუამავლების მეშვეობით კონტაქტობდა. მან შეკრიბა
თანამოაზრეთა მცირერიცხოვანი ჯგუფრი, რომლებსაც დონ ხუანის ცოდნას
პრაქტიკულად გადასცემდა. 1990-იანი წლების დასაწყისიდან კასტანედამ უფრო
გახსნილი ცხოვრების სტილი აირჩია და მან დაიწყო ლექციების კითხვა ჯერ
კალიფორნიის უნივერსიტეტში, შემდგომ კი მთელს აშშ-ში და მექსიკაში.
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კარლოს კასტანედა გარდაიცვალა ლოს-ანჯელესში 1998 წლის 27 აპრილს.
კარლოს კასტანედას შემოქმედებამ უდიდესი გავლენა მოახდინა ისეთ
მწერლებზე, როგორებიცაა რიჩარდ ბახი («თოლია, სახელად ჯონათან
ლივინგსტონი», «მესიის ჯიბის ცნობარი», «ილუზიები») და პაულო კოელიო
(«ალქიმიკოსი», «11 წუთი», «მოგვის დღიური», «მეხუთე მთა»). გარდა ამისა, მისი
გავლენა აქვს ასევე ბევრ მწერალსა თუ მუსიკალურ ჯგუფს. 2007 წელს
ინგლისურმა სატელევიზიო არხმა BBC კასტანედაზე გადაიღო მხატვრულდოკუმენტური ფილმი «ზღაპრები ჯუნგლებიდან».
კარლოს კასტანედას ცნობილი წიგნები:













1968 — დონ ხუანის სწავლება: ინდიელი იაკების ცოდნის გზა;
1971 — განცალკევებული რეალობა;
1972 — მოგზაურობა იქსტლანში;
1974 — ზღაპრები ენერგიაზე;
1977 — ენერგიის მეორე რგოლი;
1981 — არწივის ძღვენი;
1984 — შინაგანი ცეცხლი;
1987 — დუმილის ენერგია;
1993 — სიზმრის ხელოვნება;
1997 — უსასრულობის აქტიური მხარე;
1998 — დროის ბორბალი;
1990 — მაგიური პასები: ძველი მექსიკის შამანთა პრაქტიკული ცოდნა.
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მაგი აბრამელინი
(1362-1460)
აბრამელინი
დაიბადა
გერმანიის ქალაქ ვიუცრბუგენში.
მშობლებმა მას დაარქვეს ავრაამი და
აბრამელინი (აგრეთვე მოიხსენებენ
როგორც აბრა — მელინს). როგორც
კაბალის
მცოდნე
აბრამელინი
ამტკიცებდა
მას
გამოეცხადნენ
ანგელოზები, რომელთაც გადასცეს
ცოდნა
დემონების
დამორჩილებისათვის
საჭირო
შელოცვების შესახებ, აუწყეს თუ
როგორ შეექმნა მათგან პირადი
მსახურები და მუშები, აგრეთვე
როგორ გამოიწვია ქარიშხალი და
ა.შ... იგი ავტორია უამრავი მაგიური
თხზულებისა, რომელებიც მრავალი
საუკუნის განმავლბაში ახდენდნენ
გავლენას უამრავ მაგზე.
თავის
თხზულებებში
აბრამელინი ამტკიცებდა, რომ ყველა
საგანი ამ სამყაროში, ანგელოზების
ხელმძღვანელობით
მომუშავე
დემონების შექმნილია და რომ
ყოველ ადამიანს ჰყავს თავისი
ანგეოლოზი და თავისი დემონი,
რომლებიც
გვევლინებიან
მის
თანამგზავრებად. მისი მაგიური
სისტემის
საფუძველი,
როგორც
თავად აბრამელინი ამბობდა, შესაძლოა ვეძებოთ კაბალაში. გადმოცემები
ამტკიცებენ, რომ აბრამელინმა დაამზადა 2000 რაინდი — მოჩვენება საქსოსნიის
კურფუსრისათვის — ფრიდრიხისთვის, დაეხმარა გრაფ უორვიკს საპყრობილიდან
გაქცევაში და გადაარჩინა ანტიპაპი იოანა XXIII მის წინაღმდეგ შეთქმულთაგან
კონსტანცის ტაძარში. ვარაუდობენ, რომ აბრამელინის მაგიური მეთოდები
აღწერილია ხელნაწერში, რომელიც შედგება სამი წიგნისაგან და ეწოდება
«აბრამელინ მაგის წმიდა მაგია». ეს ხელნაწერი მიეკუთვნება XVIII საუკუნეს და
დაწერილია ფრანგულ ენაზე. მასში არის მითითებები იმის შესახებ, რომ ის
გვევლინება აბრამელინის მიერ ივრითზე ხელნაწერი ორიგინალის თარგმანად,
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რომელიც თავის მხრივ მიეკუთვნება 1458 წელს. XIX-XX საუკუნეების ზღვარზე
ხელნაწერი ინგლისურ ენაზე თარგმნა და კომენტარები დაურთო ს. ლ. მაკგრეგორ
მაზერსისმა, ერთერთმა პირველმა წევრმა ჰერმეტისტული ორდენისა «ოქროს
განთიადი». დემონთა გამოძახების საკუთარი რიტუალებიდან ა. კროულმა ბევრი
ამ წიგნიდან ისესხა. აბრამელინის მაგია ახლოსაა გრიმუართან «სოლომონის
გასაღები», რომელიც ითვლება ჯადოქართა ძირითად სახლემძღვანელოდ. ის
დაფუძნებულია რიცხვთა ძალაზე, წმიდა სახელებზე და შედგება რიცხვითი
მაგიური კვადრატებისაგან, რომლებიც გამოიყენება გაუჩინარებისათვის,
ლევიტაციისა
თუ
სულებზე
მბრძანებლობისთვის,
ნეკრომანტიული
ოპერაციებისათვის და ა.შ. სულების გამოძახების ყველა რიტუალი, მაგიური
კვადრატების აშენება, «ბეჭდის»დადება ძალიან რთულია და ის უნდა
ტარდებოდეს მკაცრად დაცული ასტროლოგიური მონაცემების მიხედვით.
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მაკგრეგორ მაზერსი
(1845-1918)
ინგლისელი
ოკულტისტი,
მაგიის თეორიტიკოსი, კაბალისტური
გრიმუარების აქტიური მთარგმნელი
და ჰერმეტისტული ორდენის «ოქროს
განთიადის»
ერთ-ერთი
მთავარი
დამფუძნებელი სამუელ ლიდდელ
მაზერსი
დაიბადა
ლონდონის
მახლობლად, 1854 წლის 8 ან 11
იანვარს (ზუსტი თარიღი უცნობია)
ჩინოვნიკის ოჯახში. მამა, უილიამ
მაზერსი ბავშვობაშივე გარდაეცვალა.
სკოლა დაამთავრა ბრედფორდში და
ცხოვრობდა ქვრივ დედასთან ერთად
ბორნმუტში.
მაგი უილიამ იეტსი მის შესახებ
წერდა, რომ მაზერსს ცხოვრებაში ორი
მთავარი მოტივაცია გააჩნდა — ომისა
და მაგიის ხელოვნება. მართლაც,
ადრეული
ასაკიდან
მაზერსი
გატაცებული იყო სამხედრო საქმის:
იარაღების, ტექნიკის, სტრატეგიებისა
და ტაქტიკების შესწავლით, აგრეთვე
კრივითაც. 1884 წელს მან გამოსცა ფრანგულიდან ნათარგმნი წიგნი სამხედრო
ხელოვნებასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდობაში მან ასევე დაიწყო ენების
შესწავლა, რის შედეგადაც მოკლე ხანში გახდა ნამდვილი პოლიგლოტი —
თავისუფლად საუბრობდა ივრითულ, ლათინურ, ბერძნულ, ფრანგულ, კოპტურ
და კელტურ ენებზე. ამ ენების ცოდნამ მას საშუალება მისცა ეთარგმნა ისეთი
წიგნები როგორებიცაა: «გამოაშკარავებული კაბბალა(1887)», «მეფე სოლომონის
გასაღები(1888)», «აბრამელინ მაგის წმინდა მაგია(1898)», აგრთვე «ტარო. მოკლე
ტრაქტატი კარტების წაკითხვისთვის». რასაკვირველია ამ ლიტერატურამ
ინგლისურენოვანი საზოგადოების ოკულტისტურ განათლებაზე დადებითი
გავლენა იქონია. მაზერსის ცხოვრებაშიც, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერესი
სწორედ ოკულტური მეცნიერებები გახლდათ.
1877 წელს იგი გახდა ბირნმაუნტის მასონური ლოჟის წევრი (Lodge of Hengest
N 195).18 თვეზე ნაკლებ დროში მან გაიარა მასონობის ყველა გრადუსი
მოსწავლიდან მაგისტრის სტატუსამდე და 1881 წელს შევიდა როზენკრეიცერთა
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ინგლისის ორგანიზაციაში, სადაც მან მიიღო წოდება — «S’ Rioghail Mo Dhream»
(SRMD) — მე სამეფო წარმომავლობის ვარ!».
აღსანიშნავია რომ მაზერსი აცხადებდა თავს შოტლანდიური სამეფო გვარის
სტუარტების შთამომავლად. 1882 წელს მაზერსი გამოვიდა მასონური ლოჟიდან,
რადგან იგი თვლიდა, რომ მას უფრო მნიშვნელოვანი სამუშაო ჰქონდა
შესასრულებელი. ამ პერიოდში იგი დიდ დროს უთმობდა ალქიმიურ ცდებს,
ექსპერიმენტებსა და ვიზიონერულ პრაქტიკას ფრედ ჰოკლისთან ერთად,
რომელიც ცნობილი იყო როგორც მეტალურგი, ალქიმიკოსი და ნათელმხილველი.
კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მაზერსზე იყო ანნა
კინგსფორდი (1846 — 1888), ქრისტიანული მისტიციზმის მქადაგებელი და ერთერთი პირველი ფემინისტი, შესაძლებელია რომ სწორედ მისი გავლენით გაუხსნა
მაზერსმა «ოქროს განთიადში» კარი მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს და
სწორედ მას მიუძღვნა მაზერსმა თავისი პირველი სერიოზული ნაშრომი —
«გამოაშკარავებული კაბბალა». 1887 წელს ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთმა წევრმა
დოქტორმა უილიამ უინნი უესკოტმა მას მიაკითხა თხოვნით, რომ მაზერს
გაეშიფრა ერთ-ერთი საიდუმო ხელნაწერი, რომელიც მიიღეს ვინმე ანნა
შპრინგელისგან. როგორც აღმოჩნდა ხელნაწერი შეიცავდა პირველ ხუთ
მაზიარებელ რიტუალს «ოქროს განთიადის» პრაქტიკებიდან. ერთი წლის მერე
მაზერსმა, უესკოტმა და ვუდმანმა, გახსნეს ინგლისში პირველი, «ოქროს
განთიადის» (Golden Dawn) ტაZარი, რომელსაც ასევე ეწოდებოდა იზიდა —
ურანიის ტაძარი. ტაძარში მაზერსის ახალი დევიზი გახდა: «Deo Duce Comite
Ferro» (D.D.C.F.) — «ღმერთია ჩემი უფალი, ხმალი კი მეგობარი».
«ოქროს განთიადის» მაგიური მეთოდების წყაროები უფრო მეცხრამეტე
საუკუნის ფრანგული ოკულტიზმისკენ, განსაკუთრებით კი ელიფას ლევის
სწავლებებისკენ იხრება, რომელიც იმ დროს გამოჩენილი ოკულტისტი და მაგი
იყო. 1892 წელს მაზერსმა შეძლო კავშირი დამყარებინა «საიდუმლო
მასწავლებლებთან» (ამ მასწავლებლებში მოიაზრებოდა გარკვეული ტიპის
ასტრალური არსებები, რომლებიც ცოდნას აძლევენ ადამიანს სულიერი
საკითხების შესახებ. მათში გამოირჩეოდა სამი ყველაზე ძლიერი და ბრძენი,
რომელთა სახელები ოქროს განთიადის ერთ-ერთმა რიტუალმა შემოგვინახა:
ჰიუგო ალავერდა — ფრიზი, ფრანცისკუს დე ბრაი — გალი, ელმან ზატა — არაბი)
და მიიღო მათგან რიტუალები ლალის ვარდისა და ოქროს ჯვრის ორდენისთვის.
იმავე წელს, მაზერსი მეუღლესთან ერთად გადავიდა პარიზში, სადაც
ჩამოაყილებეს ტაძარი ახატორი (AKHATOR) და ამავე დროს შექმნეს იზიდას
რიტუალები ამ ტაძრისთვის. მისი მეუღლე, henri ბერგსონის ულამაზესი და მოინა
ბერგსონი, მაზერსმა 1888 წელს გაიცნო. ის დაჯილდოვებული იყო იგივე ნიჭით,
რითიც მისი ქმარი და ცოდნა მასაც «საიდუმლო მმართველებისგან» ჰქონდა
მიღებული. ისინი დაქორწინა, აგრეთვე ოქროს განთიადის წევრმა მამა ენი
ჰორნიმენმა 1890 წლის 16 ივნისს, მუზეუმის ბიბლიოთეკაში. ეს ქალბატონი
მაზრსისსთვის საუკეთესო მეგობარიც გახლდა და ერთგულად იდგა მის გვერდზე
ცხოვრების ურთულეს პერიოდებში. ჩანს ცოლის როლი ქმრის მაგიურ
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საქმიანობაშიც საკმაოდ დიდი იყო, რადგან სამუელმა «საიდუმლო მმართველებს»
სთხოვა, რომ მოეცათ ნება ცოლი დახმარებოდა საქმიანობაში, რადგანაც ქალის,
როგორც მედიუმის ნიჭი იმდენად დიდი იყო, რომ კარგ დახმარებას გაუწევდა
ყველა საქმეში. მოინა მაზeრსი ოქროს განთიადში ცნობილი იყო ზედმეტსახელით
Soror Vestigan Nulla Retrorsum, ნაცნობებისთვის კი უბრალოდ ვესტიჯია.
1896 წლის ნოემბერში, ოქროს განთიადის ფილიალში გაწევრიანდა ალისტერ
კროული, რომელმაც თვალის დახამხამებაში გაიკეთა ბრწყინვალე მაგიურ
კარიერა, გაიარა ორდენის ყველა საფეხური და გახდა მაზერსის ახლო მეგობარი
და მაგიური მემკვიდრე. მაზერსი გამოირჩეოდა ავტორიტარული ხასიათით, რაც
იწვევდა იმას რომ მალევე უფუჭდებოდა ურთიერთობა გარშემომყოფებთან. 1900
წელს ორდენში მოხდა ამბოხება, რაც გამიწვია ადეპტთა უმეტესი ნაწილის
უკმაყოფილებამ მაზერსისა და კროულის ახლო ურთიერთობის გამო, ასევე იმის
გამო, რომ მაზერსი სხვა ადეპტებს არ ასწავლდა, როგორ შესულიყვნენ პირდაპირ
კავშირში «საიდუმლო მმართველეთან». ცოტა ხანში ორდენი დაიშალა
რამოდენიმე ალტერნატიულ ორგანიზაციად და ტაძრად. 1903 წელს
განსხვავებული ინტერესების გამო მოხდა უთანხმოება მაზერსსა და ქროულს
შორის. ამავე წელს მაზერსმა ჯონ ბროუდი ინნესთან ერთად დაარსა ალფა და
ომეგას ორდენი, რომელშიც შევიდა ყველა ის ოქროს განთიადის წევრი, ვინც
მაზერსს უერთგულა ბოლომდე. 1910 წელს მაზერსი დაბრუნდა ლონდონში, სადაც
იცხოვრა 2 წელი. შემდგომ კი კვლავ პარიზისკენ გაემგზავრა.
1918 წლის 5 ან 20 ნოემბერს (64 წლის ასაკში) მაზერსი გარდაიცვალა უცნობი
დაავადებით. არსებობს ვერსია რომ ეს იყო ესპანური გრიპი, მაგრამ მისი
ცხოვრების შესახებ არსებული მეტად მწირი იმნფორმაცია, ასეთი ვარაუდების
გადამოწმების საშუალებას არ იძლევა. აღსანიშნავია, რომ ამ თარიღის
ნუმეროლოგიური მნიშვნელობა არის-32 (2+0+11+19+18), რაც კაბბალაში
სიცოცხლის ხის იერარქიაში შეესაბამება მიმართულების რიცხვს და აღნიშნავს
მაზერსის
მისიის
დასასრულს
ფიზიკურ
სამყაროში.
სამუელი
იყო
მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი სულების გამოძახების საკითხში, იმდენად
განვითარებული, რომ მისი მოსწავლე ალისტერ კროული, მიუხედავად იმისა, რომ
უკანასკნელ პერიოდში რწმენა დაკარგა მასწავლებლის მიმართ, მას მაინც
მიიჩნევდა უძლიერეს მაგად.
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ნიკოლას ფლამელი
(1330-1417)
1330 წელს, პარიზის ჩრდილოეთით,
მისგან
ოცდახუთი
კილომეტრით
დაშორებულ პატარა ქალაქ პონტუასში
ღარიბ, მაგრამ როგორც თავად ფლამელი
აღნიშნავდა
მეტად
ღირსეულ
და
პატიოსან ოჯახში, დაიბადა ბიჭუნა
ნიკოლასი. ფლამელების ოჯახმა მწირი
შემოსავლის მიუხედავად ბავშვს რიგიანი
განათლება მისცა, თუმცა ნიკოლასი
კარგად ვერ დაეუფლა ლათინურს და
ამაზე შემდგომში მეტად წუხდა. შეიძინა
რა საჭირო ცოდნა, ნიკოლასი გაემართა
მეზობელ პარიზში, რათა საზოგადო
მწერლის და ნოტარიუსის პროფესიებით,
ცხოვრებისთვის აუცილებელი თანხები
გამოემუშავებინა.
თავიდან
იგი
თანამოძმეებს ეყრდნობოდა, რომელთაც
უცოდველთა
(ახალშობილთა)
სასაფლაოსთან ახლოს ჰქონდათ საამქრო.
შემდეგ კი, როდესაც მწერალთა გილდია
სენ — ჟაკ — დე — ლა — ბუშერის ეკლესიის რაიონში გადავიდა, წავიდა იქ
სხვებთან ერთად. მისი მოკრძალებული კანტორა, უფრო ზუსტად ხის მცირე
მიშენება, არაფრით გამოირჩეოდა სხვებისგან; ფართობი დაახლოებით
მეტრნახევარი კვადრატული მეტრი იყო, ესე იგი ზუსტად იმდენი რამდენიც
საჭიროა რომ განთავსო პატარა მაგიდა და სკამი. კანტორა გადამწერთა ქუჩაზე
მდებარეობდა. იმჟამად წიგნის ბეჭდვა ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ გამოგონებული და
ხელნაწერი ასლების გადმოცემა ტირაჟირების ერთადერთი მეთოდი იყო.
ფლამელი ცნობილი იყო როგორც დახელოვნებული «გამომცემელი»; ამას გარდა ის
მცოდნე პარიზელებს შორის სარგებლობდა პატივისცემით, რადგან ზოგიერთი
განსაკუთრებით ორიგინალური დიდგვაროვანი, მისგან წერის გაკვეთილებს
იღებდა, რათა ქაღალდზე თავისი სახელის დაწერა მოეხერხებინა. ფლამელი
ფაქტიურად თავისი კანტორის მოპირდაპირე მხარეს ცხოვრობდა, გადამწერთა
ქუჩისა და მარივოს ქუჩის კუთხეში; მისი სახლი ცნობილი იყო როგორც «სახლი
სამეფო ლილიების ქვეშ», რადგანაც შესასვლელის ზედა ნაწილი თავს იწონებდა
მათი გამოსახულებიანი ბარელიეფით. ფლამელთან დღის საათებში ყოველთვის
ბევრი ხალხი იყო — მისი მოწაფეები და შეგირდები. როდესაც ნიკოლასს უკვე
ორმოცმა მიუკაკუნა ერთ დღეს სასიამოვნო გარეგნობის ქვრივმა, რომელიც
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ფლამელის კანტორაში საკუთრებაზე აფორმებდა დოკუმენტებს, აშკარად
მიახვედრა იგი, რომ სულაც არ იქნებოდა წინააღმდეგი კიდევ ერთხელ
გათხოვებაზე და ბატონმა ნოტარიუსმაც ძალიან დააინტერსა. თუმცა მადამ
პერნელ ლეტა — ასე ეძახდნენ მას — ნიკოლასზე უფროსი იყო, იგი საკმაოდ
ახალგაზრდულად და მომხიბვლელად გამოიყურებოდა; რადგან სურვილი
ორმხრივი აღმოჩნდა, მათ ქორწინებას აღარ დაუცადეს და მალე, სამეფო
ლილიების ქვეშ მდებარე სახლში, ახალგაზრდა ოჯახმა დაიწყო ცხოვრება.
მიუხედავად იმისა რომ ახალ დიასახლის, განსვენებული მეუღლისგან გარკვეული
დანაზოგი ერგო, ფლამელები მეტად მოკრძალებულად ცხოვრობდნენ,
ატარებდნენ უბრალო ტანსაცმელს და ჭამდნენ თიხის ჭურჭლით, სამაგიეროდ
მათი საკვების ხარისხი კარგად იყო ცნობილი სახლის გარეთაც... მაგრამ აქ უნდა
აღინიშნოს რომ ამ იდილიას მაინც ჰქონდა ერთი ნაკლი. მრავალი წლის წინ
ფლამელს ეწვია განსცვიფრებელი სიზმარი. ციდან მასთან დაეშვა ანგელოზი,
ხელში დიდი, ოქროთი მდიდრულად მოვარაყებული ძველებური წიგნით.
«ფლამელ, — უთხრა ანგელოზმა, — შეხედე ამ წიგნს. შენ ვერ გაიგებ მასში
ვერაფერს ყველა სხვა ადამიანის მსგავსად. მაგრამ დადგება დღე და შენ მასში
დაინახავ იმას, რისი დანახვაც არავის შეუძლია». ნიკოლასმა ხელი გასწია
წიგნისკენ, მაგრამ ანგელოზმა დაიწყო გაუჩინარება წიგნთან ერთად და ბოლოს
ოქროსფერ კვამლს შეერწყა. უნდა ითქვას მან მაშინ ამ სიზმარს დიდი
მნიშვნელობა არ მიანიჭა.
ფლამელმა, თანდათანობით გააფართოვა თავის «წიგნთა გამომცემლობის»
საქმე და იშვიათი წიგნებითაც დაიწყო ვაჭრობა. 1357 წლის ერთ დღეს,
ფლამელებმა ორ ფლორინად შეიძინეს ძალიან ლამაზი ძველებური წიგნი,
დაწერილი რაღაც ძალიან მკვრივზე, რაც მოგვაგონებდა ახალგაზრდა ხის ქერქს.
ფლამელს ხშირად შეხვედრია ალქიმიური შრომები, მაგრამ მის განსაკუთრებულ
ინტერესს ეს საგანი არ იწვევდა. და მაინც, ეს წიგნი ძალიან გავდა იმას რომელიც
მას სიზმარში აჩვენა ანგელოზმა. წიგნი შეიცავდა ლამაზ ფერად ილუსტრაციებს
და ლათინურ ტექსტს, აგრეთვე სიტყვებს «უცნობ ძველ ენაზე». წიგნის მისია იყო,
რომ ებრაელ ხალხს შეესწავლა ლითონების ტრანსმუტაციის ხელოვნება და
ალქიმიური ოქროს მიღება, რომელსაც ავტორი რომის იმპერატორისათვის ხარკად
მისაცემად უწევდა რეკომენდაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით
ფლამელმა უკვე დაიწყო ზოგიერთი სიმბოლური ილუსტრაციის აზრის
გამოცნობა, ის მაინც ვერსად პოულობდა მინიშნებას იმაზე, თუ რა მატერიით
უნდა
დაწყებულიყო
თადაპირველად
მუშაობა;
ვისთვის
მიემართა
დასახმარებლად ამ საქმეში? როგორ გამოეცნო პირველი მატერია? ასეთი ეჭვები და
აზრები ღრღნიდა, ხშირად განმარტოვდებოდა ხოლმე და დაბნეული უმიზეზოდ
ოხრავდა, რამაც ააფორიაქა ქალბატონი ფლამელი. ერთხელაც ნიკოლასმა
გაუმხილა მას თავისი საიდუმლო. ამან პერნელი დააინტერესა და იმ დროიდან
მათი ძირითადი ნაწილი თავისუფალი დროის გახდა ლამაზი ილუსტრაციების
ერთობლივი განხილვა. ნიკოლასი მიხვდა, რომ სხვისი დახმარების გარეშე, ის და
პერნელი ფონს ვერ გავიდოდნენ და მიიღო უსაფრთხო გადაწყვეტილება. შეუდგა
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აბრაამ ებრაელის წიგნის ილუსტრაციების კოპირებას და თვითონ წიგნი კარგად
დამალა სახლში. შემდეგ, დიდი სიფრთხილით დაიწყო კოპიების ჩვენება იმ
კლიენტებისათვის, რომლებიც მისი აზრით შესძლებენ მის დახმარებას. მათი
უმრავლესობა ვერც კი იგებდა რაზე იყო საუბარი ფლამელის მანუსკრიპტში,
იღიმებოდნენ, ზოგიერთები კი თავს ნოტარიუსის გამასხარავების უფლებასაც
აძლევდნენ. და მაინც ერთ დღეს მან თავისი სურათები მედიცინის დოქტორს,
ვინმე მეტრ ანსოლმს წარუდგინა, მან კი სიამოვნებითა და დამაჯერებლად
განუმარტა ნიკოლასს სურათების არსი. ამ მშვენიერი განმარტების შემდეგ
ფლამელმა თავსი სახლის სარდაფში ლაბრატორია აღჭურვა და... ოცდაერთი წელი
ნულოვანი რეზულტატით. ბოლოს ფლამელთა ოჯახმა დაასკვნა, რომ ისინი
არასწორი გზით წავიდნენ და სამოცს გადაცილებული ფლამელი დაბრუნდა იქ
საიდანაც დაიწყო. მაგრამ ალქიმიკოსი სულით არ ეცემოდა და გაემართა ყარიბად
ესპანეთში, წმიდა იაკობის ქალაქში, რათა იქ, მრავალ სინაგოგათა შორის, ეპოვა
რელიგიურ წოდების იუდეველი, რომელიც განუმარტავდა მას აბრაამის წიგნის
ჭეშმარიტ არსს. ამრიგად ფლამელმა აიღო არგანი, პილიგრიმის მოსასხამი და
გაემგზავრა გალიის ქალაქ სანტიაგო დე კომპოსტელაში, რომელიც ახლა
ესპანეთის ჩრდილო დასავლეთით მდებარე ლა კორუნას ავტონომიური ოლქის
დედაქალაქად გვევლინება. ფლამელის მოგზაურობა არ წარმოადგენდა რაიმე
ექსტრაორდინალურს, ის უფრო შეესაბამებოდა ფლამელზე მიმაგრებული
ღვთისმოსავი ადამიანის რეპუტაციას. მან წარმატებით დააასრულა მოლოცვა
ტაძარში და დაიწყო გრძელი გზა უკან, სამწუხაროდ სანტიაგოს სინაგოგებში ვერ
იპოვა მცოდნე იუდეველი, როგორც გეგმავდა. უკანა გზაზე ის შეჩერდა
კასტილიის ქალაქ ლეონში, სადაც შეხვდა მეტრ კანჩესს. ეს კი ზუსტად ის
ადამიანი იყო რომელიც ფლამელს სჭირდებოდა; ბატონი კანჩესი კი, კმაყოფილი
ცნობით, რომ წიგნი ფლამელის სახლში, პარიზში იმყოფებოდა, დაუყოვნებლივ
გაემგზავრა მასთან ერთად საფრანგეთში, ხოლო გზაზე განმარტავდა ყველა
გამოცანას რომელსაც ყურადღება მიაქცია ნიკოლასმა მანუსკრიპტში. ლეონიდან
ჩავიდნენ ოვედაში, სანსონში გადაჯდნენ საზღვაო ტრანსპორტში, რომელმაც
ისინი საფრანგეთის ნაპირზე მიიყვანა, მაგრამ აქ მეტრს შეემთხვა უბედურება.
პირღებინებამ, რაც ზღვის ავადმყოფობის შედეგად გვევლინება, არათუ გაუარა მას
არამედ უფრო გაუძლიერდა და კანჩესი, ორლენის სასტუმროში ისე მოკვდა
ფლამელის ხელებში, რომ ლოგინიდან არც კი ამდგარა, თუმცა მოასწრო მისთვის
მოეთხრო დიადი საქმის საიდუმლოებები. ნიკოლასმა დაკრძალა კომპანიონი და
წარმატებით დაბრუნდა პარიზში. ნიკოლას ფლამელი გარდაიცვალა 19 ნახევარი
წლის შემდეგ თავისი მეუღლის პერნელის გარდაცვალებიდან, 1417 წლის 22
მარტს.
ლეგენდის თანახმად, მას შემდეგ რაც ფლამელზე მოგონება დაიმარხა მის
მშობლიურ სენ — ჟაკ — დე — ლა — ბუშერში, ის თვითონ გაემგზავრა
შვეიცარიაში, სადაც მას ელოდა ცოცხალი და ჯანმრთელი მეუღლე. შემდეგ,
მომდევნო 3 ასეული წელი ისინი მოგზაურობდნენ ინდოეთში და ახლო
აღმოსავლეთში.
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ბარნელის მიერ მის «საგანძურში» ნახსენებია ერთი ისტორია: როდესაც მეფე
გააღიზიანა ხმებმა ვინმე ფლამელის საარაკო სიმდიდრის შესახებ, მან გაგზავნა
თავისი გადასახადების ინსპექტორი ბატონი დე კრამუაზი ფლამელთან.
ნიკოლასის რიაქცია სრულიად ბუნებრივი და დროის შესაფერი იყო, მართალია
მას ინსპექტორი ოქროთი არ დაუტვირთავს, მაგრამ მას ცოტაოდენი ფხვნილი
გადმოუყარა, რომელიც შთამომავალთა მოგონებების თანახმად, მრავალი თაობის
განმავლობაში ინახებოდა დე კრამუაზის ოჯახში. მეფისათვის წარდგენილ
მოხსენებაში კი მითითებულ იქნა, «რომ ბატონი ფლამელი ცხოვრობს ძალიან
ვიწროდ, ჭამს თიხის ჭურჭლიდან და ხმები მისი სიმდიდრის შესახებ მეტად
გაზვიადებულია». მიუხედავად ანეგდოტური სიტუაციისა, არ უნდა დავივიწყოთ,
რომ მეფის საგადასახო ინსპექტორის მიერ აღწერილი ფაქტები ნამდვილად
შეესაბამებოდა რეალობას. 1382 წლიდან, ფლამელების მიერ წითელი
ტინქტიტორების ანუ ფილოსოფიური ქვის მიღებიდან მოყოლებული, მათ არ
დაუხარჯავთ არცერთი სუ თავიანთთვის იმ უსაზღვრო შემოსავლიდან, რომელსაც
განაგებდა ნიკოლას ფლამელი, მთელი თანხა იდებოდა საავადმყოფოების,
ეკლესიების და ღარიბთა თავშესაფრების მშენებლობისათვის (სხვათაშორის
ერთერთი მათგანი შემორჩენილია მონმორანის ქუჩის 51 ნომერში; იგი ფლამელის
მიერაა აგებული 1407 წელს).
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სოლომონი
ძვ.წ. X ს
სოლომონი, ძე დავითისა,
იყო
იერუსალიმის
მეფე
დაახლოებით ძვ.წ. 970-931
წლებში (ეს თარიღი ბიბლიის
დანართშია
მითითებული,
ხოლო
ქართული
საბჭოთა
ენციკლოპედია მისი მეფობის
ხანად ძვ.წ. 965-928 წლებს
ასახელებს).
მისი
სახელი
ებრაულად ჟღერს როგორც
შელომო, მაგრამ ევროპაში,
ბერძნულის
გავლენით
სოლომონად
მოიხსენიება,
ხოლო
აღმოსავლეთში
სულეიმან
იბნდაუდად
(სოლომონ დავითის ძე).
ამ
მეფეზე
უამრავი
ლეგენდა დაიარება. გარდა
ძველ
აღთქმაში
შეტანილი
კანონიკური წიგნებისა, მის
ავტორობას
რამოდენიმე
აპოკრიფსა და გრიმუარს მიაწერენ. ამ უკანასკნელთა თანახმად კი სოლომონმა
თავისი ტაძარი დემონებსააგებინა, შემდეგ კი დაწერა გრიმუარი გოეთია,
რომელშიც შეიტანა წყვდიადის მთავრებთან დასაკავშირებელი და მათი
ექსპოლატაციისათვის საჭირო პრაქტიკული მეთოდები. ამ 72 მთავრის გამოძახება
ხდება მათი დამმორჩილებელი ანგელოზების ხარჯზე, რომლებზეც უფლება
სოლომონმა თავად უფლისაგან მიიღო.
ბიბლიის თანახმად (მესამე მეფეთა), ბრძენმა სოლომონმა, მამის მიერ ისედაც
აყვავებულ იერუსალიმს არნახული სიმდიდრე და ძლიერება მოუტანა. მან
ისრაელი დაჰყო 12 ადმინისტრაციულ ოლქად, გაატარა არაერთი სამხედრო და
სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმა.
თუმცა სოლომონი თავიდან ერთგულად იცავდა მამის ანდერძს, სიბერეში
ცოლების გავლენით (სოლომონს სასახლეში 700 ცოლი და 300 მხევალი ჰყავდა)
წარმართ ღვთაებებს მსხვერპლსაც კი სწირავდა...
სოლომონი დაიმარხა მამის ქალაქში.
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ფრენსის ბარეტი
(р. 1770/80 — ум. ?)
ინგლისელი ოკულტისტი ფრენსის ბარეტი
დაიბადა ლონდონის შემოგარენში, სავარაუდოდ 17701780 წწ. მასზე საკმაოდ მწირი ინფორმაცია მოიპოვება,
ცნობილია რომ უკიდურესად ექსცენტრული პიროვნება
იყო, ატარებდა გაკვეთილებს მაგიაში და მრავალ საათს
უთმობდა კაბალისტური და სხვა უძველესი ტექსტების
ინგლისურად თარგმნას. როგორც თავად აღნიშნავდა,
მან შეისწავლა ქიმია, მეტაფიზიკა და ბუნების
ოკულტური ფილოსოფია. 1801 წელს ლონდონში
გამოსცა ნაშრომი «მაგი» (The Magus). წიგნი ეხება
ბალახების და ქვების ბუნებრივ მაგიას, მაგნეტიზმს,
თილისმების მაგიას, ალქიმიასა და ფილოსოფიური
ქვის მიღების მეთოდებს, ნუმეროლოგიას, პირველად
ელემენტებს, ცერემონიალურ მაგიას, აგრეთვე აქ
ვხვდებით ისტორიაში ცნობილი ადეპტების ბიოგრაფიებს. დღესაც კი ცოტამ თუ
იცის, რომ «მაგი» თითქმის მთლიანდ შედგენილია კორნელიუს აგრიპას
სამტომეულის «ოკულტური ფილოსოფიის» ნაწილებისაგან. მაგი აგრეთვე
გამოყენებული იქნა როგორც განცხადების საშუალება (ტომი — II; გვ — 140), მასში
ბარეტი იწვევდა დაინტერესებულ პირებს მაგიისა და სხვა ოკულტური
მეცნიერებების შესასწავლად, რათა შემდგომ შეექმნათ საკუთარი მაგიური წრე.
უცნობია გამოუვიდა თუ არა ეს, მაგრამ როგორც ინგლისელი ისტორიკოსი მონტე
გიუ სამმერსი თვლის, მას ეს შემდგომ გამოუვიდა და საბოლოოდ კემბრიჯი გახდა
მაგიური სამყაროს ცენტრი.
ბარეტი უდიდესი ენთუზიაზმით ცდილობდა საზოგადოების ოკულტიზმით
დაინტერესების აღორძინებას და მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ მან მან ძლიერი
გავლენა მოახდინა ინგლისელ ოკულტურ რომანისტზე, ბულვერ ლიტონზე, «მაგი»
რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შეუმჩნეველი რჩებოდა, მანამ სანამ მისი
გავლენის ქვეშ ელიფას ლევი არ მოექცა.
ბარეტი თვლიდა, რომ უნარი ცვილის გამოსახულების გამოყენებით რაიმე
ავნო ადამიანს ან შელოცვის დახმარებით გაანადგურო ის, ეშმაკის მოცემული არაა.
მისი აზრით თუ სატანას მოესურვება სასიკვდილო ცოდვებში ჩაფლული
ადამიანის მოკვლა, ამის გაკეთებას თვითონაც შეძლებს და ამისათვის არ
სჭირდება შუამავალი ჯადოქრის სახით. ბარეტი წერს:
«...ამრიგად, მაგიური ძალა თვითონ ადამიანშია... ადამიანის შინაგანი
სამყარო, გარემომცველ სამყაროში არსებულ ყველა საგანთან გარკვეულ
პროპორციაშია, რომელიც თავისთავად იზრდება და მცირდება; მასში
წარმოდგენილია რაღაც თანდაყოლილი მიდრეკილება შეფარდებისადმი».
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ჯონ ბაპტისტ დელა პორტა
(1535-1615)
იტალიელი ალქიმიკოსი, სწავლული
და კომედიოგრაფი ჯონ ბაბტისტ დელა
პორტა დაიბადა ნეაპოლში, 1535 წელის
ოქტომბერში, დაახლოებით 3 — 15
რიცხვებს შორის. ცნობილია, რომ იგი
სამეცნიერო
ნაშრომებს
წერდა
კოლორიტულ
ლათინურზე,
ხოლო
კომედიებს მშობლიურ იტალიურზე.
მას საკმაოდ შეძლებული წინაპრები
ჰყავდა, გადმოცემით ისინი ფლობდნენ,
არამარტო სახლს ნეაპოლის ცენტრში,
არამედ
სავარგულებს
ქალაქის
შემოგარენში, ვილებს და გემებსაც კი.
მათი
გენიალოგიური
ხის
ფესვები
მოდიოდნენ ჰანიბალის დროიდან. ასე
რომ გასაკვირი არცაა, რომ ნიჭიერი
შთამომავლის აღზრდაში მონაწილეობას
იღებდნენ ფილოსოფოსები, ექიმები, ლიტერატორები, მატერიალური ხაზით კი
ბიძა ა.გ. სპაფადორა, რომელიც ნეაპოლის მთავარი არქივარიუსი იყო.
მოწადინებული ახალგაზრდა გონებაც ცდილობდა ჩასწვდომოდა ყოფიერების
საიდუმლოს.
1558 წელს დელა პორტამ გამოსცა ენციკკლოპედიური ნაშრომი «ბუნების
მაგიის შესახებ, ანუ ბუნებაში გამოვლენილი სასწაულების შესახებ», რომელიც
მისი სიტყვებით 15 წლის ასაკში დაწერა. მას თან ერთვოდა ამონარიდები,
ცნობები, ანტიკური და თანამედროვე მასალები ერთმანეთისგან ფრიად
განსხვავებული საკითხების — გეოლოგიის, კოსმოლოგიის, ოპტიკის, მედიცინის,
კრიპტოგრაფიის, კულინარიის, ლითონებზე ქიმიური ზემოქმედების, შხამების,
მინების ღებვის, კოსმეტიკის, მაგნეტიზმის, დენთის, დისტილაციის, მცენარეული
წარმომავლობის პროდუქტების და კიდევ მრავალი რამის შესახებ... აქ
სხვათაშორის, იყო ობსკურის კამერის ზუსტი აღწერა, რომელსაც დელა პორტა
სრულჰყოფდა შემკრები ლინზის დახმარებით (1589 წელს მან შესთავაზა
ობსკურის
კამერის
გამოყენება
ნახატების
შესრულებისა
და
მათი
პროეცირებისათვის). 1560 წელს ავტორმა თარგმნა თავისი ნაშრომი მშობლიურ,
იტალიურ ენაზე. პირველდაწყებითი შრომა ოთხი ტომისაგან შედგებოდა, მაგრამ
ვინაიდან შემდგომ ცხრა გამოცემაში, ის გამუდმებით კორექტირებას უკეთებდა და
დამატებებით ავსებდა მას საბოლოდ 1589 წელს წიგნი შეადგენდა 20 ტომს.

65

მაგების ბიოგრაფიები (http://www.magnika.org/)
იმისათვის რომ მიახლოებითი წარმოდგენა შეგვექმნას წიგნის შინაარსზე,
შემოგთავაზებთ ამონარიდს, სადაც პორტა გვაძლევს ბორჟის შხამის რეცეპტს:
«გომბეშო თვითონ შხამიანი არ არის, მაგრამ ის ღრუბლის მსგავსად იწოვს
შხამებს; იგი ცხოველთა სამეფოს სოკოა...ამრიგად აიღეთ დიდი გომბეშო, —
გვეუბნება პორტა, — და ჩასვით ის გველგესლებთან და ასპიდებთან ერთად
ქილაში; მრავალი დღის განმავლობაში მას მიეცით მხოლოდ შხამიანი სოკოები,
ნაპერსტიანკები და ციკუტები; შემდეგ გააღიზიანეთ ისინი დარტყმით,
დამწვრობით და ყველა საწამებელი ხერხით მანამ, სანამ შიმშილისა და
გაბოროტებისაგან არ ამოხდებათ სული. ამის შემდგომ ჩაყარეთ დაფშვნილ
ბროლსა და რძიანაში, მოათავსეთ კარგად თავდაცულ რეტორტაში და ნელი
თბობით მოაშორეთ ყოველგვარი სინოტივე, გააცივეთ და განაცალკევეთ
ცხედრების ფერფლი რეტორტის ფსკერზე დარჩენილი დაუმწვარი ფხვნილისაგან.
ამგვარად თქვენ მიიღებთ ორ შხამს: სითხეს და ფხვნილს. სითხე იქნება ისეთივე
მოქმედების როგორც საშინელი ტოფანის წყალი; ხოლო ფხვნილი, რამოდენიმე
დღეში გააშრობს და შემდეგ საშინელი წამებით მოჰკლავს მას, ვინც მიიღებს რაიმე
სასმელში გაზავებულ მის მწიკვსაც კი».
1584 წელს გაკეთდა შემოკლებული, ერთტომიანი ვარიანტი, რომელმაც
პორტა გახადა საყოველთაოდ ცნობილი და აღიარებული. წიგნი ითარგმნა
ევროპულ ენებზე და მისი სიტყვები აღარ იზღუდებოდა მხოლოდ იტალიურით.
დელა პორტას სამეცნიერო ინტერესების სფერო უაღრესად ფართო გახლდათ. ის
ატარებდა ექსპერიმენტებს, განაზოგადებდა და აღწერდა თავის ნიჭიერულ
აღმოჩენებს, რაზეც მეტყველებენ მისი მრავალრიცხოვანი შრომები — «ასოების
მოხაზულობის საიდუმლოს შესახებ» (1563; ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი
თხზულებაა აღორძინების ხანის კრიპტოგრაფიაში), «მეხსიერების ხელოვნება»
(იტალიური თარგმანი დაიბეჭდა 1566 წელს, ლათინური ორიგინალი — 1602
წელს), «ადამიანის ფიზიოგნომიკის შესახებ» (ოთხ წიგნად 1586 წელს, 6 წიგნად
1599 წელს — დიდი ხნით ადრე შვეიცარიელი ი.კ. ლავატერას გამოკვლევებამდე),
«თვალების რეფრაქციის შესახებ» (1589), «ზეციური ფიზიოგნომიკის შესახებ»
(1601), «ჰაერის ნაკადის წარმოქმის შესახებ» (1609), «გამოხდის შესახებ» (1610) და
ა.შ. დელა პორტამ დააფუძნა «ბუნების საიდუმლოთა აკადემია», რომლის წევრიც
შეიძლებოდა
გამხდარიყო
ის,
ვინც
გააკეტებდა
რაიმე
აღმოჩენა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სფეროში.
აკადემიამ იარსება დაახლოებით 20 წელი, მაგრამ 1579 წელს ოკულტური
მეცადინეობების ეჭვით დაიხურა პაპის მითითების თანახმად. დამფუძნებელს
ნება დართეს განეგრძო გამოკვლევები, 1579-1581 წლებში სწავლული გახლდათ
კარდინალ ლუიჯ დე’ ესტის სტუმარი, ცხოვრობდა რომში, ფერარსა და ვენეციაში.
ნეაპოლში დაბრუნების შემდეგ, კარდინალის შეკვეთით დაკავდა ფლოსოფიური
ქვის ძებნით (1583). დელა პორტა მეგობრობდა ბევრ ცნობილ თანამედროვესტათ.
1580 წელს ვენეციაში გაეცნო ცნობილ მეცნიერსა და პოლიტიკურ მოღვაწეს პ.
საპრის. 1589 წელს მის სახლს ეწვია ტ. კამპანელა, 1593 წელს ის პადუაში შეხვდა გ.
გალილეის, შესაძლოა იცნობდა აგრეთვე ჯორდანო ბრუნოსაც. შემდგომ წლებში
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ის გატაცებით ზრდიდა ეგზოტიკურ მცენარეებს, და შექმნა ერთერთი პირველი
მუზეუმი საბუნებისეტყველო ისტორიისა, რომელსაც ეჭვგარეშეა უწყვეტად
სტუმრობდნენ მოგზაურები. რაც შეეხება დელა პორტას ლიტერატურულ
შემოქმედებას, ის არც ისე მოცულობითია, თუმცა მეტად მნიშვნელოვანი თავისი
დროისათვის. ჩვენს დრომდე მოაღწია 14 მა იმ 29 ნაწარმოებიდან რომელიც მის
სახელს მიეკუთვნება. მათ შორის ტრაგიკომედია «პენელოპა» (1591),
ლიტერატურული დრამა «გეორგი» (1611), კომედიათაგან «ოლიმპია» (1586 —
1589), «და» (1589), «მოსამსახურე» (1592), «ასროლოგი» (1606) და ა.შ.
პორტა აგრძელებდა პლავტის, ტერენციის და აღორძინების ხანის
ტრადიციებს, ქმნიდა კარიკატურულ და გროსტიკულ ხასიათებს. მისი პიესები
გავიდა იტალიის ფარგლებს გარეთაც, ხოლო მისი თემები და სიტუაციები
გამოძახილს ჰპოვებს დელ არტის, მოლერის, გოლდონის და შექსპირის
შემოქმედებაშიც კი. ჯონ ბაპტისტ პორტა გარდაიცვალა 1615 წლის 4 თებერვალს.
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ჯონ დი
(1527-1609)
ინგლისელი
მატემატიკოსი,
გეოგრაფი, ალქიმიკოსი, ასტრონომი
და ასტროლოგი ჯონ დი დაიბადა 1527
წლის
13
ივლისს
ლონდონში,
სოვდაგარი როლანდ დის ოჯახში,
რომელსაც უმნიშვნელო პოზიცია ეკავა
მეფის კარზე. ოჯახის ერთადერთი
შვილი ჯონი, რვა წლის ასაკში
სკოლაში მიაბარეს, მისი დამთავრების
შემდეგ კი კემბრიჯში, სეინტ-ჯონის
კოლეჯში
შევიდა,
რომელიც
წარმატებით
დაამთავრა.
მან
შეისწავლა
ლათინური,
ძველბერძნული,
ფილოსოფია,
გეომეტრია
დაასტრონომია.
ამის
შემდეგ მას მიანიჭეს ბაკალავარის
ხარისხი და აირჩიეს უნივერსისტეტის
მრჩეველთა საბჭოში. დის ბიოგრაფის
გადმოცემით ის დღე-ღამეში 18 საათს მუშაობდა და მხოლოდ ექვსი საათს
იყენებდა კვებისთვის და ძილისითვის. 1546 წლიდან ის უკვე სახელგანთქმული
ასტრონომი და ასტროლოგი იყო — აწარმოებდა კოსმიურ სხეულებზე
დაკვირვებებს და აქვეყნებდა ასტროლოგიურ პროგნოზებს. ჯონ დის ინგლისის
სამეცნიერო ატმოსფერო მაინდამაინც არ ხიბლავდა, რის გამოც 1548-1551 წლებში
დაიწყო მოგზაურობა ევროპაში.
1548 წლის 24 ივნისს ის გაემგზავრა ბელგიაში სადაც ლუვენის
უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს. 1950 წელს ის იმყოფებოდა ბრიუსელსა
და პარიზში. ამ დროისთვის იგი უკვე შთამბეჭდავი ლექტორი იყო და ამიტომაც
მას შესთავაზეს საფრანგეთში დარჩენა, პროფესორის წოდება და ფინანსური
მხარდაჭერა, თუმცა მან უარი განაცხადა და 1552 წელს სამშობლოში დაბრუნდა.
მეფე ედუარდ VI-ის სიკვდილის შემდეგ, ინგლისში პროტესტანტების შევიწროება
დაიწყო. დედოფალი მარია ტიუდორი ჯონ დის მამასაც გადასწვდა და თუმცა დიმ
მამა გაანთავისსუფლებინა, ოჯახს დიდი მატერიალური ზიანი მიაყენა.
შემდგომში, როდესაც დიმ დედოფლისთვის არასასურველი ასტროლოგიური
პროგნოზი შეადგინა, მარიამ სამი თვით დაატუსაღებინა იგი. მარია 1558 წელს
გარდაიცვალა, ხოლო ინგლისის დედოფალი პროტესტანტი ელიზაბეტა გახდა.
მასთან მომავალში ჯონ დის საკმაოდ კარგი ურთიერთობა აეწყო, დედოფალი მის
პროგნოზებსაც
ითვალისწინებდა.1568
წელს
დიმ
გამოაქვეყნა
წიგნი
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«Propaedeumata Aphoristica» და დედოფალს წარუდგინა. ნაშრომმა, რომელიც
მათემატიკის, ფიზიკის, ასტროლოგიისა და მაგიის ნაზავს წარმოადგენდა
ელიზაბეტზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და დის გაკვეთილებიც კი
დაუნიშნა, რათა უკეთ ჩასწვდომოდა წიგნს.
დის მსოფმხედველობაში დიდი ადგილი პლატონიზმს, ჰერმეტიზმს და
პითაგორიზმს ეკავა, მას სწამდა, რომ რიცხვი არის ყველაფრის დასაბამი და
სამყარო მათემატიკური გამოთვლითაა შექმნილი. 1582 წელს ჯონ დიმ გაიცნო
ედუარდ კელლი, რომელიც აგრეთვე გათვიცნობიერებული გახლდათ
ოკულტიზმის საკითხებში. მათ დაიწყეს ერთობლივი ექსპერიმენტები, რის
შედეგადაც ჩამოაყალიბეს ცერემონიალური მაგიის უმნიშვნელოვანესი დარგი
რომელიც შემდგომში ენოქიური მაგიის სახელით გახდა ცნობილი. მათი
მტკცებით ეს იყო ბიბლიური პატრიარქის, ენოქის ნამდვილი სიბრძნე რომელიც
გამოყენებაც შესაძლებელია დედამიწაზე.ენოქიური მაგია ცერემონიალური მაგიის
ერთ — ერთ უძლიერეს და საშიშ სახედ ითვლება და მისი სისტემა დაწერილია
ენოქიურ (ანგელოზურ) ენაზე.
ამ დროისთვის ჯონ დი მთელს დიდი ბრიტანეთის იმპერიაში
სახელმოხვეჭილი ასტროლოგი, ალქმიკოსი და გეოგრაფი იყო. მან მოგზაურ
დრეიკის მოპოვებული მასალებზე დაყრდნობით შეასწორა მსოფლიო რუკის
გარკვეული მონაკვეთები.
1605 წელს, მანჩესტერში გავრცელებულმა შავმა ჭირმა შეიწირა დის
მეუღლისა და რამდენიმე შვილის სიცოცხლე... იგი გადავიდა ლონდონში, სადაც
გარდაიცვალა კიდეც 1608-1609 წლებში.
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მაგების ბიოგრაფიები (http://www.magnika.org/)
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თოლია ჯონათან ლივინგსტონი
რიჩარდ ბახი
(ინგლ. თარგმნა გიორგი კვანტალიანმა და ნანა ბათლიძემ)

თოლია ჯონათან ლივინგსტონი1

ვუძღვნი ჭშმარიტ თოლია ჯონათანს, რომელიც ყველა ადამიანში ცხოვრობს.
«ამ წიგნით რიჩარდ ბახმა ორი რამ მომანიჭა: ფრენა
შემაძლებინა და გამაახალგაზრდავა. ორივესთვის უღრმესი
მადლობელი ვარ».

რეი ბრედბერი.
ამერიკელი მწერალი რიჩარდ ბახი დიდი გერმანელი
კომპოზიტორის შთამომავალია. იგი პროფესიით მფრინავია და
ხშირად სენტ-ეკზიუპერისაც უწოდებენ. სახელი და დიდება
მას ამ მოთხრობამ მოუტანა. ადრინდელ ლიტერატურულ
ნაწარმოებებს წარმატება არა ჰქონია. თუმცა, არც ჯონათანის
ავტორად თვლის იგი თავს და ამტკიცებს, მხოლოდ მედიუმის
როლს ვასრულებდიო. თუკი მწერლის სიტყვებს დავიჯერებთ,
ამ მოთხრობას საკმაოდ გასაოცარი ისტორია აქვს. ერთხელ,
როცა რიჩარდ ბახი ნისლიან ამინდში მდინარის პირას
სეირნობდა, ხმა ჩაესმა: თოლია ჯონათან ლივინგსტონი. ამ
ხმის კარნახით იწერებოდა უცნაური თოლიის ამბავი. მაგრამ
მოთხრობა არ დამთავრებულა — იდუმალი ხმა ისევე
მოულოდნელად გაწყდა, როგორც გაისმა. მწერალი დიდხანს
ეცადა მოთხრობა გაეგრძელებინა, მაგრამ უშედეგოდ. მხოლოდ
რვა წლის შემდეგ გაიგონა ხმა და ჯონათანის თავგადასავალიც
დაასრულა.
მოთხრობა პირველად 1970 წელს დაიბეჭდა.
1

http://birdsgroup.blogspot.ru/2010/01/blog-post_16.html, ფოტოების ავტ.: ილია მირიანაშვილი.
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პირველი ნაწილი
ირიჟრაჟა, ამომავალი მზის სხივები ოქროსფრად აციმციმდა წყნარი ზღვის
პაწაწინა ტამღებზე.
ნაპირიდან ერთი მილის დაშორებით თევზმჭერმა გემმა წყალი ააღელვა, ამ
ცნობამ წამიერად მიაღწია სასაუზმოდ გამზადებული გუნდის ყურამდე,
რამდენიმე წუთში ათასობით თოლია გემს მიაწყდა და საჭმლის მოსაპოველად
ერთმანეთში აირია. დაიწყო რიგითი, ფუსფუსით აღასვსე დღე.
იქით კი, გემისა და ნაპირისგან მოშორებით, ყველასგან განმარტოებით
საწვრთნელ ვარჯიშებს ატარებდა თოლია ჯონათან ლივინგსტონი. ჯონათანი ასი
ფუტის სიმაღლეზე აფრინდა, აპკიანი ფეხები დაუშვა, ნისკარტი ასწია,
მორკალული ფრთები წინ გაიშვირა და, ტკივილის მიუხედავად, შეეცადა ეს
მდგომარეობა შეენარჩუნებინა. წინ გაწეული ფრთები სიჩქარეს ამცირებდა — ახლა
იგი ისე ნელა მიფრინავდა, რომ ნიავი სახეზე ეფერებოდა, ხოლო ოკეანე მის
ქვემოთ აღარ მოძრაობდა. ცდის სურვილმა დაიმონა: თვალები მოჭუტა, სუნთქვა
შეიკრა და სცადა სულ ცოტათი... არც კი... სულ ერთი დუიმით კიდევ მოეღუნა
ფრთები... ბუმბული აეშალა, სიჩქარე მთალდ დაკარგა და ჩამოვარდა.
თოლიები ფრენისას, როგორც მოგეხსენებათ, არც არასდროს მერყეობენ და
არც არასდროს ჩერდებიან. ჰაერში გაჩერება მათთვის სახელის გატეხაა, თავის
მოჭრაა.
მაგრამ ჯონათან ლივინგსტონი არ ცხრებოდა, ძალების დაძაბვით ისევ
მოღუნა აცახცახებული ფრთები — ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, და — კვლავ მარცხი.
მერე რა! ის ხომ ჩვეულებრივი თოლია არ იყო.
თოლიების უმრავლესობას ფრენა იმდენად აინტერესებს, რამდენადაც ეს
მისთვისაა აუცილებელი — გაფრინდეს საჭმლის საშოვნელად და დაბრუნდეს
ნაპირზე. მათთვის მთავარია საკვები და არა ფრენა. ჩვენი თოლიასთვის კი
მთავარი სწორედ ფრენა იყო და არა საკვები. ფრენა ჯონათან ლივინგსტონს
ყველაფერს ერჩია.
მაგრამ იგი ხვდებოდა, რომ მის ამ გატაცებას სხვა ფრთოსნები კეთილი
თვალით არ შეხედავდნენ. თვით მისი მშობლებიც ვერ ფარავდნენ შეშფოთებას,
როცა ჯონათანი მთელი დღეებით მარტოვდებოდა, თავისთვის ვარჯიშობდა,
რატომღაც წყლის ზედაპირთან დაფრინავდა.
იგი ვერაფრით მიმხვდარიყო, რატომ ჩერდებოდა ჰაერში მეტხანს, როცა
წყლიდან ცალი ფრთის სიმაღლეზე მიფრინავდა და რატომ ეხარჯებოდა ამ დროს
ნაკლები ენერგია. დაჯდომისას, ჩვეულებრივ, ორი ფეხით დგაფუნით კი არ
ჩადიოდა წყალში, არამედ მკვრივად აკეცილი ფეხებით წყის ზედაპირზე
გასრიალდებოდა ხოლმე და გარშემო მდოვრე ნაკადებს გაიყოლებდა. როცა მან
ნაპირზეც დაიწყო ქვიშაზე სრიალი და ნაკვალევის ნაბიჯით ზომვა, მშობლები
მართლაც სერიოზულად აღშფოთდნენ.
- რატომ, ჯონ, — ჰკითხა დედამ, — რატომ ისე არ იქცევი, როგორც ყველა?
რატომ ეჯიბრები დაბლა ფრენაში ვარხვებსა და ალბატროსებს? რატომ არაფერსა
ჭამ? ჯონ, შენგან ცარიელი ბურტყლი და ძვლებიღა დარჩა.
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- ვიყო ძვალი და ტყავი, მე ეგ სულაც არ მადარდებს, დედილო. მე მინდა
ვიცოდე, რა შემიძლია ვაკეთო ჰაერში და რა არა, ეს არის და ეს. უბრალოდ, მინდა
ვიცოდე.
- მომისმინე ჯონათან, — უთხრა მამამ დაყვავებით. — ზამთარი მოახლოვდა.
თევზსაჭერი გემები სულ უფრო იშვიათად გამოჩნდებიან, თევზი სიღრმეში წავა.
სწავლა თუ გსურს, ჯობს საკვების მოპოვება ისწავლო. ფრენა, რა თქმა უნდა,
ძალიან კარგია, მაგრამ მარტო ფრენით ხომ ვერ გაძღები. ნუ დაივიწყებ — იმიტომ
დაფრინავ, რომ ჭამო.
ჯონათანმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. რამდენიმე დღეს იგი მართლაც
ცდილობდა სხვა თოლიებივით მოქცეულიყო: გაჰკიოდა და თანამოძმეებს
ეკინკლავებოდა ნავსადგომებსა და თევზსაჭერ გემებთან, ყვინთავდა თევზისა და
პურის ნატეხების დასაჭერად. არაფერი გამოუვიდა.
- რა უაზრობაა, — გაიფიქრა მან და ძლივს დაჭერილი ანჩოუსი უკან
დადევნებულ მშიერ მოხუც თოლიას გადაუგდო., — ამ დროს ხომ ფრენის
შესწავლას მოვახმარდი. მაინც რამდენი რამ მაქვს შესაცნობი!
- არ გასულა ცოტა ხანი და ჯონათანი ისევ მარტო იყო შორს, ზღვაში: მშიერი,
გახარებული, აღტყინებული.
ამჯერად ფრენის სისწრაფეს ამუშავებდა და ერთი კვირის ვარჯიში საკმარისი
გამოდგა, რომ სიჩქარის შესახებ მეტი სცოდნოდა, ვიდრე ყველაზე სწრაფ თოლიას
ამქვეყნად.
ათასი ფუტის სიმაღლეზე ჯონათანი მკვეთრ პიკეზე გადავიდა და ფრთების
ქნევით მთელი ძალით განაგრძო. მაშინ მიხვდა, რატომ იკეცავენ ფრთებს
თოლიები პიკირების დროს. უკვე ექვსი წამის შემდეგ, საათში სამოცდაათი მილის
სიჩქარით ეშვებოდა, ამ სიჩქარეზე ფრთა აქნევისას მდგრადობას კარგავს.
ყველა ცდა უშედეგოდ მთვარდებოდა. ყოველ ღონეს ხმარობდა, ძალებს
უკიდურესად ძაბავდა, სულ ტყუილად — დიდ სიჩქარეზე მართვის კონტროლს
ვეღარ ინარჩუნებდა.
ისევ ათასი ფუტის სიმაღლე, ძლიერი ბიძგი წინ, გადასვლა პიკეში, ფრთების
ძალუმად ქნევა და ვერტიკალურად ვარდნა. ყოველ ცდაზე მარცხენა ფრთა
აქნევისას რატომღაც უშეშდებოდა, თვითონაც მარცხნივ იხრებოდა; მარჯვენა
ფრთას აჩერებდა, რათა წონასწორობა აღედგინა, მაგრამ მარჯვნივ ყირავდებოდა
და თითქოს ცეცხლში იხრაკებაო, ბზრიალით ვარდებოდა.
დიდი გარჯის მიუხედავად ფრთის აქნევა არ გამოუდიოდა. ათჯერ სცადა,
ათივეჯერ, როგორც კი სიჩქარე საათში სამოცდაათ მილს გადააჭარბებდა, თავს
ვეღარ იმორჩილებდა, აბურძგნილი ბუმბულების გროვას ემსგავსებოდა და წყალს
ენარცხებოდა.
- აჰა, გასაგებია, — როგორც იქნა, მიხვდა ჯონათანი, როცა არც ერთი მშრალი
ბუმბული აღარ შერჩა, — დიდ სიჩქარეზე ფრთები არ უნდა ამოძრაო: ორმოცდაათ
მილამდე შეგიძლია იქნიო, მერე კი ერთ მდგომარეობაში უნდა გეჭიროს.
შემდეგი ცდა ორი ათასი ფუტის სიმაღლიდან დაიწყო. პიკეში შესვლისას
ნისკარტი წინ გაიშვირა და ფრთები გაშალა; როგორც კი საათში ორმოცდაათი
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მილი განავითარა, ფრთების ქნევა შეწყვიტა. მართალია, ამისთვის ძალების
უდიდესი დაძაბვა დასჭირდა, მაგრამ მაინც თავისი გაიტანა. ათი წამის
განმავლობაში ოთხმოცდაათი მილის სიჩქარით მოქროდა. ჯონათანმა თოლიებს
შორის ჩქაროსნული ფრენის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა!
მაგრამ გამარჯვების სიხარული ხანმოკლე აღმოჩნდა. როგორც კი პიკედან
გამოსვლა მოინდომა, როგორც კი ფრთების მოხრილობა შეცვალა, მართვა დაკარგა
და ისევ ულმობელ ქარბუქში მოხვდა; თავი ვეღარ შეიკავა და ქვასავით
გამაგრებულ წყალს დაასკდა.
გონს რომ მოეგო, კარგა ხნის დაღამებული იყო, მის მოტივტივე სხეულს
მთვარის შუქი დაჰნათოდა. დაფლეთილი ფრთები რკინის ნაჭრებად ქცეოდა და
მაინც, დამარცხების სიმძიმე ბევრად მეტ ტვირთად აწვა. თითქოს ინატრა კიდეც,
ეს სიმძიმე საკმარისი ყოფილიყო, რათა თოლიას სხეული ნელ-ნელა ფსკერამდე
ჩაეყვანა და ყველაფერი დასრულებულიყო.
უკვე იძირებოდა, როცა შიგნიდან წამოსული რაღაც უცნობი, დახშული ხმა
შემოესმა: «გამოსავალი არ არის. მე თოლია ვარ. ის უნდა ვაკეთო, რისთვისაც
ბუნებამ შემქმნა. იმისთვის რომ ვყოფილიყავი გაჩენილი, ფრენის შესახებ ამდენი
გამეგო, ტვინის ნაცვლად თავში სქემები მედებოდა. ჩქაროსნული ფრენისთვის
რომ დავბადებულიყავი, შევარდენივით მოკლე ფრთები მექნებოდა და თევზების
ნაცვლად თაგვებზე ვინადირებდი. მართალია მამაჩემი, უნდა შევეშვა ამ
უაზრობას. დავბრუნდები შინ, მშობლიურ გუნდში და დავკმაყოფილდები იმით,
როგორიცა ვარ — საბრალო, სუსტი თოლია».
ხმა მიწყდა, ჯონათანი დაეთანხმა. ღამით თოლია ნაპირზე უნდა იყოს და არა
ზღვაში, ამიერიდან ისიც წესიერი თოლია იქნება. ყველასთვის ასე აჯობებს.
ჩამუქებული წყლიდან გაჭირვებით აზიდა სხეული და ნაპირისკენ გასწია,
თან კმაყოფილი იყო, რომ მცირე სიმაღლეზე ძალების დაუხარჯავად შეეძლო
ფრენა.
«არა, არა, — გაიფიქრა თოლიამ, — ძველებურად ცხოვრება არაფერს მარგებს,
არც ის, რაც მისწავლია. მე ისეთივე თოლია ვარ, როგორც სხვა ნებისმიერი და მეც
ისევე ვიფრენ, როგორც დანარჩენები დაფრინავენ». დიდი წამებით ას ფუტამდე და
ფრთების ენერგიული ქნევით ნაპირისკენ წავიდა.
გადაწყვეტილების მიღებამ შვება მოჰგვარა — აწი გუნდთან ერთად
ჩვეულებრივად იცხოვრებს. შემეცნების მომქანცველ გზაზე სიარულისგან
თავისუფალია: აღარც ბრძოლა ელის, აღარც დამარცხება. მაინც რა სასიამოვნოა —
არაფერზე ფიქრობდე და წყვდიადიდან ხმელეთის ჩირაღდნებისკენ მიფრინავდე.
- სიბნელე! — გამაფრთხილებლად გაისმა დახშული ხმა. — სიბნელეში
თოლიები არ დაფრინავენ!
მაგრამ ჯონათანს მისი მოსმენა აღარ უნდოდა. რა მშვენიერია აქაურობა:
სავსე მთვარე, წყალზე მოთამაშე მკრთალი ათინათი — მოკიაფე ვარსკვლავებად
რომ იფანტება ხოლმე, ირგვლივ კი, საოცარი სიმშვიდე და მყუდროება...

75

თოლია ჯონათან ლივინგსტონი
- დაეშვი! თოლიები სიბნელეში არ დაფრინავენ! ბნელში საფრენად რომ
გაჩენილიყავი, ბუს თვალები გექნებოდა! ტვინის ნაცვლად სქემები გედებოდა!
შევარდენის მოკლე ფრთები გებმებოდა!
იქ, წყლიდან ასი ფუტის სიმაღლეზე, ღამის წყვდიადში ჯონათან
ლივინგსტონმა თვალები მოჭუტა. ტკივილი და წეღანდელი გადაწყვეტილება
უკვალოდ გამქრალიყო.
მოკლე ფრთები! შევარდენის მოკლე ფრთები!
«ეს ხომ ხსნაა! რა სულელი ვარ! სულ პატარა, ერთი ციცქნა ფრთები მჭირდება
— ეს არის და ეს! თურმე დაიწყვე ფრთები და მარტო ბოლოები ამოძრავე. მოკლე
ფრთები!
იგი მაღლა აფრინდა და მრუმე ზღვას ორი ათასი ფუტით დაშორდა. მარცხზე
ან სიკვდილზე არც უფიქრია, ფრთები მჭიდროდ შეიკეცა, მხოლოდ ხანჯლებივით
ვიწრო ბოლოები მიუშვირა ქარს და თავქვე დაეშვა.
ქარი ურჩხულივით ღრიალებდა, სიჩქარე მატულობდა — სამოცდაათი მილი
საათში, ოთხმოცდაათი, ას ოცი, კიდევ მეტი. ახლა საათში ას ორმოცი მილის
სიჩქარეზე ფრთების ნაკლები დაძაბვა უხდებოდა, ვიდრე უწინ სამოცდაათით
ფრენისას; ფრთის ბოლოების მცირე მობრუნებაც საკმარისი გამოდგა, რათა
პიკედან გამოსულიყო და მთვარის შუქით განათებულს შურდულივით გაექროლა
ტალღების თავზე.
ქარი ისე სცემდა სახეში, თვალს ვერ ახელდა, სიხარულმა მოიცვა... «ას
ორმოცი მილი საათში! თანაც მართვის დაუკარგავად! ორის მაგიერ ხუთი ათასი
ფუტიდან რომ დავიწყო პიკირება, ნეტა რა სიჩქარეს...»
წინანდელი ფიქრები თითქოს ქარიშხალმა გაფანტაო, დავიწყებას მიეცა.
ჯონათანმა, მართალია, დათქმული პირობა დაარღვია, თავს დამნაშავედ მაინც არ
გრძნობდა. ასეთი დაპირებები, მხოლოდ იმ თოლიებს ზღუდავენ, რომლებიც
ყოველდღიურობას ვერ გასცილებიან.
მას კი, ვინც შემეცნებისთვის იღწვის, წინ ვერაფერი დაუდგება.
განთიადისას ჯონათანი ისევ ჰაერში იყო. ხუთი ათასი ფუტის სიმაღლიდან
თევზსაჭერი გემები წყლის ცისფერ ზედაპირზე ნაფოტებად მოჩანდნენ,
სასაუზმოდ გამზადებული თოლიების გუნდი ნისლის მოძრავ ნაგლეჯს
დამსგავსებოდა.
თოლია აგზნებული მიფრინავდა, სიხარულით ცოტათი კიდეც თრთოდა,
ეამაყებოდა, შიში რომ დასძლია. შემდეგ, ზედმეტი მომზადების გარეშე, ფრთები
შეიკეცა, ფრთის მოკლე ბოლოები კუთხეებად გაიშვირა და პიკეზე გადავიდა.
ოთხი ათასი ფუტის გალევისას ზღვრულ სიჩქარეს მიაღწია, ქარი ხმაურიან
მსუსხავ სხეულად იქცა და სიჩქარის მომატებას შეუძლებელს ხდიდა. ახლა იგი
ორას თორმეტი მილი-საათის სიჩქარით შვეულად ეშვებოდა. ნერწყვი გადაყლაპა,
მშვენივრად ესმოდა, ასეთ სიჩქარეზე ფრთები რომ გაშლოდა, მილიონ ნაკუწად
იქცეოდა; მაგრამ სისწარფე იყო ძლიერება, იყო სიხარული და იყო სილამაზე.
ათასი ფუტის სიმაღლიდან პიკედან გამოსვლა დაიწყო, ძლიერი ქარისაგან
ფრთების ბოლოები დაფლეთოდა. გემი და თოლიების გუნდი გვერდზე
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გადაიხარნენ და კატასტროფულად იწყეს ზომაში მატება, პირდაპირ იქით
მიექანებოდა.
გაჩერება არ შეეძლო. ისიც კი არ იცოდა, ამ სიჩქარეზე როგორ უნდა მოეხვია.
შეჯახება უეჭველ სიკვდილს ნიშნავდა
თვალები დახუჭა.
დიახ, იმ დღეს ისე მოხდა, რომ როცა მზე ამოვიდა, თვალდახუჭული
ჯონათან ლივინგსტონი ორას თორმეტი მილი-საათის სიჩქარითა და
ყურისწამღები სივსივით მოსაუზმე თოლიების გუნდის შუაგულში შეიჭრა.
ამჯერად ბედმა გაუღიმა — არავინ დაშავებულა.
იმ დროს, როცა ნისკარტი ცისკენ აიშვირა, ჯერ კიდევ საათში ას სამოცი
მილის სიჩქარით მიქროდა. ხოლო როცა სიჩქარე ოც მილამდე დაიყვანა და,
ბოლოს და ბოლოს, ფრთების გაშლა შეძლო, გემი ოთხი ათასი ფუტის იქით
დარჩენილიყო და წყლის ზედაპირზე ნამცეცივით მოჩანდა.
ჯონათანი ზეიმობდა. ზღვრული სიჩქარე! ორას თორმეტი მილი საათში
თოლიასათვის! ეს იყო გარღვევა, განუმეორებელი შემთხვევა გუნდის ისტორიაში;
ამ წუთიდან ჯონათანის ცხოვრებაში ახალი ერა დაიწყო. მაგრამ იგი ამით არ
დაკმაყოფილდა, თავის საწვრთნელ სივრცეში რვა ათას ფუტზე აფრინდა, პიკეზე
გადასასვლელად ფრთები შეიკეცა და მაშინვე აღმოაჩინა, როგორ უნდა მოეხვია.
მიხვდა, რომ ძალიან დიდი სიჩქარისას ფრთის ბოლოზე ერთი ბუმბულის
ოდნავი გადაწევაც საკმარისია ფართო, მდოვრე მოხვევისათვის. მაგრამ სანამ ამას
გაიგებდა, იმასაც მიხვდა, რომ ასეთი სიჩქარისას ერთზე მეტი ბუმბულის
ამოძრავება თოფის ტყვიასავით ბზრიალს იწვევდა და... მოკლედ, ჯონათანი
პირველი თოლია იყო დედამიწის ზურგზე, უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურებს რომ
დაეუფლა.
იმ დღეს სხვა თოლიებთან საუბარში დრო აღარ დაუკარგავს, მზე კარგა ხნის
ჩასული იყო, ის კი ისევ დაფრინავდა. მკვდარი მარყუჟი, შენელებული და
მრავალბრუნიანი კასრი, გადაბრუნებული შტოპორი, უკუ იმელმანი, ვირაჟი —
მიყოლებით აითვისა.
ჯონათანი ნაპირზე თავმოყრილ თოლიების გუნდს გვიან ღამით შეუერთდა.
საშინლად დაღლილიყო და თავბრუ ეხვეოდა, მაგრამ დაშვებისას ერთი მკვდარი
მარყუჟი კიდევ გააკეთა სიამოვნებით, ხოლო დაჯდომამდე სწრაფი კასრის
შესრულებაც მოასწრო. «როცა გარღვევის შესახებ შეიტყობენ, აღტაცებაში მოვლენ,
— ფიქრობდა თოლია. — რამდენად საინტერესო გახდება ცხოვრება! ნაცვლად
იმისა, რომ აქეთ-იქით ვიწანწალოთ თევზსაჭერ გემებთან, ცხოვრება აზრს შეიძენს!
უმეცრების ბინდბუნდიდან გამოვალთ, სრულყოფილი და ყოვლისშემძლე
გავხდებით, ჩვენ მივაღწევთ თავისუფლებას! ჩვენ ფრენას ვისწავლით!»
მომავლის ცა ვარსკვლავებით მოიჭედა.
თოლიები ერთად შეჯგუფებულიყვნენ — სათათბირო შეკრებილიყო. ჩანდა,
დიდხანს ისხდნენ ასე. მართლაც, მის გამოჩენას ელოდნენ.
«ჯონათან ლივინგსტონ! დადექი ცენტრში!» — გაისმა უხუცესის მედიდური
ხმა. ცენტრში ჩადგომა ან უდიდეს შერცხვენას, ან უდიდეს პატივს ნიშნავდა.
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ამგვარ პატივს თოლიები მხოლოდ გამორჩეულ ბელადებს მიაგებდნენ. «ეჭვი არაა,
გუნდმა ამ დილით, საუზმობისას, ჩემი გარღვევა შეამჩნია, — გაიფიქრა თოლიამ.
— მაგრამ ასეთი პატივი რა საჭიროა. მე ბელადობა სულაც არ მინდა. მე მხოლოდ
ის მინდა გავუზიარო, რაც აღმოვაჩინე, ის უსაზღვრო სივრცეები დავანახო, ჩვენ
წინ რომ გადაშლილა». — ჯონათანი ცენტრში დადგა.
ჯონათან ლივინგსტონ, შენი თანაგუნდელების წინაშე შერცხვენილად
ცხადდები!» — განაცხადა უხუცესმა.
თითქოს თავში კეტი ჩასცხესო. მუხლებში სისუსტე ირგძნო, ბუმბული
ჩამოეშალა, ყურებში რაღაც გუგუნებდა. სამარცხვინო ცენტრი? შეუძლებელია!
გარღვევა! ეტყობა ვერ გაიგეს! ისინი შეცდნენ, აშკარად შეცდნენ!
«...დაუფიქრებლობისა და უპასუხისმგებლობის გამო, მისთვის რომ
თოლიების და ოჯახის ღირსება და ადათი შელახე...» — ზვიადად განაგრძობდა
ხმა.
სამარცხვინო ცენტრი გუნდიდან გაძევებას და შორეულ კლდეებზე მარტოდმარტო გადასახლებას ნიშნავდა.
«...მოვა
დრო,
ჯონათან
ლივინგსტონ,
როცა
მიხვდები,
რომ
უპასუხისმგებლობა არაფერს გარგებს. ცხოვრების არსი ჩვენთვის უცნობი და
შეუცნობადია, ერთია მხოლოდ ნათელი — ამქვეყნად იმიტომ მოვსულვართ, რომ
ვჭამოთ და იქამდე ვიცოცხლოთ, სანამ გავძლებთ».
თოლიები სათათბიროს, როგორც წესი, არასოდეს ეკამათებიან, ჯონათანის
ხმამ კი სიჩუმე დაარღვია.
- უპასუხისმგებლობა? ძმებო! — წამოიძახა მან. — რა არის
უპასუხისმგებლობა? ის რომ არსებობის უმაღლეს აზრს, დანიშნულებას ჩავწვდი
და მას ვიცავ? ათასი წლები გადის, დავყიალებთ თევზის საძებნელად. ახლა ჩვენმა
ცხოვრებამ სხვა აზრი შეიძინა — ცხოვრება შეცნობაა, აღმოჩენაა, თავისუფლებაა!
გამომცადეთ, მომეცით საშუალება გაჩვენოთ, რას მივაღწიე...
გუნდი თითქოს გაქვავდაო.
- შენ აღარ ხარ ჩვენი ძმა, — ერთხმად ჩაილაპარაკეს თოლიებმა, მედიდურად
დაიხშეს ყურები და ზურგი აქციეს.
ჯონათანმა დარჩენილი დღეები სიმარტოვეში გაატარა. შორეულ კლდეებზე
არ გაჩერებულა, უფრო იქით გადაფრინდა. მარტოობა არ ადარდებდა, იმაზე
წუხდა, რომ თოლიებმა არ ისურვეს დაეჯერებინათ ფრენის სიდიადე, არ ისურვეს
თვალის გახელა და დანახვა.
ყოველდღე ახალ რაღაცას სწავლობდა, აღმოაჩინა, ჩქაროსნული დაშვების
შედეგად ათი ფუტის სიღრმიდან იშვიათი, გემრიელი თევზის ამოყვანა
შეიძლებოდა ოკეანიდან. ამიერიდან თევზსაჭერი გემები და პურის ნამცეცები
აღარ სჭირდებოდა. ჯონათანმა ჰაერში ძილიც ისწავლა, ღამით, როცა ხმელეთის
ქარი უბერავდა, მზის ჩასვლიდან ამოსვლამდე მიმართულების დაუკარგავად
ასობით მილს ფარავდა. იმავე შინაგანი ინტუიციის მეოხებით შეეძლო ზღვაზე
ჩამოწოლილი ხშირი ნისლისთვის თავი დაეღწია და ლაჟვარდოვან ცაში
აჭრილიყო... მაშინ, როცა, სხვა თოლიები მიწაზე ისხდნენ და ვერც კი
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წარმოედგინათ, ბურუსისა და წვიმის გარდა თუ არსებობდა რამე. მან ისწავლა,
როგორ შეჰყოლოდა სიმაღლის ქარს ხმელეთის სიღრმეში, სადაც მსუყე მწერებით
იტკბარუნებდა ხოლმე პირს.
მარტოკას მოუწია იმით სარგებლობა, რისი განდობაც მთელი გუნდისთვის
სურდა. ჯონათანმა ფრენა ისწავლა და არ ნანობდა, ამ ფასად რომ დაუჯდა.
მიხვდა, რომ მოწყენილობა, შიში და ღვარძლი უმოკლებდნენ თოლიებს
სიცოცხლეს. მან ეს ყველაფერი დაივიწყა და ჭეშმარიტად ბედნიერი, ხანგრძლივი
ცხოვრება განვლო.
ერთ საღამოს ისინი მოფრინდნენ. ჯონათანი, ჩვეულებრივ, მარტოდმარტო
დანავარდობდა საყვარელ ცაში. მის ფრთებთან საიდანღაც გაჩენილი ორი თოლია
ვარსკვლავივით ელვარებდა და ნაზ, სასიამოვნო შუქს ღვრიდა დაისის მწუხრში.
კიდევ უფრო გასაოცარი მათი ფრენის ტექნიკა იყო — ისე ზუსტად მოძრაობდნენ,
რომ ერთდუიმიანი დაშორება მათსა და ჯონათანის ფრთებს შორის არ ირღვეოდა.
ჯონათანს ხმა არ გაუცია, ისეთი გამოცდა ჩაუტარა, რომელსაც აქამდე ვერც
ერთი თოლია ვერ ასრულებდა. მან ფრთები ისე გაშალა, რომ სიჩქარე მინიმუმამდე
დაიყვანა — ცოტაც და ვარდნა გარდუვალი იქნებოდა. სხივმფენმა თოლიებმაც ისე
შეანალეს სვლა, მანძილი არ დაურღვევიათ. მათ იცოდნენ ნელი ფრენა.
ჯონათანმა ფრთები შეიკვეცა. ამოტრიალდა და საათში ას ოთხმოცდაათი
მილის სიჩქარით წამოვიდა. ისინი არც ამჯერად დაშორებიან, ძველებურად
გვერდით მიჰყვებოდნენ.
დასასრულ იგი იმავე სიჩქარეზე გრძელ ვერტიკალურ, შენელებულ კასრზე
გადავიდა. უცნობი თოლიები ჰარმონიულად მოქმედებდნენ და ეღიმებოდათ.
ჯონათანმა ჰორიზონტალური მდგომარეობა აღიდგინა და ცოტა ხანს ჩუმად
მიფრინავდა. «ძალიან კარგი, — თქვა ბოლოს, — ვინა ხართ?»
- ჩვენ შენი გუნდიდან ვართ, ჯონათან, შენი ძმები ვართ, — ისინი მშვიდად
და დამაჯერებად ლაპარაკობდნენ. — შენ წასაყვანად მოვედით; მაღლა, შინ უნდა
დავბუნდეთ.
- მე «შინ» არ გამაჩნია, არც გუნდი. მე გაძევებული ვარ. ჩვენ ახლა ქართა
დიადი მთის თავზე მივფრინავთ, რამდენიმე ასეულ ფუტზე კიდევ შემიძლია
ავიტანო ჩემი მობერებული სხეული, მაგრამ მეტზე — არა.
- შეგიძლია ჯონათან, ამასაც შეძლებ, რადგან სწავლობდი. შემეცნების
პირველი ეტაპი დასრულებულია, ახლა დროა, შემდეგზე გადახვიდე.
ეს სიტყვები უნათებდა ცხოვრების გზას მუდამ, ამიტომ ახლაც უმალ მიხვდა.
ისინი სიმართლეს ამბობდნენ — მას შეეძლო კიდევ უფო მაღლა აფრენა და შინ
დაბრუნება.
ჯონათანმა უკანასკნელად მოავლო ხანგრძლივი მზერა ცას — ესოდენ
მიმზიდველ ლაჟვარდოვან სამყაროს, სადაც ამდენი ცოდნა შეიძინა.
- მე მზად ვარ. — განაცხადა ბოლოს.
ჯონათან ლივინგსტონი ვარსკვლავივით ბრწინვალე ორი თოლიას
თანხლებით მაღლა აფრინდა და უკუნით მოსილ ცაში გაუჩინარდა.

79

თოლია ჯონათან ლივინგსტონი

მეორე ნაწილი
ეს ალბათ ზეცაა, გაიფიქრა თოლიამ და უნებურად გაეღიმა. დიდი ვერაფერი
ზრდილობაა ზეცის რაობაზე ფიქრი, როცა ეს-ესაა იქ მოხვდი.
ახლა, როცა მიწას დაშორდა და სხივმფენი თოლიების თანხლებით
ღრუბლებს ასცლიდა, შეამჩნია, რომ მისმა სხეულმაც იმათ მსგავსად დაიწყო
ელვარება. თუმცა გარეგნულად შეიცვალა, ისევ ის მარად ჭაბუკი თოლია იყო,
რომელიც მუდამ ცოცხლობდა მისი ოქროსფერი თვალების მიღმა.
თითქოს ესეც იმ თოლიას სხეული იყო, და მაინც, ასე კარგად ადრე არასოდეს
უფრენია. «რა საინტერესოა, — ფიქრობდა ჯონათანი, — ნახევარი ძალით ორჯერ
უფრო სწრაფად ფრენა და ორჯერ მეტის გაკეთება შემიძლია, ვიდრე დედამიწაზე
ცხოვრების საუკეთესო დღეებში».
თეთრი ბუმბული თვალისმომჭრელად უბრწყინავდა. ფრთები გლუვი
გაუხდა და გაკრიალებულ ვერცხლის ფირფიტებს დაემსგავსა. იგი აღტაცებით
შეუდგა ახალი ფრთების გამოცდას და მათში ძალების მოზღვავება იგრძნო.
როცა საათში ორას ორმოცდაათი მილის სიჩქარეს მიაღწია, იგრძნო, რომ
ჰორიზონტალური ფრენის მაქსიმალურ სისწრაფეს უახლოვდებოდა. ორას
სამოცდაცამეტზე რომ ავიდა, მიხვდა, მეტს ვეღარ მოუმატებდა და ცოტათი
იმედგაცრუებული დარჩა. თურმე მისი ახალი სხეულის შესაძლებლობებიც
განსაზღვრული ყოფილა. მართალია, ძველი რეკორდი მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესა, მაგრამ ზღვარი მაინც არსებობდა და მის დასაძლევად უდიდესი
ძალების მოკრება იქნებოდა საჭირო. «ზეცაში არაფრის ზღვარი არ უნდა
არსებობდეს», — გაიფიქრა მან.
ღრუბელი გაიხსნა, «გზა მშვიდობისა ჯონათან», — მიაძახეს გამყოლმა
თოლიებმა და ჰაერშივე გაუჩინარდნენ.
ჯონათანი ზღვის თავზე მიფრინავდა და კლდოვან ნაპირს უახლოვდებოდა.
რამდენიმე თოლია ადგილიდან აფრენას ამუშავებდა. შორს ჩრდილოეთით,
ჰორიზონტთან ახლოს, სხვები დაფრინავდნენ. ახალი სივრცეები, ახალი ფიქრები,
ახალი კითხვები. «რატომ არიან აქ ასე ცოტა თოლიები?» ზეცა თოლიების
გუნდებით უნდა იყოს სავსე! რატომ დავიღალე ასე მალე? აკი ზეცაში თოლიები
არასოდეს იღლებიან და არ ეძინებათ».
სად სმენია ამის შესახებ? მის მეხსიერებაში დედამიწაზე გატარებული
ცხოვრების სურათები თანდათან ფერმკრთალდებოდა. მიწა ის ადგილი იყო,
სადაც დიდი ცოდნა დააგროვა, მაგრამ იქ რა ხდებოდა, დაწვრილებით ვეღარ
იგონებდა. ახსოვდა თოლიების ჭინჭყლობა საჭმლისათვის, ისიც ახსოვდა,
გაძევებული რომ იყო.
ნაპირს რომ მიუალოვდა, თხუთმეტამდე თოლია შემოეგება. ხმა არავის
ამოუღია, მაგრამ ჯონათანმა იგრძნო, რომ მისი მოსვლა გაუხარდათ და აქ იყო
მისი საბუდარი. ის დღე ძალიან გრძელი იყო, იმდენად გრძელი, რომ მზის
ამოსვლა აღარც ახსოვდა.
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დასაჯდომად ნაპირისკენ მიტრიალდა, ფრთები აიქნია, ერთი დუიმის
სიმაღლეზე ჰაერში შეჩერდა და რბილად დაეშვა ქვიშაზე. სხვა თოლიებიც
დასხდნენ, მაგრამ ამისთვის ბუმბულის შერხევა დასჭირდათ მხოლოდ. ისინი
გაშლილი ქათქათა ფრთებით რწევა-რწევით მიჰყვნენ ნიავს, მერე ბუმბულების
მდგომარეობა როგორღაც შეცვალეს და ზუსტად მაშინ გაჩერდნენ, რა წამსაც
ფეხებით მიწას მისწვდნენ. მშვენიერი მანევრი იყო, მაგრამ ჯონათანი ისე
მოიქანცა, გამეორება აღარ უცდია. სიტყვა არ დაუძრავს, იჯდა ქვიშაზე და ეძინა.
ჯონათანი პირველსავე დღეებში მიხვდა, რომ ფრენის შესახებ აქ მას
არანაკლები სიახლის შეცნობა მოუწევდა, ვიდრე წინანდელ ცხოვრებაში. თუმცა
განსხვავებაც იყო — აქ მის თანამოაზრე თოლიებთან ჰქონდა ურთიერთობა.
ყოველი მათგანისთვის ცხოვრებაში მთავარი იყო ფრენის საიდუმლოებას
ჩასწვდომოდა, ფრენას სრულყოფილად დაუფლებოდა; ეს მათი უსაყვარლესი
საქმიანობა იყო. ისინი საოცრად მომხიბლავი ფრინველები იყვნენ; დაუზარებლად,
მთელი საათობით ამუშავებდნენ ფრენის ტექნიკას და მართვის ახალ მეთოდებს
ცდიდნენ.
დრო გადიოდა და ჯონათანს თანდათან დაავიწყდა ის სამყარო, საიდანაც
მოვიდა, ის ადგილები, სადაც მისი გუნდის თოლიები ბინადრობდნენ, თოლიები,
რომელთაც ფრენის სილამაზე ვერ შეეგნოთ და ფრთებს მხოლოდ საკვების ძებნასა
თუ ერთმანეთთან ჭიდილში ხმარობდნენ. მაგრამ ხანდახან უცაბედად
აგონდებოდა
იმ დილითაც ასე მოხდა. როცა რამდენიმე ჩქარი კასრის შესრულების შემდეგ
მასწავლებელთან ერთად ნაპირზე ისვენებდა, მშოლიური მხარე გაახსენდა.
- სხვები სად არიან სალივან? — შეეკითხა იგი უხმოდ, რადგან უკვე კარგად
ფლობდა ტელეპატიას, რომელსაც აქაური თოლიები იყენებდნენ ჩხავილისა და
ყვირილის ნაცვლად. — ასე ცოტანი რატომ ვართ? იცი, სადაც მე ვცხოვრობდი...
- ათასობით თოლია სახლობდა, ვიცი — კვერი დაუკრა სალივანმა. — მაგის
პასუხად ის მომდის თავში, ჯონათან, რომ შენისთანა თოლია მილიონში ერთია.
უმეტესი ჩვენთაგანი წინ ძალიან ნელა მიიწევს. ჩვენ ერთი ცხოვრებიდან მეორე
მსგავს ცხოვრებაში ისე გადავდივართ, რომ გვავიწყდება, საიდან მოვედით, არ
გვადარდებს, საით მივყავართ რაღაც ძალებს, მთავარია, დღეს ვიყოთ კარგად.
წარმოიდგინე, რამდენი სიცოცხლე უნდა გავიაროთ, სანამ პირველად დაგვებადება
ეჭვი, რომ ცხოვრება არ არის მარტო ძღომა, მხოლოდ ბრძოლა, მხოლოდ
ძალაუფლების მოპოვება. ათასი სიცოცხლე, ჯონ, ათი ათასი! მერე კიდევ ასი,
ვიდრე დაიწყებთ მიხვედრას, რომ არსებობს სრულყოფილება და კიდევ ასი
სიცოცხლეა საჭირო, მანამ დავრწმუნდებით, რომ ცხოვრების აზრი ისაა, ამ
სრუყოფილებას მივაღწიოთ და შემდეგ სხვებს გავუზიაროთ. იგივე კანონი, რა
თქმა უნდა, ჩვენთანაც მოქმედებს. აქ რასაც შევიმეცნებთ, იმის შესაბამისად
ვირჩევთ მომავალ ცხორებას. თუ ახალი არაფერი ვისწავლეთ, შემდეგი ცხოვრებაც
ამის მსგავსი იქნება, იგივე წინაღობებითა და ბორკილებით.
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სალივანმა ფრთები გაშალა და სახე ქარს მიუშვირა.
- მაგრამ შენ, ჯონ, — განაგრძო მან. — ისე სწრაფად აითვისე ყველაფერი, რომ
აქამდე მოსასვლელად ათასი ცხოვრების გავლა არ დაგჭირვებია.
ცოტა ხანში ისინი კვლავ აფრინდნენ და წვრთნა განაახლეს. პარალელური
კასრის შესრულება საკმაოდ რთული იყო. თავქვე რომ მოფრინვდა, ჯონათანს
ერთდროულად უნდა ეფიქრა, ფრთები როგორ მოეხარა და მასწავლებელთან
შეთანხმებულად როგორ ემოძრავა.
- ერთიც ვცადოთ, — იმეორებდა სალივანი. — ერთხელ კიდევ.
ბოლოს, როგორც იქნა, კარგიაო, თქვა და გარე მარყუჟის დამუშავებას
შეუდგნენ.
ერთ საღამოს ღამის ფრენისგან თავისუფალი თოლიები ჩაფიქრებულნი
ისხდნენ ქვიშაზე. ჯონათანმა მთელი გამბედაობა მოიკრიბა და უხუცეს თოლიას
მიუახლოვდა. ამბობდნენ, რომ იგი მალე აპირებდა ამ ქვეყნიდან წასვლას.
- ჩიანგ, — მიმართა აღელვებულმა ჯონათანმა.
მოხუცმა თოლიამ ალერსიანად შეხედა: «გისმენ შვილო», უხუცესი ნაცვლად
იმისა, რომ წლებთან ერთად დასუსტებულიყო, სულ უფრო ძლიერდებოდა.
ყველა თოლიაზე სწრაფად დაფრინავდა და სრულყოფილად ფლობდა ისეთ
ილეთებს, სხვები რომ მხოლოდ ეცნობოდნენ.
- ჩიანგ, ეს ზეცა არ არის, ხომ მართალია?
მთვარე ანათებდა, უხუცესმა გაიღიმა
- შენ ჯერ კიდევ სწავლობ, ჯონათან, — თქვა მან.
- კარგი, მაგრამ წინ რა გველოდება? საით მივდივართ? ნუთუ არ არსებობს
ისეთი ადგილი, ზეცა რომ ჰქვია?
- არა, ჯონათან, ეგეთი ადგილი არ არსებობს. ზეცა არც ადგილია, არც დრო.
ზეცა სრულყოფილების დაუფლებაა. — უხუცესი წუთით დადუმდა. —
რამდენადაც ვიცი, შენ ძალიან ჩქარა დაფრინავ, არა?
- მე?.. მე მიყვარს სისწრაფე. — ჯონათანი შეცბა და ამავე დროს, ეამა
უხუცესის ყურადღება.
- ზეცას მაშინ მიუახლოვდები, ჯონათან, როცა სრუყოფილ სიჩქარეს მიაღწევ.
ეს არ ნიშნავს ათასი-მილი საათში, ან მილიონი ან თუნდაც სინათლის სიჩქარე
განავითარო, რამეთუ ნებისმიერი რიცხვი მაინც ზღვარია, სრულყოფილებამ კი
საზღვრები არ იცის. მიაღწიო სრულყოფილ სიჩქარეს, შვილო ჩემო, ნიშნავს —
გაჩნდე იქ.
ჩიანგს მეტი არაფერი უთქვამს, უცაბედად გაქრა და იმავე წამს წყლის პირთან
გაჩნდა — დაახლოებით ორმოცდაათი ფუტის დაშორებით უწინდელი
ადგილიდან. შემდეგ კვლავ გაუჩინარდა და წამის მეათედში ისევ ჯონათანის
გვერდით აღმოჩნდა. ეს ისე, ხუმრობით — უთხრა მან.
ჯონათანი განცვიფრებული მისჩერებოდა, სულ დაავიწყდა ზეცის შესახებ
რომ ეკითხებოდა.
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- როგორ ახერხებთ ამას? რა გრძნობა გეუფლებათ ამ დროს? რა მანძილზე
შეგიძლიათ ფრენა?
- ნებისმიერ მანძლზე და ნებისემიერ დროში შეიძლება ფრენა, თუკი
მოისურვებ, — უპასუხა მან. მე ყველგან და ყველა დროში ვყოფილვარ, სადამდეც
ჩემს აზრს მიუღწევია. — ჩიანგმა ზღვას გახედა. — უცნაურია, ის თოლიები,
მოგზაურობის გულისთვის სრულყოფილებას რომ უარყოფენ, სინამდვილეში
ვერსად მიდიან. ხოლო ვინც მოგზაურობას თმობს და სრულყოფილებისკენ
ისწრაფვის, მთელ სამყაროს მოივლის ხოლმე. დაიხსომე, ჯონათან, ზეცა
ადგილით და დროით არ განისაზღვრება, რადგან მათ მნიშვნელობა აღარ
გააჩნიათ. ზეცა...
- შეგიძლიათ ასე ფრენა მასწავლოთ? — ახალი საიდუმლოს დაუფლების
წინათგრძნობამ ჯონათანი ააკანკალა.
- რასაკვირველია, თუკი გსურს.
- ძალიან, ძალიან მინდა. როდის დავიწყებთ?
- შეგვიძლია ახლავე დავიწყოთ, საწინააღმდეგო თუ არაფერი გაქვს.
- თქვენსავით მინდა ვიფრინო. მითხარით რა გავაკეთო. — თქვა ჯონათანმა
და თვალებში საოცარი სინათლე ჩაუდგა.
ჩიანგი წყნარად ლაპარაკობდა და უმცროს მეგობარს ყურადღებით
აკვირდებოდა.
- ფიქრის სიჩქარით რომ იფრინო, ანუ გაჩნდე იქ, სადაც მოისურვებ,
ამისათვის, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა შეიგნო, რომ უკვე მიფრინდი...
ძირითადი არსი, ჩიანგის თქმით, ის იყო, რომ ჯონათანს უნდა დაეძლია
წარმოდგენა, თითქოს მისი არსება ტყვე იყო სხეულისა, რომელსაც ოცი დუიმის
სიგრძის
ფრთები
ჰქონდა
გამობმული
და
წინასწარდადგენილი
შესაძლებლობებით იყო შეზღუდული. მთავარი იყო მიხვედრილიყო, რომ მისი
ჭეშმარიტი «მე», ისეთივე სრულყოფილი, როგორც დაუწერელი რიცხვი,
ერთდროულად არსებობდა სამყაროს ყველა წერტილში და დროის ნებისმიერ
მონაკვეთში.
ჯონათანი დღითი დღე სულ უფრო თავგამეტებით ვარჯიშობდა.
განთიადიდან შუაღამემდე ჰაერში იყო. ასეთი მონდომების მიუხედავად წინ ერთი
ნაბიჯითაც ვერ წაიწია.
- ამოიგდე რწმენა თავიდან! — უმეორებდა ჩიანგი. — ფრენის სასწავლად
რწმენა არ დაგჭირვებია. ფრენის შეცნობა დაგჭირდა. ახლაც ზუსტად იგივეა
საჭირო. მოდი, კიდევ სცადე...
ერთხელ, როცა ჯონათანი თვალდახუჭული იჯდა ნაპირზე და გონება
დაეძაბა, უეცრად იაზრა რას სთხოვდა ჩიანგი. «ჭეშმარიტად! მე სრულყოფილი
თოლია ვარ, ჩემი შესალებლობები უსაზღვროა!» მან სიხარულის უზომო
მოზღვავება იგრძნო.
- კარგია! — ჩიანგის ხმაში გამარჯვების ნოტები აჟღერდა.
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ჯონათანმა თვალი გაახილა. უხუცესის გვერდით მარტოდმარტო იდგა
სრულიად უცხო ნაპირზე, წყლის პირას ხეები ყვაოდა. ორი ტყუპისცალი მზე თავს
დასდგომოდა.
- როგორც იქნა, მიხვდი, — უთხრა ჩიანგმა. — ოღონდ მართვაზე მოგიწევს
ცოტა ვარჯიში...
- სადა ვართ? — ჯონათანი გონს ვერ მოსულიყო.
უცხო გარემოს უხუცესზე არ უმოქმედია. «როგორც ჩანს, რომელიღაც ისეთ
პლანეტაზე ვართ, რომლის მწვანე ზეცაშიც ორი მზე მოძრაობს».
- გამოვიდა! — აღმოხდა ჯონათანს! აღტაცების შეძახილი, რაც დედამიწა
დატოვა, ეს პირველად ამოიღო ხმა.
- რა თქმა უნდა, გამოვა, ჯონ, — უთხრა ჩიანგმა. — ყოველთვის გამოდის,
როცა იცი რას აკეთებ. ახლა, რაც შეეხება მართვას...
ბინდდებოდა, როცა შინ დაბრუნდნენ. თოლიების ოქროსფერ თვალებში შიშს
ჩაებუდა და ჯონათანს მისჩერებოდნენ: მათ აშკარად დაინახეს, როგორ გაქრა იმ
ადგილიდან, მანამდე რომ გაუნძრევლად იჯდა.
ჯონათანმა მილოცვას ყური არ ათხოვა. «მე აქ ახალბედა ვარ! მე მხოლოდ
ვიწყებ. მე თქვენთან უნდა ვსწავლობდე!»
- რა საინტერესოა, ჯონ — ჩაულაპარაკა გვერდით მდგომმა სალივანმა. — ათი
ათასი წლის მანძილზე ერთი თოლიაც არ შემხვედრია, შენსავით უშიშარი რომ
იყოს სწავლაში.
გუნდი მიჩუმდა, ჯონათანი უხერხულად შეიშმუშნა.
- თუ გსურს, შეგიძლია დროზე დავიწყოთ ვარჯიში, — უთხრა ჩიანგმა. —
მერე შეგეძლება მომავალსა და წარსულში იფრინო. მაშინ შენ უკვე ყველაზე
რთული, ყველაზე სასიამოვნო გამოცდისთვის იქნები მზად. შენ აღმა ფრენას
შეძლებ და გაიგებ, რა არის სიკეთე და სიყვარული.
დაალოებით ერთმა თვემ განვლო. ჯონათანმა არნახულ წარმატებებს
მიაღწია. იგი ჩვეულებრივი წვრთნის დროსაც ჩქარა მიიწევდა წინ, ეხლა კი, როცა
თვით უხუცესის პირადი მოსწავლე გახდა, თითქოს გამომთვლელი მანქანა
ყოფილიყო, ისე ითვისებდა სიახლეს.
ბოლოს ჩიანგის წასვლის ფღეც დადგა. იგი ნაპირზე იდგა და მშვიდად
ესაუბრებოდა თოლიებს, მოუწოდებდა არასოდეს შეეწყვიტათ წვრთნა და სწავლა,
არასოდეს დაშრეტოდათ მისწრაფება სიცოცხლის სრუყოფილი საზრისის
გამოსაცნობად. ლაპარაკისას მისი ბუმბული თანდათან ნათდებოდა და ბოლოს
ისე გაბრწყინდა, რომ თვალი ვერავინ გაუსწორა.
- ჯონათან, ეცადე შეიცნო სიყვარული. — მოისმა უხუცესის უკანასკნელი
სიტყვები.
როცა თოლიებს ხედვის უნარი დაუბრუნდათ, ჩიანგი აღარ იყო.
დღეები ერთმანეთს მისდევდა, ჯონათანმა შეამნია, რომ სულ უფრო ხშირად
ფიქრობდა დედამიწაზე, სულ უფრო ხშირად ახსენდებოდა მშობლიური მხარე,
ოდესღაც რომ დატოვა. იმის მეათედი რომ სცოდნოდა მაშინ, რაც ახლა იცოდა,
რამდენად საინტერესო იქნებოდა მისი ცხოვრება. იჯდა ქვიშაზე და ფიქრობდა:
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«იქნებ დედამიწაზე არის თოლია, რომელიც ჩვეულებრიობის კლანჭებიდან
ცდილობს დასხლტომას, ცდილობს გაიგოს, რა აზრი აქვს ფრენას იმის გარდა, რომ
გემებს სდიოს საკვების მოსაპოვებლად. იქნებ გაბედა კიდევაც ფიქრის ხმამაღლა
გამოთქმა და გააძევეს გუნდიდან». რაც მეტს ფიქრობდა სიკეთეზე, რაც მეტს
ცდილობდა ჩასწვდომოდა სიყვარულის არსს, მით უფრო ეძალებოდა სურვილი
დედამიწაზე დაბრუნებისა. მიუხედავად მარტოობაში განვლილი ცხოვრებისა,
როგორც ჩანს, იგი მასწავლებლად იყო დაბადებული და მისი სიყვარულის
გამჟღავნებაც ის იქნებოდა, რომ რაც ჭეშმარიტების გზაზე შეუმეცნებია,
იმისთვისაც გაენდო, ვინც იმავე გზით სიარულს მოისურვებდა.
სალივანმა იმ დროისათვის სრულად აითვისა ფიქრის სიჩქარით ფრენა და
სხვა თოლიებს ავარჯიშებდა. იგი ჯონათანს არ ეთანხმებოდა.
- ჯონ, შენ ერთ დროს იქიდან გაგაძევეს. რატომ გგონია, რომ იგივე თოლიები
ახლა მოინდომებენ შენს მოსმენას? ხომ იცი ანდაზა: რაც უფრო მაღლა ფრენს
თოლია, მით უფრო შორს ხედავს. ის თოლიები, შენ რომ გაგიმეტეს, მიწას ვერ
ასცილებიან, ერთთავად ჩხავიან და კინკლაობენ. ისინი აქედან ათასი მილის
დაშორებით ცხოვრობენ, შენ კი გინდა მიწიდან ზეცა დაანახო. ჯონ, ისინი
საკუთარი ფრთების ბოლოებსაც კი ვერ ხედავენ! ნუ წახვალ. დარჩი, დაეხმარე იმ
თოლიებს, რომლებიც ისეთ სიმაღლეზე ამოსულან, რომ შენი ნათქვამი გაიგონ. —
სალივანი ცოტა ხანს დადუმდა, მერე დაუმატა: — რა იქნებოდა, ჩიანგი რომ თავის
გუნდს დაბრუნებოდა? შენ თავად სად იქნებოდი დღეს? უკანასკნელი მოსაზღება
სხვაზე დამაჯერებელი გამოდგა. რა თქმა უნდა, სალივანი მართალია: რაც უფრო
მაღლა ფრენს თოლია, მით უფრო შორს ხედავს.
ჯონათანი დარჩა და ახლადმოფრენილ თოლიებს ამეცადინებდა. ისინი
ძალიან ნიჭიერები იყვნენ და ვარჯიშებს ადვილად ითვისებდნენ. ადრინდელმა
განცდებმა მაინც არ მოასვენა, იგი კვლავ და კვლავ უბრუნდებოდა ფიქრს, რომ იქ,
დედამიწაზე, ალბათ დაფრინავდა ერთი-ორი თოლია, რომელთაც სწავლა
სწყუროდათ. თავად მას რამდენად მეტი ეცოდინებოდა დღეს, ჩიანგი რომ მაშინ
გამოჩენილიყო, როცა გაძევებული განმარტოებით ცხოვრობდა.
- სალი, — უკან უნდა დავბრუნდე, — თქვა ბოლოს ჯონათანმა. — შენ
შესანიშნავი მოსწავლეები გყავს, ახალბედების გაწვრთნაში ისინი დაგეხამრებიან.
სალივანმა ამოიოხრა, მაგრამ აღარ შედავებია: «უშენოდ მომწყინდება, ჯონ»,
უთხრა მხოლოდ.
- რას ამბობ, სალი, არა გრცხვენია! — უსაყვედურა ჯონათანმა. — ნუ
სულელობ! რისთვის ვვარჯიშობდით ამდენს ყოველდღე? თუ ჩვენი მეგობრობა
ისეთ პირობით ცნებებზეა დამყარებული, როგორც სივრცე და დროა, მაშინ
გამოდის, ჩვენვე დავარღვევთ მას, როცა სივრცესა და დროს საბოლოოდ
გადავლახავთ. როდესაც სივრცეს ძლევ, ერთადერთი, რასაც ტოვებ, არის — «აქ».
როდესაც დროს ძლევ, ერთადერთი, რასაც ტოვებ, არის — «ახლა». როგორ ფიქრობ,
განა არ შეგვეძლება ზოგჯერ ერთმანეთი იმის იქით მოვინახულოთ, რასაც «აქ» და
«ახლა» ჰქვია?
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სალივანს უნებურად გაეცინა. «შენ სულ გადაირიე, — უთხრა მან. თუკი
ვინმეს ძალუძს სულიერისთვის მიწიდან ზეცის დანახვება, ეს უეჭველად ჯონათან
ლივინგსტონია». — სალივანმა თვალები დახარა, — ნახვამდის, ჩემო მეგობარო».
- ნახვამდის, სალი. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ეს რომ თქვა,
ჯონათანმა თოლიების უზარმაზარი გუნდები წარმოიდგინა ნაპირზე და ჩვეული
სილაღით იგრძნო, რომ იგი ძვალი და ბუმბული კი არა, თავისუფლებისა და
ფრენის სრულყიფილი საზრისის განსახიერება იყო, მის შესაძლებლობებს ზღვარი
არ ედო.
ფლეტჩერ ლინდი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა თოლია იყო. მისი აზრით გუნდი
ასე სასტიკად და უსამართლოდ არც ერთ სხვა ფრინველს არ მოპყრობია.
«რაც უნდათ ის ილაპარაკონ, ჩემთვის სულ ერთია, — ფიქრობდა იგი, ბრაზი
ახრჩობდა და მზერაგაყინული შორეული კლდეებისკენ მიფრინავდა. — ფრენა
სულაც არ ნიშნავს ფრთების ქნევას ადგილის მოსანაცვლებლად. ეგ იმას...
კოღოსაც შეუძლია! რაღაც ერთი უბრალო კასრი უხუცესის გარშემო, ისე,
ხუმრობით, და აი, შედეგიც — გამაძევეს გუნდიდან. რამ დააბრმავათ! ნუთუ
ვერაფერს ხედავენ? ნუთუ ვერ ხვდებიან, რა ტრიუმფს მოვახდენთ, ნამდვილი
ფრენა რომ ვისწავლოთ? რაც უნდათ, ის იფიქრონ. მე მაგათ ვაჩვენებ, რას ნიშნავს
ფრენა! რადგან ასე უნდათ, გავშორდები, მაგრამ ბოლოს ვინ ინანებს, იმასაც
ვნახავთ...»
ხმამ მის გონებაში შეაღწია. მართალია, ეს ხმა ძალიან სუსტი იყო, მაგრამ
თოლია ისე შეშინდა, რომ შეშინდა და ჰაერში შეფართხალდა.
ნუ უბრაზდები მაგათ ფლეტჩერ! შენ რომ გაგაძევეს, საკუთარ თავს ავნეს
მხოლოდ, როდისმე მიხვდებიან ეგენიც, როდისმე დაინახავენ იმას, რასაც შენ
ხედავ. აპატიე და დაეხმარე გაიგონ».
მას მარჯვენა ფრთის ბოლოდან ერთი დუიმის დაშრებით თოვლივით თეთრი
თოლია მიჰყვებოდა, ალბათ ყველაზე თეთრი ამქვეყნად. ბუმბულს არც კი
არხევდა, ისე ძალდაუტანებლად მისრიალებდა ჰაერში, და ეს მაშინ, როცა
ფლეტჩერი თითქმის ზღვრული სიჩქარით მიფრინავდა.
წამით ახალგაზრდა თოლიის თავში ყვალაფერი აირ-დაირია.
«რა მომდის? ჭკუიდან ხომ არ შევიშალე? ხომ არ მოვკვდი? რა ხდება?»
ჩუმი წყნარი ხმა კვლავ ჩასწვდა მის ფიქრებს და პასუხს მოითხოვდა.
- თოლია ფლეტჩერ ლინდ, გინდა იფრინო?»
- დიახ, მე მინდა ფრენა!
- თოლია ფლეტჩერ ლინდ, არის შენის სურვილი იმდენად დიდი, რომ მზად
ხარ დაივიწყო წყენა, ისწავლო და გუნდს უკან დაუბრუნდე, რათა სხვებსაც
დაეხმარო სწავლაში?
რაც უნდა ნაწყენი ან ამაყი ყოფილიყო ფლეტჩერი, ასეთი მიმზიდველი და
სრულყოფილი არსების წინაშე მაინც ვერ იცრუებდა.
- დიახ, ყრუდ ჩაილაპარაკა მან.
- მაშინ ფლეტჩ, — უთხრა მოელვარე თოლიამ ალერსიანი ხმით, — მოდი,
ჰორიზონტალური ფრენით დავიწყოთ...
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მესამე ნაწილი
ჯონათანი შორეულ კლდეებს აუჩქარებლად დასტრილებდა თავს და
ფლეტჩერის ვარჯიშს თვალს ადევნებდა. ეს ახალბედა ყმაწვილი თითქმის
იდეალური მოსწავლე გამოდგა. ჰაერში ძლიერი, ყოჩაღი და მარდი იყო და, რაც
ყველაზე მთავარია, სწავლის სურვილით იწვოდა.
აგერ, ეს წამია, სადღაც ახლოს გაიელვა ნაცრისფერმა აბურძგნილმა გუნდმა,
ყურთწამღები ხმაურით პიკედან გამოვიდა და საათში ორმოცდაათი მილის
სიჩქარით მასწავლებელს ჩაუქროლა. მერე მოულოდნელად დაამუხრუჭა და
თექვსმეტბრუნიან შენელებულ კასრზე გადავიდა, თან ყოველ ბრუნს ხმამაღლა
ითლიდა:
- ...რვა, ხცრა... ათი... ვაიმე, ჯონათან, მგონი სიჩქარის ზღვარს გავცდი...
თერთმეტი... შენსავით ზუსტად მინდა გავჩერდე... თორმეტი... ეშმაკმა
დალახვროს, არ გამომდის... ცამეტი... სამიღა დამრჩა... არა და... თოთ... ააა!
ამ მარცხმა ფლეტჩერი განსაკუთრებით გააშმაგა და მწყობრიდან გამოიყვანა.
ამოყირავდა და უკუ შტოპორში დაბზრიალდა. როცა, ბოლოს და ბოლოს, ქოშინით
გაიმართა, აღმოჩნდა, რომ მასწავლებელზე ასი ფუტით დაბლა მიფრინავდა.
ჯონათან! სულ ტყუილად კარგავ დროს. სრული ყეყეჩი ვარ, უტვინო ვარ!
ნეტა რას ვჯახირობ, მაინც არაფერი გამოვა!
- რა თქმა უნდა, არ გამოვა, სანამ ასე მკვეთრ გაჩერებას არ მოიშლი. შენ ხომ
დასაწყისშივე დაკარგე ორმოცი მილი საათში! დინჯად უნდა იმოძრაო!
გაბედულად, მაგრამ დინჯად, გაიგე ფლეტჩერ?
ჯონათანი დაეშვა და ახალგაზრდა თოლიასთან მიფრინდა.
- მოდი, ახლა ერთად ვცადოთ, გვერდი-გვერდ. გაჩერებას მიაქციე
ყურადღება, დაწყება დუნე, წყნარი უნდა იყოს.
სამი თვეც არ გასულა, ჯონათანს ექვსი ახალი მოსწავლე შეემატა. «ფრენა
სიხარულის მომნიჭებელია!» — ამ უცხო აზრს გაეტაცა ყველა და გაეძევებინათ
კიდეც გუნდიდან.
მაგრამ მათთვის რთული ფიგურების შესრულება ჯერჯერობით უფრო
ადვილი იყო, ვიდრე ფრენის არსში ჩაწვდომა.
სინამდვილეში ყოველი ჩვენგანი დიადი თოლიას ანუ თავისუფლების
ყოვლისმომცველი იდეის განხორციელებას წარმოადგენს. — უხსნიდა ჯონათანი
შეღამებისას, როცა ნაპირზე დასხდებოდნენ. — ხოლო გამართული ფრენა კიდევ
ერთი ნაბიჯია ჩვენი ჭეშმარიტი «მე»-ს შეცნობისაკენ. ყველა დაბრკოლება, რაც კი
ამ გზაზე გვხვდება, აუცილებლად უნდა გადავლახოთ. სწორედ ამისთის
გვჭირდება დიდი და მცირე სიჩქარეები უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურები...
...მთელი
დღის
ვარჯიშით
დაქანცულ
მოსწავლეებს
ნელ-ნელა
ეყვინთებოდათ. მათ პრაქტიკული მეცადინეობა ერჩივნათ, რადგან იქ იყო
სისწრაფე და აღტაცება, რადგან წვრთნის საშუალებით ისინი სწავლის წყურვილს
იოკებდნენ, ყოველი ახალი გაკვეთილის შემდეგ რომ უძლიერდებოდათ. მაგრამ
ვერც ერთ მათგანს, თვით ფლეტჩერ ლინდსაც, ვერ წარმოედგინა, რომ აზრთა
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ფრენა ისევე რეალური და შესაძლებელი იყო, როგორც ქარის ქროლვა თუ ჩიტის
ნავარდი.
- მთელი სხეული, ფრთის ერთი ბოლოდან მეორემდე, სხვა არაფერია, თუ არა
თქვენივე აზრი, რომელიც იმ ფორმით არის წარმოდგენილი, რომ თქვენი
ხედვისთვის იყოს მისაწვდომი. — ეუბნებოდა ჯონათანი დროდადრო. —
დაამსახვრიეთ ეგ ბორკილები, თქვენს აზრს რომ ბოჭავს და ამით თქვენ
დაამსხვრევთ სხეულის ბორკილებს...
ტყუილად ირჯებოდა, თოლიები მის ნათქვამს მაინც გასართობ ფანტაზიად
აღიქვამდნენ და თვალს რული ეკიდებოდათ.
ამის შემდეგ მხოლოდ ერთი თვე გავიდა და ჯონათანმა განაცხადა, გუნდში
დაბრუნების დრო მოვიდაო.
- ჯერ არა ვართ მზად! — წამოიძახა ჰენრი კელვინმა. — მაგათ ჩვენი დანახვა
არ სურთ. ჩვენ გაგვაძევეს! რატომ წავიდეთ იქ, სადაც არასასურველი სტუმრები
ვიქნებით?
- ჩვენ სრული უფლება გვაქვს გავფრინდეთ, სადაც გვინდა და ვიყოთ
ისეთები, როგორიცა ვართ. — უპასუხა ჯონათანმა, აფრინდა და აღმოსავლეთით,
მშობლიური ნაპირისკენ გასწია.
თოლიები ერთხანს რეტდასხმულები იდგნენ: გუნდის კანონი გაძევებულის
უკან დაბრუნებას კრძალავდა და ათი ათასი წლის განმავლობაში ის ერთხელაც
არავის დაურღვევია. კანონი ერთს მოითხოვდა, ჯონათანი-მეორეს. იგი უკვე ერთი
მილის დაშორებით მიფრინავდა ნაპირის გასწვრივ. დიდხანს რომ დაეცადათ,
გადამტერებულ გუნდთან მარტოდმარტოს მოუწევდა შეხვედრა.
- რატომ უნდა დავემორჩილოთ გუნდის კანონებს, თუ ჩვენ მისი წევრები
აღარ ვართ? — იკითხა გონებააბნეულმა ფლეტჩერმა. — ხოლო ბრძოლა თუ
გაჩაღდა, იქ მეტ სარგებლობას მოვიტანთ, ვიდრე აქ. ამგვარად, ისინი იმ დილით
დასავლეთიდან მოფრინდნენ. რვა თოლია ორმაგი რომბის მწყობრში ისე
განლაგებულიყო, თითქოს ფრთის ბოლოებით გადაბმოდნენ ერთმანეთს. მათ
სააათში ას ორმოცდათხუთმეტი მილის სიჩქარით გადაკვეთეს გუნდის
სათათბიროს ნაპირი — ჯონათანი თავში ჩამდგარიყო, მის მარჯვნივ ფლეტჩერი
მისრიალებდა ლაღად, მარცხენა ფრთაზე ჰენრი კელვინი მიიწევდა მედგრად.
შემდეგ, წყობის დაურღვევლად, მარჯვნივ გადაიხარნენ... გასწორდნენ...
ამოტრიალდნენ... გასწორდნენ, მოზუზუნე ქარი არც ერთს არ ინდობდა.
გუნდის წევრები ჩვეულ ჭინჭყლობასა და ძიძგილაობაში იყვნენ, როცა
ჯონათანის რაზმმა ვეებერთელა დანასავით ჩაიქროლა. თოლიები ერთბაშად
მიჩუმდნენ, რვა ათასი თვალი გაოგნებული იცქირებოდა. რვა თოლია ერთმანეთის
მიყოლებით ცაში აიჭრა; ჯერ მკვდარი მარყუჟი შეასრულა, მერე სიჩქარე ნულამდე
დააგდეს და ისე დაეშვნენ ქვიშაზე, არც შერხეულან. თითქოს არაჩვეულებრივი
არაფერი მომხდარაო, ჯონათანი შეცდომების განხილვას შეუდგა.
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- დავიწყოთ იმით, რომ მწყობრში ჩადგომა ყველამ ცოტათი დააგვიანა... —
თქვა მან ოდნავ შესამჩნევი ღიმილით.
ერთი და იგივე აზრმა გუნდში მეყსეულად გაიელვა. ესენი გაძევებული
თოლიები არიან! უკან დაბრუნდნენ! მაგრამ ეს... ეს ხომ შეუძლებელია! ფლეტჩერი
ამაოდ ემზადებოდა ბრძოლისთვის. გუნდი გახევებული იდგა.
- მერე რა, რომ გაძევებული არიან. — ჩაილაპარაკა ერთმა ახალგაზრდა
თოლიამ, — საინტერესოა, სად ისწავლეს ასე ფრენა?
ერთ საათში უხუცესის ბრძანებამ ყურამდე მიაღწია: მოსულებისთვის არავის
მიექცია ყურადღება. ის, ვინც მათთან დალაპარაკებას გაბედავდა, თვითონ
იქნებოდა გაძევებული. თოლია, რომელიც გაძევებულს შეხედავდა, გუნდის
კანონს დაარღვევდა.
ამ წუთიდან მოყოებული ჯონათანი თოლიების ნაცრისფერ ზურგებს
ხედავდა მხოლოდ, მაგრამ არაფერს იმჩნევდა. იგი მეცადინეობას ზედ
სათათბიროს ნაპირის თავზე განაგრძობდა და პირველად აიძულებდა
მოსწავლეებს საკუთარი შესაძლებლობების ზღვარზე ემოქმედათ.
მარტინ! — მოისმა ციდან მისი ხმა. — შენ ამბობ, ნელა ფრენა შემიძლიაო. თუ
არ დაამტკიცე, შენს ლაპარაკს ფასი არა აქვს! იფრინე!
პატარა მარტინ უილიამსს ისე შეეშინდა, მასწავლებლის წყრომა არ
გამოეწვია, რომ თავისდა გასაოცრად მცირე სიჩქარეებზე სასწაულების მოხდენა
დაიწყო. უმნიშვნელო ნიავიც ჰყოფნიდა, რათა ფრთების დაუქნევლად, მხოლოდ
ბუმბულის მცირედი მოძრაობით ღრუბლებამდე აეწია და მერე მიწაზე
დაშვებულიყო.
თოლია ჩარზ-როლანდი კი ქა დიადი მთის წვერამდე — ოცდაოთხი ათასი
ფუტის სიმაღლეზე აფრინდა და უკან ცივი, გაიშვიათებული ჰაერისგან სრულიად
გალურჯებული, მაგრამ, ამავე დროს, განცვიფრებული და აღტაცებული
დაბრუნდა. გადაწყვიტა, მეორე დღეს უფრო მაღლა ასულიყო.
ფლეტჩერმა, რომელიც სხვებზე მეტად იყო გატაცებული უმაღლესი
პილოტაჟის ფიგურებით, ჯერ თექვსმეტბრუნიანი შვეული შენელებული კასრი
დასძლია, ხოლო შემდეგ ამასაც გადაჭარბა და ზედიზედ სამჯერ გადავიდა
ყირაზე: მისი ბუმბული მზის სხივებს თვალისმომჭრელად აბნევდა ნაპირზე,
საიდანაც მას არა ერთი და ორი წყვილი თვალი მალულად უმზერდა. ჯონათანი
მოსწავლეებს გამუდმებით გვერდში ედგა — ხან რაღაცას აჩვენებდა, ხან არიგებდა,
ხან აძალებდა ან უთითებდა. არც სიბნელეს ერიდებოდნენ, არც ნისლსა და ავდარს
— მათ ფრენის სიყვარული ამოძრავებდა. გუნდის თოლიები ამ დროს მიწაზე
ისხდნენ და საცოდავად ეკვროდნენ ერთმანეთს. ვარჯიშის შემდეგ მოსწავლეები
ქვიშაზე ისვენებდნენ, დროა განმავლობაში ისინი სულ უფრო მეტი ყურადღებით
უსმენდნენ ჯონათანს. მართალია, ბევრი მისი მოსაზრება დაუჯერებელი ჩანდა,
მაგრამ ზოგი რამ უკვე გასაგები ხდებოდა.
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ღამღამობით მაგათ გარშემო კიდევ ერთი წრე იკვრებოდა — ცნობიმოყვარე
თოლიები საათობით იდგნენ სიბნელეში და ყურს უგდებდნენ ჯონათანის
ლაპარაკს. რადგან არავის სურდა მეზობელი შეეცნო ან თვითონ ყოფილიყო
ამოცნობილი, განთიადისას შეუმჩნევლად იპარებოდნენ.
ჯონათანის დაბრუნებიდან ერთი თვეა გავიდა, როცა გუნდის ერთერთმა
თოლიამ პირველმა გადაკვეთა საზღვრის ხაზი და სწავლის სურვილი გამოთქვა. ეს
გახლდათ ტერენს ლოუელი, იგი მაშინვე იქნა დაწყევლილი, გაძევებული და...
ჯონათანის გუნდში მერვე წევრად მიღებული.
მეორე საღამოს გუნდს თოლია კერკ მეინარდი გამოეყო. იგი მარცხენა ფრთას
ქვიშაზე მიათრევდა, ჯონათანთან ძლივს მილასლასებდა და ჩაიკეცა.
- მიშველეთ რამე, — ჩაილაპარაკა მან მიბნედილი ხმით. — ნეტავი ფრენა
შემაძლებინა, სხვა არაფერი მინდა...
- აბა მომიყევი, — უთხრა ჯონათანმა. — ავიდეთ ჰაერში და დავიწყოთ.
- თქვენ ვერ გამიგეთ. ჩემი ფრთა... მე მას ვერ ვამოძრავებ.
- მეონერდ, შენ თავისუფალი არჩევანის უფლება გაქვს, შენი ნებაა იყო ის, რაც
ხარ, — შენი ჭეშმარიტი «მე», იყო აქ და ახლა, და წინ ვერაფერი დაგიდგება. ეს
დიადი თოლიას კანონია. ეს კანონია.
- თქვენ ამბობთ, რომ ფრენას შევძლებ?
- მე გეუბნები, რომ თავისუფალი ხარ.
უეცრად კერკ მეინარდმა ფრთები მსუბუქად გაშალა და ძალდაუტანებლად
აფრინდა ღამის ბნელ ცაში. ხუთასი ფუტის სიმაღლიდან წამოსულმა მისმა
გამარჯვების კიჟინამ გუნდს ძილი დაუფრთხო.
«ფრენა შემიძლია! გაიგონეთ! ფრენა შემიძლია!»
გათენებისას მოსწავლეებს ათასამდე თოლია შემოხვეოდა და გაკვირვებული
ათვალიერებდა მეინარდს. მათთვის სულ ერთი იყო, ხედავდა ვინმე თუ არა,
სმენად ქცეულიყვნენ და ცდილობდნენ ჯონათანის ნათქვამს ჩასწვდომოდნენ.
იგი უჩვეულოს თითქოს არაფერს ამბობდა: თოლიაы აქვს ფრენის უფლება,
იგი თავისი არსებით თავისუფლებისთვისაა მოწოდებული და თუკი რამე უშლის
ხელს, აუცილებლად უნდა მოიშოროს თავიდან — იქნება ეს ადათი, ცრურწმენა
თუ სხვა დაბრკოლება.
- იმ შემთხვევაშიც, როცა ამას გუნდის კანონი კრძალავს? — იკითხა ვიღაცამ
შეკრებილთაგან.
- ერთდაერთ ჭეშმარიტი კანონი ისაა, რომელსაც თავისუფლებისკენ
მივყავართ, — უპასუხა ჯონათანმა, — სხვა არ არსებობს.
- როგორ გინდა შენებურად ფრენა გვასწავლო? — ახლა სხვამ დაიძახა. — შენ
ხომ განსაკუთრებული ხარ, ნიჭით დაჯილდოებული და ჩვენგან განსხვავებული.
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- შეხედეთ ფლეტჩერს! ლოულს! ჩარლზ-როლანდს! ისინიც ისევე
განსაკუთრებულნი, ნიჭიერნი და არაჩვეულებრივნი არიან? არა, თქვენგან და
ჩემგან არაფრით განსხვავდებიან. ერთადერთი განსხვავება, ვიმეორებ —
ერთადერთი, ის არის, რომ მათ თავიანთი ჭეშმარიტი არსების შეცნობა დაიწყეს და
შესაბამისად მოქმედებენ კიდეც.
მოსწავლეები, ფლეტჩერის გამოკლებით, უხერხულად შეიშმუშნენ; არ იყვნენ
დარწმუნებულნი, რომ მათი ქცევის მიზეზი სწორედ ეს იყო. შეკრებილთა რიცხვი
დღითი დღე იზრდებოდა — ზოგი ეკითხებოდა, ზოგიც ცინიკურად ხითხითებდა.
ერთ დილას, დიდ სიჩქარეებზე ვარჯიშის შემდეგ, ფლეტჩერმა უთხრა
ჯონათანს: «გუნდში ლაპარაკობენ, რომ თქვენ ან თვითონ ხართ დიადი თოლია
შვილი ანდა ათასი წლით გაუსწარით თქვენს დროს».
ჯონათანმა ამოიოხრა. «აი, ასეც გაუგებრობის შედეგი, — გაიფიქრა მან. —
ეშმაკად მიგიჩნევენ, ან ღმერთად».
- როგორ ფიქრობ ფლეტჩ? მართლა გავუსწარით დროს?
ხანგრძლივი სიჩუმე ჩამოვარდა.
- ჩემი აზრით, ასე ფრენა ყოველთვის იყო შესაძლებელი, ოღონდ ვინმეს უნდა
მოენდომებინა და აღმოეჩინა; დრო არაფერ შუაშია. ჩვენ, შესაძლოა, მოდას,
თოლიების ფრენის ჩვეულებას გავუსწარით.
- ეგ კარგი აზრია, — თქვა ჯონათანმა და ცოტა ხანს გადაბრუნებული
მიფირნავდა, — ეს უმჯობესია, ვიდრე დროის გასწრება.
ეს ამბავი ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ მოხდა. ფლეტჩერ ლინდი
ჩქაროსნული ფრენის ილეთებს უჩვენებდა ახალბედებს. ის-ის იყო, შვიდი ათასი
ფუტის სიმაღლის პიკედან გამოვიდა და ნაპირის თავზე რუხ ზოლად გაიელვა,
როცა ერთ-ერთი ბარტყი «დედა-ს» ძახილით პირველად აფრინდა ჰაერში და გზა
გადაუღობა. დაჯახება გარდუვალი ჩანდა, ფლეტჩერმა მაინც მოასწრო. წამის
მეათედში მკვეთრად გაეხვია მარცხნივ და საათში ორასი მილის სიჩქარით
გრანიტის კლდეს შეასკდა.
ეჩვენა, თითქოს, კლდე სხვა სამყაროში შემავალი უზარმაზარი ქვის კარები
იყო. შიში, დაჯახება, წყვდიადი — წამიერად შეენაცვლა ერთმანეთს, შემდეგ იგი
რაღაც საოცარ, არნახულ ცაში აღმოჩნდა; ყველაფერი ერთდროულად
ავიწყდებოდა, ახსენდებოდა და კვლავ ავიწყდებოდა, იყო შიში, სევდა და
მწუხარება, უზომო მწუხარება.
იდუმალი ხმა ისევე ჩაესმა, როგორც მაშინ, ჯონათანს პირველად რომ შეხვდა
- ფლეტჩერ, საქმე ისაა, რომ საკუთარი შესაძლებლობების ზღვრის გადაწევას
ჩვენ თანდათანობით, აუჩქარებლად ვაწარმოებთ, კლდის შიგნით ფრენა
პროგრამის მიხედვით ცოტა მოგვიანებით უნდა დაგვეწყო.
- ჯონათან!
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- რომელიც აგრეთვე დიადი თოლიას შვილად იწოდება. — მშრალი კილოთი
მიუგო აღმზრდელმა.
- აქ რას აკეთებ? კლდე? კი მაგრამ... მე განა... არ მოვკვდი?
- კარგი, ფლეტჩ. დაფიქრდი. რადგან მელაპარაკები, აშკარაა, არ
მომკვდარხარ, ასე არ არის? უბრალოდ შენი შეგნების დონე მკეთრად შეიცვალა, ეგ
არის და ეგ. ახლა არჩევანი უნდა გააკეთო. შეგიძლია აქ დარჩე და ამ დონეზე
გააგრძელო წვრთნა, სხვათა შორის ეს წინანდელზე მაღალი საფეხურია, ანდა
შეგიძლია უკან დაბრუნდე და გუნდთან განაგრძო ვარჯიში. უხუცესები
იმედოვნებდნენ, რომ ადრე თუ გვიან რამე კატასტროფა მოხდებოდა, ისინი ახლა
შენი ფრიად მადლიერი არიან.
- რა თქმა უნდა, დაბრუნება მირჩევნია, ჯონ. მე ხომ სულ ახლახან შევუდექი
ახალ ჯგუფთან ვარჯიშს.
- მაშ კარგი, ფლეტჩერ. გაუხსენე, რას ვამბობდით, სხეული სხვა არაფერია,
თუ არა თვით ჩვენი აზრი...
ფლეტჩერმა თავი შეარხია, ფრთები გაისწორა და თვალი გაახილა: იგი
კლდის ძირას იწვა, ირგვლივ თოლიების მთელი გუნდი შემოხვეოდა. გაინძრა თუ
არა, ბრბოში ერთი აყალმაყალი ატყდა, აქეთ-იქიდან განმგმირავი ყვირილი
გაისმოდა.
- ცოცხალია! მკვდარი გაცოცხლდა!
- ფრთის წვერით შეეხო! გააცოცხლა! დიადი თოლიას შვილია!
- არა! არ ვარო, იძახის! ალბათ ეშმაკია! ეშმაკი! გუნდის დასარბევად მოსული!
ამ ამბით თავზარდაცემული ოთხი ათასი თოლია ერთხმად გაჰკიოდა: ეშმაკი!
ერთმა სიტყვამ დაიმონა მთელი ბრბო. ჩასისხლიანებული თვალებითა და
წაწვეტილი ნისკარტებით ისინი მსხვერპლისკენ მიიწევდნენ.
- რას იტყვი, ფლეტჩერ, ხომ არ გავცლოდით? — ჰკითხა ჯონათანმა.
- თუკი მოვახერხებთ კარგი იქნებოდა...
თვალის დახამხამებაში ისინი კლდიდან ნახევარი მილის დაშორებით
აღმოჩნდნენ, გონებადაბინდული თოლიების ნისკარტებმა ცარიელი ჰაერი
გაკვეთა.
- რა უცნაურია, — უკვირდა ჯონათანს, — თოლიასათვის ყველაზე რთული
ამქვეყნად იმის დაჯერებაა, რომ იგი თავისუფალია. არადა ამაში დარწმუნება ხომ
ყველას შეუძლია, თუკი ცოტას გაივარჯიშებს?
რატომ უჭირთ ასე ძალიან?
სახტად დარჩენილი ფლეტჩერი თვალებს აფახულებდა.
- ეს რა გააკეთე? აქ როგორ გავჩნდით?
- ხომ თქვი, რომ მათგან თავის დაღწევა გინდოდა, ასე არ იყო?
- კი, მაგრამ შენ რანაირად...
- ისევე, როგორც სხვა ყველაფერი, ფლეტჩერ, ვარჯიში.
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დილით გუნდი ცოტათი გონს მოეგო, ფლეტჩერი კი ჯერ კიდევ ვერ
გამორკვეულიყო.
- გახსოვს, ჯონათან, რას ამბობდი დიდი ხნის წინათ — გუნდი ისე უნდა
გიყვარდეს, რომ უკან დაბრუნდე და სწავლაში დაეხმაროო.
- მართალია, ვამბობდი.
- ვერ გამიგია, როგორ უნდა გიყვარდეს ფრინველთა გროვა, რომელიც ეს-ესაა
შენას გათელვას ცდილობდა.
- ეჰ, ფლეტჩ, მაგათ სიყვარულს არავინ გავალებს. რასაკვირველია,
სიძულვილა, სიძულვილი და ბოროტება სულაც არ უნდა გიყვარდეს.
მთავარია შენ თვითონ გამოიწრთო და თითოეულ მათგანში ჭეშმმარიტი,
კეთილი თოლია დაინახო, უნდა ეცადო, რომ მათაც იგივე აღმოაჩინონ საკუთარ
თავში. ასე მესმის სიყვარული, საინტერესოა, შენ როდის მიხვდები ამას. მართლა,
ერთი გაცხარებული ჭაბუკი თოლია მახსენდება, ფლეტჩერ ლინდი ერქვა.
მშობლიური ნაპირიდან ახლად გაძევებული მზად იყო მთელ გუნდს
სასიკვდილოდ შებმოდა. მაშინ იგი შორეულ კლდეებზე საკუთარი ჯოჯოხეთის
აგებას იწყებდა. დღეს ის აქ საკუთარ ზეცას იშენებს და სხვებსაც მიუძღვება
იქითკენ.
ფლეტჩერმა თავის მოძღვარს შეხედა, თვალებში შიშმა გაუელვა.
- მე მივუძღვები? რას გულისხმობ ამაში? ჩვენი წინამძღოლი აქ შენა ხარ.
მიტოვება არ შეგიძლია.
- არ შემიძლია? თუ გიფიქრია, რომ არსებობენ სხვა გუნდები და სხვა
ფლეტჩერები, ვისაც ამჟამად მეტად სჭირდებათ დამრიგებელი, ვიდრე შენ,
რომელიც უკვე თავად იკაფავ გზას სინათლისკენ?
- მე? ჯონ, მე ხომ უბრალო თოლია ვარ, შენ კი...
- ...დიადი თოლიას მხოლოდშობილი ძე, არა? — ჯონათანმა ამოიოხრა და
ზღვას გახედა, — მე შენ აღარ გჭირდები. შენი ამოცანაა არ გაჩერდე, გააგრძელო
საკუთარი თავის შეცნობა; ყოველდღე რაღაც მოიმატე, ეძებე, სანამ ჭეშმარიტ,
ყოვლისშემძლე თოლია ფლეტჩერს არ იპოვი. ის იქნება შენი მოძღვარი. იმას უნდა
გაუგო და დაუჯერო.
წუთის შემდეგ ჯონათანის სხეული ჰაერში ათამაშდა, გასიკროვნდა და
გაქრობა დაიწყო.
- ყურადღება მიაქციე, ჩემზე სულელური ხმები არ გაავრცელონ, ღმერთად არ
გამომაცხადონ, კარგი, ფლეტჩ? მე თოლია ვარ. მე ფრენა მიყვარს, შესაძლოა...
- ჯონათან!
- საბრალო ფლეტჩ, ნუ უჯერებ შენს თვალებს. ისინი მხოლოდ საზღვრებს
ხედავენ. შემეცნების თვალით იყურე, გაიაზრე ის, რაც უკვე იცი, და მიხვდები
როგორ იფრინო.
ციალი შეწყდა. ჯონათანი ჰაერში გაიფანტა.
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კარგა ხნის შემდეგ ფლეტჩერმა თავს ძალა დაატანა და ცაში აფრინდა,
ახალმოსულ მოსწავლეებს მოჰკრა თვალი, ეტყობოდათ, პირველ გაკვეთილს
მოუთმენლად ელოდნენ.
თავიდანვე
უნდა
გაიაზროთ,
რომ
თოლია
თავისუფლების
ყოვლისმომცველი იდეის მატარებელია, დიადი თოლიას განსახიერებაა, —
დაიწყო ფლეტჩერმა აუღელვებლად, — და მთელი თქვნი სხეული ფრთის ერთი
ბოლოდან მეორემდე, სხვა არაფერია, თუ არა თვით თქვენი აზრი.
ახალგაზრდა თოლიებმა მასწავლებელს ეჭვის თვალით ახედეს. «რაებს
როშავს, — ფიქრობდნენ ისინი, — მკვდარი მარყუჟის გაკეთებას ასე ვერ
ვისწავლით».
ფლეტჩერმა ამოიოხრა.
ა, ჰო, მაშ ასე, ჰორიზონტალური ფრენით დავიწყოთ. — თქვა მან და
ახალბედები გამომცდელად შეათვალიერა. ახლა კი მიხვდა, რომ მის მეგობარში
ღვთაებრივი ისევე არაფერი იყო, როგორც თვით მასში.
«ზღვარი არ არსებობს, არა, ჯონათან? — ფიქრობდა იგი. — ძალიან კარგი, ის
დროც მოვა, შენს ნაპირზე გამჭვირვალე ჰაერიდან რომ გამოგეცხადები და ერთ-ორ
ახალ რაღაცას გაჩვენებ!»
ფლეტჩერი შეეცადა მოსწავლეების წინაშე მკაცრი გამომეტყველება მიეღო,
მაგრამ უცაბედად ისინი სხვანაირად დაინახა, ყოველი მათგანის ჭეშმარიტი რაობა
აღიქვა და, მართალია, ეს მხოლოდ ერთ წამში მოხდა, არა თუ მოეწონა, მთელი
გულით შეუყვარდა ის, რაც იხილა. «ზღვარი არ არსებობს, არა ჯონათან?» —
გაეღიმა თოლიას. იგი წინ მიიწევდა.

94

«აპოკრიფი» საქართველოში, №2: 03.2014

Grimoirum Imperium

95

Grimoirum Imperium

Grimoirum Imperium
(თარგმანი: AGAMEMNON)

წინათქმა
ამ წგნში აღწერილია ძლევამოსილი მეთოდები დემონებისა და ღმერთების
გამოსაძახებლად, რომელნიც არსებობენ შორეულ მხარეში, სამხრეთსა და
ჩრდილოეთს, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს იქით, იმ ადგილებში რომლებიც
დედამიწისა და შორეული პლანეტების, ღმერთის ქმნილებების საზღვრებს გარეთ
არის.საიდუმლოები რომლებიც მინდა გაგანდოთ, უცნობი იყო იმ დრომდე
რომელშიც მე ვცხოვრობ იქამდე სანამ 1601 წელს არ დავიწყე ხელნაწერის
თარგმანი, რომელიც დიდი ხანია მქონდა ჩემს არქივებში, მაგრამ უყურადღებოდ
მიტოვებული.არ მიმიქცევია მისთვის ყურადღება რადგან ხელნაწერი იყო
თაღლითი ბარნაბა საულის საჩუქარი, რომელმაც იგი მისახსოვრა იმისთვის, რომ
მეგობრებად დავშორებულიყავით და თავისი დანაშაული ჩემს მიმართ
გამოესყიდა.თავად ხელნაწერი 1581 წელს მოხვდა ჩემთან და წლების
განმავლობაში ვინახავდი უყურადღებოდ, რადგან ის არაფერს ნიშნავდა
ჩემთვის.ო როგორი ბედნიერი ვარ ახლა, რომ შევინახე იგი, რადგან ძალიან
მნიშვნელოვანი ცოდნაა მასში!
1601 წელს, გადავწყვიტე რომ წამეკითხა ბარნაბა საულის ესოდენ ნაქები
ტექსტი და მენახა რასთან მქონდა საქმე.წიგნში მოთხრობილი იყო აბდულ ალ
ჰაზრედის თავგადასავალი, რომელმაც შეიცნო ბევრი საიდუმლო ცოდნა
უდაბნოში ყოფნის დროს და კავშირი ქონდა, განსხეულებულ სულებთან და
ღმერთებთან.შემდეგში როდესაც მეც დავიწყე პრაქტიკული მუშაობა
რიტუალებთან, დავრწმუნდი თუ რამდენად ძლევამოსილი წიგნია იგი მოკვდავის
ხელით დაწერილი.
მაგრამ გთხოვთ, ფრთხილად იყავით, რამეთუ წიგნმა მთლიანად შემიპყრო
და გამიღვივა სურვილი შემეცნო იგი და მისი ერთგული ვყოფილიყავი, რადგან მე
შევნიშნე რომ გამიჩნდა მანია მის მიმართ.ბევრი ჩემი ნაშრომი შეჩერებულია და
სხვა ყველაფერი უმნიშვნელოა ჩემთვის ამ ტექსტის გარდა.წიგნის მიმართ ვნებამ,
წამართვა დიდი დრო და ძალა, რომ იგი შემესწავლა, განმაცდევინა აუარებელი
საშინელება, მაგრამ ამავე დროს მომცა უდიდესი საიდუმლო ცოდნა.ჩემი
სურვილია მქონდეს მეტი დრო ჩემს მიწიერ ყოფაში, რათა ბოლომდე შევისწავლო
ეს ნაშრომი, რამეთუ ვხედავ რამხელა მიუწვდომელი ცოდნაა დაფარული მასში,
ცოდნა სიკვდილისა და სიცოცხლის და თვით შემოქმედის შესახებ.წიგნი იზიდავს
ძალიან ბევრ დემონს, რომლნიც ამ წუთშიც უხილავად ყურადღებით
გაკვირდებიან.
დოქტორ ჯონ დი
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წიგნი პირველი
ეს, მძინარე მიცვალებულების, კანონთა და პრაქტიკის წიგნია, დაწერილი
ჩემს პოეტსა და ჯადოქრის, აბდულ ალ ჰაზრედის მიერ.მისი მეშვეუბით მე
ვსაუბრობდი ბნელ სულებთან, რომელთაც უზრუნველმყვეს, როგორიც დიდი
სიმდიდრითა და მადლით, ასევე უდიდესი ცოდნით.მე შვიცანი ღმერთების ის
მიუწვდომელი და წარმოუდგენელი ცოდნა, რომელსაც ვფლობ.ასევე შევიცანი
უძველესი სულები, რომლებიც ცხვრობდნენ ადამიანამდე და ახლაც ცხოვრობენ
მძინარენი და ძალიან საშინელნი არიან ისინი და ის რამაც ჩამითრია ამ
ჯადოსნობაში, სწორედ ერთ-ერთი იმათგანის სახე იყო.
ერთ დილას გავიღვიძე რათა დამენახა შეცვლილი სამყარო.ცა ჩვეულებრივზე
ბნელი იყო და ქუხდა ავი სულების ძახილით და ყვავილები და თვით სიცოცხლეც
მოგუდული და დაღუპული იყო მათ მიერ.შემდეგ გავიგე ყველაფრის გამჭოლი
ძახილი, რომელიც მთების იქიდან მიხმობდა.ყვირილი მაგიჟებდა და ოფლს
მასხავდა, რამეთუ ვერ ვუძლებდი ამ ძახილს და გადავწყვიტე წავსულიყავი და
მენახა ვინ გამოსცემდა ამ ყვირილს და მიხმობდა.მე დავტოვე ჩემი სახლი და
გავემართე ხმისკენ, უდაბნოში.დილით სიცხისგან ვდნებოდი, ღამით სიცივისგან
ვიყინებოდი, მაგრამ ხმა არ ქრებოდა, იგი მიხმობდა და მიხმობდა.
მესამე დღეს მეთვრამეტე საათს, ყვირილი შეწყდა და ჩემს წინ წარსდგა
ადამიანი.ის მთლიანად შავი იყო, ტანსაცმლითაც და სახითაც.მომესალმა და
სახელით მომმართა ჩემს მშობლიურ ენაზე.მან მითხრა თავისი სახელი და იყო ის
ებონორ და იყო იგი თვით დემონი.ებონორი გამოსცემდა ამ ყვირილს და მე არ
ვიცი იგი დემონის გარდა იყო თუ არა ვინმე კიდევ ან უმცროსი დემონი, რომელიც
აწვალებს უსუსურებს.ებონორი იყო ყველაზე ბოროტი სულების გამოგზავნილი,
უძველესი სულების, რომელთა სიძლიერე ისეთია, რომ მათი დამორჩილება
ყველაზე უძლეველ შემოქმედის მსახურსაც კი არ ძალუძს.ამ დემონმა მომცა მე
ნიჭი რამეთუ გამეგო ყველა არსებული ენა, ძველი თუ ახალი, ადამიანისა თუ
ცხოველის.აი რატომ შემეძლო მე ყოველი დოკუმენტის წაკითხვა ათწლეულების
განმავლობაში,
რომლებიც
სასოწარკვეთაში
აგდებდა
უმდაბლეს
მოკვდავებს.თუმცა ამასთან ერთად მოსვენება დავკარგე, რადგან მაშინაც კი როცა
დასძინებლად ვწვები, მე მესმის ჩემს გარშემო არსებული ყველა არსების.მე მესმის
უდაბნოს მწერთა და ფრინველთა ენა, და რაც ყველაზე მძიმეა ძაღლების ცოფიანი
ყმუილი და ყეფა უძველესი სულების მოსვლის შესახებ.
მას მერე რაც კივილი შეწყდა, მე დავბრუნდი სახლში ახალი ნიჭით და
გავატარე ბევრი უძილო ღამე, პატარა ქმნილებებისა და უხილავი დემონების
საუბრების სმენაში.და ვფიქრობდი, რომ შვებას მხოლოდ იქ ვფოვებდი სადაც
ყველაფერი მკვდარია.
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Grimoirum Imperium
ბევრი უძილო ღამის შემდეგ, მე კვლავ დავბრუნდი უდაბნოში რათა მენახა
ებონორი, რომ დამებრუნებინა მისთვის მისი საჩუქარი, რადგან ჩავთვალე ეს
უდიდეს წყევლად.სამი დღე და თვრამეტი საათი დავეხეტებოდი და იმავე საათს
ებონორი გაჩნდა ჩემს წინ.მე დავეცი მის წინაშე და ვთხოვე რომ
გავენთავესუფლებინე ამ ნიჭისაგან, მაგრამ მან არ გამოიჩინა მოწყალება და ამის
მაგივრად მითხრა რომ გამანდობდა უფრო დიდ ცოდნას.მან ხელი მომკიდა და
წამიყვანა ქვევით და ქვევით უდაბნოს ცივ ქვიშებში, ბევრი და ბევრი ნაბიჯით
ქვევით, იქ სადაც ადამიანის ფეხი არასოდეს დადგმულა.ბოლოს იდუმალებიტ
მოცული კამერის(ოთახის) წინ გავჩერით». აქ შენ იპოვნი დიდებულ
ჭეშმარიტებებს, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმეს გაგებას შესძლებ»-თქვა დემონმა და
კარი გააღო.კარის იქითა მხრიდან ძალიან ინტენსიური ძახილი გავიგე, უფრო
ძლიერი ვიდრე ადრე და ებონორმა ხელი მკრა და შემაგდო სივრცეში სადაც ენით
გამოუთქმელი საიდუმლოებები იხილა ჩემმა გონებაბ, მაგრამ მხოლოდ
რამდენიმეს დამახსოვრება შეძლო.
შეცნობის შემდეგ, კვლავ ებონორის გვერდზე აღმოვჩნდი უდაბნოში.იგი
ხარხარებდა, დამცინოდა და ხუმრობდა იმაზე თუ რამდენად უსუსურია
ადამიანის გონება უძველეს სულებთან შედარებით.მე შევიცანი ძველები, იმ
საიდუმლო კამერაში და იყვნენ ისინი ძალიან საშინელნი დ ბოროტი გარე
შექმნილთაგან დედამიწაზე საცხოვრებლად.იმ დროს როდესაც ადამიანი არ იყო
დაბადებული, ისინი იყვნენ განდევნილნი რამეთუ ვარსკვლავების განლაგება
არასასურველი იყო მათთვის.ყველა განდევნილი იყო ნიარლატჰოტეპის, ბნელი
ეგვიპტური ღმერთის და უძველესების გზავნილის გარდა, რომლის ერთ-ერთი
სახე (გამოვლინება)იყო ებონორი.ჩემგან მიბრუნებულმა ებონორმა კვლავ გაიცინა
და მითხრა, რომ დადგება დღე როდესაც ვარსკვლავთა განლაგება კვლავ
ერთგული და სასიკეთო იქნება და უძველესი სულები დაბრუნდებინ.ამის გაგების
შემდეგ, მე კვლავ მარტო დავრჩი.
მე გადავწყვიტე დამესვენა, თუმცა ჩემი წყეული ნიჭი კვლავ ჩემს გვერდით
იყო.როდესაც გამეღვიძა, დავინახე რომ ხელსი მეჭირა წიგნი, რომელიც შეიცავდა
ნიარლატჰოტეპის, უძველესი სულების გზავნილის ბევრ სახელს.მე მშვენივრად
შემეძლო ამ წიგნის კითხვა, მაგრამ ჩემს გარდა სხვას არავის შეეძლო ეს.წიგნმა
გამანდო რომ ნიარლატჰოტეპს აქვს ოცდაერთი სახელი, ანუ ოცდაერთი
სახე.ყოველი ამ სახელის გამოძახება შესაძლებელია გამოძახებული იქნეს,
გაზსაზღვრულ დროსა და საათში, დაწყებული დღის მესამე საათიდან,
ბოლოსწინა საათამდე.ყოველ სახეს აქვს თავისი შესაბამისი ნიშანი, რომელიც
გამოყენებული უნდა იქნეს შესაბამის სწორ გამოძახებასთან ერთად.
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ნიარლატჰოტეპის სახელები:
მესამე საათის სახელია-Etonetatae. იგი არის მაგიური სიტყვების და
ფრაზების მფლობელი. მას შეუძლია დახმარების გაწევა ბევრ
სამუშაოში, რამეთუ შეუძლია მოგცეს ძალის სიტყვები. Etonetatae-ეს
არა აქვს სხეული, მაგრამ შეუძლია გამოგეცხადოს როგორც ნისლი ან
დარჩეს უხილავად.
მეოთხე საათის სახელია-Odanen. იგი არის ის, ვისაც მოაქვს
უძვველესი სულების სურვილები. თქვენ შეიძლება მოინდომოთ ჯერ
მასთან დაკავშირება, ვიდრე პირდაპირ უძველეს სულებთან, რამეთუ
ეს უფრო უსაფრთხოა. Odanen-ი გვევლინება როგორც დაჩრდილული
ფიგურა.
მეხუთე საათის სახელია-Banibo. ის უხსნის ჯადოქრებს დაფარული
სიმდიდრის ადგილსამყოფელს. მაგრამ გაფრთხილებ, არ მისეცე მას
უფლება რომ მაგიური წრე დაგატოვებინოს. მიიღე მისგან
მითითებები და დაემშვიდობე. Banibo ცხადდება როგორც
დასახიჩრებული გაბერილი ადამიანი და ასდის აყროლებული,
გახრწნილი სხეულის სუნი.
მეექვსე საათის სახელია-Obinab. იგი ხსნის სამყაროს ბევრ
საიდუმლოს. ის Banibo-ს საპირისპირო მხარეა, მაგრამ აგრეთვე
ცდილობს ჯადოქარს დაატოვებინოს წრე და სამოგზაუროდ
წაიყვანოს. თუ მაინც დაგითანხმა ამაზე, სთხოვე რომ მხოლოდ
თვითონ მოგცეს ცოდნა მოგზაურობის დროს შეძენილი.
მეშვიდე საათის სახელია-Bosoro. იგი ცხადდება როგორც
უშველებელი ცეცხლოვანი გველი. არ შეხედო მას თვალებში, თორემ
საუკუნოდ მის მფლობელობაში აღმოჩნდები. უბრძანე მას ადამიანის
ფორმაში გამოგეცხადოს და მას მოუწევს დაგმორჩილდეს. Bosoro-ს
აქვს ძალაუფლება ადამიანის გონებაზე და მას შეუძლია გაგიხსნას იმ
ადმიანის ცოდნა და აზრები, ვის სახელსაც დაუსახელებ.
მერვე საათის სახელია-Oxeren. მას აქვს ცოდნა მომავალზე და
ცხადდება შავ ცხენზე ამხედრებული, რომელსაც დროზე სწრაფად
შეუძლია ჭენება.
მეცხრე საათის სახელია-Bader. მის ძალაუფლებაშია ჯესტები და
შეუძლია ჯადოქარს შეასწავლოს ბევრი მაგიური ჟესტი, რომელთა
საშუალებითაც ჯადოქარს შეეძლება გახსნას კარიბჭე სხვა
ადგილებში(სამყაროებში) და აგრეთვე ზეგავლენა მოახდინოს
ადამიანთა გონებაზე.
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მეათე საათის სახელია-Osenin. იგი არის ის, ვისაც ძალაუფლება აქვს
ადამიანის სხეულზე და შეუძლია გადააქციოს ადამიანი იმად, რადაც
შემლოცველი უბრძანებს. Osenin-ი ცხადდება ადამიანის სხეულით და
ალში გახვეული ხვლიკის თავით.
მეთერთმეტე საათის სახელია-Boxebo. იგი აღებს ნებისმიერ კარს,
რამეთუ მათ არ შეუქმნან წინააღმდეგობა ჯადოქარს თავის გზაზე და
ცხადდება უდიდესი მწერის სახით, რომელსაც ბევრი კიდური აქვს.
მეთორმეტე საათის სახელია-Norano. მის ძალაუფლებაშია ყველა
არსებული წიგნი და შეუძლია შემლოცველს უკარნახოს ნებისმიერი
მათგანი, რომელსაც ჯადოქარი წერს საჭიროებისამებრ. იგი ცხადდება
როგორც ფრთოსანი მწერალი.
მეცამეტე საათის სახელია-Onaron. იგი ფლობს უდიდეს სამეცნიერო
ცოდნას, რომელსაც გადასცემს შემლოცველს. ჯადოქრის ბრძანებით
მას შეუძლია მოიტანოს იშვიათი კომპონენტები და მატერიალები,
როგორებიცაა ბალახები და ქვები. Onaron-ი ცხადდება როგორც
ფრთოსანი ადამიანი, ბევრი და ალესელი ეშვებით.
მეთოთხმეტე საათის სახელია-Nerex. იგი ფლობს ცოდნას საიდუმლო
თილისმებსა და ბეჭდებზე და ცხადდება თხის ფხებიანი მოხუცი
კაცის სახით.
მეთხუმეტე საათის სახელია-Reranber. იგი არის უბოროტესი სული და
შეუძლია მოკლას ნებისმიერი ადამიანი, შემლოცველის ბრძანებით.
Reranber-ი ცხადდება ოქროში მოელვარე პრინცის სახით და ხელში
უჭირავს შავი ხმალი.
მეთექვსმეტე საათის სახელია-Orosob. იგი ვნების უძლეველი დემონია
და შეუძლია შემლოცველისთვის ნებისმიერი ქალის მოყვანა და მისი
შეყვარება ნებისმიერი ქალისთვის. Orosob-ი ცხადდება როგორც შავი,
შიშველი ადამიანი. თუ პირველ ძახილზე არ მოვიდა, ეს იმის ნიშანია
რომ იგი დადის დედამიწაზე თავისი მსხვერპლთა მოსატაცებლად და
შეგიძლია მეორედ დაუძახო. მაგრამ სამზე მეტად არ იხმო, რამეთუ
გააცეცხლებ მას.
მეჩვიდმეტე საათის სახელია-Nines. იგი ცხადდება თვითონ
გამომძახებლის სახით. მის ძალაუფლებაშია ბევრი უმცროსი სულის
გამოძახება და შემლოცველმა უნდა გადაწყვიტოს თავად, იმ მომენტში
რომელი სულის გამოძახებაა საჭირო.
მეთვრამეტე
საათის
სახელია-Ebonor.
იგი
ფარდას
ხსნის
არაადამიანურ ცოდნას და იცის ყველა ენა. შემლოცველმა უნდა
თხოვოს და არ დააძალოს მას, ცოდნის გაზიარება რამეთუ გააბრაზებს
ამით მას. Ebonor-ი ცხადდება როგორც შავსახიანი, შავებში ჩაცმული
ადამიანი.
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მეცხრამეტე საათის სახელია-Oredab. ის ცხადდება უშველებელ
ხვლიკზე მჯდარი ჩონჩხის სახით და შეუძლია ერთი ჟესტით
ქალაქების განადგურება.
მეოცე საათის სახელია-Nenado. მას აქვს უდიდესი ძალა და შეუძლია
გავლენა მოახდინოს ვარსკვლავთა და პლანეტათა მოძრაობაზე. ის
ცხადდება ძეგლის სახით და ცოცხალი თავით მწერის ჭუპრით.
ოცდამეერთე საათის სახელია-Rubanir. მისი სახე არამდგრადია და
ყოველთვის ახალი სახით ცხადდება. მისი ძალაა ცოდნა წარსულის
შესახებ.
ოცდამეორე საათის სახელია-Obexob. იგი ცხადდება მფრინავი,
ცეცხლში გახვეული ფარაონის გვამის სახით. იგი უგზავნის ხილვებს
შემლოცველს, რომლებიც ცეცხლის საიდუმლოებებს ეხება.
ოცდამესამე საათის სახელია-Etananesoe. იგი სახილველად ძალიან
საშიშია. იგი ნიარლატჰოტეპის ჭეშმარიტი განსხეულებაა და მოვა
მაშინ როდესაც ვარსკვლავები იქნებიან ხელსაყრელ განლაგებაში ამ
საქმისთვის და მისთვის.

ესენი არის ნიარლატჰოტეპის სახელები, რომლებიც შესაბამის საათში
შეიძლება იყვნენ გამოძახებულნი, შესაბამისი შელოცვებით, რომლებზეც
მოგვიანებით ვისაუბრებ.ფრთხილად იყავი, დღეში ერთ სახელზე მეტი არ
გამოიძახო, რადგან ამით ნიარლატჰოტეპი გაბრაზდება და მაგიური წრის
საზღვრებს დაარღვევს რათა შემლოცველი შთანთქოს.
ამ ცოდნის წიგნით მე წავედი ახალი საცხოვრებლის საძებნელად, რადგან
აღარ შემეძლო ჩემს სოფელში დარჩენა და მე მჭირდებოდა დრო უძველესების
გზისა და ცოდნის შესაცნობად და უსიცოცხლო ადგილი, სადაც მშვიდად
შევძლებდი ძილს.რამდენიმე დღიანი ხეტიალის შემდეგ, მე აღმოვჩნი უდაბნოს
მიტოვებულ ქალაქ უბარში და აქ გადავწყვიტე დარჩენა.ჩემს მარტოობაში მე
მქონდა საშუალება გამეარა პრაქტიკა ჩემი ხელოვნებისა წიგნიდან და
გამომეძახებინა ნიარლატჰოტეპის სახელები.მე გავბედე გამომეძახებინა ერთერთი უძველესი სული, თავისი მომაკვდინებელი შედეგებით, რადგან მზად არ
ვიყავი დაღუპვისა და განადგურებისთვის, რომლის სათავეც ისინი არიან და წრეს
არ შეუძლია მათი დაჭერა.მე ვიწერიდ ყველაფერს რაც შევიცანი და რისი ჩაწერაც
შეიძლებოდა, რადგან კვლავ არ დაკარგულიყო ეს ცოდნა და დროისთვის გაეძლო
მას.
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წიგნი მეორე
ამ წიგნში მე გავხსნი სახელებს, არსებებს და უძველესი სულების ბეჭდებს.
ოდესღაც უძველესები დედამიწაზე ცხოვრობდნენ.მაგრამ როდესაც
ვარსკვლავები
შეიცვალნენ,
ისინი
განდევნილნი
და
განკვეთილნი
აღმოჩნდნენ.თუმცა არსებობს პერიოდები, როდესაც ვარსკვლავთა განლაგება
ხელსაყრელია იმისთვის, რომ მოვიხმოთ განასზღვრული სულები.არსებობს
ორმოცდახუთი უძველესი სული.იმდენად ძლევამოსილნი და საშინელნი, რომ მე
გთხოვ გამოიძახო ისინი, მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში.მათი გამოძახების
დროს თუ შესაბამისად არ ხარ მომზადებული, უცილობელი სიკვდილი გელის,
რამეთუ მათი განდევნა შეუძლებელია და მათ მოაქვთ აუარებელია ზიანი
იმისთვის, ვინც მათ აწუხებს.
ვარსკვლავნი ხელსაყრელ განლაგებაში მოდიან უძველესებთან, ზოდიაქოს
ნიშნების მოძრაობის მიხედვით და მე გაგანდობ ამ დროს.
მშვილდოსნის მეშვიდე გრადუსიდან დაწყებული, მე გავივლი ჩემს გზას
ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით მზის საწინააღმდეგოდ.(მზის მოძრაობის
საწინააღმდეგოდ) და თან აგიხსნი, რომელი დრო, რომელი უძველესი სულის
გამოსაძახებლად არის ხელსაყრელი.

მეშვიდედან მეცამეტე გრადუსამდე,
ვარსკვლავთა განლაგება
ხელსაყრელია Uk-Han-ისთვის,
რომელიც ვლინდება როგორც
უშველებელი, რქიანი გველი.

მეთოთხმეტედან მეოცე
გრადუსამდე, ვარსკვლავები
ხელსაყრელია Magoth-ისთვის,
რომელიც ცხადდება როგორც
უდიდესი და უცნაური კატისმაგვარი
არსება, საცეცებით წინ.
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ოცდამეერთედან-ოცდამეშვიდე
გრადუსამდე, ვარსკვლავები
ხელსაყრელია Yak-Ishath-სთვის,
რომელიც ცხადდება როგორც
საშინელი სანახაობა თვალთათვის,
რადგან მუდმივად იცვლის ფორმას
და იღებს მის მიერ შთანთქმული
სულების სახეებს.

ოცდამერვედან-ოცდამეთოთხმეტე
გრადუსამდე, ვარსკვლავნი
ხელსაყრელნი არიან Luniggurothისთვის, რომელიც ვლინდება,
როგორც გავარვარებული თეთრ
ფერამდე-სფეროს სახით, საიდანაც
იფრქვევა აურაცხელი საშინელება.
ოცდამეთხუთმეტედან
ორმოცდამეერთე გრადუსამდე
ვარსკვლავები ხელსაყრელია Tursothის, რომელიც ცხადდება უზარმაზარი
ადამიანის სახით, რომელიც
დაფარულია ფარფლებითა და
ფეხების მაგივრად, ობობის ფეხები
აქვს.
ორმოცდამეორედან-ორმოცდამერვე
გარდუსამდე, ვარსკვლავნი
ხელსაყრელია Marbel-ისთვის,
რომელსაც არა აქვს სხეული, მაგრამ
ხმა აძლევს მას სიმკვეთრეს და იწვევს
სისხლდენას ყურებიდან და ყოვეი
ცხოველი უსულოდ ეცემა.
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ორმოცდამეცხრედან
ორმოცდამეთხუთმეტე გრადუსამდე,
ვარსკვლავები ხელსაყრელია
უშველებელი, ცეცხლოვანი,
საშინელი და ცეცხლოვანი მზეებით
გარშემორტყმული Diabaka-სათვის.

ორმოცდამეთექვსმეტედან სამოცდამეორე გრადუსამდე, არც ერთი უძველესი
სულის გამოძახება, აგრეთვე ნიარლატჰოტეპის სახელებთან დაკავშირება არ
შეიძლება, რამეთუ ამ დროს ვარსკვლავთა განლაგება არასასურველია
სულთათვის.
სამოცდამესამედან სამოცდამეცხრე
გრადუსამდე შესაძლებელია
Cthuhanai-ის გამოძახება, რომელიც
ცხადდება დიდი, ფრთიანი
ადამიანის სახით, რომელსაც ხრწნაში
შესული ფრინველ-ხვლიკის თავი
აქვს.

სამოცდამეათედანსამოცდამეთექვსმეტე გრადუსამდე
შესაძლებელია Nagoango-ს
გამოძახება, რომელიც ამოძვრება
მიწიდან და შეეცდება ბოლომდე
შთანთქოს შემლოცველი.
სამოცდამეჩვიდმეტედანოთხმოცდამესამე გრადუსამდე
ვარსკვლავების განლაგება
დადებითია Vagonch-ის
გამოსაძახებლად, რომელიც მოდის
როგორც უზარმაზარი
გაფითრებული მასა და შთანთქავს
ყველაფერს რაც და ვინც
მიუახლოვდება და მის გვერდით
იქნება.
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ოთხმოცდაოთხიდანოთხმოცდამეათე გრადუსამდე
შესაძლებელია Pul-Marg-ის ხმობა,
რომელიც ცხადდება შავი დემონის
სახით და შეუძლია გაადნოს
ნებისმიერი ადამიანი, ვის მზერასაც
ის დაიჭერს.

ოთხმოცდამეთერთმეტედან
ოთხმოცდამეჩვიდმეტე გრადუსამდე
ვარსკვლავები ხელსაყრელია Bovadoiსთვის, რომელის გამოძახებაც
შეუძლებელია მისი საშინელებისა და
ზომის გამო.იგი იქნება
მიუწვდომელი იქამდე, სანამ
ვარსკვლავები ბოლომდე და
მთლიანად ხელსაყრელნი არ
იქნებიან მისი გამოძახებისთვის
(მდედრობითი სქესის სულია).
ოთხმოცდამეთვრამეტედანასმეოთხე გრადუსამდე
შესაძლებელია Parahan-ის
გამოძახება, რომელიც მოდის,
როგორც პატარა თავიანი და ბევრ
თვალებიანი დიდი დრაკონის სახით.
ასმეხუთედან-ასმეთერთმეტე
გამოძახება.

გრადუსამდე

პერიოდში

არ

ხდება

არავის

ასმეთერთმეტედან-ასმეთვრამეტე
გრადუსამდე, ხელსაყრელი
პერიოდია Yurnal-ის
გამოსაძახებლად, რომელიც
ცხადდება როგორც უზარმაზარი
სერი მასა და იმდენად დიდია რომ
თვალი ვერ სწვდება.
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ასმეთორმეტედან-ასოცდამეხუთე გრადუსამდე, არ ხდება არავის გამოძახება.
ასოცდამეექვსედან
ასოცდამეთორმეტე გრადუსამდე
ხდება Cthulhu-ს გამოხმობა,
რომელიც ცხადდება უზარმაზარი
ადამიანის სახით, დრაკონის
ფრთებითა და რვაფეხას თავით.
ასოცდაცამეტიდან ასოცდაცრამეტამდე პერიოდში, არავის გამოძახება არ ხდება.
ასორმოციდან-ასორმოცდაექვს
გრადუსამდე ხდება Nersel-ის
გამოძახება, რომელიც ზინ-ის
მმართველია და ცხადდება, როგორც
გააფთრებული ვურდალაკი
შემლოცველის წინ.
ასორმოცდამეშვიდედან
ასორმოცდამეცამეტე გრადუსამდე
პერიოდში, შესაძლებელია Andryn-ის
გამოძახება, რომელიც ყველაზე
სუსტია უძველეს სულთაგან, რამეთუ
მას არ შეუძლია ზიანის მიყენება
იმისთვის, ვისაც ხელში Nerexo-ს
ბეჭედი უჭირავს.თუ Andryn-ი თავს
დაესხმებ შემლოცველს, მან უნდა
აკოცოს Nerexo-ს ბეჭედს და თქვას
სიტყვა: «OROGOT».
ასორმოცდათოთხმეტიდან ასსამოც
გრადუსამდე პერიოდი,
ხელსაყრელია Unspeterus-ს
გამოსაძახებლად, რომელიც
ცხადდება როგორც უზარმაზარი შავი
გომბეშო.
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ასსამოცდაერთიდან ასსამოცდაშვიდ
გრადუსამდე პერიოდში
შესაძლებელია Bas-Juob-ის
გამოძახება, რომელიც ცხადდება
როგორც დიდი ლორწოვანი მატლი,
ზღვის დრაკონის საცეცებით.
ასსამოცდარვიდან
ასსამოცდათოთხმეტ გრადუსამდე
პერიოდში ცხადდება Astursoth-ი,
რომელიც ცხადდება როგორც
უზარმაზარი მასა ღმუილით.ხმები
რომლებსაც გამოსცემს მისი გულის
ეხო, საკმარისია იმისთვის, რომ
ადამიანი დაეცეს მკვდარი.

ასსამოცდათხუთმეტი
ასოთხმოცდაერთ გრადუსამდე
პერიოდში, ხელსაყრელი დროა
Azalu-ს მოხმობისთვის, რომელიც
ცხადდება როგორც დიდი ცხოველი,
უამრავი თავითა და კიდურებით.

ასოთხმოცდამეორედან
ასოთხმოცდამერევე გრადუსამდე
უხმობენ Leasynoth-ს, რომელიც
ცხადდება როგორც უზარმაზარი
გველეშაპი და ჭიაყელა, რომლებიც
ცხოვრობდნენ მთების ქვეშ მაშინ,
როდესაც უძველესები მართავდნენ
სამყაროს.
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ასოთხმოცდამეცხრედან
ასოთხმოდამეთხუთმეტე
გრადუსამდე პერიოდში, იძახებენ
Yog-Thothai-ის, რომელიც მოდის
როგორც უზარმაზარი ღამურა
წივილით და მის სახეში
ფუთფუთებენ ჭიაყელები. YogThothai-ის შეუძლია შორი
მოგზაურობა, რომელშიც
შემლოცველიც შეუძლია წაიყვანოს
შორეულ ვარკვლავებზე.

ასოთხმოცდათექვსმეტიდან
ორასმეორე გრადუსამდე პერიოდში,
იხმობენ Maphleus-ს, რომელიც
უზარმაზარია, არ გააჩნნია ფორმა და
იშლება ბევრ სხვადასხვა ფორმებად.

ორასსამიდან ორასცხრა გრადუსამდე
პერიოდში იძახებენ მდედრობითი
სქესის სულს Nun-Hanish-ს და მის
გუნდს, რომელიც მოდის თავის
ვურდალაკების არმიასთან ერთად,
რომლებსაც შეუძლიათ
გადაადგილდნენ და გავრცელდნენ
კაცების სიზმრებში.

ორასათიდან ორასთექსმეტამდე
მოდის Bas-Lesifa.იგი მოდის როგორც
შავი წრე და მისი დაზიანება
შეუძლებელია.იგი ავრცელებს ჭირის
სიგიჟეს გარშემო.
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ორასჩვიდმეტიდან
ორასოცდასამამდე იძახებენ
Mememyet-Raha-ს და მის ბავშვებს,
რომლებიც მოდიან როგორც
აუარებელი რქიანი, სლიპინა
მხეცები.

ორასოცდაცხრამეტიდან
ორასორმოცდაოთხამდე იხმობენ
Azatoth-ს, რომელიც ცხადდება
როგორც მყვირალა მწერების არმია,
გუნდი, რამეთუ არა აქვს მას ფორმა,
ის იქნება ყველაზე გააფთრებული,
თავისი საიდუმლო ადგილიდან
გამოძახების შემდეგ.

ორასორმოცდახუთიდან
ორასომოცდათერთმეტამდე იძახებენ
Paturnigish-ი, რომელიც წარსდგება
როგორც უზარმაზარი ღრუბელი.
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ორასორმოცდათორმეტიდან
ორასორმოცდათვრამეტამდე,
იხმობენ Dagaon-ს, რომელიც მოდის
დიდი ადამიანის სხეულით და
ეშვებიანი თევზის სახით.

259 დან 265 მდე იხმობენ Ayam-ს,
რომელიც მოდის როგორც
უზარმაზარი ხე ან კანი (სხეული).

266 დან 272 მდე იხმობენ Etananesoeს, ნიარლატჰოტეპის ჭეშმარიტ სახეს.

273 დან 279 მდე, იხმობენ Bugg-ს
რომელიც მოდის გააფთრებული
ადამიანი-გველის სახით.
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280 დან 286 მდე იხმობენ, YogSothoth-ს, რომლის გამოვლინებაც
არის უზარმაზარი ენით აღუწერელი
რაღაც, კარიბჭე, რომელსაც
მივყავართ მისი დაუტეველი
სხეულის ზედაპირზე.

294-300 მდე იხმობენ Moivoo-ს,
რომლის გამოსახულებაც ისეთი
რთულია, რომ ადამიანის ენა ვერ
აღწერს მას.

301-307 მდე, იხმობენ Beeluge-ს,
რომელიც მოდის როგორც
უზარმაზარი ხვლიკი, მწერის ხახით.

308-314 მდე, იძახებენ Caim-ს,
რომელიც მოდის როგორც შიშინა,
ობობისმაგვარი არსება.
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315-321 მდე, იძახებენ Lusoathს,
რომელიც ვლინდება როგორც
კონუსისებური კრისტალი და ვინც
მას შეეხება, მისი გონება
მოტაცებული აღმოჩნდება.

322-328 მდე იძახებენ Lusoath-ს
რომელიც უზარმაზარი მიწის მოძრავ
მასად ცხადდება.

329-335 მდე, იძახებენ Tsapetae-ს
რომელიც მოდის როგორც უდიდესი
მბრუნავი სიბნელე.
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336-342 მდე, იძახებენ Nun-Buhan-ს,
რომელიც შემლოცველის წინ
გამოჩენისას ავსებს გარემოს
აურაცხელი ჭიაყელით.

343-349 მდე, იძახებენ Hasariel-ს,
რომელიც მოდის როგორც
ვეებერთელა მფრინავი დემონი.

350-356 მდე, უხმობენ Carr-Vephat-ს,
რომელიც ცხადდება როგორც
უკაცრიელი მასსა და მის გარშემო
მბრუნავი ბნელი ბურთულებით.
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357 დან 3 გრადუსამდე პერიოდი
ხელსაყრელია Detathit-ის
გამოძახებისთვის.მისი სახეა
დრაკონთა თავის და
მომზიდველი(მომხვეჭელი) ხელების
მდინარე.

მეოთხედან მეექვსე გრადუსამდე არ ხდება გამოძახებები, რამეთუ ეს დროა
განდევნის რიტუალის ჩასატარებლად.
ახლა კი როდესაც შენთვის ცნობილია მათი სახელები, სიმბოლოები, ბეჭდები
და დრო, მე შენ გაფრთხილებ, რომ არ გამოიძახო ისინი აუცილებელი შემთხვევის
გარდა.და თუ შენ ხარ ამა თუ იმ მიწის მმართველი, მე გაფრთხილებ არ მოიხმო
ისინი ომისთვის, რადგან იქნება ქაოსი და ის აუცილებლად მოხდება.და თუ შენ
ხარ უბრალოდ ცნობისმოყვარე, მაშინ საერთოდ არ იხმო ისინი, რამეთუ
სიკვდილისა და დიდი საშინელების მომტანი იქნება მათი პასუხი.
და თუ შენ გადაწყვეტ მათ გამოძახებას, რათა შეიასრულონ შენი სურვილები,
არ იხმო ისინი, რამეთუ ისინი არავის ემორჩილებიან და არ ყავთ მმართველი და
მათ არ აინტერესებთ შენი სურვილები.მათ მაგივრად გამოიძახე ნიარლატჰოტეპის
სახელები ამ მიზნისთვის.შენ უნდა იცოდე რომ შეუძლებელია უძველესი
სულების განდევნა, რადგან ისინი თავისი ნებით მიდიან, როდესაც ვარსკვლავთა
განლაგება არასასურველი ხდება მათთვის.
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წიგნი მესამე
ამ წიგნში მე გასწავლი, როგორ უნდა დაამზადო საგნები, რომლებიც
აუცილებელია
ჩემს
მიერ
წინა
წიგნებში
აღწერილი
სულები
გამოსაძახებლად.მოიპყარი სერიოზულად, პასუხისმგებლობით და სიფრთხილით
ამ სამზადისს, ისევე როგორც გამოსაძახებელი საათების ზუსტ დაცვას, რადგან თუ
შენ არ იქნები ფრთხილად, არ ექნებათ ძალა ამ საგნებს.
ჩემთვის ცნობილია მაგიურ ნივთებზე უმცროსი სულების გამოსაძახებლად,
აგრეთვე ვიცი როგორ უნდა მოხდეს უძველესთა გამოძახება, მაგრამ ჩემთვის
ცნობილია ძალიან მცირე რამ, მათგან თავის დასაცავად და მიტომაც მოგმართავ
უდიდესი თხოვნითა და ხვეწნით, როდესაც გამოიძახებ Etonetatae, Badero ან
Nerexo-ს, უბრძანე მათ გაგანდონ იმ უძველესებისაგან თავდაცვის მეთოდები,
რომელთა გამოძახებასაც აპირებ.
ნებისმიერი გამოძახების დროს, შენ დაგჭირდება კვერთხი, ხანჯალი,
არომატული ფხვნილი და პერგამენტი.უძველესთა გამოძახების დროს საჭირო
იქნება აგრეთვე ხმალი, ქვები და ბეჭედი.ამას გარდა შემლოცველს უნდა ეცვას
შესაბამისი ტანსაცმელი, რომელზეც საჭირო სიმბოლოები იქნება გამოსახული.
ცერემონიალური
ტანსაცმელი-კაპიშონიანი
ანაფორა,
უნდა
იყოს
დამზადებული შავი მატერიისგან.იგი უნდა იყოს ახალი და შემლოცველის მიერ
დამზადებული, რომლის ჩაცმაც სხვა დროს არ შეიძლება, რამეთუ იგი
წაბილწული გახდება.კვირის პირველ დღეს გააკეთე შემდეგი:
ვენერის საათში, დაასრულე ტანისსამოსის მომზადება და შეინახე იგი შემდეგ
დღემდე.

მეორე დღეს მერკურის საათში ეს სიმბოლო უნდა
შეასრულო მარცხენა სამკლავეზე და კვლავ
შეინახო იგი შემდეგ დღემდე.
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და ამ დღეს მთვარის საათს შეასრულე მარჯვენე
სამკლავეზე ეს სიმბოლო.

ამ დღეს სატურნის საათში დაიტანე ეს
გამოსახულება სამოსზე გენიტალიების ადგილას
და კვლავ შეინახე შემდეგ დღემდე.

ამ დღეს, იუპიტერის საათში გამოსახე ეს სიმბოლო
ზურგზე და კვლავ შეინახე სამოსი.
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შემდეგ დღეს, მარსის საათში გამოსახე ეს
სიმბოლო მკერდის მხარეს ძალიან ზუსტად და
დიდი ყურადღებით რამეთუ ეს არის ყველაზე
მნიშვნელოვანი სიმბოლო ჩამოთვლილთაგან.

კვირის ბოლო დღეს, მზის საათში ამოიღე გამზადებული სამოსი
სამალავიდან.თავდაპირველად დარწმუნდი რამე ნაკლი ხომ არა აქვს მას და რომ
დარწმუნდები სამოსის სრულყოფილებაში, შეგიძლია შეუდგე მის კურთხევას.
გამოიყენე კურთხევის ეს რიტუალი მცირე რიტუალური სამუშაოებისთვის
და სხვა საგნების კურთხევისთვისაც.იმ საგნების კურთხევა რომლითაც
უძველესებს იძახებ უნდა შეასრულო მოგვიანებით.
აიღე დაფნის ტოტები და დაანთე კოცონი.ცერემონიის დაწყებამდე
მეოთხედი საათი აცადე სანამ კოცონი არ გახურდება.შემდეგ დადექი ცეცხლთან
და მის ზემოთ არც ძალიან მაღლა და არც ძალიან დაბლა, დაიჭირე მომზადებული
სამოსი ისე რომ იგი კოცონის ბოლში ეხვეოდეს.შემდეგ წარმოთქვი ეს შელოცვა:
Samak daram surabel karameka amuranas
Ekotos mirat-fortin ranerug +
Dalerinter marban porafin +
Herikoramonus derogex +
Iratisinger +

მე მოგმართავთ თქვენ, ო ძლევამოსილო სახელნო
სახენო უსახო ნიარლატჰოტეპისა
რომ გახდეთ ერთნი ამ საათს
და იხილოთ ჩემს მიერ შესრულებული ქმედება
რომ მიანიჭოთ ამ ნივთს საჭირო ძალა
რომელიც მე შევქმენი სრულყოფილი
და მას არ შეუძლია იყოს
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Iratisinger +
Herikoramonus derogex +
Dalerinter marban porafin +
Ekotos mirat-fortin ranerug +
Samak daram surabel karameka amuranas +
Sedhi! +
Ihdes! +

ნიარლატჰოტეპის ერთიანი სახელით
მიანიჭეთ ძალა ამ ნივთს
Doros serod! +
ეს შელოცვა უნდა თქვა ზეპირად და არა წიგნიდან ან პერგამენტიდან.იქ
სადაც წინადადება მთავრდება ნიშნით +, უნდა შეასრულო სპეციალური
მოქმედება-ნიშანი, რაც იქნება სულთათვის კავშირზე გამოსვლის ადვილი
შესაძლებლობა.მარცხენა ხელის საჩვენებელი და შუა თითით, მოხრილ
მდგომარეობაში ჯერ ეხები შუბლს, მკერდს, მარცხენა მხარს, კვლავ შუბლს და
მარჯვენა მკლავს შემდგომ.
მას მერე, როდესაც სამოსი მზად იქნება.კვერთხის გაკეთების ცერემონია
შეგიძლია დაიწყო.სამოსის კურთხევის, შემდეგ დღესვე, ვენერის საათს, მოჭერი
კვიპაროსის ტოტი და დაამუშავე ისე, რომ გამოგივიდეს პრიალა ჯოხი სიგრძით
ერთ ფუტზე მეტი.ნივთების დამზადების პროცესში, შენ უნდა გეცვას
რიტუალური სამოსი.ყველა შენი მაგიური ნივთი უნდა ინხებოდეს სამოსში
გადახვეული და შენახული საიდუმლო ადგილას.მეორე დღეს მერკურის საათს
აიღე სუფთა და ახალი ხანჯალი, რომელსაც არავისთვის ექნება ჭრილობა
მიყენებული და დაიტანე ეს ნიშნები მასზე:

სამკუთხედები აღწერენ თითების მიმართულებას, ზემოთ აღწერილი ჟესტის
შესრულების დროს.
შემდეგ იმავე საათს აკურთხეე ხანჯალი და ჩადე ცეცხლში, რომ იგი
განიწმინდოს.შემდეგ დღეს, მთვარის საათს ხანჯლით ამოკვეთე ნიშანი Ekotos
კვერთხზე.ის უნა იყოს დატანილი ოთხჯერ კვერთხის მთელ სიგრძეზე, ყოველ
მეოთხედ სიმრტყეზე, ისე რომ საბოლოო ჯამში გამოვიდეს 16 ჯერ ამოკვეთილი
მთელი კვერთხის მოცულობაზე.
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კვერთხის ზევით დახატული უნდა იყოს Mirat-Fortin-ის ბეჭედი:

ახლა აუცილებელია არომატული ფხვნილის დამზადება.მას ყოველთვის
ორშაბათს, მთვარის საათს ამზადებენ და იმავე დღესვე აკურთხებენ.აიღე
თანაბარი რაოდენობით პიტნა, საკმეველი, მწარე აბზინდა(artemisia absinhtium),
სალბი, სანდალოზი, მუშკი, შეურიე და დაფქვი.მიღებული ფხვნილი შეინახე
ალისფერ ბოთლში, თავსახურზე ამ ნიშნით, რომელიც აუცილებლად რკინისგან
უნდა იყოს გაკეთებული
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ყოველთვის როცა შემლოცველი შეასრულებს რიტუალებს, ცეცხლი მაგიური
წრის ჩრდილოეთით უნდა გაჩაღდეს და უნდა გახურდეს მეოთხედი საათის
პერიოდში ცერემონიის დაწყებამდე.წრე უნდა შექმნა ერთი საათით ადრე
ცერემონიამდე.ის
შეიძლება
წაიშალოს
ან
დარჩეს
შემდგომი
გამოყენებისთვის.მცირე ტიპის ოპერაციების დროს, წრე შეიძლება დახატული
იყოს ცარცით პოლზე ან ამოკვეთილი მიწაზე.უძველესთა გამოძახებისთვის კი წრე
უნდა იყოს მიწაში ამოკვეთილი და ამოვსებული ფქვილით და ვერცხლისფერი
პუდრით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემლოცველი მოკვდება.წრის შექმნის შემდეგ,
თქვი შელოცვა, თუ შენ აპირებ ნიარლატჰოტეპის სახელთაგან ერთ-ერთის
გამოძახებას, საკმარისია ჩვეულებრივი, ზევით აღწერილი შელოცვა.თუ შენ გინდა
უძველესის გამოძახება, მაშინ საჭიროა დიდებული ზიარების გავლა, რომელზეც
შემდეგ მექნება საუბარი.
ბოლო ნივთთაგან საჭიროა პერგამენტი, რომელზეც შენ დაწერ და ჩაიწერ
შელოცვებს ამა თუ იმ შემთხვევებისთვის.პერგამენტი უნდა შეავსო ცერემონიამდე
ერთი დღით ადრე იმ საათს, რომელშიც გეგმავ ცერემონიას.
აიღე სუფთა ფურცელი და დაწერე ნაკურთხი მელნით.
დამატებითი
ნივთებიდან,
რომლებიც
საჭიროა
უძველესების
გამოსაძახებლად, არის ხმალი, რომელიც იგივე პირობებით უნდა შეირჩეს
როგორითაც ხანჯალი.სატურნის საათს აიღე ხმალი და მასე გააკეთე ეს ნიშნები:

ნივთები რომლებიც გამოიყენება უძველესთა გამოსაძახებლად და ნივთები
მცირე ტიპის ოპერაციებისთვის ცალ-ცალკე უნა გქონდეს შენახული.და
თითოეული მათგანი უნდა შეხვეული იყოს მწვანე აბრეშუმში, რომელზეც ეს
ნიშანი იქნება ამოქარგული:
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ხმალიც ამ აბრეშუმში უნდა გაახვიო და საიდუმლო ადგილას შეინახო.
ერთი მთვარის პერიოდში, ყოველ ღამეს, მერკურის საათში შენ უნდა თქვა
ლოცვა და იდგე ხმლის წინ.ლოცვა შემდეგია:
+++
Samak daram surabel karameka amuranas
Ekotos mirat-fortin ranerug +
Dalerinter marban porafin +
Herikoramonus derogex +
Iratisinger +
Axarath Malakath +
+++
Axarath Malakath +
Iratisinger +
Herikoramonus derogex +
Dalerinter marban porafin +
Ekotos mirat-fortin ranerug +
Samak daram surabel karameka amuranas +
Sedhi! +
Ihdes! +
+++
ახალა მე გაგანდობ დიდებული ზიარების ლოცვას, რომელიც ზეპირად უნდა
იცოდე.როდესაც ერთი მთვარის პერიოდი გავა, მერკურის საათში აიღე ხმალი და
აანთე კოცონი.ხმალს ფხვნილი წაუსვი, რომელიც თავის მხრივ შერეული იქნება
თანაბარი რაოდენობის წყალთან. შემდეგ ცეცხლს ზემოთ დაიჭირე ხმალი და თქვი
სიტყვები დიდებული ზიარებისა:
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Samak daram surabel karameka amuranas
Ekotos mirat-fortin ranerug +
Dalerinter marban porafin +
Herikoramonus derogex +
Iratisinger +
Axarath Malakath +

მე თქენ მოგმართავთ, ო ძველო სულებო,
მე გიხმბთ თქვენ ადგილებიდან, სადაც იმყოფებით,
რათა თქვენ მოხვიდეთ ჩემთან +
და დაინახოთ ჩემი ქმედება რაც უნდა აღსრულდეს +
სახელითა თქვენითა მე შევქმენი ეს ნივთი +
და სახელითა თქვენითა მე ვაზიარებ მას +
თქვენი ძალითა და ძალაუფლებით მე გთხოვთ თქვენ
მიანიჭეთ ამ ნივთს საჭირო ძალა +
სახელითა თქვენითა
Uk-Han, +
Tursoth, +
Cthuhanai, +
Bovadoit, +
Cthulhu, +
Unspeterus, +
Leasynoth, +
Mememyet-Raha, +
Paturnigish, +
Bugg, +
Beeluge, +
Nun-Buhan, +

მოგმართავთ თქვენ აკურურთხოთ ეს ნივთი
რამეთუ მე იგი შევქმენი სრულყოფილი
და ის არ უნდა იყოს
Axarath Malakath +
Iratisinger +
Herikoramonus derogex +
Dalerinter marban porafin +
Ekotos mirat-fortin ranerug +
Samak daram surabel karameka amuranas +
Sedhi! +
Ihdes! +

უმაღლესი Mirat-Fortin-ის სახელით
მიეცით ამ ნივთს ძალა! მიეცით ძალა!
Doros serod! +++
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მიმართვის შემდეგ, ხმალი ცეცხლში ჩადე რამეთუ მიძღვნილ იქნას იგი
უძველესი სულებისათვის.როდესაც ცეცხლი ჩაქრება, დატოვე ხმალი რომ
გაცივდეს.შემდეგ კი შეახვიე აბრეშუმში და შეინახე იქამდე სანამ არ მოიგიხმობენ
მისთვის.
ეხლა შენ უნდა მოიპოვო ქვები რომლებითაც წრეს გააკეთებ უძველესთა
გამოძახების დროს, რათა ამით სცე მათ პატივი.
შენ დაგჭირდება 12 ქვა, საკუთარი მუშტის ზომის:ლაზურიტი, ქარვა, ონიქსი,
სისხლისფერი ლალი, აგატი, ობსიდიანი, ფირუზი, ტოპაზი, ქორალი, შავი ქარვა,
კვარცი და ნეფრიტი.
შეინახე ყოველი მათგანი აბრეშუმში შეხვეული, რომელზეც ზევიტ
ვისაუბრეთ.ერთი მთვარის პერიოდში ყოველმათგანზე უნდა შეასრულო ლოცვა,
მთვარის საათში, ისევე როგორც ხმალზე.მთლიანი ციკლის გავლის შემდგომ
დაიწყე თითოეულისთვის დიდებული ზიარების ცერემონიის ჩატარება, მხოლოდ
წინასწარ ამოკვეთე მათზე შესაბამისი ნიშნები.

ლაზურიტზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა
სიმბოლოს, რომელთაც იძახებენ მე 7-34 გრადუსებს შორის.
ქარვაზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 35-62 გრადუსებს შორის.
ონიქსზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 63-90 გრადუსებს შორის.
ლალზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 91-125 გრადუსებს შორის.
აქატზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 126-153 გრადუსებს შორის.
ობსიდიანზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა
სიმბოლოს, რომელთაც იძახებენ მე 154-181 გრადუსებს შორის.
ფირუზზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 182-216 გრადუსებს შორის.
ტოპაზზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 217-244 გრადუსებს შორის.
კორალზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 245-272 გრადუსებს შორის.
შავ ქარვაზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 273-300 გრადუსებს შორის.
კვარცზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 300-335 გრადუსებს შორის.
ნეფრიტზე ამოკვეთე სიმბოლო, რომელიც მოჰყვება უკან სულთა სიმბოლოს,
რომელთაც იძახებენ მე 336-3 გრადუსებს შორის.
მას შემდეგ რაც ყველა ქვა კურთხეული იქნება, დააწყვე ისინი აბრეშუმზე,
რომელზეც ერთობის სიმბოლო იქნება ამოქარგული.ისინი სათითაოდ უნდა
აკურთხო და შეინახო იმ დრომდე, სანამ არ დაგჭირდება.
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ბოლო ნივთია ბეჭედი.ის აძლევს შემლოცველს მცირე ძალას უძველესთაგან
დასაცავად და მიუხედავად იმისა რომ ეს დაბრკოლება მათთვის უმნისვნელოა,
შეცდომა იქნებოდა მისი მაინც, მისი არ გამოყენება.ოქროს ბეჭედი, ვერცხლის
დისკოთი უნა დამზადდეს სატურნის საათს და ინახებოდეს საიდუმლო ადგილას
გამოყენებამდე, აბრეშუმში, რომელზეც ერთობის სიმბოლოა.
ბეჭდის დამზადების შემდეგ დღეს ამოტვიფრე ეს სიმბოლოები მასზე:

ვერცხლის დისკოზე კი ესენი:

ისევე როგორც წინა შემთხვევებში, ერთი მთვარის ციკლი შეასრულე
ლოცვები და შეინახე ბეჭედი, აბრეშუმში შეხვეული.ციკლის დასრულების შემდეგ,
სატურნის საათს შეასრულე დიდებული ზიარების ცერემონია, ოღონდ ბეჭედზე
წინასწარ წაუსვი არომატული ფხვნილის, წყლის და ფქვილის ნარევი.როგორც
ხმალი, ბეჭედიც ცეცხლში უნდა ჩადო ცერემონიის დასრულებისას.როდესაც
ბეჭედი მზად იქნება და შენ შეატყობ რომ ძველები აპირებენ მაგიური წრის
საზღვრების დარღვევას, აკოცე ბეჭედს და თქვი სიტყვა: «ABROSAX».
რაღაც პერიოდით ეს ქმედება გააძლიერებს წრეს, მაგრამ გახსოვდეს რომ არ
არსებობს მუდმივი დაცვა მათგან, რადგან ადრე თუ გვიან ისინი წრეს დაარღვევენ
და მათ ძალაუფლებაში აღმოჩნდები, როგორ თავდაცვასაც არ უნდა ფლობდე.
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წიგნი მეოთხე
ეს წიგნი გაგანდობს, როგორ უნდა შექმნა მაგიური წრე გამოძახები
ცერემონიებისთვის.როგორც ადრე ვამბობდი, წრე უნდა იყოს ძლიერი რომ
ცერემონიის პროცესსში შეძლოს სულთა დაჭერა.თუ შენ გადაწყვეტილი გაქვს
ნიარლატჰოტეპის სახელტა გამოხმობა, მაშინ წრე შეიძლება დახაზული იყოს
ცარცით პოლზე ან ამოკვეთილი მიწაზე, ხმლით ან ხანჯლით.მაგრამ როდესაც
იძახებ ძველ სულებს, წრე აუცილებლად მიწაზე უნდა იყოს შესრულებული ან
ქვაზე და მისი ღარები ამოვსებული უნდა იყოს ფქვილითა და ვერცხლის
ფხვნილით, რამეთუ ვერცხლს აქვს ძალიან ძლიერი თავდაცვის სისტემა, ისევე
როგორც ქვა Kinoketus-ს, რომლის დაფქვა და ფხვნილში დამატებაც შეიძლება
დაცვის გასაძლიერებლად.
თავად წრე ასე გამოიყურება:
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Grimoirum Imperium
დიამეტრი მისი უნდა იყოს 9 ფუტის ტოლი.ის სეიძლება შექმნილი იყოს
მუდმივი ან დროებითი მოხმარებისთვის.
ჩრდილოეთით 3 ფუტის მანძილზე წრიდან მოათავსე სულის სიმბოლო,
რომლის გამოძახებასაც გეგმავ.სიმბოლო გამოსახული უნდა იყოს კრავის მრგვალ
ტყავზე ან ახალ, სუფთა პერგამენტზე ერთი ფუტის დიამეტრით.სიმბოლო უნდა
დახატო თეთრი მტრედის სისხლით, რომელიც მოკლულია ხანჯლით.სისხლი
ახალ, სუფთა თასში უნდა იყოს ჩასხმული და საწერად კი ფრინველის ბუმბული
უნდა გამოიყენო.
წრისა და სიმბოლოს მომზადება რვა საათით ადრე უნდა დაასრულო
ცერემონიამდე.თუ გადაწყვეტ უძველესის გამოძახებას, მაშინ 8 საათით ადრე,
მერკურის საათში უნდა შექმნა წრე.როდესაც იგი შეიქმნება, რიტუალამდე მასში
არავინ და არაფერი ან უნდა შევიდეს.სიმბოლო კიწრის წინ უნდა იდოს თეთრ
აბრეშუმში შეხვეული.და ყოველ საათს რიტუალამდე შენ უნდა განდევნო
მოხეტიალე სულები სამუშაო ტერიტორიიდან.პირველ რიგში შეასრულე ოთხჯერ
მთავარი ჟესტი და თქვი სიტყვები:

«Iratisinger
herikoramonus
derogex
Dalerinter».
შემდეგ კი წარმოთქვი ეს შელოცვა:

უკან დაიხიეთ! უკან დაიხიეთ!
მე გიბრძანებთ ყველა მოხეტიალე სულს წავიდნენ მშვიდობით
მე გიბრძანებთ წახვიდეთ ან იხილოთ ჩემი სიბრაზე
მე ვარ ის, ვინც ყმუის დავიწყებულ სახელებს
მე ვარ ის, ვინც მოიყვანს სულ (სახელი)!
+++
Iratisinger +
Herikoramonus +
Derogex +
Daleringer +

ახლავე დამტოვეთ დაუყოვნებლივ!
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*
Iya Nyarlathotep Ia Zelig.
Am Guyia shu kalama regh. mer nyarlathotep ia ia mer i kadatta. Ia Ia Ia!
მოხმობის შემდეგ წარმოსათქმელი:
adu bar daha, akka ia kutlu ya ya ya azg e e e munus bara ie
im kiri akki ush kalama tiku ni ultu tsemesh kila num.
ოთხი მხრივ სათქმელი:
shir sigi azg gibil nahina idda gish y y y gibi hul kalama kanpa
(ჩრდილოეთით სათქმელი)
zemu te azg nahina inna gish e e e kanpa um ahula
(დასავლეთით სათქმელი)
zi nyarlathotep uppu yiush lizubu y y y kalama kanpa
(სამხრეთით სათქმელი)
shab bur ene shadu yiu limkut hubur ushumgallum i i i kalama kanpa
(აღმოსავლეთით სათქმელი)
ბრუნდები ჩრდილოეთით და ამბობ მიმართვას:
endukugga bar nindukugga,
im kirri egura,
tsemesh kila mu nyarlathotep kila kila e e e azag.
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