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Вас вітає pdf-часопис 
з магії, окультизму, езотерики та релігієзнавства 

українською мовою — журнал «Апокриф»! 
Ми видаємось з 2003 року російською мовою, 
зараз же у нас з’явилася і україномовна версія. 

Приємного прочитання! 
 

 
 

Апокриф, №50 (весняне рівнодення 2012) 
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Інтерв’ю Еліаса Отіса 
для журналу «Кудесник» («Чарівник») 

(пер. Le Gaulois, кор. Samurai) 
 

Антон Бандурко (А.Б.): Вітання, Отіс. Розкажіть про своє видання. 

Fr. Nyarlathotep Otis (N.O.): Наш журнал заснований узимку 2005-2006 року. Це не пе-
рший мій проект, і навіть не перший проект окультної спрямованості: ще один ювілей 
цього року — 20 років з моменту запуску першого з них, філософського клубу по пе-
реписці «Мироздание» («Світобудова»), що проіснував всього пару років, зате заклав 
фундамент всієї моєї проектної діяльності й дав мені неабиякий досвід, дуже потріб-
ний мені в той час. Серед інших проектів (їх було, напевно, вже близько двадцяти) 
можна назвати, наприклад, літературний альманах «Лалангамена», спробу складання 
канону лавкрафтіанської міфології «Заповіт Мертвих» і відому рок-групу «Мир Огня». 
Проекти були різної спрямованості, різнилися вони і за охопленням, і за якістю, і за 
тривалістю існування, і за ступенем їх «автономностi», незалежностi від мене або ж 
моєї участі в них. «Апокриф» у цьому ряді, напевно, найбільш успішний, причому з ря-
ду причин. З одного боку, на цьому майданчику (якщо мати на увазі не тільки сам жу-
рнал, але і сайт) мені вдалося зібрати і ряд інших проектів, в тому числі і вже закритих 
(або, принаймні, «заморожених»): у ньому є профіль альманаху «Лалангамена», про-
філь «Танелорну» (антологія російськомовної фенської творчості за творами Майкла 
Муркока), декілька унікальних музичних колекцій, матеріали калінінградського коле-
джу «Телема-93» і т. п., інші, ще не інтегровані проекти можуть бути легко додані туди 
за обкатаною схемою. З іншого боку, «Апокриф» найбільшою мірою реалізовує мій 
Шлях як мага, поета (в широкому розумінні цього слова — як літератора взагалі, хоча 
іноді і саме як віршотворця) і громадського діяча, тоді як колишні проекти, як прави-
ло, зачіпали тільки якусь із цих моїх «іпостасей». Нарешті, журнал виявився успішним і 
за багатьма формальними ознаками: у нього чимала аудиторія, він існує вже більше 6 
років, у нас друкувалися і відомі окультисти, і діячі академічної науки з науковими 
ступенями, а останнім часом ми все більше освоюємо «реал» (наприклад, цього року 
буде видано п’ятитомник матеріалів нашого журналу з ритуальної магії, магії Хаосу, 
магії Прадавніх, демонології й астрологічної медицини, охочі вже можуть залишати 
нам свої замовлення на нього, а ознайомитися з вмістом трохи докладніше можна 
тут: http://eredraug.livejournal.com/458993.html). 
Напевно, одна з головних тематичних особливостей «Апокрифа» — це не-
прив’язаність до якоїсь конкретної ідеології чи традиції. Ми намагаємося публікувати 
матеріали з найрізноманітніших систем, від християнства (у нас навіть є спеціальна 
рубрика «Христословіє») до сатанізму і від традиціоналізму до трансгуманізму. Ко-
мусь здається це дивним, хтось може сприймати це як «кашу» (такі люди напевно 
тільки почешуть потилицю, довідавшись, наприклад, що нещодавно я виступив на мі-
тингу комуністів з різкою критикою організованої релігії як інструменту оболваню-
вання і в той же вечір в рамках Коледжу «Телема-93» провів лекції з основ іудаїзму і 
християнства, які читали люди, шановані в своїх релігійних громадах). У них це в го-
ловах не вкладається (як, пам’ятаю, не вкладалося в багатьох у головах, що я поруч із 

http://koodesnik.su/
http://eredraug.livejournal.com/458993.html
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зеленою стрічкою солідарності з народом Лівії та його лідером носив білу стрічку 
протесту проти нашого власного «національного лідера»). Для мене ж така політика 
журналу — це, передусім, спроба дати читачам можливість самостійно розібратися в 
розмаїтті філософської думки людства і зробити свій вибір. Людина сьогодні не може 
зватися повною мірою грамотною, не прочитавши Біблії, Корану, Бхагавадг’ити, Дха-
ммапади, Едд, праць Кроулі, ЛаВея, Блаватської, Докінза — як би він до них до всіх не 
ставився. Точно так само жоден християнин, жоден мусульманин, жоден язичник чи 
атеїст не може вважати свої переконання в повній мірі усвідомленими, якщо він не 
ознайомився хоча б з основними текстами головних напрямків думки перед тим, як 
назвати себе християнином, мусульманином, язичником, атеїстом або ким би то не 
було ще. У цьому ми і намагаємося допомогти розібратися. 

А.Б.: На яку аудиторію розрахований ваш журнал? 

N.O.: Наша цільова аудиторія розпадається на дві категорії. З одного боку (і, напевно, 
насамперед), це молоді люди, які ще не до кінця визначили свій Шлях, але при цьому 
готові дивитися на світ широко відкритими очима й убирати звідусюди те, що їм най-
більш співзвучно, а не тільки те, що прийнято в їх соціокультурному і етнорелігійному 
середовищі. З іншого — це ті люди, що впевнено стоять на своїх «світоглядних ногах» 
(не тільки окультисти і містики), що намагаються розширити свої пізнання як власного 
світоглядного контексту, так і інших систем і традицій. 

А.Б.: Чому було обрано саме такий формат? 

N.O.: Я не певен, що він був обраний :) Перші 12 номерів я викладав чисто для своїх уч-
нів, існуючих і потенційних. Це були мої статті, листування, ессе, іноді — роботи моїх 
учнів, і на якомусь етапі виникла потреба показувати все наявне одним посиланням, 
насамперед для тих, хто хотів у мене навчатися. Тоді я і виклав перші кілька робіт, ще 
навіть без заголовка «Апокриф» на обкладинці. Здається, тільки в третьому або навіть 
п’ятому номері на останній сторінці з’явився список «Раніше в серії “Апокриф”», і так 
було до 12-го номера. А потім, отримавши 0° Ordo Templi Orientis, я вирішив відроди-
ти і переробити проект, зробивши його більш «публічним» і для авторів, і для читачів. 
Для цього був створений сайт, старі номери були переверстані, а іноді і розширені, у 
2-у житті (до травня 2010-го) публікувалися переважно мої роботи, роботи моїх учнів і 
друзів, а потім у ньому отримав можливість публікуватися кожен, хто надішле нам 
досить якісний матеріал. Що стосується саме «форматів», ми з ними регулярно екс-
периментуємо, наприклад, із запуском Коледжу почали викладати записи лекцій в 
якості свого роду аудіододатку. 

А.Б.: У вас досить харизматичний стиль журналу, хто придумав подавати інфо-
рмацію в такому ключі? 

N.O.: Не зовсім розумію словосполучення «харизматичний стиль журналу» :) Я б ска-
зав, журнал у нас дуже «хаотський», стиль (якщо говорити про текстове наповнення) 
не формується спеціально, у нас немає штатних кореспондентів, ми існуємо на тому, 
що нам надсилають читачі (хоча, звичайно, часом пишу щось і я сам). Але якщо гово-
рити про якесь «придумав» взагалі, то журнал я тягну практично сам, не враховуючи, 
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звичайно, нашого веб-майстру і наших авторів, перекладачів, художників. Серед них є 
більш-менш постійні, вони, напевно, і задають стиль. 
А якщо про стилі як про зовнішнє оформлення, то, нажаль, я не можу сказати, що у 
нас є хоч якийсь стиль. Таку кількість інформації пропускати крізь себе щомісяця і 
майже одному — тут не до верстки, доводиться все робити в Ворді і наспіх. Хочеться 
коли-небудь обзавестися верстальником, виробити стиль (я вже приблизно уявляю, 
яким він повинен бути, але от оформити це — руки не доходять)... 

А.Б.: Яка з рубрик «Апокрифа» подобається вам більше за інші? 

N.O.: Можу особливо виділити дві. По-перше, це авторська рубрика Володимира Го-
лишева «Христословіє». Вже те, що я, переконаний атеїст, антиклерикал, антихристи-
янин, окультист, включив до журналу повністю християнську рубрику, повинно про 
щось говорити. Ця рубрика — послідовно християнський (і при цьому сучасний) пог-
ляд на багато проблем сучасності, у тому числі і на проблеми християнства, перш за 
все російського. Подібно Олександру Меню, Якову Кротову або сербському патріар-
ху Павлу, Голишев для мене — зразок справжнього християнина, а в подібних слово-
сполученнях слово «справжній» для мене завжди важливіше iменника що визначаєть-
ся їм: зі справжнім сатанистом, із справжнім буддистом, із справжнім язичником, ате-
їстом, християнином я куди простіше знайду спільну мову (та й вони між собою, ду-
маю, теж), ніж зі всілякими «недо-». 
Інша рубрика, яку я хотів би відмітити — «Життя чудових бодгісатв». Це не тільки ру-
брика, але і свого роду окремий проект — короткі біографії різних історичних, міфіч-
них, інколи ж навіть літературних персонажів. Основою рубрики став список святих 
телемітської Гностикo-Католицької Церкви, який був розширений включенням деяких 
інших шанованих у різних телемітських організаціях персоналій. Цього року перший 
список закінчиться, основою другого будуть, насамперед, деякі лінії тулку (буддійсь-
ких лам-переродженців) і деякі ланцюжки передавання духовних традицій. У цій руб-
риці є і воїни, й жерці, й королі, й блудниці, й божества, й питання про те, чому в спис-
ку опинилася та чи інша фігура — сама по собі важлива тема для медитацій. 

А.Б.: Як до вас прийшла ідея перекладати книги, ще не видані в Росії? 

N.O.: Все почалося з робіт Алана Беннета, вчителя Алістера Кроулі. Річ у тому, що для 
мене це особливий персонаж, він значиться в моєму списку інкарнацій (наскільки це 
об’єктивно і як це поєднується з моєю невірою в переродження — питання особливе і 
дуже довге). Році в 2005-му я переклав дві його роботи — одну з буддизму, іншу — з 
Кабали, — які увійшли вже в 5-й випуск «Апокрифа». Переклад був дуже невмілим, 
майже машинним, і після вступу до О.Т.О. мені довелося зробити його другу редак-
цію, а заодно перекладати третій текст Беннета, який був у мене в розпорядженні — з 
інвокації Вищого Генія. Десь у 2008 або 2009-му я списався з Анною Ненсі Оуен (вона 
переклала скандально відомі «Сатанинські вірші» Салмана Рушді) і запропонував їй 
попрацювати над новим, скомпільованим перекладом Некрономікону, а коли цю ро-
боту було виконано (знову ж — приблизно до часу моєї Посвяти), ми з нею взялися за 
деякі роботи Кроулі. А наприкінці 2009-го моя напарниця (вона ж — молодша дружи-
на, дружин у мене дві) підготувала для журналу один свій ранній переклад про орден 
Золотий Зорі і переклала статтю про енохіанські шахи. Так що і тут все було природно 
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і «як би само собою», і вже потім ми стали перекладати щось цілеспрямовано або 
приймати перекази від наших читачів. 
Взагалі перекладати книги — річ шляхетна, хоча і рідко вдячна. Недарма ще серед 
християнських місіонерів особливо шанувалися ті, хто перекладав біблійні тексти на 
нові мови (для чого іноді доводилося навіть розробляти нові алфавіти). Ось і ми ста-
раємося. Мабуть, найважливіші наші переклади — це ассірійська Книга Маклу, деякі 
роботи Кроулі і, мабуть, матеріали хаос-магічного Ордена Ілюмінатів Танатероса. 

А.Б.: Теми магії й окультизму, м’яко кажучи, мало вітаються світським суспільс-
твом, а що ви про це думаєте? 

N.O.: Світським вони якраз якщо і не вітається, то й не осуджується. Куди в більшому 
протиріччі, ніж зі світською наукою і культурою, окультизм завжди перебував і пере-
буває донині якраз з релігією, особливо з організованою, особливо «авраамічною» — 
християнством та ісламом. Маги — прямі конкуренти організованих релігій, насам-
перед «офіційних», «державних». Магія, як і наука, як і світський гуманізм, робить ак-
цент на саморозвитку, самоосвіті, особистісному зростанні, релігія намагається від-
дати це на відкуп жерцям і догматам. Магія намагається враховувати досягнення на-
уки і техніки, оскільки вони розширюють можливості людини, релігія ж, як правило, 
закосніла і виступає противником клонування, нанотехнологій, польотів у космос, но-
вих наукових концепцій (то геліоцентрізму, то еволюціонізму), оскільки наука витіс-
няє з «бога білі плями» все далі й далі за межі пізнаваного світу. Магія, як і наука, шу-
кає відповіді, релігія шукає, як би довести те, у що вона вже безпідставно вірить. 
З наукою, звичайно ж, у магії теж багато конфліктів, у тому числі нерозв’язних, але це, 
перш за все, розходження саме в методології, а не в загальних підходах. В ідеалі оку-
льтизм повинен знаходитися на лінії фронту між непізнаним і науково збагненним, і 
так, зазвичай, в історії й траплялося, слід назвати хоча б такі імена як Джон Ді й Джо-
рдано Бруно. Зараз, правда, усе частіше «альтернативно мислячі» недоучки намага-
ються обізвати свої умовиводи «езотерикою», і це велика біда сучасного оккультиз-
му, але це, знову ж таки, проблема ситуаційна, а не світоглядна. 
Що ж до суспільства як такого, то світське суспільство — це аж ніяк не те ж саме, що, 
скажімо, атеїстичне суспільство чи, тим більше, матеріалістичне суспільство.Світське 
суспільство вирізняється від теократичного, перш за все, саме волею совісті та віро-
сповідань (декларованої, до речі, і за російською Конституцією, але старанно ігноро-
ваної за фактом, на користь однієї з численних конфесій нашого суспільства), і будів-
ництво світського суспільства, протидія наступу теократичного мракобісся — одне із 
завдань нашого журналу.  

А.Б.: Ви маг? 

N.O.: Так. (Тут, звичайно ж, половина читачів скаже «Якщо говорить, що маг, значить, 
не маг», інша — «Тоді хай начаклує щось», але це їх особисті статеві труднощі.) Пи-
тання, звичайно, поставлено трохи некоректно, слід було б спочатку надати визна-
чення магії та магу, але я буду використовувати цю некоректність в якості лазівки і 
відштовхуватися від того визначення, яким користуюсь я і яке, плюс-мінус личак, за-
сноване на передмові до «Магії в теорії та на практиці» Алістера Кроулі: Магія — це 
Наука та Мистецтво зумовлювати зміни відповідно до своєї Волi. Тому і маг для мене 
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— це, перш за все, той, хто навчився розуміти свою Волю і діяти відповідно до неї, не 
зважаючи на труднощі. 

А.Б.: У вас безкоштовне видання, але, як я знаю, видавати журнал справа дуже 
витратна. Звідки ви берете кошти? 

N.O.: Я люблю з перебільшеною гордістю казати, що рекламна кампанія журналу за 
всі 6 років його існування обійшлася в 90 рублів (саме стільки я витратив свого часу 
на разову розкрутку журналу ВКонтакті). В іншому розкрутка журналу — це резуль-
тат того, що у нас кожен місяць з’являється унікальний контент, плюс «сарафанне ра-
діо», перш за все, з боку наших авторів. Те ж саме і з матеріалами: ми, зазвичай, не 
беремо коштів з наших читачів, але ми й не платимо гонорарів. Нам добровільно над-
силають статті, наш адмін на суспільних засадах (приблизно з тих же міркувань, що і 
я) працює над сайтом, періодично з нами діляться ілюстраціями тощо. Тільки в остан-
ній рік журнал починає приносити якісь ніякі копійки: то пожертвування наших читачів 
(на сайті і в самому журналі вказані рахунки), то продаж виданих книжок. Цього, зви-
чайно, дуже мало, але всяко краще, ніж нічого. По-хорошому, мене б улаштував дохід 
тисяч в 60 на місяць, щоб можна було не витрачати час на сторонню роботу, а також 
тримати на штаті дизайнера-верстальника і веб-майстра і мати можливість ставку що 
залишилася в 15 тисяч розподіляти за необхідністю між коректором та іншими особ-
ливо важливими помічниками. За таких умов я міг би зробити журнал щотижневим 
або, крім основного щомісячного номеру, кожен місяць випускати три тематичних, 
літературних або новинарних додатки. За таких умов я міг би істотно підвищити і 
якість матеріалу, тому що в мене з’явився би час на пошук гідних авторів самому. А 
поки головні витрати на журнал — це час, зір, іноді — нерви, іноді — «упущені мож-
ливості», іноді — сімейні конфлікти (наприклад, коли я півроку сидів на ненапруженій, 
але малооплачуваній роботі, щоб мати можливість більше часу і сил приділяти журна-
лу; але саме в ці півроку я, фактично, зробив журналу ім’я, яке зараз потихеньку по-
чинає виражатися і в грошових одиницях ). Але «Апокриф» для мене — важливий ін-
струмент безпосередньої реалізації моєї Великої Роботи, тоді як робота — всього 
лише засіб забезпечення «тилів», тому іноді доводиться жертвувати менш коштовним 
заради більш цінного. 

А.Б.: 70 випусків — це не жарт. У чому ви черпаєте натхнення? 

N.O.: Фактично навіть 110, якщо вважати тематичні додатки (Бібліотечка і паралельні 
проекти не враховуються). Але тут говорити про натхнення особливо не доводиться, 
це все-таки не 70 томів авторського зібрання творів (натхнення на мої власні твори, і 
окультні, і літературні — це теж окрема розмова). Кожна стаття — натхнення, перш 
за все, її автора, а не редактора. Від редактора потрібні, перш за все, відповідаль-
ність, працездатність, самовіддача, смак та інші не менш важливі, але менш творчі (і, 
відповідно, менш «натхненні») якості. 
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А.Б.: На перших випусках вашого журналу на обкладинці була фраза «За гумор і 
здоровий глузд! Здійснюй, що жадаєш — жадай Нездійсненне». Як вона 
з’явилася і чому її не стало в пізніх випусках? 

N.O.: Вони (це дві фрази, а не одна) нікуди не поділися, просто змістилися з обкладин-
ки на титульний лист. Перша з них ще й забезпечена тепер поясненням, яке було від-
сутнє при виникненні цієї фрази, але стало в нагоді — цитатою Кроулі з його «Магії 
без сліз», якраз про гумор і здоровий глузд. 
Що стосується походження, то першою з’явилася фраза «Здійснюй, що жадаєш — 
жадай Нездійсненне». Це, звичайно, перефразування Закону Телеми («Твори, що жа-
даєш — ось весь Закон»), і сенс тут не тільки в тому, що потрібно бажати Нездійснен-
не (тобто ставити щаблі, які завідомо перевищують свої можливості — щоб завжди 
було куди рости), але і в тому, що, незважаючи на всю його нездійсненність, його все-
таки слід здійсняти (жадаєш — значить, здійснюй). Цей девіз — девіз повсякденний, 
«мирний», і в той же час брахманічний. Мета журналу під цим девізом — окультне 
просвітництво, допомога читачам в особистісному розвитку. Другий — «За гумор і 
здоровий глузд!» — Гасло бойове, кшатрійське, про нього не можна забувати саме 
зараз, коли наймерзенніші справи творяться саме з серйозним виразом обличчя, а 
здоровий глузд ретельно втоптується в бруд. Це девіз битви «бодгісатв» проти «моз-
коклюїв», його складова в журналі — пропаганда проти догматизму, мракобісся, то-
талітарного мислення. Перший — мій девіз як мага, другий — як громадського діяча. 
Мій девіз як поета не озвучується, він знаходиться між цими двома рядками. 

А.Б.: На вашому сайті є розділ «Журнальний зал». Там, крім вашого, є багато 
інших журналів. Скажіть, це ваші проекти або це дружні вам проекти? 

N.O.: Напевне, правильніше за все буде сказати, що це наші товариші по зброї. Це різні 
журнали окультного, езотеричного, філософського, релігієзнавчого змісту, які не 
завжди близькі нам за формою і за змістом, але знаходяться десь поряд за темати-
кою. Цей розділ, як і музичний розділ сайту, скоріше можна назвати словом «колек-
ція», прямого відношення до них я не маю, хіба що в окремих з них (наприклад, «Іо 
Пан») є деякі мої статті, а «Тунель» («Ібіс»), який раніше був викладений тільки в Вор-
ді, я свого часу перевів до формату PDF. 

А.Б.: Що означає ваш герб? 

N.O.: Ми використовуємо дві емблеми — ламен калінінградської робочої групи «93 в 
39» («Телема в Калінінграді») і власне логотип (або т.в.о. логотипу) «Апокрифа». Ла-
мен — це символ (сподіваюся) майбутнього Табору О.Т.О. (Ordo Templi Orientis, не 
плутати з О.Б.О./О.Б.М. — Орденом Білої Мавпи) в Калінінграді. На ньому — класична 
мандорла з ламена О.Т.О., внизу якої — взята звідтіля ж Чаша Грааля, а от замість го-
луба — орел Кенігсберга (голуб як символ нам не дуже симпатичний, ми більш хижі, 
та й місцеву символіку наголосити треба) , і замість Уаджету (Ока Гора) — Зірка Хаосу 
з Оком Того, який марить, хаотсько-лавкрафтіанська символіка, яка позначає хаос-
магічну специфіку нашої групи. 
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І є ще логотип «Апокрифа», дві перші букви нашого «фірмового» заголовка, на яких 
горить трипелюсткове полум’я. І троїстість, і вогонь — дуже багатозначні символи, 
найочевидніше їх значення стосовно до журналу — союз Науки, Релігії та Магії і лю-
циферичне, прометеївське Полум’я Розуму, палаюче над ними. 

А.Б.: Ви може розповісти про Орден Білих Мавп? 

N.O.: Білої Мавпи. Це я, мої учні та учні моїх учнів. У нас є кілька програмних статей, 
серед яких одна з основних — моя «Куля для Мозкоклюя» (її неважко знайти по на-
зві). Переважно ми спілкуємося віддалено, хоча минулого року я провів і дві Посвяти 
в реалі — учням з тих, хто зі мною найдовше. Одне з найважливіших завдань Ордена 
— створення мережі автономних груп різного змісту: творчі гуртки, клуби рольових 
ігор, окультні суспільства, рок-групи, народні комітети та ін. (Ті самі «проекти», про які 
я згадував на початку інтерв’ю), — які могли би стати ядерцями суспільного життя 
знизу і (сучасний атомний символізм того ж слова «ядро») підготувати «критичну ма-
су» для поступової зміни суспільства. В 0 ступінь посвяти проходять по інтернету і без 
формальних іспитів, формальні статути розроблені поки тільки на 1 і частково на 2 
ступені (з чотирьох, не враховуючи Послушника і Магістра). У символізмі ми значною 
мірою вогнепоклонники, в ідеології у нас щось від Дзен, щось від Телеми, і взагалі — 
«з миру по нитці», залежно від особливостей кожного такого «ядра». Якщо брати іс-
торичні аналогії, то дуже хотілося б порівняти О.Б.М. з ілюмінатами (чи, може, з ро-
сійськими «тамплієрами» Кареліна і Солоновича), але поки що це, скоріше, те, до чого 
ми намагаємося прагнути, а не те, чим ми є на даний момент. 

Додаткове питання від K.I. спеціально для української гілки журналу: Які Ваші 
плани в Україні, і що Ви хочете побажати даній аудиторії Ваших підписників? 

Кілька місяців тому з ініціативи наших волонтерів ми запустили гілку українською 
мовою. Поки що ми плануємо тут публікувати переклади тих з матеріалів 
російськомовного «Апокрифа», які потрапляють до поля зору наших перекладачів. 
Але з часом, сподіваємося, у нас з’явиться автономна українська версія журналу, 
редактор якої зможе не тільки публікувати вже видані в російськомовному 
«Апокрифi» статті, а й перекладати українською класичні тексти або наповнювати 
журнал статтями україномовних авторів. 
Крім того, коли український проект показав свою життєздатність, ми підняли 
запитання про те, жителі яких країн хотіли би читати часопис рідною мовою і готові 
перекладати на нього самі, й відгукнулися кілька жителів Грузії. Аналогічні плани у нас 
і щодо інших гілок іншими мовами, скільки б їх не з’являлося. 
А побажання читачам таке: брати під сумнів будь-яку ідею, але бути рішучими у той 
час, коли приходить пора діяти. 
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Апокриф, №6 (весна 2007) 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/06.pdf
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Fr. Nyarlathotep Otis (пер. Samurai) 

Розмова з Тінню 
 
«— Я ворог твій! — промовляв він мені. 
— Я вітаю тебе з цим, — відказував я. 
— Я прийшов сюди, щоб занапастити світ! — рік він. 
— Сподіваюсь, усі твої мрії здійсняться, — запевняв я. 
— Я лжа і отець лжі! — завірив мене мій співрозмовник. 
— Воістину так, — згодився я з ним. 
— Смерть і руйнацію приніс я у світ! — повідав він. 
— Спасибі: сим ти збагатив світ, — подякував йому я. 
— Людство прокляте мною! — визнав він. 
— Давай насолодимося цим разом з тобою, — запропонував я. 
Він не скористався моєю пропозицією, і наша марна бесіда продовжилася. 
— Нехай жахаються мене народи земні! 
— Хай, як вони бажають цього. 
— Служителі мої опиняться в Геєні Вогненній! 
— Ти маєш рацію: служити не слід нікому. 
— Ті, що приймають мене, не одержать життя безтурботне в Раю! 
— Я радий цьому: бож безтурботне життя — це так нудно! 
— Я є абсолютне Зло! 
— Я теж. І — абсолютне Добро. 
— Всякий служитель Добра ненавидить мене! — з останніх сил заперечує він. 
— Я люблю тебе, — посміхаюсь я йому у відповідь. 
 

...І тоді Диявол покинув мене і повернувся туди, звідки прийшов. У моє серце». — 
 

* 
 

ТАК НАРОДЖУВАВСЯ НОВИЙ БОГ. 
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Fr. Nyarlathotep Otis (пер. Samurai) 

Славень Вогню 
 

Ти — Оттае, Вогню вічний-незгасимий, Боже вмирущий і воскресаючий, Третій 
Елоїре, Сутінками народжений, Світло породжуючий, ласкавий, жорстокий, той, що 
гріє і спалює, загибель несе і народжує, освітлює шлях і осліплює очі! 

З Безодні покликаний, руками Архонта із плоті Світу зліплений. Озирнися! Царс-
тво Твоє безмежне, сила Твоя велика, лиця твої незліченні, імена нескінченні. В Тобі 
народжуються й гинуть усесвіти, Тобою дихають зорі та надра земні. Ти дрімаєш в 
осколкові кременя й у крихті сірки, блискавицями сяєш, вируєш потоками лави. 

Тобі, єдиному з Богів, небайдужі жертви: не жерці й священики, але Сам Ти по-
жираєш приношення, і готовий взяти те, що Тобі не підносилось. Ти ж, єдиний, благо-
волиш до тих, що приносять Тобі дари, і нечулий до молитов тих, що забувають про 
Тебе. Ось жертовник мій Тобі із плоті Твоєї: піднесу Тобі дар від духів живих, і Ти зго-
туєш мені поживу для живота мого. 

Найліпше даю Тобі: до колиски Твоєї піднесу сухе від дерева — чи трісок, чи ко-
ру, чи папір; для жару докладу полінця, хвою та сіно підкину для полум’я, траву свіжу 
й шишки прибережу для диму. Не пожалію для Тебе, розквітлого, жертву од тих, що 
бігають, повзають, плавають, і літають, ані поживи зі столу свого, ні пасмо волосся, ні 
іншого чистого, що Тобі до смаку. Камінь же, скло, чи метал, — сії ж — не в дар Тобі, 
але для користі своєї, якщо знадобиться, залишу в жертовнику: хай не оскверниться 
ними Дух Твій, бо вони — від Духа Землі! Те ж, що не від Духа Землі і не од духів жи-
вих — головою людською вимислені та руками людськими витворені сутності, лукаві 
й нечисті, — не дам Тобі, аби не осквернити Тебе й не нашкодити тому, що навколо, 
— хіба лиш коли Ти в такій силі та ярості, що зробиш чистим і те, що нечисте; та й тоді 
не зроблю цього, не порадившись із Тобою. Речовини ж горючі — рідкі чи сухі — для 
того лише, щоб сприяти Твоєму народженню, смію піднести, та ще для насолоди 
очей, — та не звернуся до Тебе з проханням про їжу для тіла і допомогу для Духу, по-
ки не вивітриться дим їх: ані до тіла Твого, ні до Духу Твого не звернуся я доти. 

Перед Тобою, єдиним із Богів, не стидаюся схилити коліна: дихання моє нечут-
не, коли зливається з Твоїм, і Ти озиваєшся жаром і тріскотінням, і голосом трубним. 
Непокритою рукою торкнуся полінців і гілок на Твоєму ложі: рука без рукавички чис-
та, як і серце моє, і Ти не зачепиш мене, адже бачиш мою відкритість. Тіло моє і жерт-
ви Тобі — ось те, чим зводжу жертовник Тобі: стрижнем залізним не ворушу полінця у 
своїй любові до Тебе, бо любов немислима без поваги, а повага — без довіри; так і Ти 
не зачепиш мене, адже бачиш любов, ціниш довіру і знаєш, що немає в мені страху, і 
серце моє чисте. 

Ти — Хоронитель Життя: Ти відаєш, що обряди — ніщо, коли життя минає повз. 
Тому не образишся, коли я зігріюся Тобою взимку, зготую їжу, вб’ю ворога, віджахну 
звіра, ганчір’я спалю, покличу на поміч, порадую око, вкажу шлях, загартую сталь, ро-
зтоплю сніг, освітлю ніч, освячу ніж, призову силу, обпалю глину. 
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Що зігріє багаття, коли Тебе немає? Ти і жертовник єдині, як єдині Дух із тілом і я 
зі світом. Мій Дух у Тобі, і Твій Дух — у мені: я загину без Тебе, того, що дає тепло та 
їжу, Ти загинеш без мене, того, хто піклується про Тебе. Як я допомагаю Тобі у тілі, 
підкладаючи дрова, так і Ти допомагаєш мені у тілі і задля тіла; як я допомагаю Тобі у 
Дусі, проповідуючи Тебе, так і Ти допомагаєш мені у Дусі і задля Духа. 

Приємні диханню Твоєму сірка і пір’я, багно і чебрець, м’ята й полинь, хвоя й во-
лосся; нехай будуть вони приємні й для мене, коли дарую їх Тобі. Над полум’ям загар-
товую руки, аби сила Твоя струменилася жилами моїми. Рунний посох і жертовний 
ніж, або інше, дане мені Ідамом моїм як Предмет Сили, і котре не боїться дихання 
Твого, пройдуть крізь Тебе, і крізь Повітря, і крізь Воду, і крізь Землю, і лишень тоді 
зіллється Дух їхній з Духом моїм. Амулет волосяний і капшук міховий, або інше, дане 
мені Ідамом моїм як Предмет Сили, але котре боїться дихання Твого, пройдуть крізь 
дим Твій, і крізь Повітря, і крізь Воду — або зрошені Водою будуть, — і крізь Землю 
— або зустрінуться з Землею, — і лиш тоді зіллється Дух їхній з моїм Духом. А для бі-
льшої сили крапля крові моєї зросить їх, і плоть од плоті моєї Тобі у дар віддам: кров 
може, а може волосся. 

А якщо для когось іншого прошу в Тебе, плоть од плоті їхньої замінить чи допов-
нить плоть од плоті моєї. А якщо немає плоті од плоті того, для кого, або за кого, або 
про кого прошу у Тебе, то згодиться річ його чи зображення його; але нехай будуть 
чистими мої помисли, коли прошу за інших. Для допомоги Твоєї у справах світських 
переломлю Тобі їжі зі свого столу, як рівному, аби Дух Твій оберігав мене і допомагав 
мені. Відходами ж і нечистотами не оскверню тебе, хіба тільки буде для того особли-
ва потреба. А як знадобиться мені, щоби Ти на Шлях настановив, чи у біді допоміг, 
або вірну пораду дав, — і у Тиждень Рівнодення, або у Тиждень Сонцестояння пода-
рую Тобі волосся із голови, і змішаю дихання їхнє з диханням пахощів трав’яних, і 
звернуся до Тебе у серці своєму: чистоту мого серця узрієш і допоможеш мені в Дусі 
своєму, якщо й мій Дух не буде безмовним. І коли щось інше знадобиться мені, знаю, 
що у язиках Полум’я узрію відказ. 

Не звертаюся до Тебе, Вогню одвічний-нескінченний, що пронизує Всесвіт, адже 
високо Твої думки: що їм до світу проявленого? Не звертаюся до Тебе, жителя зірок: 
далеко Ти, і Земля перейде, допоки поклик мій сягне Тебе. Не звертаюся до Тебе, 
Свароже сонячний: своїм шляхом прямуєш Ти у просторі, і не відволічешся од нього 
заради мене. Не звертаюся до Тебе, блискавицеподібний, адже стрімке життя Твоє: 
мить — і немає Тебе. Не звертаюся до Тебе, схованого у надрах, укритого в жерлі ву-
лкану, бо виходиш Ти у великому гніві, нечутливий до тих, хто любить Тебе, ані до 
тих, хто сипле прокльони. Не звертаюся до Тебе, мешканця печі: Тебе творять, щоб 
зігрітися й насититись, і вбивають, коли ситі й зігріті; Ти хіба, розпалений задля плоті, 
допоможеш мені у Дусі?! Не звертаюся до Тебе, ледь жевріючого, іскроподібного, бо 
що Ти можеш, допоки малий і слабкий? Не звертаюся до Тебе, палаючого пожежею, 
бо не до прохань Тобі, несамовитому, і мені, рятуючи життя; та і якби захотів Ти, вже 
не в змозі був би зупинитись, бо вітер жене Тебе, а пожива Твоя сама віднаходить Те-
бе. Не звертаюся до Тебе, народженого від газу: примарний Ти, як і колиска Твоя, що 
слугує Тобі поживою, бо ось згасне газ, — і не залишиться й вугілля від Тебе. Не звер-
таюся до Тебе, вибухового, до Тебе, танцюючого на свічі, до Тебе, жителя торфовищ, 
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— лишень до Тебе, що зріс на багатті, до Тебе, одержувача моїх дарів і дарителя при-
ємного тепла; лишень про Тебе я піклуюсь, і лише до Тебе звертаю свої прохання. 

Ти народжуєшся для того, аби жити, живеш для того, аби померти, і вмираєш 
для того, аби відродитися; подібно тому і я. Як Ти піклуватимешся про моє тіло, коли 
Дух мій залишить його, вкладаючи останню жертву на Твій жертовник, так і я піклува-
тимусь про Твій спокій у смерті. Терпляче дочекаюся Твого останнього подиху, або 
омию Водою, чи схороню Землею; нічим нечистим не оскверню Твій прах, вугілля не 
розкидаю, камені, скло, метал або інше, що від Духу Землі приберу з твого ложа ра-
зом із кістьми й деревом неспаленим; та лиш дерево складу біля одра Твого, решту 
усуну. І місце Твоє нехай буде біля Тебе таким самим, як було до Тебе: як було багат-
тя, нехай і лишиться як таке; якщо був пісок, то попіл із піском змішаю, і піском засип-
лю; а коли був дерен, що зняв я задля вивільнення землі, то дереном багаття і прик-
рию, аби слід Твій і слід мій були непомітні. 

Не відродишся з попелу спаленого, та кремінь, скло або сірка відродять Тебе. 
Так і мій прах розвіється, і ось немає його, але Дух вернеться, коли постане потреба: 
хай в іншій плоті, хай без плоті. Бо як Твій Дух вічний, так і мій. 

Оспівую Тебе, Оттае, Вогню вічний-незгасимий, Боже вмирущий і воскресаючий. 
Оспівую Тебе, Арімане-Сете-Аґні, Свароже і Сварожичу, Боже безіменний і безликий, з 
безліччю імен і облич! Оспівую Тебе, про котрого сказано: «Він був Володарем Вогню, 
доки Вогонь не поглинув Його, потім Він став Вогнем», — бо я і Ти єдині, й Ім’я Твоє — 
моє ім’я, і Дух Твій — мій Дух, і лице Твоє — моє лице, і Світ Твій — мій світ, од Почат-
ку і до Кінця Часів. 
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Апокриф, №14 (листопад 2009) 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/14.pdf
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A.G.H. (пер. Fr. T. M., кор. Samurai) 

Герметичний Орден Золотої Зорі1 

 
Одна з трьох організацій, що найбільш відчутно вплинули на окультизм Заходу в 

19-му та 20-му століттях. Другою та третьою були Теософське Товариство і товарист-
во Г. І. Гурджиєва. 

Членами цього таємного товариства були одні з самих видатних і талановитих 
особистостей того часу: У. Б. Йєйтс, Енні Хорніман (спонсор Театра Аббатства в Дуб-
ліні), Флоренс Фарр (коханка Дж. Б. Шоу), С. Л. МакГрегор Мазерс, Алістер Кроулі, 
Ізраель Регарді, A. Е. Уейт, Алджернон Блеквуд, Артур Мейчєн та багато інших. 

Відомості про заснування товариства досить туманні. Його творцем був доктор 
Уільям Уінн Уескотт, лондонський коронер і розенкрейцер, котрий у 1887 придбав ча-
стину рукопису, написаного бурими чорнилами, автором котрого був преподобний A. 
Ф. A. Вудфорд, масон. Рукопис здавався старовинним, хоча цілком ймовірно, що він 
був підробкою. Однак за допомогою герметичного знання Уескотт розшифрував ру-
копис і виявив фрагменти містичних ритуалів «Золотої Зорі» — таємного товариства, 
що приймає до своїх рядів і чоловіків, і жінок. 

Уескотт звернувся до свого друга-окультиста Семюеля Лідделла МакГрегора 
Мазерса, котрого і попросив перетворити знайдені фрагменти в розширені й упоряд-
ковані ритуали. Серед документів був знайдений аркуш паперу з іменем фройляйн 
Анни Шпренгель, знавця Розенкрейцерства, що проживає в Германії. 

У результаті листування з цією жінкою Уескотт отримав її дозвіл на створення 
англійскої гілки таємного товариства Die Goldene Dämmerung (Золота Зоря). Однак 
достовірність цього дозволу знаходиться під сумнівом. Передбачається, що особис-
тість фройляйн Шпренгель, можливо, була вигадана Уескоттом, щоб підробити пере-
писку, яка дає початок новому таємному товариству. 

Структурована ієрархія товариства Золотої Зорї грунтувалась на Древі Життя 
Кабали: існувало десять звань або ступенів, відповідних десяти сфірот, з одиннадця-
тим ступенем для новачків. Ступені були розділені на Зовнішній, Другий і Третій Ор-
ден. Такою була домовленість про ієрархію Храма Ізіди-Уранії Герметичного Ордена 
Золотох Зорі, що прийнята в 1888. Спочатку Уескотт, Мазерс і доктор Б. Р. Вудмен, 
Вищий Маг Розенкрейцерського Товариства Англії, очолювали Другий Орден і знахо-
дились під керівництвом Таємних Голов Третього Ордена, котрі були сутностями аст-
рального плану. Це таємне товариство привернуло багато членів, і в 1888-1896 роках 
було посвячено 315 чоловік. 

В подальшому обрані кандидати, що пройшли ступінь Adeptus Minor (Молод-
ший Адепт), отримували право на прийняття до Другого Ордену, також відомого як 
Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Орден Червоної Рози і Золотого Креста). Таємні 
Голови Третього Ордену відповідали чудернацьким махатмам Теософського Товари-
ства, з котрим також можливо було війти в контакт на астральному плані. 
                                                                        
1 Пер. з англ. Comahon aka Ксения Хмелевская, 2009, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Джерела: Guiley, 
Rosemary Ellen. The Encyclopedia of Witches and Witchcraft. New York: Facts On File, 1989 [ISBN 0-8160-
2268-2]; Shepard, Leslie A., ed. Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, 3rd ed. Detroit: Gale 
Research, Inc., 1991. 
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Серед найбільш видних членів Золотої Зорі відмічена напружена боротьба. Ву-
дмен помер у 1891, і йому так і не змогли знайти заміну. Мазерс розробив ритуал пос-
вячення для ступеню Adeptus Minor. Більшість ритуалів, розроблених Мазерсом, ба-
зувались на масонстві. Багато хто вважав Мазерса дивним, якщо не божевільним. Він 
так і не вступив у сексуальні стосунки зі своею Дружиною Мойной, котра, за його сло-
вами, отримувала відомості від Таємних Голов за допомогою надприродного слуху. У 
зв’язку з нестабільністю грошових джерел він та його дружина в 1891 г. були на грані 
злиднів. 

Однак заможній член Золотої Зорі, Енні Хорніман, стала їх благодійником. Це 
дозволило парі переїхати у Париж, де Мазерс створив нову ложу. Він продовжував 
писати навчальний матеріал, котрий відсилав у Лондон. Тим не менш його поглинала 
деспотична заздрість до Уескотта. Мазерс присвятив багато часу перекладу рукопису 
Книги Священної Магії Абрамеліна, котра, за його словами, була зачарована і населе-
на нематеріальними сутностями. Цей переклад був виданий у 1898-му. 

Хорніман припинила фінансову підтримку Мазерса у l896-му. Того ж року Ма-
зерс стверджував, що Таємні Глави долучили його до Третього Ордена, що було 
оскаржено Хорніман, і Мазерс бул вигнаний з товариства. В 1897-му члени виявили 
махінації Уескотта із заснуванням товариства. Це привело його до відставки, і його 
місце успадкувала Флоренс Фарр. До цього часу товариство Золотої Зорі роздирали 
непоправні протиріччя. 

В 1898-му відбулося посвячення Алістера Кроулі. Він швидко і успішно просував-
ся ієрархічними сходами товариства. В 1899 році він вирушив до Парижу і змусив Ма-
зерса долучити його до Другого Ордену. Той був змушений підкоритися. Лондонська 
ложа під проводом Флоренс Фарр відхилила його посвячення. Кроулі повернувся до 
Англії в 1900-му в якості «надзвичайного посла Мазерса» і зробив спробу захопити 
штаб Другого Ордена. Кроулі був одягнений у чорну маску, одяг шотландського гор-
ця й носив позолочений кинджал. Ця демонстративна спроба захоплення влади ви-
явилася марною. 

Зрештою і Кроулі, і Мазерс були вигнані з товариства в результаті погіршення їх 
стосунків. Кроулі вважав себе набагато кращим, ніж Мазерс, магом. Ймовірно це 
призвело до магічної війни між ними. Мазерс наслав на Кроулі энергетичного вампі-
ра. Кроулі контратакував за допомогою армії демонів на чолі з Вельзевулом. Після 
цього обома була зроблена спроба атакувати штаб Другого Ордену в Лондоні. Зусил-
ля Мазерса не були винагороджені; Кроулі зміг помститися Ордену, видаючи матері-
али Золотої Зорі у своєму журналі «Рівнодення». 

Тим часом керівництво над Другим Орденом переходить до У. Б. Йєйтса. Він на-
магається навести порядок у товаристві, але протиріччя були занадто сильними, тому 
зусилля Йєйтса виявились майже марними. Йєйтс відігравав видну роль у конфлікті 
між Кроулі та Мазерсом. Після того, як пройшло вигнання, до Йєйтса перейшов конт-
роль над Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, а також титул Імператора Зовнішнього 
Ордена Храма Ізіди-Уранії. 
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Пройшло небагато часу між розколом Золотої Зорі й формуванням окремих 
груп. Послідовники Мазерса заснували Храм Альфи і Омеги. В 1903-му А. Э. Уейт та ін-
ші заснували товариство під старою назвою Золотої Зорі, але з більшим акцентом на 
містиці, ніж на магії. В 1905-му друга відокремлена група стала відома як Stella 
Matutina, або «Орден Товаришів Висхідного Ранкового Світла». Це було кінцем Храма 
Ізіди-Уранії. 

Товариство відродилося у 1917 як Merlin Temple of the Stella Matutina і проісну-
вало до 1940-х років, коли воно занепало після публикації його секретних ритуалів ко-
лишнім членом Ізраелем Регарді, колишнім секретарем Кроулі. В наш час ще існують 
віддалені відгалуження Золотої Зорі. 

У розквіті своєї слави Герметичний Орден Золотої Зорі володів однією з найбі-
льших скарбниць магічного знання Заходу. Робота Другого Ордену була зосереджена 
на кабалістичному Древі Життя. В ньому викладалися три магічних системи: гримуар 
«Ключики Соломона»; магія Абрамеліна; енохіанська магія. Також були включені ма-
теріали з єгипетської Книги Мертвих, Пророчих Книг Уільяма Блейка і Халдейських 
Оракулів. Давались настанови з подорожей в астралі, передбаченню за допомогою 
магічного кристала, алхімії, геомантії, ворожіння і астрології. 

Головна мета Ордена полягала в тому, щоб «довести до кінця Велику Роботу, 
що дає ключ до таїнств природи і душі і власті над ними». Деякі християнські принци-
пи були включені в різні тексти товариства, наприклад, встановлювався більш тісний 
зв’язок з Христом, «Царем Царів». Члени товариства розповсюджували різні католи-
цькі й англіканські твори і проповіді. Регарді не включив їх у матеріали, які видавав. 

Піднесення й падіння Ордена Золотої Зорі, вважається, відображають долю ба-
гатьох таємних товариств. Вони привертають видних інтелектуалів та містиків, але в 
кінці їх настигає розкол, оскільки системи навчання і розвитку істотно не змінюють 
характер адептів. В основному талановиті та урівноваженні особистості прагнуть до 
розвитку своїх талантів і досягнень, але такі товариства не усувають недоліків і слаб-
костей інших, котрі неминуче знесилять організаційну структуру. Крім того, слід порі-
вняти східний і західний шляхи ініціацій. Східний шлях включає різні системи йоги, ко-
трі очищають і вдосконалюють особистість; тоді як західний шлях не включає цього 
необхідного попереднього виховання. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Таблички Маклу: 
Передмова до російського перекладу 

(пер. укр. мовою Le Gaulois, кор. Samurai) 
 
Ні для кого не таємниця, що Месопотамія — колиска не лише західної цивілізації 

взагалі, але й того, що одержало назву «західної магічної традиції». І ортодоксальних 
релігійних традицій типу зороастризму та іудаїзму (а через останній також християнс-
тва та ісламу у всьому їхньому різноманітті), і еклектичнихі вчень типу сабейства, хал-
действа і навіть маніхейства — «світової єресі», що багато століть служила невичерп-
ним джерелом оновлення духовного простору, — і окремих течій Нью-Ейдж (перш за 
все заснованих на лавкрафтіанській міфоісторії: наприклад, Тіфоніанський Орден 
Кеннета Гранта і численні Культи Древніх) більшою чи меншою мірою кореняться в 
релігії, міфології та магії держав Межиріччя: Шумеру, Аккада, Вавілонії, Ассирії. 

На жаль, російською мовою перекладалися, здебільшого, міфологічні тексти 
шумеро-вавилонської традиції: епос про Гільгамеша, «Енума Еліш» і т. д., — тоді як 
магічні тексти переважно залишилися поза полем зору російськомовного читача. Я 
намагався частково заповнити цей пробіл, презентувавши тут свою спробу літератур-
ного перекладу одного з таких текстів — так званих Табличок Маклу. Як стверджує 
знаменитий шумеролог Шарль Фоссе у книзі «Ассирійська магія»1, «одна з копій пер-
шої Таблички Маклу... відноситься до епохи Ашшурбаніпала. Його правління почалося 
в 668 й скінчилося приблизно 626 р. до н. е., отже, якщо зібрані в його бібліотеці до-
кументи були оригінальними, ми володіємо текстами лиш вельми нещодавньої епо-
хи». Але «відсутність погодженості свідчить, що текст піддавався більш чи менш дові-
льним переробкам переписувачів і що він старший за епоху Ашшурбаніпала. 

На жаль, це найточніше з того, що ми можемо сказати з приводу хронології на-
ших документів. Дуже правдоподібно, що ассирійці запозичили у вавилонян їх магічну 
літературу, як і багато іншого, але у нас немає прямого і безумовного доказу, і голов-
не, ми не можемо стверджувати, що вони до неї нічого не додали... Тому, щонайме-
нше за браком точних хронологічних указівок, примітивний характер ассірійського 
магічного ритуалу змушує вважати його дуже давнім, і, хоч нам і не вдається встано-
вити дату, дуже схоже, що її близькість до істини напряму залежала б від її давнини». 

Кажучи про табличку Маклу, не можна не згадати про один текст, що має до-
сить неоднозначну репутацію в окультних колах — так званий «Некрономикон Симо-
на». Ця книга являє собою збірник матеріалів, тісно пов’язаних із шумеро-аккадської 
традицією, і при цьому претендує на те, щоб бути оригіналом легендарного Некро-
номікона «божевільного араба» Абдула Альхазреда, вперше зазначеного у фантасти-
чних творах Говарда Філіпа Лавкрафта (чий 120-річний ювілей, до речі, від-значається 
цього року). Охочі без великих зусиль знайдуть в Інтернеті і цю книгу та багато точок 
зору, висловлених як з приводу її історичності, так і з приводу її дієвості як грімуара, 
тож я не буду загострювати на цьому уваги. Зазначу тільки, що, якщо підходити до 
цього джерела неупереджено, можна помітити, що ряд фрагментів з нього представ-
                                                                        
1 http://tiamat.ru/fabulosa.htm 

http://tiamat.ru/fabulosa.htm
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ляє собою явні запозичення з автентичних текстів Межиріччя. Так, Книга П’ятдесяти 
Імен має явні алюзії до тексту «Енума Еліша», Писання Маган — до міфу про сходжен-
ня Інанни до Пекла, і т. д. У нашім випадку дуже цікава «Книга Маклу: Про спалювання 
злих духів», окремі фрагменти якої в урізаному, а іноді й перекрученому виді узяті з 
автентичних Табличок Маклу, а походження інших поки що не встановлено (імовірно 
вони можуть бути пов’язані з іншою «книгою про спалювання»: таблички Шурпу). Та-
ким чином, при всій своїй неоднозначності як історичного або магічного трактату, 
Некрономикон Симона має ту величезну перевагу, що саме завдяки ньому широкій 
публіці (у тому числі російськомовній) стали (хоча б фрагментарно) відомі деякі спра-
вжні тексти традиції Межиріччя. 

Найбільш повно уривки з Табличок були подані в іншій версії Некрономикона: у 
Завіті Мертвих, або Некрономиконі Феодора Філета, перекладеному Анною Ненсі 
Оуен (перекладачкою «Сатанинських віршів» Салмана Рушді і «Тяньдао» Алістера 
Кроулі) за моєю участі як літературного редактора, консультанта і складача. У цьому 
виданні (Заборонена магія Древніх. — Перм: «Золотий перетин», 20091) матеріали, 
наведені Симоном, вичитані й доповнені з допомогою автентичних Табличок Маклу, 
але, в силу специфіки видання, шумеро-аккадські імена були замінені на прийняті в 
ньому лавкрафтіанські за допомогою певних, складених спеціально для цього, таб-
лиць відповідності. 

Дана публікація в значній частині своїх стилістичних моментів перегукується з 
перекладом Анни Ненсі Оуен, але всі імена й назви наведені в ній у справжньому виді, 
а деякі неточності минулого видання виправлені за іншими джерелами. Відразу за-
значу, що цей переклад перестав бути академічним і тому не претендує на високона-
укову ступінь відповідності оригіналу (наприклад, у низці випадків не враховані від-
мінності в словах, що використовуються для позначення чаклунів і різновидів чаклун-
ства, які є в оригіналі). 

Так чи сяк, маючи, як літератор і людина з науковим складом розуму, непідроб-
ну повагу до академічного формату видань, я постарався підійти до роботи зі всією 
можливою ретельністю і в міру своїх сил, здібностей та пізнань забезпечити текст не-
обхідними коментарями та посиланнями. Крім того, з метою більш зручного сприй-
няття і цитування зроблена нумерація заклинань, що входять до складу тієї чи іншої 
Таблички, а слова, які позначають початок і [Кінець заклинання] і присутні в оригіна-
льному тексті, виключені з порядку нумерації. 

Тут же помічу, що і ассирійська транскрипція, і англійський переклад, якими я 
керувався, наводять текст, розділений на дев’ять Табличок, незважаючи на вказівки 
Шарля Фоссе, що коментарі до ритуалів входили у восьму і останню, а не в дев’яту 
Табличку. Не будучи фахівцем у цьому питанні, я не беруся розглядати питання про 
те, звідки взялася ця невідповідність в нумерації (можливо, це пов’язано з розбіжнос-
тями різних редакцій даного гримуара). У будь-якому випадку, кожен бажаючий мо-
же ознайомитися з транскрипцією ассирійського оригіналу2 і з англійським перекла-
дом3, я ж намагався надати перекладу максимальну літературну цілісність, грунтую-
чись на тій редакції, яка була у мене під рукою. 
                                                                        
1 http://gold-s-book.ru/html/post.html 
2 http://angelfire.com/tx/tintirbabylon/maqlu.html 
3 http://enenuru.net/html/cuneiform_magic/maqlu.htm 

http://gold-s-book.ru/html/post.html
http://angelfire.com/tx/tintirbabylon/maqlu.html
http://enenuru.net/html/cuneiform_magic/maqlu.htm
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Отже, представляємо до вашої уваги перший повний літературний переклад 
збережених заклинань ассирійських Табличок Маклу — в надії на те, що вони допо-
можуть вам розкрити нові грані в розумінні історії магічного мистецтва, і, звичайно ж, 
що з часом ми зможемо ознайомитися з більш науковим перекладом, зробленим 
безпосередньо з оригіналу і з докладними коментарями спеціалістів. 

 

Табличка I 
(кор. Samurai) 

 
Заклинання I.1.1 
 

1 До вас волаю, боги нічні! 
2 Разом з вами я волаю до ночі, нареченої прихованої! 
3 Кличу я в сутінках, опівночі і на світанку, 
4 Бо чаклунка зачарувала мене, 
5 Бо жах здолав мене. 
6 Закликала вона бога мого і богиню мою, котрі стали цуратися мене. 
7 Став я жалюгідний тим, хто разом побачить мене. 
8 Немає спокою мені ні вночі, ані вдень, 
9 І уста мої вервіями набиті. 
10 Вони видалили поживу з моїх уст! 
11 Вони оскуділі воду для гортані моєї! 
12 Радості мої захмарилися, і скоїлася горем веселість моя. 
13 Повстаньте, великі боги мої, почуйте стогони мої! 
14 Розсудіте справи мої, даруйте рішення! 
15 Створив я образи чаклуна мого і чаклунки моєї, 
16 Чарівника мого, чарівниці великої моєї. 
17 Поклав я їх на вогонь для вас, щоб ви дарували рішення, 
18 Бо зло учинили вони супроти мене, брехнею наповнили чари свої супроти 

мене. 
19 Хай вмруть вони, але я буду жити! 
20 Чаклунство їхнє, ворожіння їхнє, чари їхні хай будуть відкинуті! 
21 Тамариск, піднесений, вінценосний, хай позбавить мене! 
22 Смоковниця, що ловить вітри усюди, хай звільнить мене! 
23 Маштакал2, що наповнює землю, хай омиє мене! 
24 Плід сосновий, повний насінь, хай очистить мене! 
25 Стаю я перед вами світлий, немов комиш; 

                                                                        
1 У трохи спотвореному і урізаному вигляді це заклинання увійшло до розділу «Книга Маклу: Про спа-
лювання злих духів» у складі Некрономикона Симона під заголовком «Зв’язування злих чарівників». Це 
і ряд інших заклинань в більш повному, звіреному з автентичним текстом, варіанті, а також з концепту-
альною заміною шумеро-аккадских імен на імена лавкрафтіанської традиції, ввійшло до додатків до 
«Заповіту Мертвих» (пер. Анни Ненсі Оуен під ред. Fr. Nyarlathotep Otis). Оскільки стилістика перекладу 
А. Н. Оуен врахована при складанні даного видання, посилання на конкретні паралелі між цими двома 
виданнями ми вважали зайвими. — Отут і надалі — примітки російського перекладача. 
2 Маштакал — трав’яниста рослина, ймовірно подорожник. 
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26 Чистий і омитий я, як Білоус. 
27 Чари чаклунки мені ненависні. 
28 Хай повернуться слова її в уста її, хай буде вирвано язика її! 
29 Хай здолають боги нічні чари її! 
30 Хай розчинять її злісні чари троє вартових нічних! 
31 Хай буде зів її жиром, хай стане язик її сіллю! 
32 Слово прокляття мені, що прорікала вона, хай розтопиться, немов жир! 
33 Ворожба, що творена нею, хай розчиниться, як сіль! 
34 Вузли її розірвані, підступи її зруйновані! 
35 Усі промови їх наповнюють степ 
36 Волею богів нічних! 

 
Кінець заклинання 
 
Заклинання I.2. 
 

37 О Пекло, Пекло, так, Пекло! 
38 Гільгамеш1 — господар прокльонів твоїх! 
39 Які чари творив ти, відомо мені; 
40 Які чари творив я, тобі невідомо. 
41 Чари, що наклала чаклунка моя, сплутані, і ніхто не зможе зняти їх, немає 

від них визвольника! 
 
Кінець заклинання 
 
Заклинання I.3. 
 

42 Град мій — Забан2! Град мій — Забан! 
43 Двоє врат у граду мого, у Забана: 
44 Одні на сході, інші на заході. 
45 Одні на сході, інші на заході. 
46 Я піднімаю перед тобою квітку маштакала; 
47 Богам небесним підношу я воду. 
48 Як творю я для вас очищення, 
49 Так і ви мене так очистите! 

 
Кінець заклинання 

                                                                        
1 Гільгамеш — герой шумеро-аккадського міфологічного і героїчного епосу «Про все що бачив» (М.Б. 
Ладыгин, О.М. Ладыгина. Краткий мифологический словарь. — М.: Видавництво НОУ «Полярная звезда», 
2003; http://izbakurnog.historic.ru/; далі КМС). 
2 Забан — ймовірно, назва пов’язана з Великим і Малим Забом — лівими притоками Тигра. 

http://izbakurnog.historic.ru/
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Заклинання I.4. 
 

50 Я закрив прохід на річці, зачинив гавань, 
51 Чари всіх земель видалив. 
52 Ану1 і Анту2 послали мене; 
53 Кого пошлю я до Беліт-Цері3? 
54 Кляп ганчір’яний в устах чаклуна мого і чаклунки моєї! 
55 Заклинанням мудреця богів, Мардука4! 
56 Вони волатимуть до тебе, але ти не відповіси їм; 
57 Вони звернуться до тебе, але ти не почуєш їх. 
58 Коли я закличу до тебе, відповіси ти мені; 
59 Коли я звернуся до тебе, почуєш мене, 
60 Волею Ану, Анту і Беліт-Цері! 

 
Кінець заклинання 
 
Заклинання I.5. 
 

61 Мене послали, і я йду; мені наказали, і я говорю. 
62 Супроти чаклуна мого і чаклунки моєї послав мене Асаллухі5, волшби во-

лодар. 
63 Огляньте те, що в небесах! Оглянувши те, що на землі! 
64 Огляньте те, що в річці! Огляните те, що на суші! 
65 Вітер, що несе жезл і молот, круши! 
66 Образ жезла розбитий; круши! 
67 Хай стоять вони на шляху дочки богів великих, 
68 Допоки не мовлю я слова чаклуна мого і чаклунки моєї. 
69 Агнець звільниться! Агниця звільниться! 
70 Слово їх може ослабшати, але не ослабне слово моє. 
71 Слову, мною сказаному, їх слово не чинитиме опору! 
72 Волею Асаллухі, волшби владики! 

 
Кінець заклинання 

                                                                        
1 Ану (Ан) — бог неба в шумеро-вавілонському пантеоні, один з трьох вищих богів, тато Енліля (КМС). 
2 Анту — дружина Анну у вавилонян і ассірійців (Словник «Шумеро-вавилонської бібліотеки»; 
http://gerginakkum.ru/pantheon/gods.htm; далі ШВБ). 
3 Беліт-Цері — діва-переписувач Підземного світу (ШВБ). 
4 Мардук — найвище божество, «цар богів» вавілонського пантеону, бог повітря, володар планети Юпі-
тер, якому був присвячений Дракон. У період піднесення Вавілона намічаються монотеїстичні тенденції 
подати Мардука єдиним богом, а всіх інших богів — його різними втіленнями (напр. Нергал — це Мар-
дук битви тощо) (КМС). 
5 Асаллухі — в шумерській міфології син Енкі (Еа), бог-покровитель магічних сил, магії; в вавилонській 
міфології ототожнювався з Мардуком як один з його ликів (КМС). 

http://gerginakkum.ru/pantheon/gods.htm
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Заклинання I.6. 
 

73 О Нуску1, се є образи чародія мого; 
74 Се є образи чародійки моєї; 
75 Се є образи чаклуна мого і чаклунки моєї; 
76 Се є образи чародія мого, чародійки великої моєї; 
77 Се є образи отруювача мого і отруйниці моєї; 
78 Се є образи чарівника мого і чарівниці моєї; 
79 Се є образи ворога мого і супротивниці моєї; 
80 Се є образи ворога мого і ворогині моєї; 
81 Се є образи гонителя мого і гонительки моєї; 
82 Се є образи обвинувача мого і обвинительниці моєї; 
83 Се є образи наклепника мого і обмовливі моєї; 
84 Се є образи хулителя мого і хулительки моєї; 
85 Се є образи карателя мого і карательки моєї; 
86 Се є образи лиходія мого і лиходійки моєї. 
87 Суддя Нуску, ти відаєш їх, я не відаю їх. 
88 Чаклунство їх, ворожба їх, чари їх, змови злі, 
89 Підступи, гніт, лихослів’я, хіть, ненависть, 
90 Лжесвідчення, вбивство, заціпеніння вуст, 
91 Перебої серця, гарячка, божевілля, — 
92 Все, що творили вони, накликали вони на себе. 
93 Се є вони; се є образи їх, 
94 Бо не можуть вони явити себе самі, я ж віддаю їх тобі. 
95 О ти, Нуску, судія, що вловлює погане і вороже, злови їх перш, ніж буду я 

знищений! 
96 Ті, що учинили образи мої, переймали вигляд мій. 
97 Напали вони на обличчя моє, шию мою зв’язали, 
98 Уразили вони груди мої, спину мою зігнули, 
99 Послабили вони руки мої, позбавили вони мене мужності, 
100 Серце мого бога звернули вони під гнів на мене, силу мою послабили, 
101 Силу вирвали з рук моїх, заціпенінням скували коліна мої, 
102 Наситили вони мене слабкістю, 
103 Вигодували вони мене їжею чаклунською, 
104 поїли вони мене водою чаклунськoю, 
105 Викупали вони мене в брудній воді, 
106 Соком поганої трави осквернили мене, 
107 Як над мертвим, надо мною вони насміхалися, 
108 Сутність мою помістили вони у могилу, 
109 Звернули вони бога, царя, пана і князя під гнів на мене. 
110 Ти, о Гірра2, який спалює чаклуна і чаклунку, 

                                                                        
1 Нуску — шумерське божество, посол Енліля і помічник Нінурти, адміністратор храму Нінурти в Ніппурi 
(ШВБ). 
2 Гірра — шумерський бог вогню (ШВБ). 
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111 Що винищує насіння погане чаклуна і чаклунки, 
112 Що знищує лиходіїв; такий ти! 
113 Я звертаюся до тебе, як вершителя волі Шамаша1: 
114 Зціли мене, даруй мені рішення! 
115 Спали чаклуна і чаклунку! 
116 Пожри недругів моїх, поглинь тих, хто бажає мені злого! 
117 Так обрушиться на них буря твоя, 
118 Так знайдуть вони загибель свою, як стічні води, 
119 Хай будуть пальці ix відрубані, як у мулярів, 
120 Велінням твоїм, що не зміниться, 
121 І обітницею твоєю, що не затремтить! 

 
Кінець заклинання 
 
Заклинання I.7. 
 

122 Могутній Нуску, Ану слуга, 
123 Дійсний образ батька твого, Енліля2 першонародженого, 
124 Апсу3 слуга, господом Небес і Землі породжений, 
125 Підняв я факел, тебе висвітлив я. 
126 Чаклун зачарував мене; зачаруй же його чаклунством, яке він на мене на-

клав! 
127 Чаклунка зачарувала мене; зачаруй же її чаклунством, яке вона на мене 

наклала! 
128 Чародій зачарував мене; Зачаруй же його чарами, котрі він на мене на-

клав! 
129 Чародійка зачарувала мене; Зачаруй же її чарами, котрі вона на мене на-

клала! 
130 Чародійка велика зачарувала мене; Зачаруй же її чарами, котрі вона на 

мене наклала! 
131 Ті, хто створили образи оці за образом моїм, хто надав їм вигляд мій, 
132 Вони взяли слину мою, вони розірвали мій волос, 
133 Вони зрізали клапоть мого халата і взяли землю з-під стопи моєї. 
134 О Гирра, герой, зніми їх закляття! 

 
Кінець заклинання 

                                                                        
1 Шамаш (Уту) — у шумеро-аккадської міфології бог сонця, хоронитель справедливості й істини (КМС). 
2 Енліль — божество повітря, чужих земель, покровитель королівської влади і ревнитель царевого бла-
гочестя, господар Ниппура. Йому була присвячена міфічна тварина «Гірський цап Апсу» (ШВБ). 
3 Апсу (Абзу) — у шумеро-аккадської міфології світовий океан підземних прісних вод, що оточує землю; 
в вавілонському космогонічному епосі «Енума Еліш» Апсу представляється як елемент, із з’єднання 
якого з безоднею Тіамат з’явилися земля й небо (ШВБ). 
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Заклинання I.8. 
 
 

135 Підіймаю я факел і спалюю образи 
136 Утукку1, шеду2, рабішу3, етімму4, 
137 Ламашту5, Лабассу6, Аххазу7, 
138 Лілу, Ліліт, Ардатов-Лілі8 
139 І усілякого зла, рід людський що полоняє. 
140 розчинітеся, розплавтеся, розтаньте! 
141 Хай понесе вас дим в небеса! 
142 Хай погасить Сонце вугілля ваше! 
143 Хай загасить промені твої син Еа9-чарівника! 

 
 
Кінець заклинання 
 
 
Заклинання II.110. 
 
 

144 Нуску могутній, великих богів радник!.. 
 
 
Кінець першої Таблички Маклу 

                                                                        
1 Утукку — в шумерській міфології демон, який викликає хвороби грудей, шиї та зовнішні пошкоджен-
ня (КМС). 
2 Шеду — в шумеро-аккадській культурі образ генія-охоронця у вигляді скульптурного зображення мо-
нументальних крилатих биків або левів; персоніфікував життєві сили людини (КМС). 
3 Рабішу (Рабіцу) — демон, який підстерігає, відстежує чи просто здійснює нагляд (Нова Магія; 
http://newmagija.ru/demoni.php; далі НМ). 
4 Етімму (Етемму) — у вавилонській міфології демон, що викликає хвороби шлунку (КМС). 
5 Ламашту — у вавилонській міфології демон, що викликає зубний біль; зображався як жінка з 
лев’ячою головою (КМС). 
6 Лабассу — у вавилонській міфології демон, який викликає лихоманку, відповідає шумерському Дім-
меа (КМС). 
7 Аххаззу — демон, який бере, захоплює (НМ). 
8 Лілу, Ліліт, Ардат-Лілі — демони, чоловік і дві жінки, що утворюють демонічну трійку. Вони персоні-
фікують атмосферні пертурбації. Ліліт — єдиний ассірійський демон, який виразно зустрічається у ін-
ших семітських народів, причому пам’ять про нього зберігалася у них постійно аж до сучасної епохи 
(НМ). 
9 Еа (Ейя) — вавілонський бог вод і мудрості; відповідає шумерському Енкі, божеству прісних підзем-
них вод, покровителеві магії й мистецтв, творцеві і покровителеві людства, господареві Еріду (ШВБ). 
10 Кожна Табличка, окрім восьмої та дев’ятої, кінчається рядками, якими починається наступна. 

http://newmagija.ru/demoni.php
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Табличка IX1 
1 Виконуючи обряди Маклу, 
2 [лакуна] 
3 [???] 

 
[Зауваження до Табличці I] 

4 Заклинання [I.1]: «До вас волаю, [боги нічні]!..» 
5 [???] Були б ви і [???] 
6 [???] Образ із жиру, 
7 [???] Ти повинен розмістити і [???] 
8 [???] Краплі [???] 
9 [???] Близько [???] 
10 [???] В чан з древа хулуппу2, 
11 [???] Тонке борошно [???] 
12 [???] Поклади в сіль, 
13 [???] 
14 [???] Прочитай заклинання три рази і [???] 
15 [???] В чан з древа хулуппу, 
16 [???] 

[велика лакуна] 
17 [???] 
18 [???] 
19 [???] Тонке борошно [???] 
20 [???] 
21 [???] Древа [хулуппу?] 
22 [???] Образ із торфу, образ із глини, 
23 [???] В чан з древа хулуппу, 
24 [???] На який поклади факел [???] 
25 [???] Встанови і прочитай. 
26 Встав «солодку трубку», воскове зображення, 
27 Запали сірчаний вогонь, мирт, траву [???], 
28 Помісти вогонь в чан з древа хулуппу [???]3 

[лакуна до кінця обрядів першої Таблички]4 

                                                                        
1 Дев’ята Табличка являє собою коментарі до попередніх восьми (на думку Шарля Фоссе, вона є части-
ною восьмою Таблички), тому ми вважали за необхідне приводити відповідні фрагменти не в кінці 
всього тексту, а наприкінці окремих табличок. 
2 Хулуппу — священне дерево древніх шумерів; також світове дерево. На його гілках сидить небесна 
птиця Анзуд, в корінні ховається змій пекла, а в стовбурі мешкає діва Ліліт (Кирилл Королёв. Энцикло-
педия сверхъестественных существ. — М.: Эксмо, 2006). 
На думку дослідників, цим словом шумери, скоріш за все, називали вербу (Друнеметон; 
http://drunemeton.itersuum.ru/huluppu.htm). 
3 Тут і в низці подібних випадків лакуни імовірно заповнені з використанням схожих оборотів у інших 
фрагментах рукопису. 
4 Вочевидь, до кожного з восьми заклинань першої Таблички є свої коментарі. Проте немає ніяких під-
став розділити, які рядки дев’ятій Таблички відносяться до яких з текстів першої. 

http://drunemeton.itersuum.ru/huluppu.htm
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Табличка II 
(кор. Samurai) 

 
Заклинання II.1. 
 

1 Нуску могутній, великих богів раднику, 
2 Наглядач жертовного всіх Ігігов1, 
3 Заснувавший гради, місця богів що озирає, 
4 Запалюючий день, той, чиї обітниці верховні, 
5 Ану посланець, таємниці Енліля слухняний, 
6 Енлілю покірний, Ігігов радник, 
7 Могутній у битві, той, чий схід могутній, 
8 Сяючий Нуску, ворогів своїх, засліпивши, валить додолу! 
9 Немає без тебе бенкету в Екур2, 
10 Чи не нюхають без тебе пахощів боги великі, 
11 Чи не звершує без тебе суду свого Шамаш. 
12 Хто б не пом’янув ім’я твоє, врятовуєш його від біди, уберігаєш його від 

горя. 
13 Я, слуга твій (ім’я), син (ім’я), чий бог — (ім’я), чия богиня — (ім’я), 
14 Я звернувся до тебе, я знайшов тебе, руки мої підняті, і до ніг твоїх при-

падаю. 
15 Спали чаклуна і чаклунку, 
16 Прожени чаклуна мого і чаклунку мою, життя позбав їх стрімко, швидко, 
17 Життя моє збережи, щоб став я твоїм боржником, щоб міг я хвалити 

твою величність! 
18 (Заклинання, щоб зняти чари силою образу з жиру.) 

 
[Кінець заклинання] 
 
Заклинання II.2. 
 

19 Гірра, господи досконалий, «Сильний ти», — ось ім’я твоє. 
20 Нанна3, ти бачиш все. 
21 Висвітлюєш ти помешкання темне, відновлюєш світло земель вічно. 
22 Осяваєш ти все навколо, я ж стою перед тобою, 

                                                                        
1 Ігіги — у аккадської міфології семеро небесних богів (Ану, Енліль, Ейя, Сін, Шамаш, Іштар і Мардук) 
(КМС). 
2 Екур — храм Бога Енліля в Ніппурi 
(Словник Шумерів; http://virtlib.odessa.net/encyclopedia/shumer/page_text13.shtml; далі СШ). 
3 Нанна — в шумерської міфології бог місяця і знань (аналогічний вавілонського Сіну), син Енліля і Нін-
ліль, покровитель міста Ура, представлявся у вигляді молодого бика з сяючими рогами, що пасеться на 
небесах або пливе по ним в небесній барці (КМС). 

http://virtlib.odessa.net/encyclopedia/shumer/page_text13.shtml
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23 Бо ти віддаєш по заслугах. 
24 творив ти праве, як Сін1 і Шамаш, 
25 Так віднови ж право моє, даруй мені рішення! 
26 До світла твого сяючого прийшов я, 
27 До смолоскипу твого палаючого прийшов я. 
28 Господи, припадаю я до поли шат своїх, 
29 Поли шат твоїх божественних я ловлю. 
30 [Зв’язала?] Вона серце, 
31 Голову, шию, обличчя; 
32 Зв’язала вона очі мої які дивляться, 
33 Зв’язала стопи мої старанні, 
34 Зв’язала коліна мої які йдуть, 
35 Зв’язала руки мої вказуючі. 
36 Нині, перед великою силою твоєю божественної, 
37 Розбито образи мідні 
38 Чаклуна мого і чаклунки моєї, 
39 чарівника мого й чарівниці великої моєї, 
40 отруйника мого і отруйниці моєї, 
41 Заклинателя мого і Заклинательниці моєї, 
42 Неприятеля мого і неприятельки моєї, 
43 Ворога мого і ворогині моєї, 
44 гонителів мого і гонительки моєї, 
45 Обвинувача мого і обвинувачки моєї, 
46 наклепників моїх і наклепниці моєї, 
47 Хулителя мого і хулительки моєї, 
48 Карателя мого і карательки моєї, 
49 Лиходія мого і лиходійки моєї. 
50 Над мерцем вони провели мене; 
51 Глузуванню піддали вони мене: 
52 Злому утукку, чи злому алу2, чи злому етімму, 
53 Злому галлу3, чи злому богу, чи злому рабішу, 
54 Ламашту, або Лабассу, або Аххазу, 
55 Лілу, або Ліліт, або Ардат-Лілі, 

                                                                        
1 Сін — див Нанна. Як можна помітити, в табличках Маклу зустрічаються як шумерські, так і вавилонські 
імена. 
2 Алу — демонічні істоти; їх ім’я являє собою переклад шумерського слова галлу, також позначає бурю, 
і особливо бурю, що спричинюється південним вітром. Ассирійці вважали, що спеціальним місцем 
проживання Алу слугували руїни (НМ). 
3 Галлу — демонічні істоти, що живуть у місті. Саме там вони сумно блукають ночами в образі лисиць 
(НМ). 
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56 Або лихоманці, хвороби сібіт-шаді1, 
57 Або падучої, Шульпае2 творінню, 
58 Чи Анташуббе3, чи злому богу, 
59 Чи бога десниці, Чи богині десниці, 
60 Чи етімму десниці, Чи утукку десниці, 
61 Або десниці людської, або Ламашту, юної доньки Ану, 
62 Або Сагхулазе4, зберігачеві боргових розписок, 
63 Або гарячці, паралічу, виснаженню, 
64 Чи всьому поганому, позбавленому імені, 
65 Або всьому, що творить лихе серед людей, 
66 Що тримає мене полоненим вночі, що женеться за мною серед білого 

дня, 
67 Що плоть мою винищує, що полонить мене, 
68 Що не дає мені свободи ні на ніч єдину! 
69 Нині, перед великою твоєю божественністю, 
70 Спалюю їх, спалюю їх без залишку чистою сіркою. 
71 Поглянь же на мене, господи, вирви їх з тіла мого, 
72 Чари їх розчини! 
73 Ти, Гірра, господь, що встає на мій бік! 
74 Якщо ти моє життя збережеш, хвалитиму тебе, славитиму тебе та і слу-

житиму тобі! 
75 (Заклинання, щоб зняти чари силою сірки і образу з міді.) 

 
[Кінець заклинання] 
 
Заклинання II.3. 
 

76 Полум’яніючий Гірра, первісток Ану! 
77 Ти направляєш мій слух, ти мені даруєш рішення; 
78 Ти висвітлюєш темряву; 
79 Ти відроджуєш порядок зруйнований, знищений; 
80 Великим богам ти даруєш рішення, 
81 Але немає над тобою богів, які творять рішення. 
82 Ти, ти приносиш порядок і владу; 
83 Ти зв’язуєш лиходіїв; 
84 Ти валиш стрімко отруйника злого. 
85 Я, (ім’я), син (ім’я), чий бог — (ім’я), чия богиня — (ім’я), 

                                                                        
1 Сібіт-Шаді — буквально означає «лихо з / від гори». Імовірно — про хвороби, які беруть свій початок з 
гір на схід від Месопотамії («Diagnoses in Assyrian and Babylonian Medicine: Ancient Sources, Translations, 
and Modern Medical Analyses» by Joann Scurlock and Burton Andersen). 
2 Шульпае — у шумерів покровитель планети Юпітер (ШВБ). 
3 Анташубба (букв. «впав з неба») — шумерський демон, який приносить епілепсію («Disease, Medicine 
and Magic» by Karin Reiter). 
4 Сахгулаза — інформацію не виявлена. 
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86 зачарувала я чаклунством: ось чому я прийшов до тебе! 
87 [???] Перед богом і царем оточений я: ось чому я до тебе звернувся! 
88 Якщо хто і гляне на мене, я жалюгідне видовище: ось чому падаю ниць 

перед лицем твоїм! 
89 Гірра великий, сяючий бог! 
90 Нині, перед великою твоєю божественністю, 
91 Створив я два образи — чаклуна і чаклунки — з міді рукою твоєю. 
92 Перш ніж розбити їх, віддав я їх тобі. 
93 Вони вмруть; але я житиму! 
94 Їх нестимуть; але я піду прямо! 
95 Вони досягнуть границі; але я буду рости! 
96 Вони ослабіють, але я стану могутнiм! 
97 Гiрра могутній, славетний серед богів, 
98 Що полонить зло й недруга; полони їх, але я не загину! 
99 Бо я, твій слуга, залишуся живий, залишуся в безпеці, залишуся стояти 

перед тобою! 
100 Ти бог мій, ти мій господь! 
101 Ти суддя мій, ти мій помічник! 
102 Ти мій месник! 
103 (Заклинання, щоб зняти чари міццю образу з міді.) 

 
Кінець заклинання 
 
Заклинання II.4. 
 

104 Полум’яніючий Гірра, первісток Ану, герой! 
105 Ти міцний серед братів твоїх, 
106 Ти, хто чинить праве, як Сін і Шамаш. 
107 Розсуди слушно, даруй мені рішення! 
108 Спали чаклуна і чаклунку! 
109 Гірра, спали чаклуна і чаклунку! 
110 Гірра, засмаж чаклуна і чаклунку! 
111 Гірра, спали їх! 
112 Гірра, засмаж їх! 
113 Гірра, поглинь їх! 
114 Гірра, без залишку пожри їх! 
115 Гірра, вивергни їх! 
116 Їх, хто робить злісне чаклунство і чари недобрі, 
117 Хто уявляє про мене зі злістю. 
118 Хай потрапить злочинець у володіння їх! 
119 Хай вихопить крадій майно їх! 
120 Хай захопить душитель житло їх! 
121 Ярий Гірра, вчинений і всемогутній, 
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122 В Екур, куди ти повернешся, стихни так швидко, як зможеш! 
123 Міццю слова Еа, творця твого, і Шамаша, став я сяючим; 
124 Хай семеро Апкаллу1 з Еріду2 мислять про них зі злістю! 
125 (Заклинання, щоб зняти чари силою образу з тіста.) 

Кінець заклинання 
 
Заклинання II.5. 
 

126 Гірра могутній, негодо жахлива! 
127 Правою стезею ведеш ти богів і князів! 
128 Вершиш ти суд над гнобителем і гнобителькою! 
129 Прийди ж на суд мій! Немовби Шамаш-герой, 
130 Верши суд мій, дай мені рішення! 
131 Спали чаклуна і чаклунку! 
132 Пожри мого ворога! Поглинь тих, хто бажає злого! 
133 Хай пізнають вони негоду твою люту! 
134 (Заклинання, щоб зняти чари силою образу з глини.) 

Кінець заклинання 
 
Заклинання II.6. 
 

135 Грозний Гірро, перворідний Ану! 
136 Сяючий підданець великого Шамаша! 
137 Величне, вічно існуюче, неминуще слово богів, 
138 Що несе підношення богам Ігіги, 
139 Що дарує блиск Ануннакам3, великим богам! 
140 Ярий Гірра, котрий осушує річку, 
141 Гірра могутній, що руйнує древо і камінь, 
142 Той, хто спалює поплічників злостивих чаклуна і чаклунки, 
143 Хто знищує поплічників злостивих чаклуна і чаклунки! 
144 Прийди ж сьогодні на суд мій люто, 
145 О ти, хто покірним зробить [???], зло що полонив! 
146 Як образи оці розчиняються, тануть і плавляться, 
147 Так хай розчиняться, розтануть, розплавляться чаклун і чаклунка! 
148 (Заклинання, щоб зняти чари міццю образу з асфальту.) 

[Кінець заклинання] 

                                                                        
1 Апкаллу — будь-який з семи легендарних мудреців, що мешкають в Безодні (Апсу). У поемі про Ерре 
вони беруть участь у виготовленні нової статуї Мардука. Також спільна назва мудреця (СШ). 
2 Еріду (Ерідуг, Урудуг, Еріду) — стародавнє місто в десяти кілометрах на південний захід від Ура. Еріду 
— найпівденніший з конгломерації міст, які виросли поряд із храмами, майже в межах видимості один 
від одного, в Шумері, на півдні Межиріччя (Вікіпедія). 
3 Ануннаки — в шумеро-аккадської міфології божества-захисники людей, посередники їх спілкування з 
богами, створені богом Ану (КМС). 
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Заклинання II.7. 
 

149 Кеш, Лібеш, Кідеш! 
150 Араббеш, Надреш! 
151 Факел несучий, що звільняє вітер! 
152 Лірун, Хунтi! 
153 Касаяшу, Ізаннун1! 
154 Немов небо, пролийтесь на них! 
155 Немов змія, що в них вповзає, з’явитеся сюди! 
156 Лють великого заклинання Еа-чарівника 
157 Хай обрушить на тебе Нінахакудду2, 
158 Хай вигубить вона вигляд твій! 
159 (Заклинання, щоб зняти чари силою образу з кунжутного масла.) 

 
Кінець заклинання 
 
Заклинання II.8. 
 

160 Ворожили вони, ворожили вони безперестану! 
161 Вони намагалися змотати мене, як вовни клубочок! 
162 Вони намагалися додолу повалити мене, як птаха-тріскачку! 
163 Вони намагалися розбити мене, як уламок скелі! 
164 Вони намагалися накрити мене, точно мережею! 
165 Вони намагалися скрутити мене, як гніт! 
166 Вони намагалися підняти мене, як стіну з глини! 
167 Вони намагалися напоїти мене, точно брудної водою! 
168 Вони намагалися вимести мене за поріг, немов сміття з дому! 
169 Але я, велінням Мардука, Господа священного вечора, 
170 І Асаллухі, Господа волшби, 
171 чарівника і чародійку, 
172 Немов вовни клубок, змотаю; 
173 Ніби птаха-тріскачку, додолу поскладаю їх; 
174 Як уламок скелі, розіб’ю їх; 
175 Точно мережею, покрию їх; 
176 Немов гніт, скручу їх; 
177 Ніби стіну з глини, підійму їх! 

                                                                        
1 Значення цих слів і назв встановити не вдалося. Можливо, Кеш — це Кіш, древнє місто, що був на те-
риторії Межиріччя (Ірак), у 18 км на північний схід від Вавилона (Вікіпедія). Тоді перший блок назв може 
стосуватися інших міст Межиріччя. Значення слова Ізаннун, судячи з усього, відноситься до дощу («The 
Assyrian Dictionary» of the Oriental Institute of the University of Chicago), що підтверджує наступний рядок. 
2 Нінахакудду (Нінакукуттум) — застаріле читання імені Нінгірім, богині заклинань, берегині магічних 
формул (ШВБ). 
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178 Точно брудною водою, отрую їх! 
179 Немов сміття з дому, вимету їх за поріг! 
180 Попрямують прахом образи чаклуна і чаклунки! 
181 (Заклинання, щоб зняти чари міццю образу з асфальту, покритого гіп-

сом.) 
 
[Кінець] заклинання 
 
Заклинання II.9. 
 

182 Хто ти, чаклунка, яка брала глину з ріки моєї? 
183 Хто ти, що спалює образи мої в темному будинку своєму? 
184 Хто ти, що пролила воду мою над могилою? 
185 Хто ти, що складала плоди по кутах дерев моїх? 
186 Хто ти, що розпорола шов одіянь моїх в будинку чинбаря? 
187 Хто ти, що збирала порох моїх стоп на порозі? 
188 Я відправлений у пристанищі, де був куплений жир для тебе, 
189 Я відправлений у канаву, де була взята глина для тебе, 
190 Я відправив супротив тебе жарку піч, 
191 І полум’я вже запалилося, 
192 Навіки єдиний з Гірра, богів світильником вічним. 
193 Сін в Урі1, Шамаш у Ларсі2, 
194 Нергал3 разом з народом своїм, 
195 Іштар4 в Аккаді5, у своєму домі, — 
196 Хай полонять вони поріддя чаклуна і чаклунки, 
197 Якому немає числа, 
198 Хай вразять вони чаклунку, але я так зостанусь жити! 
199 Тому що не я зачарував її, вона зачарувала мене! 
200 Тому що не я ворожив над нею, вона наді мною ворожила! 
201 Вірить вона чаклунствам, котрі вона скоїла, 
202 Я ж вірю Гібілу6, Судді моєму! 
203 Гірра, пали її! Гірра, пали її! 
204 Гірра, дави її! 
205 (Заклинання, щоб зняти чари силою образу, змащеного жиром.) 

 
Кінець заклинання 

                                                                        
1 Ур — одне з найдавніших шумерських міст стародавнього Межиріччя. Ур був розташований на півдні 
сучасного Іраку, поблизу Насирії, на заході від ріки Євфрат. У Біблії названий батьківщиною Авраама 
(Вікіпедія). 
2 Ларса — стародавнє шумерське місто, розташоване на території Межиріччя (Ірак) (Вікіпедія). 
3 Нергал — божество Підземного світу, епідемій та смерті, чоловік Ерешкігаль. Ототожнювався з пла-
нетою Марс (ШВБ). 
4 Іштар (Анунах, Інанна) — аккадська богиня, дружина Мардука, богиня кохання та краси у вавілонсь-
кому пантеоні, володарка планети Венера (КМС). 
5 Аккад — стародавня держава на території Межиріччя (на території нинішнього Іраку) (КМС). 
6 Гібіл — те ж, що Гірра (ШВБ). 
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Заклинання II.10. 
 
 

206 Хто ти, чаклунка, яка шукає мене безперестанку? 
207 Хто ти, яка шукає мене постійно зі злими помислами? 
208 Хто ти, яка шукає мене невпинно з поганими намірами? 
209 Чи не відаю я граду твого, не відаю я твого дому, не відаю я імені твого, 

не відаю я прихистку твого. 
210 Хай відвідає тебе шеду, 
211 Хай знайде тебе утукку, 
212 Хай буде етімму кружляти біля тебе, 
213 Хай обрушиться на тебе жорстока падуча! 
214 Хай піднімуть голову свою супротив тебе злі рабішу! 
215 Хай вразить тебе бог [???] І Шульпае! 
216 Хай занурить тебе в [???] Воду бог [???]! 
217 Хай викраде волю твою лютий Гібіл, що не відає жалю! 
218 Хай виснажить Гула1, велика травниця, щоки твої! 
219 Хай спалить гнівний Гібіл тіло твоє! 
220 [Ламашту?], Ану, небесного бога, пречиста донько, 
221 Отверзни судину, 
222 [???] Серця [???], о Гібіл-герой [???]! 
223 [???] Як небеса! 
224 [???] спали [???]! 
225 Спали їх негайно, чаклуна мого і чаклунку мою, 
226 Висмикни з коренем життя їх! 
227 Дай мені життя, щоб міг возвеличити я силу твою, 
228 Щоб міг я прославити тебе! 
229 (Заклинання, щоб зняти чари силою образу з тамариску або кедра.) 

 
[Кінець заклинання] 
 
 
Заклинання III.1. 
 
 

230 Чаклунка, що ступає шляхами... 
 
 
Кінець другої Таблички Маклу 

                                                                        
1 Гула — в шумеро-аккадської міфології богиня-цілителька (КМС). 
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Табличка IX 
 
 

[Зауваження до Таблички II] 
 

28 Заклинання [II.1]: «Нуску могутній, великих богів раднику ...» Образ із жи-
ру. 

29 Заклинання [II.2]: «Гірра, господи досконалий, “Сильний ти”, — ось ім’я 
твоє...» Образ із міді; сірки. 

30 Заклинання [II.3]: «Полум’яніючий Гірра, перворідний Ану!..» Образ із міді. 
31 Заклинання [II.4]: «Полум’яніючий Гірра, перворідний Ану, герой!..» Образ 

із тіста. 
32 Заклинання [II.5]: «Гірра могутній, негодо жахлива!..» Образ із глини. 
33 Заклинання [II.6]: «Грозний Гірра, перворідний Ану!..» Образ із асфальту. 
34 Заклинання [II.7]: «Кеш, Лібеш, Кідеш!..» Образ із кунжутного масла. 
35 Заклинання [II.8]: «Ворожили вони, ворожили вони безперестану!..» Об-

раз із асфальту, вкритого гіпсом. 
36 Заклинання [II.9]: «Хто ти, чаклунка, що брала глину з ріки моєї?..» 
37 Глиняний образ, змащений жиром. 
38 Заклинання [II.10]: «Хто ти, чаклунка, що шукає мене безперестанку?..» 
39 Образ із тамариску або образ із кедру. 
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Табличка III 
(кор. Samurai) 

 
Заклинання III.1. 
 

1 Чаклунка, що ступає дорогами, 
2 Що захоплює будинки, 
3 Що проходить алеями, 
4 Переслідує за чвертями; 
5 Озирається вона, уперед і назад; 
6 Встає вона посеред вулиці і звертає стопи свої; 
7 Перешкоджає вона шляху по чверті. 
8 Вона відбирала силу красеня; 
9 Вона забирала плід красуні; 
10 Зором єдиним забирала вона красу її, 
11 Дивилася вона на чоловіка і забирала силу його; 
12 Дивилася вона на дівчину, і забирала плід її. 
13 Чаклунка побачила мене, слідкувала вона за мною, 
14 Отрутою своєю зачинила вона мені шлях, 
15 Ворожбою своею завадила йти мені. 
16 Відняла вона тіло моє від мого бога і богині моєї. 
17 Для чаклунки зібрав я глину з гончарного кола, 
18 Виліпив я образ чарівниці своєї. 
19 У тіло твоє вклав я жир руйнуючий! 
20 У нирку твою помістив я дерево еру, що спалює тебе, 
21 Дерево еру, що спалює тебе, щоб отруту твою зупинити! 
22 Над містом я запалюю полум’я; 
23 Під місто виливаю я зілля. 
24 Куди входиш ти, там запалював я полум’я. 
25 Коли встанеш ти, Гібіл хай проковтне тебе! 
26 Коли сядеш ти, Гібіл хай охопить тебе! 
27 Коли віддаси ти, Гібіл нехай уб’є тебе! 
28 Коли візьмеш ти, Гібіл нехай спалить тебе! 
29 Та відправить тебе Гібіл, твій кат, в країну без вороття! 
30 Так спалить лютий Гібіл тіло твоє! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання III.2. 
 

31 Дві — це дочки бога небесного, Ану; 
32 Три — це дочки бога небесного, Ану! 
33 Беруть вони драбину з мотузки й сходять з небес! 
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34 Коли встанеш ти? Куди підеш ти, 
35 Чародій і чародійка (ім’я), дитина (ім’я)? 
36 Йшли ми накладати чари, 
37 Йшли ми збирать плоди їхні з гілок, 
38 Йшли ми підмітати їхні відходи, 
39 Прийшли ми ввечері, щоб помістити вогонь до чану з древа хулуппу! 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання III.3. 
 

40 Чаклунка, вбивця, 
41 Кошмар, наршінду1, 
42 Ашіпуту2, волхвиця, 
43 Змій заклинач, агугілу3, 
44 Розпусниця, храмовий раб, 
45 Шанувальник Іштар, зермашіту4, 
46 Той, хто ловить уночі, 
47 Той, хто полює днем! 
48 Заплямуйте небо, 
49 Доторкніться землі, 
50 Ті, хто закриває уста богам, 
51 Хто звязує коліна богиням, 
52 Хто вбиває чоловіків, 
53 Хто не щадить жінок! 
54 Руйнівник, зла жінка, 
55 З чаклунством твоїм і ворожбою ніхто не в силах впоратися! 
56 Нині вони побачили тебе, нині вони вхопили тебе, 
57 Вони змінили тебе, вони позбавили тебе рівноваги, 
58 Вони сплутали закляття твоє, 
59 Еа і Мардук передали тебе Гіррі-герою! 
60 Гірра-герой! Хай розірве він твій вузол 
61 І хай оберне на тебе все чаклунство твоє! 

 
[Кінець заклинання] 

                                                                        
1 Наршінду — це різновид чаклунів («Mesopotamian Witchcraft: Toward a History and Understanding of 
Babylonian Witchcraft Beliefs and Literature» by T. Abusch; далі MW). 
2 Ашіпуту — ассиро-вавилонський знахар-заклинатель («Робоча навчальна програма з історії 
медицини» («Рабочая учебная программа по истории медицины») Ставропольської державної медичної 
академії Федерального агентства з охорони здоров’я і соціального розвитку). 
3 Агугілу — це різновид чаклунів (MW). 
4 Зермашіту — храмова блудниця («The Cambridge Ancient History, Babylonia to 1580 BC»; 
http://archive.org/stream/TheGoldenAgeOfHammurabi/CAH1_14_djvu.txt). 

http://archive.org/stream/TheGoldenAgeOfHammurabi/CAH1_14_djvu.txt
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Заклинання III.4. 
 

62 Я — світло; сяюча, чиста Річка1. 
63 Чародій мій — мудрець з Апсу. 
64 Чародійки мої — дочки бога небесного, Ану. 
65 Ворожили вони на мене, безупинно й безперестанку ворожили вони на 

мене; 
66 Ворожили вони, звернули тіло моє на ніщо; 
67 Ворожили вони невпинно, але не змогли полонити мене! 
68 Є у мене чарівництво [???], І пов’язав я уста їх. 
69 Став я світлим, немов Річка в землі моїй. 
70 Став я чистим, немов блиск, бо суд мій відбувся. 
71 Чаклун мій і чаклунка моя, 
72 Хай [???] Їм Річка, [???] Їх! 
73 Хай будуть поруйновані на них підступи їх 
74 І хай вони попа́дають на голови їх і на образи їх! 
75 Хай будуть обличчя їх чорними, немов порох! 
76 Хай розчиняться вони, та розтануть, та розплавляться, 
77 Але буду я чистим, немов Річка в землі моєї! 

 
[Кінець] заклинання 

 
Заклинання III.5. 
 

78 Оце, оточують мене сутії2, еламіти3 женуть мене! 
79 Оточений я повінню, лютою бурхливою повінню! 
80 Чаклунка моя — з сутіїв, чиї нападки сильні! 
81 Жах мій — з еламітів, чиї удари згубні! 
82 Гібіл, соратник Шамаша, прийди до мене! 
83 Як гора зупинить сірку, 
84 Так спалить хай Гібіл чаклунку мою, 
85 Ворожіння моїх відьом, жахи мої! 
86 Так розіб’є її серце чиста Річка! 
87 Так розчинить чаклунство її чиста вода, 
88 Але буду я чистим, немов Річка в землі моїй! 

 
[Кінець] заклинання 

                                                                        
1 Там, де слово «ріка» позначається тими ж знаками, що й ім’я її бога, яке персоніфікує її — Іта, «Ріка» 
написана з великої літери. 
2 Сутії (амореї) — багаточисельні степові племена, що мешкали в II тис. до н.е. в Сирійському степу, 
взовж середньої течії Євфрату (ШС). 
3 Еламіти — жителі Еламу, стародавньої держави на півдні Ірану, східного сусіда і одвічного ворога 
Шумера, Вавилонії і Ассирії (ШС). 
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Заклинання III.6. 
 

89 Хто ти, чаклунко, 
90 В чиєму серці лежить лихослів’я супроти мене, 
91 Чиєю мовою коїться ворожба супроти мене, 
92 На чиїх устах народжуються чари супроти мене? 
93 У діяннях, що творяться тобою, ґрунтується смерть! 
94 Чаклунко, я полоняю твої уста, я полоняю твій язик, 
95 Я полоняю очі твої зрячі, 
96 Я полоняю стопи твої запопадливі, 
97 Я полоняю коліна твої, що йдуть, 
98 Я полоняю долоні твої, які дають, 
99 Я зв’язую долоні твої за спиною! 
100 Хай вигубить Сін дволикий тіло твоє, 
101 Хай кине він тебе в канаву з водою і полум’ям! 
102 Чаклунко, подібно грілці запечатаній, 
103 Хай стане обличчя твоє обпаленим і жовтим! 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання III.7. 
 

104 Ти той, хто прокляв мене!1 
105 Ти той, хто зачарував мене! 
106 Ти той, хто зачарував мене! 
107 Ти той, хто гнітив мене! 
108 Ти той, хто полонив мене! 
109 Ти той, хто стиснув мене! 
110 Ти той, хто переміг мене! 
111 Ти той, хто пов’язав мене! 
112 Ти той, хто скував мене! 
113 Ти той, хто спаплюжив мене, 
114 Хто забрав у мене бога мого і богиню мою, 
115 Хто відняв друга мого і подругу мою, брата, сестру, співтоваришів, сора-

тників і слуг! 
116 Візьму я клапті попелу з печі, кіптяву з горщика, 
117 Змішаю їх з водою і пущу їх на голову злісної статуї твоєї. 

 
[Кінець заклинання] 

                                                                        
1 У дев’ятій Табличці Маклу, у примітках до цього заклинання, перший рядок наводиться в дещо іншому 
вигляді: «Ти той, хто прокляв богиню мою!..» Якщо в більшості інших випадків розходження між 
накресленнями перших рядків у заклинаннях і в коментарях до них відсутні або неістотні, то даний 
момент ми вважали за потрібне відзначити особливо. 
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Заклинання III.8. 
 

118 Вона зачарувала мене, прокляла мене. 
119 Вона зачарувала мене високою водою в річці. 
120 Вона зачарувала мене низькою водою в річці. 
121 Вона сказала чарівниці: «Застосуй чари!» 
122 Вона сказала творительці безумства: «Зроби божевільним!» 
123 Се є лодія її. 
124 Як розбита лодія ся, 
125 Так нехай будуть чари її розбиті і так повернуться в главу її 
126 І в образ її! Іди ж! 
127 Так буде правда її зруйнована, і так запанує правда моя! 

 
[Кінець] заклинання 

 
Заклинання III.9. 
 

128 Сін створив човен мій. 
129 Між щогол його встановлено зілля, як товар на продаж; 
130 У ньому сидять чаклун і чаклунка; 
131 У ньому сидять чародій і чародійка; 
132 У ньому сидять творитель божевілля й творительниця божевілля. 
133 Хай буде зрізаний швартовий її! 
134 Хай розв’яжеться швартовий її! 
135 Хай загубиться вона в середині моря [???]! 
136 Хай віднесе її відлив у океан! 
137 Хай розтрощать її хвилі могутні [???]! 
138 Та не подує вітер попутний, та не знайде її [???]! 
139 Волею Нуску і Гірри, богів їхнього суду! 

 
[Кінець] заклинання 

 
Заклинання III.10. 
 

140 Лату1 шляхів, навіщо ти тиснеш мене безперестанку? 
141 До чого послання твої? 
142 Чаклунко, слово застигло! 
143 Чому [???]? 
144 Я піднімаюся на дах, я бачу тебе [???]! 
145 Я спускаюся на землю і бачу тебе! 
146 Я поставив перепони на шляху твоєму. 

                                                                        
1 Певно, слово має відношення до Аллат (Ал-Лат) — древньосемітської й шумерської богині. У халдеїв 
Аллат (Еллат) — цариця підземного царства. У шумерів ідентифікується з Ерешкігаль (Вікіпедія). (У 
арабів до ісламу богиня Лат (Ал могло сприйматися як артикль і опускатися); примітка перекладача на 
укр.) 
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147 Я поставив духа-згубника на шляху твоєму. 
148 Я стискаю твій череп, я сплутую твій розум. 
149 Я змішую нутрощі ваші, щоб забули ви плоть свою, 
150 Чародію й чародійко велика! 
151 Я — небо; ви не торкнетеся мене. 
152 Я — земля; ви мене не змішаєте. 
153 Я — вістря шипу; ви мене не поламаєте. 
154 Я — скорпіонове жало; ви не торкнетеся мене! 
155 Я — гострий пік; чаклунство ваше, співи вашi, 
156 Чари ваші, підступи лихі 
157 не наблизяться до мене, не дістануть мене. 

 
[Кінець] заклинання 

 
Заклинання III.11. 
 

158 Долоня, долоня, 
159 Могутня долоня людини, 
160 Немов лев, людину що хапає, 
161 Немов праща, що валить людину додолу, 
162 Немов тенета, що обплутують сильнішого, 
163 Немов сильце, що уловлює того, хто рухається попереду, 
164 Немов пастка, що накриває могутнього! 
165 Так, чаклун і чаклунка, буде палити Гірра долоні ваші, 
166 Так пожере Гірра, так вип’є Гірра, так вивергне Гірра! 
167 Хай виголосить Гірра супротив долоні вашої могутньої! 
168 Хай спалить він тіла ваші, бо спаплюжили себе долоні ваші діяннями чарі-

вницькими! 
169 Хай зруйнує син Еа-чарівника владу вашу! 
170 Хай огорне дихання Гірра обличчя ваші! 
171 Немов піч через піддон її, 
172 Немов горщик через сажу його, 
173 Хай вигубить вас лютий Гірра! 
174 Тому чаклунство ваше, ваші злісні чари до мене не наблизяться! 
175 Підіймуся я, немов риба у воді моїй, 
176 Немов свиня у бруді моєму, 
177 Немов маштакал на лузі, 
178 Немов очерет на обмілині річковій, 
179 Немов насіння ебена на березі! 
180 Сяюча Іштар, що вітри осяває, 
181 Над долею хай піднїсе мене, 
182 Іменем закону, згаданого Гіррoi могутнім, 
183 Іменем Гірри палаючого, сина Ану, героя! 

 
[Кінець заклинання] 
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Заклинання III.12. 

184 Долоня, долоня, 
185 Могутня долоня людини! 
186 Чаклунко, від твоїх уст наклепницьких, 
187 Від руки твоєї могутньої 
188 Приніс я тобі слово з міста, 
189 З будинку шукаю я слово для тебе. 
190 Чаклун і чаклунка, чародій і чародійка, 
191 Я беру долоню твою, в пломінь її кидаю! 

[Кінець] заклинання 
 

Заклинання IV.1. 

192 Кипи, кипи! Гори, гори!.. 
Кінець третьої Таблички Маклу 

 

Табличка IX 
[Зауваження до Таблички III] 

40 Заклинання [III.1]: «Чаклунка, що ступає по дорогах...» Образ із глини. 
41 Вклади жир в черево її та дерево еру в нирки її. 
42 Заклинання [III.2]: «Дві — це дочки бога небесного, Ану...» Образ із жиру, 

сміття. 
43 Заклинання [III.3]: «Чаклунка, вбивця...» Образ із воску. 
44 Заклинання [III.4]: «Я — світло; сяюча, чиста Ріка...» Образ із асфальту. 
45 Заклинання [III.5]: «Ось, оточують мене сутії, еламіти женуть мене!..» 
46 Образ із асфальту, розміщений близько сірки. 
47 Заклинання [III.6]: «Хто ти, чаклунко, в чиєму серці лежить лихослів’я су-

против мене...» 
48 Образ із глини; напиши слова свої на запечатаній зеленій грілці. 
49 Заклинання [III.7]: «Ти той, хто прокляв богиню мою [???]!..» 
50 Клапті попелу з печі, кіптява з горщика. 
51 Змішай їх із водою й пролий їх на голову глиняної статуї. 
52 Заклинання [III.8]: «Вона зачарувала мене, прокляла мене...» Ладья з гли-

ни, 
53 З двома фігурками в ній. 
54 Заклинання [III.9]: «Сін створив лодію мою...» 
55 [???] Образ із тіста. 
56 Заклинання [III.10]: «[Лату] шляхів, навіщо ви тиснете мене безперестан-

ку?..» 
57 [???] З перехресть [???] 
58 Заклинання [III.11]: «Долоня, долоня...» Долоню, виготовлена з жиру. 
59 Заклинання [III.12]: «Долоня, долоня...» [???] 



«АПОКРИФ» В УКРАЇНІ, №1: 10.2013 

 

49 

Табличка IV 
(кор. Алина Амергина) 

 
Заклинання IV.1.1 
 

1 Кипи, кипи! Гори, гори! 
2 Підлий і злий, не заходь, йди! 
3 Хто ти, чий син? Хто ти, чия донька? 
4 Ти, хто сидить тут і велить чарами своїми, змовами своїми: 
5 Тим, що скоїв ти супроти мене! 
6 Хай звільнить мене Еа-чарівник, 
7 Хай оберне він на порох чаклунство твоє! 
8 Іменем Асаллухі, богів чарівника, сина Еа премудрого! 
9 Я сковую тебе, я зв’язую тебе, я даю тебе 
10 Гіррi, що спалює, обпалює, сковує, 
11 Змагає, полоняє чаклунку! 
12 Хай дарує Гірра всеспалюючу силу долоням моїм! 
13 Від ворожби, від повстання, від хіті, від ненависті, 
14 Від кривди, від вбивства, від заклякання вуст, 
15 Від розривання утроби, від гарячки і від божевілля, 
16 Від усього, що творив ти, що змушував ти творити інших, хай звільнить 

мене Гірра! 
17 Ти вибрав мене для мерця; хай звільнить мене Гірра! 
18 Ти віддав мене черепу; хай звільнить мене Гірра! 
19 Ти віддав мене духам родини моєї; хай звільнить мене Гірра! 
20 Ти віддав мене духам нетутешнім; хай звільнить мене Гірра! 
21 Ти віддав мене блукаючим духам, від яких немає сторожа; хай звільнить 

мене Гірра! 
22 Ти віддав мене духам, що населяють руїни; хай звільнить мене Гірра! 
23 Степам, пустелям, землям забороненим ти віддав мене, хай звільнить 

мене Гірра! 
24 Стінам зовнішнім й стінам внутрішнім ти віддав мене, хай звільнить мене 

Гірра! 
25 Господині степів і височин ти віддав мене, хай звільнить мене Гірра! 
26 Хлібним печам, вогнищам, відрам вугільним, хутрам ковальським ти від-

дав мене, хай звільнить мене Гірра! 
27 Образи мої віддав ти мертвим; хай звільнить мене Гірра! 
28 Образи мої віддав ти для мертвих; хай звільнить мене Гірра! 
29 Образи мої бачив ти з мертвими; хай звільнить мене Гірра! 
30 Образи мої кинув ти в бік мертвих; хай звільнить мене Гірра! 

                                                                        
1 Фрагменти з цього заклинання увійшли в розділ «Книга Маклу: Про спалювання злих духів» у складі 
Некрономикона Симона під заголовками «Вигнання Азаг-Тота і його посланників» і «Другий варіант 
пов’язання злих чарівників». 
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31 Образи мої погріб ти в склепі з мертвими; хай звільнить мене Гірра! 
32 Образи мої віддав ти черепам; хай звільнить мене Гірра! 
33 Образи мої замурував ти в стіни; хай звільнить мене Гірра! 
34 Образи мої утоптав ти у пороги; хай звільнить мене Гірра! 
35 Образи мої уклав ти в брами стіни; хай звільнить мене Гірра! 
36 Образи мої заховав ти під мостом, щоб ті, хто йде, переступали через 

них, хай звільнить мене Гірра! 
37 Вирив ти поглиблення в ямі для брудної білизни і поховав у ній образи 

мої; хай звільнить мене Гірра! 
38 Викопав ти поглиблення в стічній канаві і поховав у ній образи мої; хай 

звільнить мене Гірра! 
39 Образи мої з тамариску, з кедра, із жиру, 
40 З воску, з кунжуту, 
41 Зі смоли, із глини, з тіста; 
42 Образи, подібні до мене видом і виглядом, створив ти 
43 І кинув їх псам і свиням на пожирання, 
44 Птахам небесним на поклевання; в річку жбурнув їх; 
45 Образи мої Ламашту, дочці Ану, 
46 Віддав ти; ось що творив ти, ось що змушував ти творити інших; хай зві-

льнить мене Гірра! 
47 Образи мої віддав ти Гіррi; хай звільнить мене Гірра! 
48 Воду мою вилив ти біля мертвих; хай звільнить мене Гірра! 
49 Воду мою вилив ти в бік мертвих; хай звільнить мене Гірра! 
50 Воду мою заховав ти в могилі мертвих; хай звільнить мене Гірра! 
51 Воду мою заховав ти в [???] мертвих; хай звільнить мене Гірра! 
52 Воду мою заховав ти в [???] мертвих; хай звільнить мене Гірра! 
53 Воду мою зачерпнув ти [???]; Хай звільнить мене Гірра! 
54 Воду мою віддав ти Гильгамешу; хай звільнить мене Гірра! 
55 Для [???] канави вибрав ти мене; хай звільнить мене Гірра! 
56 Гортань мою розпоров ти перед Сіном; хай звільнить мене Гірра! 
57 Гортань мою розпоров ти перед Шульпае; хай звільнить мене Гірра! 
58 Гортань мою розпоров ти перед сузір’ями Лебедя і Ящірки; 
58a Гортань мою розпоров ти перед [???]; Хай звільнить мене Гірра! 
58b Гортань мою розпоров ти перед [???]; Хай звільнить мене Гірра! 
58c Гортань мою розпоров ти перед [???]; Хай звільнить мене Гірра! 
58d Гортань мою розпоров ти перед [???]; Хай звільнить мене Гірра! 
58e Гортань мою розпоров ти перед [???]; Хай звільнить мене Гірра! 

[6 рядків пропущено] 
59 [???] 
60 [???] 
61 [???] 
62 [???] 
63 [???] 
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64 Перед [???] І брамами житла, 
65 Перед соратниками, співтоваришами і слугами в ньому, 
66 Перед батьком і матір’ю, перед братом і сестрою, перед сином і донькою 

в ньому, 
67 Перед будинком і брамами, перед рабом і наложницею, перед малим і 

великим у ньому; 
68 Зробив ти мене [???] В очах їх. 
69 Я сковую тебе, я зв’язую тебе, я даю тебе 
70 Гіррі, що спалює, обпалює, сковує, долає 
71 І полонить чаклунок. 
72 Хай розплете палаючий Гірра вузли твої, 
73 Хай зніме чари твої, хай розірве пута твої, 
74 Волею Мардука, сина Еа премудрого, 
75 І Гірри всеславного, мудрого, сина Ану, героя! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання IV.2. 
 

76 Хто ти, чаклунко, що створила вбивство? 
77 Соратник або співтовариш, 
78 Брат або друг, 
79 Чужинець чи земляк, 
80 Знайомий або невідомий, 
81 Чаклун або чаклунка, 
82 Чоловік чи жінка, згубник або згубниця, 
83 Жрець кургарру1 чи  саххіру2, 
84 [???], чи наршінду, або змій заклинач, 
85 Агугілу чи чужинець, в наш край що заглянув, 
86 [???] Зброя [???] у землі, 
87 [???] Не наближайтеся до мене! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання IV.3. 
 

88 Губительнице моя, чаклунко моя, велика відьмо моя, 
[10 рядків втрачено] 

89 [???] 
90 [???] 

                                                                        
1 Кургарру — разом з калатурру — одна з двох безстатевих істот, яких Еа створює з бруду своїх нігтів і 
яким ввіряє «поживу життя» і «воду життя» (Г. Матюшин. Археологический словарь; 
http://gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mat/09.php). 
2 Саххіру — волоцюга чи торговець (Supplements to Vetus Testamentum). 

http://gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mat/09.php
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91 [???] 
92 Я зв’язав вас [???], 
93 Я кинув вас у пломінь Гірри палаючого, 
94 Спопеляючого, що сковує, що полоняє, 
95 О чаклунки! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання IV.4. 
 

96 Хто Сонцю1 батько, хто матір йому, 
97 Хто сестра йому і брат судді його, 
98 Мардука, Сіна, бога [???] 
99 Досконалого бога [Ураша2?] 
100 Шамаша [???] 
101 Та Іштар, богині суду його, 
102 Винищую я чаклунство, [???] 
103 Ворожбу, заколот, прокляття, 
104 Волею [???]. 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання IV.5. 
 

105 Творилися чари, творилися вони невпинно 
106 Кутіямі3, еламітами, 
107 Доньками ханнігальбатскимі4. 
108 Шість на землі сплетених вузлів. 
109 Шість вузлів у них; сім розв’язані мною. 
110 Що сплітають вони вночі, 
111 Я розплітаю днем. 
112 Що сплітають вони вдень, 
113 Я розплітаю вночі. 
114 Я кинув їх у полум’я Гірри, що спалює, 
115 Спопеляє, сковує, полоняє, 
116 О чаклунки! 

 
Кінець заклинання 

                                                                        
1 Також (як і в низці подібних випадків) Шамашу. 
2 Ураш — божество Межиріччя, пов’язане з родючістю землі, ріллі (ШВБ). 
3 Кутії — гірські племена, що населяли гори Ірану. У III тис. до н.е. кутії вторглися в Месопотамію і 
майже сто років господарювали на півночі країни, поки не були вигнані урукским царем Утухенгалем 
(ШС). 
4 Ханнігальбат (Мітанні) — стародавня держава в північній Месопотамії (територія сучасної північної 
Сирії) (Большая Советская энциклопедия). 
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Заклинання IV.6. 
 

117 Чаклунка — загроза мені, але я вільний. 
118 Чаклунка — з чаклунок, але я вільний. 
119 Чаклунка — з еламітів, але я вільний. 
120 Чаклунка — з кутіїв, але я вільний. 
121 Чаклунка — з сутіїв, але я вільний. 
122 Чаклунка — з луллубеів1, але я вільний. 
123 Чаклунка — з ханнігальбатців, але я вільний. 
124 Чаклунка — з агугілу, але я вільний. 
125 Чаклунка — з наршінду, але я вільний. 
126 Чаклунка — з заклинательниць змій, але я вільний. 
127 Чаклунка — з волховательниць, але я вільний. 
128 Чаклунка — з працівниць по металу, але я вільний. 
129 Чаклунка стукає у браму мою, але я вільний. 
130 Чаклунка — землячка моя, але я вільний! 
131 Зібрав я образи її та відіслав їх на захід. 
132 Образи семи і семи чаклунок 
133 Віддав я Гіррі, 
134 Спалив їх у печі. 
135 Гібіле, спали чаклуна мого і чаклунку мою! 
136 Гібіле, спали чаклуна мого і чаклунку мою! 
137 Гібіле, без залишку спали їх! 
138 Гібіле, без залишку спали їх! 
139 Гібіле, полони їх! 
140 Гібіле, поглинь їх! 
141 Гібіле, відбери їх геть! 
142 Хай приборкає тебе лютий Гібіл! 
143 Гібіле, [???] 
144 Колдун і чаклунка, чарівник і чародійка, 
145 Воістину, хай [???] Вони, 
146 Але я, я дозволю водам потопу 
147 Обрушитися на них! 

 
Кінець заклинання 
 
Заклинання IV.1. 
 

148 Чародій і чародійка велика... 
 
Кінець четвертої Таблички Маклу 

                                                                        
1 Луллубеі (Лулумеi) — гірські племена, що жили на схід від Ассирії (ШС). 
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Табличка IX 
 
 

[Зауваження до Табличці IV] 
 
 

60 Заклинання [IV.1]: «Кипи, кипи!..» Хрест, створений зі стебел очерету. 
61 Два стебла, наповнені кров’ю і випорожненнями, розташуй хрестом, 
62 У середині [???] 
63 Два образи з жиру, два образи [???] 
64 Розмісти на чотирьох кінцях хреста. 
65 Поклади [???] 
66 Заклинання [IV.2]: «Хто ти, чаклунко, що створила вбивство?..» 
67 Три гілки [???] 
68 Заклинання [IV.3]: «Губительнице моя, чаклунко моя, велика відьмо 

моя...» 
69 Жир [???] 
70 Заклинання [IV.4]: «Хто Сонцю батько...» 
71 Зав’яжи три вузла на мотку білої вовни. 
72 Заклинання [IV.5]: «творилися чари...» 
73 Зав’яжи сім вузлів на мотку білої вовни. 
74 Заклинання [IV.6]: «Чаклунка — загроза мені, але я вільний...» 
75 [???] Чотирнадцять [???] з перехресть [???]. 
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Табличка V 
(кор. Алина Амергина) 

 
Заклинання V.1. 
 

1 Чародій і чародійка велика 
2 Сидять у затінку ґанку з глиняних плит. 
3 Сидять вони і творять інтриги свої, роблять образи мої. 
4 Я відправляю супроти тебе чебрець і кунжут; 
5 Я розсіюю чаклунство твоє, посилаю слова твої назад в уста твої! 
6 Хай звернуться інтриги твої супротив тебе! 
7 Хай будуть образи, зроблені тобою, подібні до тебе! 
8 Хай буде вода, яку ти зачерпнула, твоєю власною! 
9 Ворожба твоя не наблизиться до мене, слово твоє не дістане мене! 
10 Волею Еа, Шамаша, Мардука і царівни Беліт-Ілі1! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання V.2. 

 
11 Хто пов’язав полову в снопи після того, як пов’язав ячмінь? 
12 Хто чаклував супротив небес, ворожив супротив землі? 
13 Супроти Ірри2, великого бога, хто творив чарівництво, 
14 Промовляв злі слова? 
15 Бо не може полова стояти снопом, 
16 Не можуть творитися чари супротив небес чи землі, 
17 Дочки великих богів. 
18 Ворожба, чаклунство, погані слова, не наближайтеся! 
19 Так, ворожба, чаклунство, лихі слова, 
20 Не наближайтеся до мене! 

 
Кінець заклінанія 

 
Заклинання V.3. 

 
21 Дуннану3, дуннану, що дарує нам рішення, 
22 Поперед Нуску, перед Гіррою накреслений мій образ. 
23 Ідіть, нападайте! Лютуйте! Нападайте! 

                                                                        
1 Белiт-Iлi (Білiлi, Баалiт) — шумеро-вавилонська велика богиня. Прародичка древньосемітської Ліліт і 
урартської Ліллак (Персонажі міфології російської цивілізації; http://dankir.ru/content/view/1274/77/). 
2 Ірра (Ерра, Іррагал) — божество бурь («Sumerian and Akkadian Deities»; 
http://atkinslightquest.com/Documents/Religion/Legends-Folklore/Sumerian-and-Akkadian-Deities.htm; 
далі SAD). 
3 Дуннану — трав’яниста рослина. 

http://dankir.ru/content/view/1274/77/
http://atkinslightquest.com/Documents/Religion/Legends-Folklore/Sumerian-and-Akkadian-Deities.htm
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24 Коли відірвете ви ноги чаклуна моєго 
25 І чаклунки моєї, поставите ви стопи свої на них. 
26 Хай постане чаклунка перед Суддею! 
27 Хай буде рик cудді на неї подібний до лев’ячого! 
28 Хай стисне він щоки її й хай поверне слова її в уста їй, 
29 Чарівниці й чарівниці великій! 
30 Хай буде жало її ворожби, немов м’ята! 
31 Хай буде рана її ворожби, немов шафран! 
32 Хай ввійде в неї ворожба її, немов гірчиця! 
33 Хай заплете її ворожба її, немов курзісар1! 
34 Хай скує її ворожба її, немов касія! 
35 Хай зв’яже її ворожба її, немов чебрець! 
36 Хай покриє її ворожіння її, немов галуни! 
37 Хай зачепить її ворожба її, немов гарбузове стебло! 
38 Хай розпухнуть їхні уста, немов асафетіда, 
39 Чарівника й чарівниці великої! 
40 Хай обрушиться перед ними стежка і дорога! 
41 Хай обрушиться під ними кімната і табурет! 
42 Хай обрушиться на них бог міст і степів! 
43 Хай поженуть чаклунку києм, немов пса, грудкою землі, немов ящірку! 
44 Поженуть їх стежкою овечою і обійдуть їх! 
45 Хай будуть витріщатися на них, як на копита осла, що перетинає дорогу, 
46 На чародія і чародійку велику! 
47 Хай будуть танцювати вони з головними пов’язками серед псів, 
48 Хай будуть пси танцювати з їх головними пов’язками! 
49 Хай буде танцювати сокира по ним! 
50 Хай буде відібрано їх дихання, ніби гноєм газелі! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання V.4. 

 
51 Хто ти, чаклунко, що ворожила невпинно три місяці й десять днів з поло-

виною? 
52 Я підіймаю цикорій — гордість гір; 
53 Чебрець — пожи́ву, землі уготовану; 
54 Жолудь: жолудь храмового раба; плід сосновий: плід сосновий, повний 

насіння. 
55 Так, чаклуна мого і чаклунки моєї, — розірвуться вузли їх. 
56 Хай будуть кинуті підступи їх бурі, нехай будуть кинуті слова їх вітрові! 
57 Хай звернеться брехня їх половою, хай очиститься вона, немов часник, 

                                                                        
1 Курзісар — трав’яниста рослина. 
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58 Побита, мов фініки, розкидана, немов жолуді! 
59 Волею Іштар, Таммуза1, Нанайі2, пані любові, 
60 І Канісурри3, пані чаклунок! 

 
[Кінець] заклинання 

 
Заклинання V.5. 

 
61 Ненависть, що творили ви вороженням своїм, творили ви проти себе. 
62 І вбивство, яке ви створили, створили ви проти себе; несправедливість, 

яку ви створили, створили ви проти себе; заціпеніння вуст, яке ви створи-
ли, створили ви проти себе; 

63 Кушунгу4, яку ви створили, створили ви проти себе; наклеп, який ви ство-
рили, створили ви проти себе! 

64 Злому утукку дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе злий утук-
ку! 

65 Злому алу дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе злий алу! 
66 Злому етімму дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе злий етім-

му! 
67 Злому галлу дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе злий галлу! 
68 Злому богу дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе злий бог! 
69 Злому рабішу дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе злий рабі-

шу! 
70 Ламашту, Лабассу, Акхазу дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе 

Ламашту, Лабассу, Акхазу! 
71 Лілу, Ліліт, Ардат-Лiлi дозволив ти полонити мене; хай полонить тебе Лілу, 

Ліліт, Ардат-Лiлi! 
72 Прокляттям і наклепом бажаєш ти знищити мене; через прокляття і на-

клеп знайде кінець свій тіло твоє! 
73 Бажаєш ти звернути на мене гнів бога, царя, пана і князя; 
74 Хай впадуть на тебе гнів бога, царя, пана і князя! 
75 Біль, голод, розривання й розрізування тіла і тремтіння, 
76 Страх і смуток склав ти в засіки для мене; 
77 Біль, голод, розривання й розрізування тіла і тремтіння, 
78 Страх і смуток хай будуть лежати в засіках для тебе! 
79 Я спалив тебе чистою сіркою і сіллю із заходу; 
80 Я відняв дихання твоє, пляма в небесах; 
81 Знаки, написані тобою, звернулися проти тебе! 

Кінец заклинання 

                                                                        
1 Таммуз (Думузі) — у вавилонській міфології бог природи, що вмирає і відроджується, чоловік богині 
Іштар (КМС). 
2 Нанайя — в аккадській міфології богиня плотського кохання (КМС). 
3 Канісурра (Гансурра) — аккадська богиня («The Pantheon of Uruk during the Neo-Babylonian Period» by 
Paul-Alain Beaulieu). 
4 Кушунгу — значення слова не встановлене. 
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Заклинання V.6. 
 

82 Хто ти, чаклунко, що сурмить, немов південний вітер п’ятнадцятого дня, 
83 Чиї грозові хмари збиралися дев’ять днів, чия злива падала протягом ро-

ку, 
84 Хто зібрав хмари супроти мене і стояв наді мною? 
85 Я повстаю супроти тебе, немов північний вітер, що ганяє по небу хмари! 
86 Я розганяю хмари твої, я вмертвляю бурю твою! 
87 Я розганяю твоє чаклунство, що збирала ти проти мене денно і нощно, 
88 І вбивць, що не раз відправляла ти за життям моїм! 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання V.7. 

 
89 Образ мій могутній, 
90 [Образ мій?] Міцний, 
91 Що знищує [???] 
92 Чародій [???] 
93 Чаклун [???] 
94 Богу [???] 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання V.8. 

 
95 Зв’язали ви м’язи мої [???] 
96 Розбили, зв’язали ви образи [???] 
97 Вузол, що зв’язали вони [???] 
98 Так спалить Гірра [???] 
99 Суддя Нуску [???] 
100 Чаклунство, що творили ви супроти [мене?] 
101 Зруйнує чари моє [???] 
102 Водою, що зцілює [???] 
103 Стаю я чистим, стаю я світлим, [немов Річка?] 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання V.9. 

 
104 Ви — води [???] 
105 Ви [???] 
106 Ви [???] 
107 Води [???] 



«АПОКРИФ» В УКРАЇНІ, №1: 10.2013 

 

59 

108 Води [???] 
109 [???] 
110 Сім Апкаллу мешкають в Еріду [???] 
111 На щоках її [???] Я [???] 
112 Як [???] Я на щоці її. 
113 Серце чаклуна мого і чаклунки моєї [???] 
114 Але я, волею бога [???] 
115 Долаю серця ваші [???] 
116 Долаю сяйво [???] 
117 Волею Еа, Шамаша, Мардука і царівни Беліт-Iлi! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання V.10. 

 
118 О чарівнику мій і чародійко моя, 
119 О чаклуне мій і чаклунко моя, 
120 Чиї серця задумали зло, 
121 Хто шукав зле чаклунство, 
122 Хто зв’язав коліна мої заклинаннями проклятими! 
123 Щоб зруйнувати чари мої і ворожбу мою, звернувся я 
124 До слова Еа і Асаллухі, вогняного бога Гірри. 
125 У весняній воді упокоїв я ваші серця; 
126 Упокоїв я вашу жовчну печінку. 
127 Я виволік геть гарячий ваш норов; 
128 Сплутав вам розум; 
129 Порушив вам плани; 
130 Чари вам спалив; 
131 Скував вам серця. 
132 Тигр і Євфрат, не перепливете ви їх! 
133 Рів і канал, не пройдете ви їх! 
134 Не піднімитесь ви над муром зовнішнім, над Стіною внутрішньою! 
135 Не ввійдете ви ні вратами, ні чорним ходом! 
136 Чари ваші до мене не наблизяться! 
137 Слово ваше мене не дістане! 
138 Волею Еа, Шамаша, Мардука і царівни Беліт-Iлi! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання V.11. 

 
139 Ти лютий, лють, лют, 
140 Владний, сильний, злий! 
141 Хто, крім Еа, зупинить тебе? 
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142 Хто, крім Асаллухі, остудить тебе? 
143 Еа, хай зупинить він тебе! 
144 Асаллухі, хай остудить він тебе! 
145 Зів мій повний води, зів твій сповнений вогню: 
146 Зів мій хай погасить зів твій! 
147 Прокляття вуст моїх хай погасить прокляття вуст твоїх! 
148 Підступи серця мого хай погасять підступи серця твого! 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання V.12. 

 
149 Я повалив свого ворога додолу [???] 
150 Я вбив свого суперника [???] 
151 Поперед героєм, Гіррою [???]. 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання V.13. 

 
152 Тікай, спливай, тікай! 
153 Так попливе дихання твоє до небес! 
154 Так погасить Сонце сяяння золи твоєї! 
155 Так прониже син Еа-чарівника спостерігача твого! 

 
Кінець заклинання 

 
Заклинання V.141. 

 
156 Гора хай охопить тебе! 
157 Гора хай залишить тебе! 
158 Гора хай розслабить тебе! 
159 Гора хай розчавить тебе! 
160 Гора хай пожере тебе! 
161 Гора хай зригне тебе! 
162 Гора нехай вирве тебе! 
163 Гора хай істончить тебе! 
164 Гора могутня хай упаде на тебе! 
165 Хай залишиш ти, воістину, тіло моє! 

 
Кінець заклинання 

                                                                        
1 У дещо спотвореному вигляді це заклинання увійшло до розділу «Книга Маклу: Про спалювання злих 
духів» у складі Некрономикона Симона під заголовком «Заклинання гір Масшу». 
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Заклинання V.151. 
 

166 Згиньте! Згиньте! Покиньте! Покиньте! 
167 Летіть! Летіть! Біжіть! Біжіть! 
168 Підіть! Ідіть геть! Вийдіть! Умчітеся! 
169 Хай злоба ваша до небес вознесеться, як дим! 
170 З тіла мого згиньте! 
171 Тіло моє покиньте! 
172 З тіла мого летіть! 
173 З тіла мого біжіть! 
174 З тіла мого підіть! 
175 З тіла мого ідіть геть! 
176 Не повертайтеся до тіла мого! 
177 Не наближайтеся до тіла мого! 
178 Не проходьте повз тіла мого! 
179 Не збирайтеся навколо тіла мого! 
180 Життям Шамаша, всеславного, наказую! 
181 Життям Еа, володаря глибин, наказую! 
182 Життям Асаллухі, богів чарівника, наказую! 
183 Життям Гірри, винищувача вашого, наказую! 
184 Хай покинете ви тіло моє! 

 
[Кінець заклинання] 

 
Заклинання VI.1. 

 
185 Енліль — голова моя, день — обличчя моє... 

 
Кінець п’ятої Таблички Маклу 

                                                                        
1 У дещо спотвореному вигляді це заклинання увійшло до розділу «Книга Маклу: Про спалювання злих 
духів» у складі Некрономикона Симона під заголовком «Хилке Хилке Беса Беса, або Найдієвіші 
заклинання проти полчищ демонів». 
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Табличка IX 
 

[Зауваження до Табличці V] 
 

76 Заклинання [V.1]: «Чародій і чародійка велика...» [???] 
77 Заклинання [V.2]: «Хто пов’язав полову...» Полова [???] 
78 Заклинання [V.3]: «Дуннану, дуннану...» 
79 Трава [дуннану?] 
80 Заклинання [V.4]: «Хто ти, чаклунко, що ворожила невпинно...» 
81 Спали цикорій, чебрець і полову. 
82 Заклинання [V.5]: «Ненависть, що творили ви вороженням своїм, творили 

ви проти себе...» 
83 Заклинання [V.6]: «Хто ти, чаклунко, що сурмить, немов південний вітер 

п’ятнадцятого дня...» 
84 Заклинання [V.7]: «Подоба моя могутня, вигляд мій міцний ...» 
85 Заклинання [V.8]: «Зв’язали ви м’язи мої...» 
86 Заклинання [V.9]: «Ви — води...» Умиротвори водою. 
87 Заклинання [V.10]: «О чарівнику мій і чародійку моя...» Умиротвори во-

дою. 
88 Заклинання [V.11]: «Ти лютий, лють...» Умиротвори водою. 
89 Заклинання [V.12]: «Я повалив свого ворога...» [???] 
90 Заклинання [V.13]: «Тікай, спливай...» У кадилi [???] 
91 Заклинання [V.14]: «Гора да охопить тебе!..» 
92 Помісти гірський камінь над кадилом. 
93 Заклинання [V.15]: «Згиньте! Згиньте!..» Прочитай; 
94 Розпили тонке борошно. 
95 Потім прочитай заклинання «Злий демон, іди в степ!..» у бік зовнішнього 

входу; 
96 Потім оточи входи підсмаженим борошном. 
97 Повернись додому, до місця, де виконував ти спалення, і окропи водою, 
98 Прочитай заклинання «Заклинаю, хай буде зі мною сила всіх богів!..»1 

 
Далі буде... 

 

                                                                        
1 Заклинання «Злий демон, іди в степ!» І «Заклинаю, хай буде зі мною сила всіх богів!» присутні в добірці 
«Книга Маклу: Про спалюванні злих духів» (під заголовками «Вигнання Барра Еддінназу проти духів, 
нападників на Круг» і «Екзорцізм Аннака: Заклинання Небес і Землі і всього, що поміж, проти того що 
утримує дух» відповідно), наведеній в Некрономиконі Симона, але відсутні в оригінальному тексті 
Табличок. Можливо, вони взяті автором Некрономикону Симона з інших шумеро-аккадских текстів 
(наприклад, з Табличок Шурпу (слово «шурпу», як і «маклу», означає «спалювання»). 
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Змій Стародавній 
 

 
«...якщо їжа Ієзабелі є ваш Бог, 
то нехай зтошнить вас, коли ви її їсте 

Іоанн Золотоуст, З «Послання 
Константинопольському соборові 403 року» 

 
 
Семітське слово «ханаан» одного витоку з дравідо-тамільським «анангу» — «му-

ка», «турбота», «страх», тобто «внутрішня сила, що замкнена у предметах, речах, лю-
дях», вона руйнівна, але й благодатна, вона вимагає постійного ритуального контро-
лю та підпорядкування волі людини, а не навпаки. 

Той же ностратичний (бореальний) корінь виявляємо у давньоскандинавському 
слові ygg «страшний» та балто-слов’янському «яга» (чеськ. jeze, jezenka, jezinka; ли-
тов. jega «сила, міць», pajegti «могти, бути спроможним»; латв. jega «розум, сила, 
сенс», jegt «розуміти» [1]). Скандинавське ygg є епітетом самого бога Одіна та присут-
нє у назві світового дерева Іггдрасиль («Кінь Ігга»), яке вкрите медвяною вологою, а 
поїдаюча його листя міфічна коза Хейдрун (Гудрун) напоює нескінченим медвяним 
молоком загиблих у бою воїнів-ейнхейрів. 

Структура відносно міфологічного Світового Дерева Життя проступає з абсолю-
тною чіткістю: плоди з нього доступні тільки трансцендентним істотам, тим, хто не 
скуштував плодів з Дерева Пізнання Добра і Зла. 

У зв’язку з цим виникає співвідношення значень «проступок» > «вина» (пор.: укр. 
«вина», але дав.-інд. vana — «дерево»; валл. gwaith «робити», «здійснювати» (> «при-
чина»), але валл. coeden «дерево»; латин. culpa, дав.-ірл. cоl «Sunde», «Blutschande», 
але ірл. caill «ліс», нім Holz; і.-є. *ker- «робити», «здійснювати» (укр. «кара»), але латв. 
cers «кущ» (той же корінь в укр. «черешня»); дв.-інд. rna «винний (у вчинку)», але нім. 
діал. Ron «стовбур дерева»; дав.-англ. wite «Strafe», «Pein», але дав.-англ. widu «ліс»; 
рос. «у-прекать», «у-прёк», але і.-є. *perku- «дуб»; дав.-перс. pars — «Strafe», «Pein», 
але дав.-верх.-нім. fereh «дуб»; осетин. axxos «причина», але дав.-англ. ak «дуб»; укр. 
«кара», але дв.-прус. karige «mountain-ash, рябина», суч. панджабі kars «дуб» [2]. 

(Бог говорить:) «Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього — щоб вам не по-
мерти (бо тоді недоступні будуть плоди з Дерева Життя)» — (А Змій стверджує:) 
«Умерти — не вмрете (відразу ж)!.. і станете ви, немов Боги, знаючі добро і зло» 
(Буття 3:2-5). 

У міфології доколумбових індіанців Америки дана структура зафіксована насту-
пним чином: «Змія запитала: Чи не хочеш ти мене віднести? — Як же я можу? Ти така 
важка! — Ні, я легка. — Але ти така велика! — заперечив чоловік. — Так, я велика, але 
легка. — Але ти повна риби... — Якщо ти мене понесеш, я віддам тобі всіх риб, котрі 



«АПОКРИФ» В УКРАЇНІ, №1: 10.2013 

 

65 

всередині мене...» [3]. Дивно, що К. Леві-Стросс не помітив тут мотиву «спокушення» 
принципом «мати» (to have). 

«...Символ Змія достатньо прозорий, — аналізує О. Мень. — Перш за все, він 
пов’язаний з уявленням про істоту низу, підступу і в той же час грізно-могутню. Змій 
підкрадається непомітно; жалить раптово; він володіє заворожуючою силою ... В 
древніх космогоніях він уособлював Безодню. Змій був богом родючості й водночас — 
знищення і Хаосу. Ось чому ветхозавітний автор звернувся до образу Змія... В біблій-
ному переданні боговідступництво асоціюється з язичницьким спокушенням, і Змій як 
атрибут богів родючості став символом зла, противлення істинному Богові... В Апо-
каліпсисі «древній Змій», Дракон і Сатана — синоніми. Про цю силу Христос говорить 
як про «князя світу», із котрим Він прийшов боротися. Писання називає Сатану «ба-
тьком лжі» і «чоловіко-вбивцею», бо обман, брехня у гігантських масштабах стали 
знаряддям супроти вищої Правди. «Будете мов боги», — говорив Змій і спокусив, об-
манув чоловіка...» [4]. 

Розкриває таємницю екзегеза церковно-слов’янського еквіваленту поняття 
«змій» — «ГАД» (праслов. *gadъ < і.-є. *guodh- / *guedh-), якому споріднене сербо-
хорв. «гад» — «відраза», «тошнота»; ниж.-луж. gad «отрута», «єхидна», «гадюка»; ли-
тов. geda «встид, сором», дав.-прус. gid-an- «сором»; ст.-англ. cwed «дурний», «пога-
ний»; сер.-верх.-нім. quat «бруд», нім. Kot, нім. діал. Kit «бруд», нідерл. kwaad «злий, 
бридкий»; дав.-інд. gatha «пісня, річ», авест. gatha «піснеспів». Англійське сленгове cat 
«тошнота, вивергати з’їдене» сходить до кореня, представленого в тохар. А kat — 
«викидати, розкидувати» (пор.:грец. skedannymi «те ж саме») та «розорення, заги-
бель, крах» [5] і ранньо-і.-є. біном КХ-ТХ- (де Х — будь-який голосний) > грец. kata, 
хетт. katta «зверху вниз (звідси слово «катастрофа»), те, що вивергається» [6]. 

Змія — гад, яка звернулася в коло, як, начебто, знак родючості, плодючості зо-
бражалася на шлюбному фартухові слов’ян. Також вагітні носили його перед полога-
ми, щоб чоловіче потомство було здоровим і сильним [7]. Також у антропоморфній 
пластиці Трипілля чітко виділяється образ вагітної жінки зі змією, розташованою на 
животі, що, начебто, на думку вчених, охороняє плід в череві жінки [8]. Саме тут, на 
нашу думку, свою таємничу символіку розкриває змія — гад. 

Гад символізує те, що поводить себе як змія: «розтягується, як змія, в’ється, як 
змія, кусає, як змія» (румун. se intinde ca sarpele, se zvircoleste ca sarpele, musca ca 
sarpele) [9]. 

Це прояви тошноти у шлунку. Власне — ранкова тошнота, на яку страждає бі-
льшість вагітних. 

Доктор Марджі Профет з Каліфорнійського університету в Берклі вважає, що ця 
ранкова тошнота має велике адаптативне значення, і що розвинулася вона у процесі 
еволюції для захисту ембріону, який розвивається, від будь-яких токсинів, що можуть 
виявитися в їжі матері. Дослідниця особливо відзначає той факт, що більшість жінок 
страждає від тошноти і блювання у перші три місяці вагітності, тобто тоді, коли фор-
муються органи зародку, і дитя, яке розвивається, отже, найбільш беззахисне навіть 
щодо слідів отрут у дієті матері. Ранкова тошнота викликає стан, за якого вагітна ві-
рогідно відмовиться від продуктів, що містять природні токсини. Але поряд із цим 
вона віддає перевагу легкій низькотоксичній дієті з таких продуктів, як хліб, крупи, 
сир, що на думку вагітної, припинять позови до блювання. Вчені встановили, що у жі-
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нок, котрі або відчувають слабку тошноту, або не відчувають її зовсім, викидні відбу-
ваються в два-три рази частіше звичайного, бо зверненням до усунення блювання, 
цього захисного механізму, нічого не підозрюючи, жінки споживають надто багато 
продуктів, що спричиняють зло ембріонові на ранніх стадіях його розвитку [10]. Зок-
рема, підмічено, що притримування вагітними сирної дієти веде до появи у новона-
родженого лікостомії та ліпраббітії (відомих у народі як «вовча паща» і «заяча губа»). 

Отже, в період вагітності тошнота — «гад» — спонукала до пошуків жінкою 
способів позбавлення від позовів до блювання за допомогою низькотоксичних про-
дуктів, що не викликають блювоти, внаслідок чого токсини не виводяться з організ-
му, а навпаки, впливають згубно на зародок. Символічно ці «низькотоксичні продук-
ти» зображені як «плід з дерева добра і зла»: добро — бо не спричинює ранкову то-
шноту, зло — бо впливає згубно на зародок. 

О. Блаватська вустами єгипетської богині Ісіди промовляє: «...Я була першою, 
котра відкрила смертним таємницю пшениці й життя. Я та, котра піднімається у 
сузір’ї Пса... Радій, Єгипте! Ти, бувший моїм годувальником...» [11]. Але ця таємниця для 
основоположниці теософії так і залишилася непроникною, хоча вона й знала, що об-
раз цієї «сокровенної таїни» у семітів — демон-козел Азазель — є символом відокре-
млення, тобто тошноти і блювання. Вражає, що в ханаанеян Угаріту їжею для богині 
Асірату було зварене козля в молоці або маслі, і вважається, що ця їжа полегшує за-
чаття і пологи у священному шлюбі цариці [12]. 

У ацтеків Мезоамерики бог любові Тласольтеотль є одночасно і богом хвороб-
ливих наслідків любові, пожирачем екскрементів (Тлаелькані), а звідси — й богом 
шаманів, лікарів, акушерів, що дають трави на переривання вагітності [13]. 

Первісток Єви Каїн повторив гріх своїх батьків, які, скуштувавши забороненого 
плоду, цим свавільно змінили свою долю і долю нащадків: Каїн убив Авеля, бо той 
став творцем наступного становища Каїна — від його жертви відвернувся Бог. Уза-
гальнено, причиною бідувань стали розглядатися вчинки предків, за здійснення яких 
їх не слід шанувати. Тому духи мертвих перетворюються на злі потвори, що всіляко 
шкодять живим. Звідси приписується час-від-часу їх «задобрювати» та приносити же-
ртви, що, переважно, підвішувалися на деревах. 
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Шу-Атон, Атланти і Сонячний Павич 
 

Дійсне значення супротивника Бога Сатани забулося і у народному уявленні іуде-
їв співвіднеслося з євр. satan, sitenac «супротивник у суді, суперечці чи війні; перешко-
джаючий; звинувачувач, підбурювач» [1], те ж саме, що й арабське «шайтан» (shaitan). 
Синонімом Сатани є «Люцифер» (латин. «світлоносний»), що екзегеза тлумачить як 
погордливу і безсилу подобу тому світлові, яке складає містичну славу Божества, 
приводить нас до правильної етимології семіто-хамітського «сатана»: ст.-єгипет. sw 
«порожнеча», «світло» + itn «диск сонця», тобто імена богів стародавнього Єгипту — 
Шу і Атон. 

Але чи був у єгиптян бог Шу-Атон? 
У гімні часів Аменхотепа ІV (1419-1400 рр. до хр.е.), відомого більше як Ехнатон, 

мовиться: «Шу, який є Атон» [2]. 
Єгипетський Шу є богом повітря, простору, він розділив небо і землю, тобто є 

володарем тієї частини світу, яку православні називають «митарства» (телонія), де 
мешкають «духи злоби піднебесні». Зображався Шу-Атон, переважно, чоловіком, 
який стоїть на одному коліні з піднятими руками, якими підтримує небо над землею. 
Тобто виконує ту ж функцію, що й Атлант грецьких міфів. Чи не витлумачив грецький 
архонт Солон, повідомляючи світові про богопротивну цивілізацію атлантів, синів 
Безодні (символізовану володарем океану Посейдоном), теонім Шу-Атон грецьким 
його аналогом Атлант? 

У це ж семантичне поле входить і зкинутий з неба, за уявленнями курдів-єзидів, 
світлоносний ангел Малакі-Тауз (араб. «Ангел-Павич»). Оскільки мова курдів нале-
жать до іранської групи мов, то, ймовірно, арабський образ «Малакі-Тауз» витіснив 
більш давню авестійську персоніфікацію космічного простору — Тваша, яка відо-
кремлює небо від землі та виступає в образі павича. У стародавньому Єгипті павич 
вважався символом міста сонця — Геліополя, центру культу богині вологи Тефнут, 
жони Шу-Атона. 

Продовженням солярної теми у міфопоетичному образі павича є у різних тра-
диціях мотиви достатку, родючості, безсмертя (в іконографії західноєвропейського 
християнства павич п’є з євхаристійної чаші, дзьобає плоди виноградної лози тощо). 

 
1. Аверинцев С. С. Сатана // Мифы народов мира. — Т. 2. — С. 412. 
2. Рубинштейн Р. И. Атон // Мифы народов мира. — Т. 1. — С. 12. 
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Олег Гуцуляк 

Яматодамасії — містичний дух Японії 
 

Щоб краще зрозуміти «японський феномен», слід вивчити його історичне корін-
ня, яке можна прослідкувати вже з другої половини ХVІІ ст. 

Першим тезу про національну винятковість та божественну обраність японців 
сформулював Ямадзакі Ансай (1618-1682), священик з військового стану. Він став ос-
новоположником нової релігійної течії, яка прагнула до об’єднання національної віри 
«сінто» — «шлях богів» — з китайським конфуціанством. Вона отримала назву «суйка 
сінто», в якій об’єднані слова із сінтоїстських текстів «сіндзуй» — «божественна ми-
лість» (тобто харизма) — та «мьога» — «священна покрова». Писання Ямадзаки не 
мали жодного ставлення до філософії, але зате служили розкриттю містичного духу 
Японії (Яматодамасії), начебто, осяяного постійною присутністю місцевих богів, пра-
батьків та імператорів Японії, які продовжували жити у всіх японцях, проявляючись у 
традиційних якостях, таких як вірнопідданість, синівське пошанування та вшанування 
духів предків. 

Подальший розвиток теза отримала у творах Ямага Соко (1622-1685). Виходець 
із самурайської родини, він був надзвичайно освіченою людиною, присвятив своє 
життя духовному та фізичному вихованню молоді. Обов’язок (гірі) як моральний ім-
ператив для самурая передбачав абсолютну лояльність та безмежну відданість воло-
дареві. Обов’язок стосовно володаря навіть вищий за обов’язок перед батьками, 
братами та вчителями, а обов’язок стосовно імператора — найбільший обов’язок. Це 
складало основу Божественного Шляху Японії. 

Погляди Ямага Соко лягли в основу самурайського кодексу «Бусідо». Одночас-
но в Японії виникає філософська школа «Кокугакуся», яка прагнула шляхом філологі-
чного аналізу японських історичних книг вияснити, в чому полягав шлях Японії вдав-
нину, до проникнення китайської культури, до того, як він отримав викривлене тлу-
мачення під впливом китайського буддизму. Один з її представників — Хірата Ацута-
не (1776 — т 1843) — стверджував, що всі японці — однієї крові, що імператорський 
дім походить від верховних небесних богів, що предки сьогуна (диктатора) та остан-
ніх даймьо (вельмож) були відгалуженнями сім’ї імператора, що більш дрібні феода-
ли походять від своїх родових богів (удзігамі), що кожен японець походить від яко-
гось бога і тому Японія священна. Вона — Сінкоку («Країна богів») та Кококу («Країна 
імператора»), що робить її винятковою над усіма народами. Імператор проголошува-
вся живим богом — Арахіто-гамі, та японець не є японцем, якщо він не йде Шляхом 
Богів (сінто). 

Пізніше погляди школи «Кокугакуся» розвинула школа князівства Міто. Її лозун-
гом було «Сонно дзьої» — «Владу — імператору! Геть чужинців!» 

Проповідник просвітницького руху «рангакуся» Хонда Тосіакі (1744-1821) зобра-
жував картину Великої Японської імперії, охоплюючої всі північні острови та території 
Азії та Північної Америки, зі столицею десь на Камчатці. Аналогом йому слугувала 
Британська Імперія. 
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В 1868 році сінтоїзм було оголошено державною релігією, а в країні став пану-
вати Департамент у справах сінто (Дзінгікан). Хоча імператорська конституція 1869 
року формально проголосила свободу віросповідань, але була сформульована кон-
цепція «державного сінтоїзму», котрий був проголошений не релігією, а КУЛЬТОМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРАЛІ ТА ПАТРІОТИЗМУ, сумісного з проповідями будь-якої релігії. 
Вони стали вважатися «добривом» для сінто. Лише було заборонене католицтво з йо-
го наднаціоналізмом та вшануванням непогрішимого Папи Римського вище Імпера-
тора... Імператор розглядався у сінто єдиним правителем на землі, на якого покладе-
на місія духовна, спадкована від далеких предків зі світу богів. Ритуал вшанування ім-
ператора та його предків розглядався як громадянський обов’язок японських підда-
них. До догмату про священну та неперервну на віки віків імператорську династію 
(бансей іккей) додається культ священних речей — інсигній, дарованих богинею со-
нця Аматерасу: яшми, дзеркала та меча. Вони символізували справедливість, мило-
сердя та хоробрість. Тому японці відчувають вдячність як суто суб’єктивне прагнення 
душі до імператора, на відміну від «західного» розуміння обов’язку, соціально зумов-
леного. Тільки безкорисливе служіння імператорові дає можливість японській нації 
реалізувати всі свої потенційні можливості. 
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Олег Гуцуляк 

Радість і вина: 
Філософсько — філологічний начерк 

 
Все метафізичне мислення предків базувалося на ідеї, що під час постання Всес-

віту змішалися антагоністичні елементи і що найпершим завданням богів було вста-
новити між ними розділення [Леви-Строс К. Структурная антропология... — С. 209]. 
Людині ж, відповідно, випадає на долю призвичаїтися до цього утвореного богами 
стану «розділення», взнати норми, увійти в роль. А таке жадане злучення, зщеплення, 
з’єднання всього у гармонію здійснене, власне, у світі богів, наявність яких, отже, є 
гарантом для безпеки від ненормованих з’єднань антагоністичних елементів, за ко-
жен з яких «відповідає» певний окремий бог (дух). Власне у цьому й полягає сутнісна 
ідея політеїзму. А отже, оскільки тільки єдність протилежностей породжує красу, то 
краса є лишень, як зауважує фон Шеллінг, досконалим взаємопроникненням або 
воз’єднанням того чи іншого, їх нерозрізненістю, що означає «чудо», і котра пережи-
вається споживачами мистецтва як «...тиха відданість (Hingabe) незмірному, заспоко-
єння у лоні світу», у поклонінні перед божественним. Мистецтво проголошується 
співучастю в божественних ідеях, а причетність до нього — продуктом божої благо-
даті (харизми), її «еманацією» (Ausfluss) у вигляді ідей, котрі суть образи божествен-
ного, розглядувані ж реально — суть боги міфологічних пошуків [Нарский И. С. Запа-
дноевропейская философия ХІХ века. — М.: Высш. шк., 1976. — С. 233-234]. 

Для архаїчної людини суспільство «...є закінчена сутнісна єдність людини з при-
родою, дійсне воскресіння природи, здійснений натуралізм людини та здійснений гу-
манізм природи» [Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс 
К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. — Т. 42. — С. 118; Шилов Ю. А. Прародина ариев: 
История, обряды и мифы. — К.: СИНТО, 1995. — С. 41]. Людина, яка стає відчудженою 
від природи суспільства (з причин перебрання на себе ролі піклувальників за добро-
бут суспільства панівними меншинами), прагне подолати свою відмінність від приро-
ди, від великого Цілого шляхом наступного міркування: «Цю відмінність створила му-
дрість людини, її розумність». А оскільки для язичника це велике Ціле є Природа (а 
отже, Природа = бог), то мудрість, яка відокремлює від бога, отже, є безумством: 
«...виявляється безумом все життя людини, що цілком відокремилося від того бога, 
котрий розкривається у природі» [Боннар А. Греческая цивилизация: От Эврипида до 
Александрии / Перев. с фр. Ред. и предисл. Л. З. Поляковой. 2-е изд. — М.: Искусство, 
1992. — С. 62]. Тому слід робити те, що видається безумством саме для людської му-
дрості: «...Только закружившись в пляске на земле, которая сама несётся в танце, на-
дев шкуру животного, человек достигнет единственно истинной мудрости — безу-
мия безумствующих, Μανια Μαίναδων. Сам сделавшись безумным, то есть вдохно-
венным, он познаёт в себе присутствие бога. Тогда природа предоставит ему в избы-
тке чудесные дары. Она даст ему вино, молоко, мёд. Но присущая ей щедрость ска-
жется особенно в появлении радости. Познание Вакха есть радость... Радость танца и 
пения, радость звучания флейты — и веселия виноградных гроздьев, веселие Афро-
диты и радость Муз — такова жизнь, которая открывается для тех, кто, отказавшись 
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от мудрости разумных, отдаётся Дионису в простоте сердца...» [Боннар А. Греческая 
цивилизация: От Эврипида до Александрии / Перев. с фр. Ред. и предисл. Л. З. Поля-
ковой. 2-е изд. — М.: Искусство, 1992. — С. 62-63]. 

Отже, чини всупереч здоровому глуздові — пий кров, їж сире, розривай самими 
руками живу плоть... Діоніса називали «Сироїд» (Омест). Йому, прозваному ще «Оле-
нятком» (Кемелій), приносилися жертви у вигляді розривання тварин, у які, начебто, 
перевтілювався сам Діоніс (олень, козуля, бик, лев). Бог сам собі приносився у жерт-
ву, вимагав власної пожертвуваної крові (адже це безглуздо для людського розуму!), 
щоб через це отримати назад ту частину себе, котра потрапила у природу, у світ рос-
лин та живих істот. 

Надалі знаком-замінником реального акту чогось незугарного, як от поїдання 
плоті звіра (ворога, божества), стає акт надягання людиною на себе маски — личини 
(вінка, зелені, священного одягу), що дає, начебто, реальне переміщення (перевті-
лення) людини в інше «я», яке герой вже не виставляє напоказ, а здійснює, втілює «та-
ємно», «сакрально», запалюючи своїм настроєм і глядача. «... Влада незвичного слова, 
складність образів і висловлень ... цілком відповідає священному характеру гри і з 
нього витікають» [Хейзинга Й. Homoludens: Опыт исследования игрового элемента в 
культуре // Самосознание европейской культуры ХХ века. — М.: Политиздат, 1991. — 
С. 92]. Це «здійснене-втілене-інше Я», на наш погляд, і є «тотем» (на мові індіан-
алгонкінів — «його рід»), неправильно витлумачене марксистами як віра у спільне по-
ходження і кровну спорідненість людини з певним видом тварин, рослин, предметів 
чи явищ. Версії про народження першопредка від тотемного звіра є лише осягнення-
ми людиною себе у природі і отримання права на «здійснення-втілення-іншого Я», а 
саме: зіткнувшись зі злом, повторити маску ярості, звіриного, бойового («тотемно-
го») оскалу, а не біситися від злоби та ненависті, не плакати. Але явивши оскал, люди-
на замінює рик сміхом, бо зуміла оцінити рівень зла і співвіднести з ним свої можли-
вості. Це породжує у людині явно перебільшену радість [Карасев Л. В. — С. 361]. Але 
одночасно вона породжує сором (церк.-слов. СТЫДЪ; санскр. sati «істина»), бо вияви-
лося, що наша попередня правота є олжею, що ми здійснювали щось недостойне, і це 
самозвинувачення знову ж таки виявляється надто перебільшеним стосовно вчинку, 
який вже втратив свою попередню значимість [Карасев Л. В. — С. 361]. Виходячи з 
цього, слід розуміти символічність пісень про те, що русалки, які пов’язані зі стихією 
сміху, проять у людей одяг, в тому числі і весільний (намітка). Той, хто соромиться 
(русалка), отже, усвідомлює своє безсилля, в ньому повністю відсутня минула самов-
певненість. Той, хто сміється (людина), повністю впевнений у собі, і тому також не на-
лаштований на якусь дію, не прагне поширити свою перевагу далі меж власного смі-
ху. «Сміх і сором, що йдуть у парі, на відміну від архаїчної пари сміх-плач, складають 
ядро дійсно людської, інакше, інтелектуалізованої чуттєвості» [Карасев Л. В. — С. 
365]. 

Як наслідок, ведична персоніфікація перебільшеної радості Рудра (Шива) отри-
мує в дружини персоніфікацію сорому — дочку Дакши богиню Саті, яка, не витрима-
вши приниження з боку батька через любов до Шиви-Рудри, від сорому кинулася у 
жертовний вогонь і згоріла (тут «вогонь» як троп сорому). Термін «саті» досі застосо-
вується до вдів, які спалювали себе на поховальному вогнищі чоловіка. Саті відро-
джується як богиня Парваті («Гірська») й донька царя гір Хімавата («Сніжний»; він же 
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слов’янський Земовит чи Зимовит). Після тисячоліть невдач розрадити згорьованого 
за смертю коханої Рудру вона все ж таки своїм подвижництвом в ім’я Шіви-Рудри 
привертає до себе його увагу. 

Чи не тої ж семантики міф римлян про Парміска, який, побувавши в Аїді, розучи-
вся сміятися (пор. зі стражданнями Рудри після самоспалення Саті!). Ніщо не могло 
його розрадити, аж доки він не відвідав за порадою оракула острів Делос, де побачив 
богиню Латону (Лето) у вигляді грубого поліна (тобто аналога чуринги, за А. Чанише-
вим [Чанишев А. Н. Египетская... — С. 38]). Звісно, поліна для жертовного вогнища. 

Від шлюбу Парваті та Рудри народився бог Сканда («Вилитий»), якого виховали 
богині Плеяд Кріттіки. Культ Сканди тотожний культам двох грецьких богів таїни та 
екстазу Гермеса та Діоніса. Він мовби їх об’єднює. У слов’ян йому аналогічний Переп-
лут (за В. Івановим і В. Топоровим). Ведичну Парваті хроністи-християни, які не надто 
заглиблювалися у язичницький пантеон, на нашу думку, згадали як божество Пореви-
та, якому поклонялися прибалтійські укри. Ян Длугош співставив Поревита з антич-
ною богинею родючості Прозерпіною-Персефоною, яку, згідно міфів, викрав бог по-
тойбіччя Аїд. Щорічне повернення богині на землю супроводжувалося початком вес-
ни. Так її матір Деметра-Церера (яку Длугош ототожнив зі слов’янською Маржаною) 
виявляла з приводу повернення дочки радість. 

На нашу думку, аналогом ведичного Рудри («Ревучий») у прибалтійських слов’ян 
був Руєвит. Тобто слов’янський Переплут народжувався від зв’язку Поревити і Руєви-
та. А у «Словах» християнських апологетів Переплут неодмінно згадується поряд з 
берегинями-русалками. Б. Рибаков ототожнює Переплута з київським богом Семарг-
лом та іранським псом-птахом Сенмурвом (Семургом) [Рыбаков Б. А. Язычество Дре-
вней Руси. — С. 415-416], тобто інваріантом теми «дракон — дерево — русалка», а 
сам теонім Переплут пов’язує з грецьким богом Плутосом [Рыбаков Б. А. Язычество 
Древней Руси. — С. 419], володарем підземних багатств, урожаю хлібних злаків, який 
народився на тричі зораному полі (пор.: Семаргл — Сенмурв, він же Саєна, Шьєна 
згадується у «Рігведі» та «Авесті» як істота не єдиної природи, а в трьох сутях, трьох 
образах), і старо-грецьким словом πλούτος «багатство, достаток, щастя». З останнім 
співставляємо санскрито-авестійське *raj — «багатство, щастя», яке дало такі поняття 
як греко-українське «ірій» та церковно-слов’янське «рай». Останнє стало вдалим поз-
наченням християнського «входження в радість» (Матф. 25: 21) того, що у світі є істота 
безмірно краща, ніж ми, що наша доля і життя, як і все суще, залежить від Нього — 
цього надрозумного і надблагісного начала, а не від чогось безсутнісного, не від яко-
їсь сліпої чи фатальної сили. Бог прагне від людини, аби вона була згідна («со-
образна», σύμμορφα) та подібна йому, виявляла свою внутрішню спорідненість із Бо-
гом, здатність і рішучість до оволодіння досконалістю, «мала Бога в собі» [Смирнов 
М. Добро как правда: Этическая концепция В. Соловьева // Наука и религия. — М., 
1991. — №5. — С. 45-46], тобто здійснювала-втілювала інше «я», інакше буття, вдоско-
налювалася шляхом «будьте досконалі як Отець ваш небесний». Реалізацію цього ду-
ховного начала бачимо і у прагненні до творчості: «...вся наша земна творчість є ра-
дість, яка переплетена з глибокою тугою за досконалим та ідеалом. Ми відчуваємо в 
собі величезні можливості, здійснити які повністю нам не дано. Горизонт і спрямуван-
ня безмежні, а людське життя коротке, як мить. Це стосується не тільки творчості, але 
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й свободи і розуму» [Мень А. История религии в семи томах: В поисках Пути, Истины 
и Жизни. — М.: Слово, 1991. — Т. 1. — С. 120]. 

Якщо християни цю невідповідність «земного» і «райського» буття долають фа-
булою перспективи безкінечного розвитку особистості, далеко за межами її нинішніх 
умов буття отримує вона дійсний простір, то для язичників (і всіх попередників хрис-
тиянства) такою фабулою (латинський еквівалент грецького μύθος «міф») був текст, 
наприклад русалля, завдяки якому індивід «в-ключався», «в-ходив» шляхом навчання-
участі (ініціації) у загальному процесі природної взаємодії (отримував у ній свою част-
ку, ставав «съ частью»), етика його поведінки ставала повністю підпорядкованою ін-
тересам общини, традиціям, освяченим буттям предків [Грица С. Й. Народний про-
фесіоналізм // Мистецтво та етнос: Культурологічний аспект. — К.: Наук. думка, 1991. 
— С. 5-6]. Сучасність (су-част-ність) індивідом сприймалася виключно як потреба «від-
творення природної субстанції без установки на її зміну», тобто як потреба істини, мі-
фологема якої: хатт. ištanuš «Бог сонця» // хетт. ištanza «душа», «сам» < хатт. Eštan 
«Бог сонця» ~ аккад. išatu (m) «вогонь» // аккад. išum «брат сонячного бога Шамаша, 
посол і радник богів, піклувальник за людей» [Афанасьев В. К. Ишум // Мифы народов 
мира. — С. 595] ~ шумер. izi «вогонь» + dum (uzi) «бог родючості Думузі» (букв. «іс-
тинний син»), мати якого — дракон небес Амаушумгальанна [Афанасьева В. К. Думу-
зи // Мифы народов мира. — С. 409-410]. 

Міф про бога Думузі аналогічний міфам про вмираючого та воскресаючого бога. 
У грецькій передачі цей теонім виступає як Даозос, Даоннос, що дає підстави вважа-
ти, що в іонійсько-фракійській передачі він міг мати форму саме як Діоніс, а у середо-
вищі семітів зазнав народноетимологічного вирівняння в Адоніс (фінік. dn «господар, 
володар»). Однак, у Елладу Діоніс-Адоніс прийшов у якості двох різних етнічних богів. 

Для еллінів Діоніс стає впізнаним прадавнім богом Вакхом (βακχος; латин. 
Bacchus ~ дв. — інд. bhaga «доля, щастя, власність» ~ ст.-слов. БОГЪ [Трубачев О. Н. 
Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. — М.: Наука, 1967. 
— С. 26] ~ дв.-інд. bhaga «vulva», bhagya «сексуальна насолода» ~ фрак. βαγαίος «оде-
ржимий», «багатий», «швидкий» [Васильева М. Гора, бог и имя: О некоторых фрако-
фригийских паралелях // Вестник древней истории. — М., 1990. — №3. — С. 98]. 

«...Пізнання Вакха є радість. В трагедії саме це — основна тема хорів. Радість 
танцю і співів, радість звучання флейти і веселощі виноградних грон, веселість Афро-
діти й радість Муз — таким є життя, яке відкривається для тих, хто, відмовляючись 
від мудрості розумних, віддаються Діонісу у простоті серця. Ця релігія, що набуває 
радості у спілкуванні з природою, яка, згідно з античним розумінням, не є творення 
бога, але сама вцілому божественна, ця релігія для нас має певну назву: це язичницт-
во...» [Боннар А. Греческая цивилизация: От Эврипида до Александрии / Перев. с фр. 
2-е изд. — М.: Искусство, 1992. — С. 63]. 

Тому стає зрозумілою діонісійська сентенція «in vino veritas» — «У вині — істи-
на». Саме ж слово «вино» виводиться з фінікійського «йайн» (yayn), яке співставляєть-
ся з санскр. yoni «джерело», «жіночі геніталії» (букв. yayoni «котра джерело» насоло-
ди ~ англ. girl «дівчина» ~ укр. ЖЕРЛО, ДЖЕРЕЛО), оскільки індоарійські мітаннійці 
Близького Сходу протягом ХVІ — ХІІІ ст. до н. е. перебували у безпосередньому кон-
такті з фінікійцями, утворивши спільно з семітами симбіотичну державу на півночі су-
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часної Сирії та південному сході Туреччини. Давньо-індійський культ Йоні є складовою 
частиною культу індуїстської богині Парваті-Саті. 

Вірогідно, що дошумерською паралеллю Йоні-Парваті є богиня Ін-анна («Ін-
милостива», «планета Венера», «володарка небес»), покровителька родючості та ко-
хання, мужем якої був уже згаданий Думузі. У греків вона трансформувалась у боги-
ню Хіону («Сніжна»), яка народила від Діоніса-Думузі бога Пріапа, покровителя садів, 
виноградників, отар тощо. Як богиня ранкової зорі Ін-анна тотожна етрусько-
італійській богині Венері (латин. venus «любов», venia «милість»; іспан. venero «дже-
рело», «витік», «початок» ~ санскр. yoni «джерело», «жіночі геніталії»; слов. ЖОНА). 

Їх аккадо-вавілонська паралель — богиня Іштар (Астарта), вона ж — грецька Ас-
трея («Зоряна»), дочка Зевса і Феміди. Астрея вважалася втіленням справедливості 
(Дікеосіне, де Діке — «звичай»), сестра Стидливості. Астрея у Золотому віці правила 
світом, а коли зіпсувалися звичаї, і у 2774 р. до н. е. (за М. Чмиховим [Чмыхов Н. Исто-
ки язычества Руси. — К.: Лыбидь, 1990. — С. 335]) настав Бронзовий вік, Астрея-Іштар 
повернулася на небо і перетворилася там на сузір’я Діви (дв.-інд. devi «богиня» < dev-
«сяяти»). У міфології індусів ця богиня відома як Тара («зоря»), яку викрав у богів-
девів бог Місяця Сома. Брахма повернув Тару богам, але вона вже народила від Соми 
бога Будху («мудрий», «планета Меркурій»). 

Люди сприйняли втечу богині за свою власну вину. Але реакція на осягнення ви-
ни — це не ненависть до самого себе, а стимул до того, щоб виправитись. Е. Фромм 
чітко вловив мотив: коли ми грішимо, а потім реагуємо на гріх — але не страхом, а 
піклуванням про спасіння — ми можемо стати людьми у повному розумінні цього 
слова (дв.-інд. manu, нім. Mann, англ. man «людина» < man — «мислити»). У мисленні 
людей, центром якого є ствердження сили людини, її гідності Богові, саме досвід ра-
дості, а не горя, саме осягнення вини (гріхів) означає повне визнання людської сили, а 
не досвід безсилля [Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. — М.: Полити-
здат, 1989. — С. 201]. 

Інакше: усвідомлення гріха (санскр. grah «схоплювати», «брати», «отримувати») 
декларує цим самим спосібність людини здійснювати як розділення (грец. δια — «ро-
зділення» + βουλη «воля», «прагнення», «роздум» = διαβολος «диявол»), так і 
воз’єднання (грец. συν-/συμ — «спільна дія», «співучасть», «одночасність», «заверше-
ність» + βουλη = συμβολη «об’єднаня», «зрощення», «злиття», «край», «шов», «пора-
да», «настанова», «узагальнення», «символ». 

Людина спробувала «стати мов боги», присвоїти собі верховну владу над світом 
і його таємницями та зробити це без Бога. Бог став «предметом заздрощів, Богом — 
суперником» для людей [Мень А. История религии в семи томах: В поисках Пути, Ис-
тины и Жизни. — М.: Слово, 1991. — Т. 2. — С. 293]. 

У індо-європейців ця міфологема виступає як повстання всіх — богів та людей — 
проти верховного Бога-Громовержця. Заколотники потерпіли поразку і скинуті на зе-
млю. Серед них — син Громвержця., який перетворився на опійну рослину (мак — у 
балкано-балто-слов’янских народів, виноград — у греків, сома — у індоаріїв тощо). 
Однак, як єдиний та істинний син (пор.: теонім Думузі «істинний син») Громовержця, 
він проходить обряд випробування (ініціації), воскресає в оновленій іпостасі та отри-
мує владу над сезонними змінами у природі [Судник Т. М., Цивьян Т. В. К реконструк-
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ции одного мифологического текста в балто-балканской перспективе // Структура те-
кста. — М.: Наука, 1980. — С. 242, 283]. 

Вважаємо, що праслов’янське ім’я сина Громовержця містило у собі до-індо-
європейський фонетичний комплекс *eš + *tan-, що кодує відповідну семантему: 

 

Іасіос Танатос у греків 

Езус Донн у кельтів 

Ас Одін у германців 

Аші Даена у іранців 

Вішну Адіті у індусів 

Ветус Оціум у римлян 

Веціас Тевс у латвійців 

Авсень Таусень у в’ятичів 

(Все)Вишній Таємний в українців 

 
Суть семантеми полягає у священному жахові, і у тому, що почуття підпорядку-

вання людини цій безмежній силі породжує розраду (грец. «міф», латин. «фабула») у 
вищому замислі (Διός νόος як витлумачення теоніму Διονυσος «Діоніс»), у промислі 
(μαντεια) як присутності Бога у світовому розвитку на шляху до істини. «Все взяте ра-
зом — насолода і розпачі життя — і є та засліплююча таїна, яка долає людину» [Бон-
нар А. Греческая цивилизация: От Эврипида до Александрии / Перев. с фр. 2-е изд. — 
М.: Искусство, 1992. — С. 65]. 

Розрада у Богові — цілком християнське переживання: Ісус (ст.-євр. jehošua 
«бог-поміч», «спасіння», «Спас») виступає як даритель істинного знання (грец. πιστις 
«віра», «знання», «переконання», «місія») про те, що «серце наше там, де скарб наш» 
(Матф. 6: 21), що означає, що «в людини є і щось глибше, ніж її серце — бо саме серце 
вже прикріплюється до того, що дух людський обирає своїм скарбом» [Зеньковский 
В. Принципы православной антропологии // Русское зарубежье в год Тысячелетия 
крещения Руси: Сборник. — М.: Столица, 1991. — С. 118]. А цим скарбом, «сокрови-
щем», «сокровенним» є у людини скорбота (ст.-слов. СКОРБЬ), туга як спогад про ра-
дісне минуле, про минулу славу, про блаженний та нехворобливий стан (опоетизова-
но: про втрачений рай, про «золотий вік» чи «золотий рід», про русальну добу тощо). 

Зразком містичного спілкування з божественним і аскетичного усамітнення для 
цього спілкування є біблійний Єнох (ст.-євр. hanok «вчитель»), образ покаяння для по-
колінь. Єнох, чоловіча іпостась Ін-анни-Астарти, виступає як першоверховний прави-
тель, правитель людства, правління якого відображало «універсальне і справедливе 
царство сонця» [Аверинцев С. С., Иванов В. В. Енох // Мифы народов мира. — Т. 1. — 
С. 435]. Взятий на небо, як грецька Астрея, він, згідно з віруванням, неодмінно повер-
неться на землю. 

Скорбота породжує рух до Бога, але через участь у церкві, тобто у спільноті, ду-
ховному «трайбі», визначеній у християнській містиці як Тіло Христове, бо «Церква є 
шляхом спасіння через «засвоєння» і «прилучення» до спокутного подвигу Спасителя» 
[Зеньковский В. Принципы православной антропологии // Русское зарубежье в год 
Тысячелетия крещения Руси: Сборник. — М.: Столица, 1991. — С. 81-82]. Це завдання 
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для кожної особистості тлумачиться християнством як «свій хрест» (Матф. 16: 29), як 
вільна участь у «ігові Христовім» (Матф. 11: 29-30), у спокутному подвигу Його спасіння 
і преображення світу та людей, в чому слід людству виявити свою внутрішню срод-
ність, здатність і рішучість до оволодіння досконалістю. 

Саме використання християнами символу хреста і помазання на хрестний под-
виг підкреслює їх слідування Закону-Етосу, який відобразився, в тому числі, і у слов’ян 
(у літописах особливо етизуються поляни). У багатьох традиціях хрест теж є характе-
рною ознакою, знаком творчого начала, як от у індуїзмі таким знаком виступає лінгам 
(санскр. linga «характеристика» ~ латин. lingua «язик» < lino «мазати, натирати» ~ грец. 
χριστος «помазаник, освячений» < χριω «мажу, натираю, освячую»). Творення з лю-
дини з хрещенням і миропомазанням «нової людини» втілено у драмі, атмосфера якої 
— пасхальна радість, бо минуле цього моменту постає чистим і світлим видінням: все 
є колообіг, повернення до ідеального (Еклезіаст 1: 9-10). Щоправда, не «вічне повер-
нення», як у язичництві. А одноразове. Назавжди. 

Бажаючи гармонізувати суспільство, пророки і волхви центром своїх вчень зро-
били ідею морального життєвого і посмертного шляху людини та всіх істот. Так, саме 
волхви вселяють у людину оптимістичну ідею (міф) вічного колообігу тіла і душі. Ін-
акше, без цієї ідеї у світі, де ще не прозвучало Одкровення (Євангеліє), язичник, усві-
домлюючи свою духовну і фізичну кінечність, прийшов би до хаосу вседозволеності. І 
тільки тоді, коли основні ідеї істинної ветхозавітної релігії міцно увійшли до свідомості 
народу, явилося Одкровення про вічність» [Мень А. История религии в семи томах: В 
поисках Пути, Истины и Жизни. — М.: Слово, 1991. — Т. 2. — С. 296]. 
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Олег Гуцуляк 

Філософія, зрештою1
 

 

 
Найкоротший шлях до самого себе 
веде довкола світу. 

Герман КАЙЗЕРЛІНГ 
 
...Отак на вітрі 
Пожежа знищує ліс. 
Не зраджуй! 

Тарас МЕЛЬНИЧУК 
 
 

1. 
 
 

Київський російськомовний щомісячник «Взгляд» (редактор — Лесь Качковсь-
кий, доктор хімічних наук, письменник і виходець з Буковини) у числі 1-2 за 1997 рік 
подає (без підпису) у вигляді редакційної статті притчу про вихід із лісової хащі (наво-
димо мовою оригіналу): «Большую цель можно достигнуть. Мальчик заблудился в ле-
су. Он не знал, что делать и куда идти. Начал даже плакать. Но потом взял себя в ру-
ки, набрался храбрости, забрался на большое дерево и увидел свой путь. Где нам на-
йти такое дерево, чтобы не плутать в жизни? Такое дерево есть. Это наша большая 
цель, но она должна быть действительно большая, как это дерево. А значит, лежать 
за пределами жизни. Большая цель — это цель, которую можно достичь. Но только 
после смерти... Большая цель помогает увидеть свой путь... Человек, не имеющий 
большой цели, не знает свой путь. Это непутевый человек. Ведь он ставит только це-
ли, достижимые при жизни». 

Виникає запитання: якщо ти заволодів ціллю (виліз на дерево), тоді навіщо шу-
кати шлях? Хіба не логічніше інше: ми видряпуємося на дерево саме тому, щоб знайти 
з його висоти ціль — шлях виходу з лісу? Отже, автори газети «Взгляд» підмінюють 
засіб на мету. 

Так, важко побачити шлях, коли всі дерева однакової висоти і однаково закри-
вають краєвид і сам шлях, що плутається десь внизу, на грунті, де «...коріниться... ко-
жне суще як суще»2. 

                                                                        
1 Автор дотримується парадигматики як методологічної основи усвідомлення всезагальних, межових 
підстав, універсальних для всієї людської культури, що й зумовлює значну кількість цитат та позицій. 
2 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избр. стт. позд. периода творч. / Перев. с нем. Под 
ред. А. Л. Доброхотова. — М.: Высш. шк., 1991. — С. 74. 



«АПОКРИФ» В УКРАЇНІ, №1: 10.2013 

 

79 

На це Г. Гегель розраджував: «...Що з того, що нам заваджає листя! Або гілки! 
Пробивайтеся до сонця, а якщо змучитеся, теж добре! Тим приємнішим буде сон!»1. 

Одначе така «захмарна» перспектива мало-кого приваблює у наш посткомуніс-
тичний час (власне, на гегелівській традиції, що йде від Платона, базує свій світогляд 
марксизм). 

Тоді, принаймні, слід очікувати на листопад. Навіть спробувати допомогти йому. 
Для цього А. Камю в своїй Нобелівській лекції наводить іншу притчу: після того, як Лу 
Андреас-Саломе відмовилася вийти за Ф. Ніцше заміж, він «...занурився у повну само-
тність; пригнічений і водночас наснажений перспективою своєї величезної праці, кот-
ру йому тепер випадало здійснити без жодної допомоги, він ночами блукав горами, 
що оточували Генуезьку затоку і, розпалюючи гігантські вогнища з листя і віття, диви-
вся, як їх пожирає вогонь»2, «...той первинний вогонь, котрий перемагає все кінечне і 
буденне у людському Я»3. Як сказав М. Фуко, «...Ніцше... спалив заради нас ще до то-
го, як ми народилися, плутані обіцянки діалектики та антропології»4 

Цим вогнем для Ф. Ніцше є «воля до влади», заради якої здійснюється зречення 
від «волі до життя» в умовах нівелюючої особистість (das Man) влади Маси: 
«...Завдання полягає в тому, щоб розлучитися із самою волею до життя, для цього 
слід піднестися і над його гіркотою, і над його однобарвністю, і над його строкатіс-
тю»5. Будучи відданим учнем А. Шопенгауера, Ф. Ніцше вчинив так, як написано вчи-
телем в «Ідеях етики»: першим та найважливішим кроком у запереченні волі до життя 
є істинна і чиста безшлюбність. Тобто не накладати на себе руки, бо ж самовбивця 
відштовхується не від самого життя, а тільки від того, що робить його неприємним і 
заважає насолоджуватися його радощами, чому й кладе кінець усім цим подіям, що 
отруюють життя. Іншими словами, «...Оскільки воля сама по собі не має мети і оскіль-
ки всяке конкретне бажання спрямоване лише на той короткотривалий стан, який 
породжує біль свого повторного відновлення, єдине щастя, яке нам судилося пізнати, 
полягає у зреченні. Лише тоді ілюзорні об’єкти бажання перестають хвилювати нас, і 
ми починаємо проникати зором за вуаль Майї до універсальної волі, яка лежить в її 
основі. Самосвідомість, яка різнить нас від тварин, приносить лише усвідомлення ро-
зчарування, і якщо їй судилося стати нашою втіхою, то вона має бути спрямованою на 
показ ілюзорної природи бажання. Зречення різниться від спокою, воно має вартість 
лише тоді, коли воно приходить на зміну сприйняттю марноти тимчасових прагнень. 
Звідси: його можна досягти, лише здобувши досвід, ставши мудрим. Саме це роман-

                                                                        
1 Гегель Г. В. Г. Работы разных лет: В 2-х тт. — М.: Наука, 1971. — Т. 2. — С. 224. 
2 Камю А. Художник и его время // Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство / 
Пер. с фр. Общ. ред., сост. и предисл. А. М. Руткевича. — М.: Политиздат, 1990. — С. 376. 
3 Хамитов Н. Философия человека: Поиск пределов. Пределы мужского и женского: Введение в метаа-
нтропологию. — К.: Наук. думка, 1997. — С. 57. 
4 Цит. за: Соболь О. Н. Постмодернистская перспектива: От метафизики рабского состояния к филосо-
фии беспокойной свободы // Социальная перспектива (Философско — методологический анализ совр. 
зарубежных концепцмй) / Отв. ред. А. Т. Гордиенко. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 75. 
5 Нарский И. С. Артур Шопенгауер — теоретик вселенского пессимизма // Шопенгауэр А. Избранные 
произведения / Пер. с нем. Сост., предисл., примеч. И. С. Нарский. — М.: Просвещение, 1992. — С. 31. 
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тичне захоплення актом останнього (але не зрілого) зречення лягло в основу філосо-
фії вагнерівського “Кільця нібелунгів”...»1. 

Як резюмував К. Ясперс, Ф. Ніцше зрозумів, що людина не може досягти своєї 
мети, якою вона бажає тільки саму себе, «йти далі» («шляхом через ліс»), але без Бо-
га, і тому повторював завжди слова Гете про те, що дійсну повагу можна відчувати 
тільки до того, хто не шукає самого себе і що самовіддані характери такого роду зу-
стрічаються тільки там, де стикаємося з міцно вкоріненим релігійним життям, засно-
ваним на непохитних основах віросповідання, самодостатнього в тому сенсі, що воно 
не залежить від часу з його духом та його наукою. А отже, за Ф. Ніцше, слід не шукати 
самих себе, щоб знайти людину2. 

Позиція Ф. Ніцше є мужнім («надлюдським») прийняттям індивідом вироку долі 
(у християнстві говорять про «взяття свого хреста»). Це — «шлях вогню через ліс», 
«шлях Рами», «шлях Пандавів», «шлях андекавів». Це, за Е. Юнгером, своєрідна «пар-
тизанська війна» на духовному фронті, коли людина самостійно протистоїть («не-
антействує») ворожим їй обставинам. Це призводить «йдучого через ліс» до зустрічі з 
самим собою, в результаті чого він здобуває «спадок», тобто первісний духовно-
тілесний родовий зв’язок. Як Зігфрід, йдучи через ліс, зустрічає Дракона і здобуває 
Скарб Нібелунгів... Як Персей, що перемагає Дракона і отримує Андромеду та всю 
Ефіопію... 

Але слід не блукати між деревами, не шукати шлях поміж них. Слід нехтувати 
ними. Не самими «листями» та «гілками», а самими «деревами», тобто не елементами 
сущого (предмети, що оточують людину, та безособистісні відносини), а самим су-
щим, у владі якого людина (Das-Sein) і перебуває, а отже — і не бере до уваги вимоги 
буття. 

 
 

2. 
 
 
Філософія («любомудрість»), начебто, є поверненням людини до самої себе, до 

первісного буття (Sein, l’etre), свідомим встановленням відповідності свого існування 
з ним, реалізацією екзистенціальної людської сутності. Ні мислення, ні мова, ні жодні 
інші інтелектуальні акти не можуть пробитись у буття крізь «хащі»-суще (l’etant), вони 
«застрягають» у них. Буття є непізнаваним науковими методами, предметною свідо-
містю взагалі, воно іманентне (внутрішньопритаманне) свідомості як такій. 

Тільки усвідомлюючи, що все це — лише суще (і що буття є і є тільки як буття 
всього сущого), ми прислухаємося до «голосу буття», дослухаємося до нього, сліду-
ючи за його покликом. 

Автор «Буття і часу» додає, що очікувана нами відкритість полю зору «...нам ще 
просто не зустрілася», не зустрілося «...те, що дозволяє горизонтові бути тим, чим він 
є», тобто «...горизонт і трансцендентність доступні тільки з висоти речей і нашого уяв-
                                                                        
1 Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / З англ. — К.: Основи, 
1998. — С. 201-202. 
2 Ясперс К. Ницше и христианство / Перев. с нем. Под ред. Т. Ю. Бородай. — М.: Медиум, 1994. — С. 57-
58. 
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лення та визначаються лиш у ставленні до них»1. З погляду М. Хайдеггера єдиним 
ключем до буття як такого є поетична мова, яку досліджують феноменологічним ме-
тодом пізнання, що, за В. Болюбашем, «...дає нам неупереджений підхід до пізнання 
дійсності, тобто підхід відкритої думки й розуміння людини як існуючої істоти з моме-
нту до моменту. Людське буття (—) це екзистенціальний процес, який неможливо 
всеохопно раз і назавжди пізнати»2. Ця безкінечність, що й розкриває сенс людини і 
людства, і є тим «телосом», у світлі якого існує постійне іманентне осмислення людсь-
кого існування. 

На думку К. Ясперса, для досягнення «безумовного буття» слід пройти три етапи 
трансцендування: 1) орієнтація у світі (усвідомлення обмеженості тільки предметного 
його витлумачення); 2) прояснення екзистенції (усвідомлення душі); 3) читання шиф-
рів «трансценденції». Цими шифрами є наявне буття природи і людини. Також зашиф-
рованими виразами трансценденції є мистецтво (від класики до авангарду, фотореа-
лізму та поп-культури), що є одночасно й особливим типом інтенціональності: воно 
звернене до духовного світу особистості. На думку М. Дюфрена, мистецтво не тільки 
повертає людину до самої себе, але й відкриває «людське обличчя» речей, виражаю-
чи тим самим гармонійну єдність людини й природи (які, як визначалося вище, є ши-
фрами трансценденції) і дозволяє людині повернутися до первісного, неспоживаць-
кого ставлення до природи. 

Найбільш вдало читати шифри трансценденції здатен той, хто стоїть ближче до 
міфологічної епохи. «...Міф — це постійна, стійка і водночас внутрішньо рухома обра-
зно-сюжетна модель, що виражає, тлумачить і частково проектує найуніверсальніші 
особливості та закономірності людського буття»3. 

 
 

3. 
 
 
У ситуації «недобування до Буття» певні традиції звертаються до Небуття. На-

приклад, буддизм наголошує на тлінності всього існуючого, світотоворчим началом 
оголошується велике Ніщо («Шунья», Порожнеча), «...бо воно єдине у світі є незни-
щуваним...: воно є деякою органічною цілісністю, що віддзеркалює й водночас вби-
рає у себе всі наявні та можливі смисли. Тому воно здійснюється і як Сансара — без-
перервний та нескінчений потік перетворень, і як Нірвана — абсолютне осердя пог-
линання й занурення смислів до одвічного заспокоєння. В... буддиській філософії була 
розвинена своєрідна “негативна діалектика” — метод спростування буття як первин-
ної визначеності світу. Це був ніби дзеркальний відбиток діалектики греків (Зенон, 

                                                                        
1 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избр. стт. позд. периода творч. / Перев. с нем. Под 
ред. А. Л. Доброхотова. — М.: Высш. шк., 1991. — С. 116. 
2 Болюбаш В. Переживання буття нації з погляду екзистенціяльної феноменології (Погляд на творчу 
думку укр. дисидентів) // Збірник на пошану Володимира Янева / Ред. О. Горбач. — Мюнхен: Вид-во 
УВУ, 1983. — С. 190. 
3 Андрухович Ю. Поетичний текст як нашарування міфів (Зі спостережень над «Книгою Лева» Б. — І. 
Антонича) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. — Ів. — Франківськ: Плай, 1995. — Вип. 1. 
— С. 180. 
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Платон, та інші), спрямованої, навпаки, на спростування істинності небуття і ствер-
дження буття»1. 

Власне у боротьбі з буддизмом індуїстська «контр-реформація» стала на пози-
цію, що без буття саме Небуття не могло би бути як таке, а тому є Первинне Буття і 
ми маємо всі підстави говорити про його первинність («аді-ті») стосовно до Небуття 
(«а-діті»). Наприклад, «...Радхакрішнан стверджує, що притримується ідеї “первинно-
сті буття”, що лежить в основі всього: “Дійсне існування світу означає існування Бут-
тя, з котрого він походить. Буття — це основа будь-якого існування, хоча саме по собі 
воно є чимось існуючим”... Радхакрішнан вважає, що, хоча буття і носить об’єктивний 
характер, тобто не залежить ні від чого, воно, однак, не є об’єктом серед об’єктів і в 
цьому сенсі не існує як схоже до решти... Буття... ні від чого не залежить і навіть не 
може бути поставлене в один ряд з усією рештою. «Якби не було Буття, ніщо не мог-
ло б існувати. Буття — у всьому, що існує... але саме не має жодної основи. Це не 
об’єкт думки, це не продукт виробництва. Воно являє собою абсолютний контраст 
відносно всього сущого, воно корінним чином від нього відмінне». Принципова від-
мінність Буття визначається його божественним, духовним характером. Власне на 
божественності тримається його творча сила, що створює й пронизує все суще. Тому, 
«якщо щось існує, отже, є Буття... і воно — Божественний Дух»... Радхакрішнан вико-
ристовує поняття «Верховне» (The Supreme), Абсолют, Світовий Дух, Універсальне 
Буття та інші для вираження системи взаємозв’язків зі всесвітом... Сутність буття пі-
знавана. Потребу до пізнання... і безумовну можливість... пізнання Радхакрішнан 
пов’язує з природним прагненням людини до свободи і щастя. «Людина не може бути 
щасливою без пізнання істини»... «Істина, — вказує він, — не відображення реальності 
у почутті та інтелекті, а творча містерія, котру випробовує душа у своїй найглибшій 
суті. Це не питання про суб’єкт, що пізнає об’єкт. Вона включає у себе усвідомлення 
того, що суб’єкт і об’єкт єдині у глибшому сенсі, ніж це може пояснити будь-яка фізи-
чна аналогія»2. 

В європейській традиції Буття (Трансценденція, Абсолют, Бог) є «таїною», «несу-
бстанційним абсолютом» (за Г. Марселем), «Ніщо» (за Ж.-П. Сартром), що ототожню-
ється зі «свободою». Е. Фромм конкретизує трансценденцію як спонтанну активність 
цілісної, інтегрованої особистості, а Е. Кехлер — як «життєву силу» («продукт цілісної 
органічної конституції»). У Ф. Ніцше життя являє собою специфічну волю до акумуляції 
«сили» (Macht «сила», «влада»), і ця сама «воля до влади» є лише «пафос» — найеле-
ментарніший факт, з котрого тільки і виникає становлення, дія. 

Людське буття, за Г. Марселем, є «буттям-всупереч-смерті» (за П. Тілліхом та А. 
Камю — це «мужність бути»), тобто «буття-всупереч-небуттю», відмова підкоритися 
диктатові Небуття (з його декларацією «Навіщо жити, якщо все одно помирати!»), за-
явивши: «Ні! По-вашому — не буде!» (слід розрізняти проголошення заперечення ли-
ше певним формам буття, як це наявне у М. Шеллера, та Велике «Ні» — Небуттю). 

                                                                        
1 Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. — К.: Абрис, 1995. — С. 106. 
2 Литман А. Д. Философская мысль независимой Индии (Академические системы и религиозно-
философские учения). — М.: Наука, 1966. — С. 118-122. 
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Воїнами Буття (Warrior of Being), пасіонаріями ставали як Чінгізхан, Аттіла, так і 
Богдан Хмельницький: у першого відібрали табуни, у другого та третього, відповідно, 
— священні могили та хутір... У «межових ситуаціях» («у черты», за М. Реріхом) самій 
людині з особливою силою відкривається екзистенція як буттєве ядро особистості, як 
буттєва характеристика людської реальності. «Межова ситуація» (війна, боротьба, 
змагання, страждання, смертельна хвороба, смерть тощо) у кожній людині здійснює 
«...невідворотнє усвідомлення власної кінечності, вириваючи її зі світу повсякденності, 
заклопотаності, пристрасті і гіркота котрого виявляють тепер свою несуттєвість. І 
тільки насправді переживши тендітність і кінечність свого існування, людина може ві-
дкрити для себе трансцендентний світ (особливий рід буття — О. Г.), конкретніше, 
його існування, таємним чином пов’язане з її власним. Тільки знаки трансцендентного, 
виявленні у цьому іманентному світі, можуть освітити новим сенсом людську екзис-
тенцію, вказавши у той же час всю глибину і значимість екзистенціального спілкуван-
ня з іншими (іншим) — перед обличчям трансцендентного»1. Саме у «межовій ситуа-
ції» переживання тісніше зв’язує людину із буттям, ніж рефлексія, бо «...емоція, що 
збігається з реальністю, не тільки виражає пізнання, але є саме пізнання, готове до дії, 
вже сама дія»2, вона — расова реакція людини, коли, щоб врятувати життя перед за-
грозою смерті, виступає одвічний інстинкт3. 

Суть пасіонарія полягає в абсолютному подоланні ним тих чи інших явищ, сте-
реотипів, метанаративів, що претендують на абсолютну цінність. Воїн Буття, постав-
лений на поле бою «звитяжного духу», — одержимий, і лиш за ним, зрештою, людст-
во погоджується визнати (після багатьох невдалих спроб вгамувати) право на відхи-
лення від «буденного світу», на відмову від боязні втратити самого себе, якщо один із 
власних вчинків, що випадково вирвався з-під контролю, здійсниться і заведе суб’єкта 
далі, ніж він хотів, ніж він розраховував4. Він втікає від «повсякденності» у «незвичні» 
події (андерграунд, «межові ситуації», еміграцію або революцію), у невідомість на-
ступного подарунку долі з реальним передбаченням свого певного психологічного 
стану. У цій втечі й проступає «страх» (der Angst), що охоплює всю сутність людини 
(просто страшно, страшно «бути», коли у тебе відбирають табун, хутір, заробітню 
платню, дружину, особистість) як особливе «розташування» людського існування, що 
звільняє екзистенцію від «розпаду» (так вдало проілюстрованого в українській літера-
турі Ю. Іздриком у романі «Воццек»). Саме цей страх, як говорить М. Хайдеггер, при-
мушує людину зосередитися на своєму власному бутті й зробити неважливою навко-
лишню «матеріальність», протиставити себе ситуації, коли відбувається перетворення 
його у річ, предметність. Іншими словами, «...вирвавшись із «речеподібного» недійс-
ного існування, людське буття набуває своєї справжності у якості можливості й тим 
самим «екзистує» у модусі майбутнього, названого Хайдеггером як «забігання впе-
ред» (Vorwegsein). Ось тут, набуваючи свого справжнього («аутентичного») існування 

                                                                        
1 Гайденко П. П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса // Ясперс К. Смысл и 
назначение истории / Пер. с нем. — М.: Политиздат, 1991. — С. 18. 
2 Senghor L. S. On African Socialism. — London, 1964. — P. 71. 
3 Senghor L. S. Negritude et humanisme. — Paris, 1964. — P. 12. 
4 Лэне П. Ирреволюция /Пер. с фр. Предисл. Л. Зориной. — М.: Прогресс, 1975. — С. 248. 
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в якості вільної, екзистенція стає «своїм-буттям-наперед», тобто здатністю уяснити 
свої можливості й здійснити вибір»1. 

Вибір людиною екзистенціальнного (сартрівського) принципу існування — це 
свідомий її вступ у гру з життям «на задоволення», в той час як есхатологічний прин-
цип є грою зі смертю «в безсмертя душі». Якщо ж людина дотримується ідеї еволюці-
онізму, то грає з буттям «на вдосконалення»2. 

Тільки справжня трагедія — це війна між Воїнами Буття. Тільки їх оспівує епос: 
ахейці й троянці, пандави і каурави, бургунди і гунни, франки і маври, русичі та полов-
ці, племена богині Дану і фомори... Це — війна («Полемос»), яка, за Гераклітом Тем-
ним, «...є батько всього і всього цар, — одним вона визначила бути богами, іншим — 
людьми, одним — рабами, іншим — вільними». Епос оголює першостворену реаль-
ність, що полягає у боротьбі між силами хаосу і космосу. Не є дивною, отже, популя-
рність сучасної форми епосу — літературного жанру «фентезі», де особистість підно-
ситься над буденними імперативами, що заковують, стримують людську свободу, та 
спрямовується до «ствердження волі до влади» над собою, своїми проблемами, об-
ставинами, страхами, і яка остаточно реалізується тільки на ідеї (архетипі) 
«...гіпостазування міжіндивідуальних цілей, рішення за вільним вибором підпорядко-
вуватися створеному для себе правопорядку, який знаходить своє символічне вира-
ження в особі глави держави»3, або «Бога Світла» (за Р. Желязни), він же — іудей-
ський Магед, мусульманський Махді, перський Мітра, буддійський Майтрейя... 

 

                                                                        
1 Бычко В. В. Лабиринтах свободы. — М.: Политиздат, 1976. — С. 112-113. 
2 Калинин Д. Одинокое сознание под куполом небесного цирка (Эссе) // Социальные и гуманитарные 
науки: Отечественная и зарубежная литература: Реферативный журнал. Серия 3. Философские науки. 
— 1993. — №1. — С. 222-223. 
3 Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование / Пер. с нем. — М.: Терра, 1992. — С. 
339. 



«АПОКРИФ» В УКРАЇНІ, №1: 10.2013 

 

85 

 
 
 
 

 
 

Апокриф, №32 (листопад 2010) 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/32.pdf


АПОКРИФ, №32 (листопад 2010) 

 

86 

Олег Гуцуляк 

Гер-Огли — володар Чамбулі Мастон 
До прояснення сутності епічного образу 

 
 

Доля розпорядилася так, що Юрій Ібрагімович Султанов тричі відіграв у моєму житті важ-
ливу місію. Вперше я познайомився з ним на лекції, коли він розпочав читати курс «Російська 
література ХХ ст.». Незабутнє враження справила розповідь про акмеїстів, котрі виявилися 
на той час суголосними моїм ідейно-естетичним шуканням. Пам’ятаю, я наважився зупини-
тися біля Юрія Ібрагімовича, який тоді, після першої лекції, на автобусній зупинці чекав тран-
спорту, щоб поїхати до Коломиї, де він тоді мешкав. Був час, ми розговорилися, я розповів, 
що у засобах масової інформації повідомили про смерть сина Миколи Гумільова та Анни Ах-
матової — відомого вченого-етнолога Льва Гумільова. Юрій Ібрагімович розповів, що перебу-
вав у переписці з ним і дискутував з приводу часткових нюансів в його теорії пасіонарності. 
Надалі ми обмінювалися новинками літератури та дискутували, пропагували серед знайомих 
часопис «Галицько-Буковинський Хронограф», стосунок до якого мав Юрій Ібрагімович, який 
сприяв моїм публікаціям у наукових виданнях. З часом утворилося довкола нього невеличке 
коло ідейних однодумців — викладачі Зоя Юрченко, Ігор Козлик, Оксана Мариновська та Фер-
гад Туранли, письменник Володимир Єшкілєв, я та студенти Сергій Галушко, Оксана Клодніць-
ка, Ольга Іванів, Любов Загоровська (крім того, що довкола Юрія Ібрагімовича гуртувалися 
його власні аспіранти та науковці-методисти). Другий етап розпочався тоді, коли, нарешті, 
піддавшись вмовлянням друзів, Юрій Ібрагімович наважився оприлюднити свої поетичні тво-
ри, результатом чого стали три оригінальні книги. І вважаю честю для себе, що передмову 
до своєї першої книжки «Алхімія віртуальних ігор» Юрій Ібрагімович попросив написати саме 
мене... Заключними моментами цього етапу наших стосунків стали спільний (Юрія Ібрагімо-
вича, Степана Процюка та мій, за участю ведучого — Ігора Козлика) поетичний вечір в При-
карпатському університеті, виїздна акція поетів області «Циганський пагорб» у с. Коршеві 
Коломийського району (в садибі знаного поета Ярослава Ясінського) та підготовка до видан-
ня антології прикарпатської поезії «Рядно та ландшафт» (яку, на жаль, Юрій Ібрагімович не 
побачив). Третій етап розпочався саме 11 вересня 2001 р., коли повітряні атаки на символи 
Атлантичної цивілізації зробили каменем спотикання проблему діалогу між Сходом та Захо-
дом. Юрій Ібрагімович став активним учасником виниклого в стінах Прикарпатського універ-
ситету дискусійного клубу, виступав з інтерв’ю у засобах масової інформації, писав наукові 
статті з даної проблематики. В останній момент ретельно взявся за вивчення сакрально-
міфологічного мислення (написав і видав книги «У світі античної літератури», «Мусульмансь-
кий Ренесанс»), спроби перенесення його на теперішній ґрунт (аналізував феномен журналів 
«Перехід-IV», «Мандрівець», «Милий ангел», «Елементи»), проблеми міжрасових та міжнаціо-
нальних стосунків, було складено проспект Інтелектуального клубу, здійснено начерк пода-
льшої діяльності в мережі Інтернет (наслідком чого стали сайти «Золотий грифон» та «Ме-
зогея — Міжземелля»)... Так, доля відвела Юрію Ібрагімовичу мало часу, не все, задумане ним, 
вдалося реалізувати, але, без сумніву, він як людина і особистість завжди буде надихати сво-
їх друзів та спадкоємців. Дану статтю хочу присвятити його світлій пам’яті. 
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Надзвичайно цікавим образом у східному фольклорі є тюркський міфо-епічний 

герой іранського походження Гер-огли, Корогли («син могили») чи Кер-оглу («син слі-
пого»), народжений у могилі. Його батько — конюх, був осліплений ворогом і за це 
герой мстить. 

Кер-огли — воїн, чарівник, співець, поет і музикант. Справжнє його ім’я — Рав-
шан, належав він до племені теке (текінців) з Північного Хорасану. Він — представник 
династії ханів Мевру (Морі), його дід — Тулібай-сінчі (або Джігалі-бек), син хана Ка-
вушті, був взятий у полон Оділ-ханом та одружений на принцесі Бібі-Ойші. Їх син, який 
і є батьком Горгулі (Кер-оглу), називається теж Равшан (варіанти: Адібек, Майтар) і 
свого часу був взятий у полон Шахдар-ханом, царем Зангара з країни кизилбашів (пе-
рсів-шиїтів). Тут він зустрічається з текінською принцесою Бібі-Хілал. Змушений втіка-
ти від правителя, Равшан залишає свою вагітну дружину, яка перед пологами поми-
рає. Її слуга пастух Рустам викопує їй могилу, де в неї народжується син. Немовля ви-
годовує кобилиця. Підрісши, Гер-огли під час гри побив сина знатного вельможі, че-
рез що йому загрожує кара від царя. Тут розкривається таємниця походження Горог-
ли і хлопчику вдається втекти за допомогою Рустама до батька в Євмут на березі Хо-
расанського озера, де його вихователем стає дядько по матері купець Ахмед-бек 
(або Боз-оглан). З часом, після смерті брата останнього, Урай-хана, сина Одил-хана, 
народ обирає правителем саме Горогли, а не Ахмед-бека (Ахмед-сардара). Це поро-
джує між ними ворожнечу. Даний переказ про Горогли повністю ідентичний перека-
зові про дитинство засновника імперії Ахеменідів Кіра Великого в переказі Геродота 
(порівняймо ім’я Кір з першою частиною імені середньоазійського героя Кер-оглу). 

Кер-оглу, або Гургулі (у іраномовних таджиків), стає засновником і царем країни 
ЧАМБУЛІ МАСТОН (тадж. «Чамбулі щаслива»; азерб. Ченлі-бел, Чандибіль, Шамлі-біл, 
Шамбіл; узб. Чамбіль, що перекладається як «сосновий перевал»1), тобто Шамбхали 
(Шамбали) у буддиській та тібетській традиціях. В османській версії його країна нази-
вається «ліс Саганлу», а столиця — «Керогли каласі»2. У Грузії іменем Кер-огли названі 
стародавні фортеці, як от, наприклад, біля Коджорі неподалік від Тбілісі. М. Аджі 
(Аджієв) виправляє назву по-тюркськи як Шамбкала — «сяюча фортеця», яка «...була 
у горах Алтаю, де сім сніжних вершин і де зберігається божественний залізний хрест 
— світова ваджра»3. У зв’язку з тлумаченням назви країни як «сосновий перевал» на-
прошується паралель з героєм узбецького дастану про Санубара («Стрункого, як сос-
на»), сина царя Хуршіда («Сонце»). Він подорожує у північну країну в пошуках царівни-
пері Гуль і сюжет цей дуже схожий з давньоіндійським переказом про першого царя 
Місячної династії Пурураваса і діву-апсару Урваші та західноєвропейським про Рай-
мондіна (Енно) та Мелюзину (Мелізанду). 

                                                                        
1 Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. — М.: ОГИЗ, Госхудлитиздат, 
1947. — С. 170. 
2 Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. — М.: ОГИЗ, Госхудлитиздат, 
1947. — С. 181. 
3 Аджи М. Европа, тюрки и Великая Степь. От автора: Великое переселение народов // 
http://adji.by.ru/ch00_03.html. 

http://adji.by.ru/ch00_03.html
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Покровителі Кер-оглу — 40 чілтанів (святих) чи еренів (шейхи дервішів), халіф 
Алі й пророк Хізр, які створюють для нього за одну ніч чарівне місто Чамбіл та коро-
нують його вінцем «тодж» (начебто, від слова «тодж» походить етнонім «таджики» та 
назва Тоджик у тібетській традиції стосовно країни іраномовних народів1). Місто Го-
рогли недоступне для ворога, але загине лише від води (потопу; тобто тут — мотив 
затонулого міста)2. 

У туркменській версії сплячого Гер-огли спонукає до благочестивої діяльності 
голос святого Камбара3, а в інших версіях — заповіт осліпленого ворогами батька. У 
поемі «Нуралі» про Гер-огли говориться, що він — «Хазрат-Алі цього часу», тобто ма-
ючи на увазі шиїтського праведного імама Алі, зятя засновника ісламу4, а пологи ма-
тері Гер-огли пояснюються появою духа Фатіми — дочки пророка Мухаммеда. Та-
кож, начебто, мати Гер-оглу була служанкою Алі, яка завагітніла від того, що її госпо-
дар плюнув їй у рот, за що була прогнана Фатімою. Повернувшись у Чамбіль, вона там 
померла, а дитина народилась у могилі5. Невірним, як на нас, тут є твердження про 
«мусульманізацію» епосу. Скоріш за все епос про Гер-огли постав з натужного пошуку 
етносами Турану протистояння ідеології арабізму ісламу за «легітимним» для самого 
ісламу шляхом: матір Ізмаїла, родоначальника арабів, рабиня Агарь, після того як во-
на завагітніла від свого господаря Авраама (Ібрагіма), виганяється Сарою, родонача-
льницею євреїв. 

Дружина Кер-оглу — мудра діва-пері Ага-Юнус з країни Куй-коф (Кавказ?), дочка 
царя пері Рахмата та цариці Карія, яку викрав з чарівного саду Ірам-бог за допомогою 
бало-дива Самандара. Іншими жонами витязя є пері Міскол, стамбульська принцеса 
Нігар-ханум (Ніяр; варіант: Хірамон-Далі, дочка Арслан-бая з країни Рум), індійська 
царівна Гулнор та дербентська красуня Моміна-ханум, дочка Араба-паші, яка народи-
ла йому сина Хасан-бека на прізвисько «син курда» (Курд-огли). Також у азербай-
джанській «Книзі мого діда Коркута» у Кер-оглу і пері народжується син з одним оком 
на тімені — Депе-Гьоз («Тім’я-Око»). Надалі він перетворюється на чудовисько і при-
носить багато бід, фактично тотожний грецькому циклопу Поліфему, і його вбиває 
богатир Бісат. 

                                                                        
1 Вважається, що етнонім «таджики» походить від назви кочового арабського племені «тай», що заво-
ювало Таджикістан. У вірменських та пехлевійських документах воно називається «тачік», у мусуль-
манський період постали форми «тазік» і «тазі», китайці називали арабів «даші» (< *d’ai’, d’ziek, тобто 
tajjik), завжди конкретизуючи, що вони завоювали землі Боси (Персію). Проте саме іраномовне насе-
лення китайські джерела називали «доші», що в час імперії Тан звучало як ta zie, ta da, і застосовувало-
ся задовго до арабських завоювань. Тобто етнонім «таджики» вже існував: від сакськ. ttaji «ріка» (пор.: 
саки-апасіаки «саки-водяні», саки-яксарти «саки (ріки) Яксарт) тощо (див.: Бернштам А. М. Тюрки и 
Средняя Азия в описании Хой Чао (726) // Вестник древней истории. — М., 1952. — №1. — С. 191-192). 
2 Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. — М.: ОГИЗ, Госхудлитиздат, 
1947. — С. 209. 
3 Боровков А. К. Вопросы изучения тюркоязычного эпоса народов Средней Азии и Казахстана // Вопро-
сы изучения эпоса народов СССР / Ред.: И. С. Брагинский, А. А. Петросян, В. И. Чичеров. — М.: Изд-во 
АН СССР, 1958. — С. 77. 
4 Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. — М.: ОГИЗ, Госхудлитиз-
дат, 1947. — С. 190. 
5 Климович Л. К истории изучения эпоса «Кёр-оглы» — «Гор-оглы» // Климович Л. Из истории литератур 
советского Востока. — М.: Госхудлитиздат, 1959. — С. 196. 
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Будучи бездітним, середньоазіатський Гургулі викрадає юнаків Хасана, сина ко-
валя (демурчі-огли) Темір (Холдор)-хана з країни Ваянган та Овеза (Аваза, Ейваза, Хо-
веза), сина раба-м’ясника (кассаб-огли) Булдурука з країни Хунхор (в деяких версіях 
виступає єгипетський принц Іса-Бала), котрий стає його співправителем та наступни-
ком. Таджицька версія додає ще й третього сина — сина мисливця (мерган) Шодмо-
на. Сином Овеза від гурджистанської (тобто грузинської) принцеси Гул-Рух (Гул-кіз, 
Гул-Чехра, Гуліхірамон) були Нуралі і Міралі, а донькою — Гулінор, а сином Нуралі та 
царівни Маргумон — Джагангір (пер. «завойовник світу»), який в дитинстві був про-
ковтнутий рибою, знайдений візиром і усиновлений ним, а після того як знайшов рід-
них — викрав принцесу Хірамон з країни Гул-Ерамон. Сином Хасана від ерзерумської 
красуні Даллі був Равшан, герой самостійного епосу, а внуком, за казахською версі-
єю, — Касим-хан. Останній здійснює похід до Чорного моря проти хана кизилбашів 
Жанаділя і взяв у облогу його столицю Арал із фортецею Такія. Після перемоги Ка-
сим-хан одружується на дочці хана, красуні Жаміле, і після весільного бенкету гине від 
руки закоханого в неї калмицького витязя Маргау. Даний переказ надзвичайно бли-
зький з історичною оповіддю про короля гуннів Атіллу з роду Дуло, похід його на Рим 
та смерть одразу ж після весілля з красунею Ільдіко. Про сина Касим-хана розповідає 
узбецький дастан «Шірін і Шакар»: у хана і його візиря народжуються сини, але через 
те, що під час пологів дружина візиря помирає, Шакара взяла на виховання ханша і 
викормила своїм молоком. Молодша жінка Касим-хана, коли хлопчики підросли, зне-
навиділа їх і обрехала. Нещасним вдається втекти і, мандруючи, вони натрапляють на 
джрело води, котре охороняє дракон. Шакар убиває дракона, його чарівним рогом 
відкриває підземний палац і кохається з красунею-пері Гулгун. В той час Шірін втратив 
терпець, очікуючи біля джерела на побратима, і приєднався до мандруючих 40 про-
чан-каландарів. За намовою злого володаря Хосхону Карахана чарівниця підсипала 
Шакару і Гулгун зілля і викрадає дівчину та ріг дракона. Гулгун, тужачи за коханим, чує 
пісню прочанина Шіріна, в якій він оплакував втрату свого друга. Пері розповідає все 
каландарам і ті вбивають Карахана та визволяють із печери Шакара. Шірін став пра-
вителем царства замість Карахана, одружився на його дочці, а сорок прочан взяли 
собі за дружин 40 дівчат з її свити. Шакар знаходить у печері золоту скриню, де 
ув’язнені душі девів, убитих драконом. Оживлені деви споруджують чарівний палац і 
переносять у ньому Шакара на батьківщину. 

Можливо, що під Овезом мається на увазі поєднання з іранською традицією про 
Шамбхалу месопотамської традиції про Абзу (аккадське Апсу) — місце зберігання 
божественних сутностей «ме», де царює бог Енкі (аналог біблійного Єноха) разом з 
абгалями (аккад. «апкаллу» — «мудреці») — носіями культури та засновниками міст. 
Можливо, сам термін «Шамбхала» слід тлумачити і на основі шумерського «Санг Аб-
бал» — «Глава Аббалів» (надалі воно декілька раз етимологічно переосмислювалося). 
Бог Енкі (семітський Ейя) вбив демонічну космічну істоту і над нею збудував житло — 
храм «Абзу», у якому зачав бога Мардука, «дитину-сонце». Матір Мардука — богиня 
Дамкіна (Дамгальнуна, «велика пані князя»), яка у грецьких джерелах виступає як Да-
уке, тобто один з її епітетів — Дуку, «священний пагорб (могила)». А саме ім’я Мардук 
означає «син Дуку», що може трактуватися як «син могили». Ведичною паралеллю 
мотиву «сина могили», на нашу думку, є Парікшит — легендарний цар, який вперше 
згадується у «Атхарваведі» (ХХ: 127) та брахманах. У «Махабхараті» він виступає як 
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внук Арджуни, їздового бога Крішни, який отримує одкровення — «Бхагават-гіту», та 
змії-нагині Улупі. Ще в череві матері Парікшит був убитий зятем зміїв-нагів Ашваттха-
маном («ашваттха» — «кінська стоянка», назва сакрального фігового дерева; пор. з 
архаїчними мотивами: жертвопринесення біля дерева людини і коня та перебування 
жінки та змії біля дерева), сином Дрони («ковш, чаша»), незабаром після битви між 
пандавами та кауравами на Курукшетрі, але його відродив до життя Крішна. Коли 
Юдхіштхіра віддалився від мирського життя, Парікшит зайняв його трон в Хастінапу-
рі. Згідно з пуранами, від царювання Парікшита розпочався останній і триваючий досі 
період світової історії — Калі-юга (з 18. 02. 3102 р. до н. е.)1, що синхронно в часі з по-
чатком царювання в об’єднаному Єгипті легендарного царя Скорпіона (у давньо-
єгипетському написанні ім’я цього царя стоїть у жіночому роді, що дивує спеціалістів, 
але слід звернути увагу, що володаркою Калі-юги у індоаріїв є саме войовнича богиня 
Калі2). Парікшит був убитий змієм-нагом Такшакою і, помщаючись за його загибель, 
син Парікшіта Джанамеджая влаштував велике зміїне жертвопринесення. Його зупи-
нив мудрець Астіка (племінник царя нагів Васуки), який скористався правом вислови-
ти будь-яке бажання за те, що він свого часу благословив Джанамеджаю (Махабха-
рата, І: 13-54; пор. з мотивом благословення праотця Авраама царем Ієрусалиму Мел-
хіседеком). Вважається, що даний міф накладено на історичну основу про протисто-
яння в північно-західній Індії (Нагадвіпі) аріїв та тубільних племен. 

Також у ведичній традиції є мотив «сліпого батька». Це — цар Місячної династії 
Дхрітараштра, нащадок легендарного воїна Куру (тобто з роду кауравів) і брат родо-
начальника пандавів Панду. У сліпого володаря народилися одна дочка і сто синів 
(старший з них — витязь Дурьодхана-Суйодхана) від арійської принцеси Гандхари (!). 
Каурави стають запеклими ворогами своїх двоюрідних братів Пандавів і після жахли-
вої 18-денної битви на полі Куру (Курукшетрі) втрачають владу у священній столиці 
Хастінапурі. 

В Елевсинських містеріях афінян теж наявний мотив народження мертвою жін-
кою: «...Відкриваючи великі й сокровенні таїнства, — писав Іпполіт, — він голосно 
проголошував: „Володарка народила священного хлопчика, Брімо народила Брімо-
на! Тобто, Могутня — Могутнього“... Брімо, в першу чергу, слугує позначенню цариці 
підземного світу — Деметри, Кори і Гекати в їх якості богинь царства мертвих... Вона 
народила у вогні: богиня смерті народила. Яке об’явлення!.. Отже, ієрофант прого-
лошував, — голосно декламуючи — що сама цариця мертвих у вогні народила могу-
тнього. У міфології наявно декілька аналогічних прикладів. Діоніс був народжений у 
сяйві блискавок, що спопелили Семелу... Згідно з іншим варіантом міфу матір’ю Діоні-
са була не Семела, а Персефона, яка народила його під землею. Говориться, що Аріа-
дна, жона Діоніса, померла, виношуючи дитину, котрою міг бути тільки другий, мале-
нький Діоніс. Асклепій народився на поховальному багатті Короніди..., пологи у мерт-
вої матері прийняв Аполлон. Народження в смерті виявилося можливим! Воно вияви-
лося можливим і для людей, якщо ті вірили богиням: це дала зрозуміти елевсинцям 
сама Деметра, поклавши Демофонта у вогонь, щоб зробити його безсмертним... Ми 

                                                                        
1 За розрахунками Р. Генона, Калі-юга триватиме 6 480 земних років. 
2
 Генетично у ностатичній (бореальній) традиції корінь *kalu означає «жінку іншої фратрії (іншого шлю-

бного класу)». 
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знаємо, що через три місяці (після Елевсинських містерій; — О. Г.) дадух закликав 
афінян звертатися до Іакха, сина Семели, і вони закликали його...»1. 

За переказами Кер-оглу (Гургулі), володар Чамбулі Мастон (Шамбхали), котрий 
свого часу здійснив подорож у потойбічний світ, не помирає, а у віці 120 років відій-
шов від людей зі своїм військом у гірську печеру і повернеться перед світовим апока-
ліпсисом. 

З розглянутим мотивом виявляє тотожність переказ зі слов’янського зводу 
«Книги Єноха», що йде від ессейського оригіналу, в якому розповідається про наро-
дження Мелхиседека у могилі померлої жони Ніра, брата Ноя. Мелхиседека архангел 
Гавриїл відносить на небо на 40 днів, доки на землі відбувається потоп, а потім той 
стає першим царем Салему (Ієрусалиму). 

Алтайським етносам відома щаслива країна Бумба (від тібет. «бумба» — 
«центральна частина буддійської ступи», «вершок куполу», аналог української «бані» 
на храмах). Правителем-покровителем її вважається витязь Джангар (Джунгар, Жан-
гар). Він сирота, батьків його вбили чотири хани, був у полоні богатиря Шікшірги, бо-
реться з демонічними мангусами, одружується з красунею Шабдал, дочкою володаря 
південно-східної країни. Управитель в країні Бумба — богатир Хонгор, а мудрий рад-
ник — Алтан Чеджі (Цеджі; у нього малим Джангар викрадає табун; пор. з грецьким 
мотивом маленького злодія Гермеса, який обікрав Аполлона). В деяких варіантах 
епосу замість імені Джангар подається Джагар-хан, тобто «цар Індії». Він перемагає 
небесне чудовисько Кюрюл Ердені, вбиваючи його «зовнішню» душу, що у вигляді 
пташки перебувала у животі марала. Йому допомагає дружина демона та птах Гару-
да, яких він колись врятував. Потім він рятує свою країну Бумба від розорення ханом 
шулмасів Шара Гюргю (вважається, що термін «шулмаси» походить від «шімну» — 
согдійської форми імені іранського бога темряви Ангро-Майнью, Ахрімана, при прий-
йнятті ними буддизму ототожненому з демоном Марою2). 

Одночасно з переказом про Джангара киргизам відомий епос про героя Манаса 
(алтайський Алип-Маниш, казахський, узбекський, кара-калпакський, башкірський Ал-
памиш), який народжується «дивним» чином. Він об’єднує всіх киргизів у боротьбі за 
незалежність проти китайців, його богатирі, його мудра жона Каникей, вірний кінь 
Ак-Кула, його царство Талас — тотожні вищезгаданим витязям, жоні Юнус-пері, ко-
неві Гир-ат, державі-місту Чамбіл середньоазіатського епічного героя Кер-оглу. Про-
те, на відміну від киргизів, в інших тюркських етносах, в яких наявний герой Кер-оглу, 
персонаж Алпамиш пов’язується виключно із сюжетом Одіссея («чоловік на весіллі 
своєї жінки»)3 і, можливо, генетично походить через іраномовних массагетів Серед-
ньої Азії від героя єдиного праіндоєвропейського епосу (його інваріанти: мандри 
Одіссея та Арджуни)4. 

                                                                        
1 Кереньи К. Элевсин: Архетипический образ Матери и Дочери / Перев. с англ. — М.: Рефл-бук, 2000. — 
С. 11-113. 
2 Неклюдов С. Ю. Шулмасы // Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.: Сов. энцик-
лопедия, 1990. — С. 609. 
3 Жирмунский В. М. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. — М.: Изд-во восточ. лит-ры, 1960. — 
С. 163-175. 
4 Аллен Н. Пять встречь героя / / Этнографическое обозрение. — 1992. — № 6. — С. 90-101. 
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Тип шлюбу «Махабхарата» «Одіссея» 

 даріння нареченої 
(kanyadana) 

Улупі (північ: Великі Ворота), син 
— Ірават 

Кірка (Ея), син — Теле-
гон (від Одіссея), Ла-
тин (від Телемаха) 

 викрадення нареченої 
(raksasa) 

Субхадра (захід: Дварака), син — 
Абхіманью 

Навсікая (Схерія), син 
— Персептоліс (від Те-
лемаха) 

 куплення нареченої 
(asura) 

Чітрангада (схід: Маніпура), син 
— Бабхрувахан 

Сирени та ін. (протока) 

 вибір жениха нареченою 
(svayamvara) 

Драупаді (центр: Індрапрастха) Пенелопа (Ітака), син 
— Телемах 

 союз таємний зі сплячою 
або психічнохворою 
(paisaca) 

Варга та ін. (південь: Сагара — 
Індійський океан) 

Каліпсо (Огігія), сини 
— Латин, Навсифой, 
Навсиной, Авсон 

 
(таблиця Н. Аллена) 

 
В «Бамсі-Бейрек», огузькому варіанті «Алпамиша», герой заручений зі своєю на-

реченою ще з люльки, але його наречена — богатирська діва, і він добуває її шлюб-
ними змаганнями з нею (тобто наречена влаштовує «вибір нареченого») і лише після 
перемоги батько героя платить за наречену величезний калим1. Думається, що саме 
цей мотив спричинив ототожнення еллінізованими туранцями свого епічного героя з 
грецьким Гераклом, який бореться на змаганнях за наречених — Іолу та Деяніру. 
Аналогічно змагається з богатиршею Брюнхільдою герой «Пісні про Нібелунгів» Зігф-
рід (Сігурд), з амазонкою Максімо візантійський епічний герой Дігеніс Акріт, з дівою 
Хандіт у вірменському епосі Давид Сасунський, з Настасею-поляницею — давньору-
ський богатир Дунай. Очевидно, що й царю персів Кіру Великому іраномовна цариця 
массагетів Томіріс запропонувала саме таке «змагання», якого він не витримав2 (від-
гомін про цю колізію між царицею Ойсулу — «Місяць красуні» та іранським полково-
дцем Кайсаром, який полонив її сина Кунбатира — «Сонце-героя» наявний в узбець-
кому дастані). Каракалпацький епос «Кирк киз» («Сорок дівчат») знає героїчну царів-
ну-красуню Гюль-аїм, котра на чолі загону амазонок разом зі своїм коханим, хорез-
мійським принцом Арсланом, рятує народ від іга калмицького хана Суртайша і воло-
даря кизилбашів (персів) Надір-шаха. Укріплене місто дів-богатирш — Мевалі (< 
Мерв?; пор. з тим, що родом з Мерву — предки Гер-огли). Також грецький історик 
Ктесій (кін. V — поч. IV ст. до н. е.), що жив при дворі перських царів, розповідає про 
хоробру царицю саків Заріну, яка в узбецькому дастані виступає як кохана богатиря 
Стріанга. Таджицький епос «Гуруглі» знає діву-богатиршу Заріну Зарнігор («Золотопи-
сану»), дочку переможця девів Сугдина (тобто согдіанку). Узбецький історик 
Абуль-газі (1603-1664) у книзі «Родовід туркмен» оповідає про сім дів, які підкорили 
собі туркменський народ («іль») і були в ньому правительками. Перша з них — висока 
                                                                        
1 Жирмунский В. Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. — М. — Л.: Госхуд-
литиздат, 1962. — С. 107. 
2 Пастухов А. Шах Куруш Бузург и его загадка // http://avesta.org.ru/articles/kurush.htm. 

http://www.avesta.org.ru/articles/kurush.htm
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красуня Алтун-Гозекі, дочка Сундун-бея і дружина Салор-Казана-алпа, а друга — Бар-
чін-Салор, дочка Кармиш-бая і дружина Мамиш-бека. В узбецькій поемі «Алпамиш» 
остання — дружина головного героя епосу, її могилу шанують на березі ріки 
Сир-Дар’ї. В азербайджанській «Книзі мого діда Коркута» наявна схожа на Ал-
тун-Гозекі правителька Бурла-хатун, яка є дружиною головного героя Салор-Казана 
(див.1). 

Отже, перед нами два визначення міфічної країни — Чамбіл (узб. «сосновий пе-
ревал») і Талас2. В Киргизії, поряд з горою Манас (4482 м), що належить до хребта 
Алатау, наявна ріка Талас, що протікає по днищу котловини Таласської долини, а на її 
берегах розташовані сучасні міста — киргизький Талас і казахський Джамбул (пара-
докс той, що місто не має стосунку до топоніму Чамбіла-Шамбала, а назване в 1938 р. 
на честь казахського народного поета — акина Джамбула Джабаєва). Власне вважа-
ється, що Джамбул відомий з 5 ст. як місто Тараз або Талас, а в 10-12 стт. була столи-
цею Караханідів. 

Талас, поряд з наявним тлумаченням Чамбіл «сосновий перевал», ми співставля-
ємо з тадж. dolon «гірський прохід, перевал, долина» (синонім: kutal, афг. kotal, перс. 
kotel) та з перевалом Долон через водороздільний хребет між Кочкорською та На-
ринською котловинами у Киргизії та хребтами Долона там же і Долонабулак у Таджи-
кістані3. 

Мотивом народження з могили Кер-оглу ідентичний монгольсько-тібетському 
героєві Гесеру. Народження Гесера є «дивне», «неприродне» — із землі (тріщини, 
ями, з печери) або відроджується з могили після невдалих спроб родичів умертвити. 
Він вважається сином рабині Гонсон (Гон Мо) та короля країни Глін (Лінг; на мові па-
мірських бурушасків — Лама), провінція Кхам на сході Тібету, дуже некрасивий, на-
зивається іменем «незаконнонароджений» (тібет. Tson-je, монгол. Журі-Жору, тюрк. 
Тагай Тжуру або Пагай Джуру, тувін. Багай Чуру, бурушаскі Pangchu), але завдяки ма-
гії долає труднощі. Як переможець у змаганні за трон стає королем під іменем Гесер 
(тюрк. Касар, на мові бурушаскі — Kiser, тувин. Кезер-Мергене, бурят. Абай Гесер ху-
бун). В Китаї він перемагає жінку імператора Гуме-хана — демоницю, яка намагаєть-
ся знищити буддизм. Але завдяки підтримці п’ятьох дочок імператора — втілень 
Грол-ма (божественної Тари), він відновлює славу релігії. Але демониця повторно пе-
ренароджується у вигляді трьох синів-демонів короля хорів (хор-глін) Ті-на-тшо. Один 
з демонічних синів, Гур-Дкару, зумів осквернити магічну силу Гесера, після чого ви-
крадає його дружину Бруг-мо. Зрештою Гесер очищується від скверни і за допомо-
гою друзів знищує трьох демонів. Далі Гесер завойовує країни Кі--лін (країна на півд-
ні), Хі-тшо (землі монів), Та-жо (Ті-ше, Таг-зік, тобто Іран), Глін і Монголію, Сі-же (краї-
на на півночі, іраномовні саки?), Кха-ше (Кашмір), Чуку (країна за Індією, де добуває 
яйце птаха p’eng), По-жо (По-пу, Непал, Ассам або Східний Тібет), Же-Лото (країна жі-

                                                                        
1 Кор-оглы Х. Узбекская литература / 2-е изд., перераб. и дополн. — М.: Высш. шк., 1976. — С. 17. 
2 Пор.: дв.-тюрк., азерб., tala, киргиз. talaa, узб. dala, монгол., манчж. tala, якут. tolon «степ», «поле», 
«поляна», «квартал», «частина гірського поселення»; монгол. dala, dalan, dalyn «загривок», «потилиця», 
«гора», «ряд пагорбів», «гряда», «висоти у вигляді валів», < фраб. tell, tall «пагорб»; топонім «тал», як 
зазначає Е. Койчубаєв, має дуже широке, майже необмежене поширення в Казахстані та Середній Азії, 
переважно вказуючи на рельєф місцевості — підвищення, пагорб. 
3 Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984. — С. 186. 
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нок на заході, звідки походить тібетський звичай дарувати шовковий шарф — хадак). 
Зрештою, Гесер добуває чарівний камінь — перлину з 9 очима та спускається в по-
тойбіччя для врятування дружини1. 

В бурятському епосі Абай Гесер втілюється на землі для вирішення суперечки 
між небесними істотами (тенгріями) за оволодіння після «відходу» тенгрія Асарангі 
блакитним серединним небом (Сегеен Себдег тенгрі): він стає на бік добрих 55 захід-
них тенгріїв володаря Хормусти (= іран. Ахура-Мазда; варіанти: хан Хермос тенгрі, 
хан Тюрмас, Хурмас) проти злих 44 східних тенгріїв його сина Атай Улана. У вигляді 
вершника зі списом Гесер скидає Атай Улана (або його синів — герелів) на землю, де 
переможений розбивається на тисячі шматків, з яких утворюються багатоголові чу-
довиська — мангадхаї (мангуси). Гесер сходить на землю і наводить там «генеральну 
чистку», рятуючи ще й викрадену душу дочки Синього Неба. 

Перші свідчення про Гесера європейцям повідомив мандрівник-вчений П.-С. 
Паллас. В 1772 р. під час подорожів Східним Сибіром він відвідав місто Маймачон (Ал-
тан-Булак) на кордоні Монголії і побачив там храм Гесера, якого він назвав «Вакхом і 
Геркулесом східних татар». Повне ім’я Гесера він записав як Arban ssugi Essin gessur 
Bogdo chan — «Der zehn weltgegenden regierer oder Monarch Bogdo chan2». Найвища 
вершина снігового хребта Амне-Мачін, східного відгалуження Куньлуня, як пише Е. 
Томас, у тібетського племені голек називається Гесер-пхо-бран, тобто «Палац Гесе-
ра». Вважається, що резиденція Гесера розташована десь між Джекундо й Канцзе. А. 
Девід-Лін описала легенди про Гесера у книзі «Надлюдське життя Гесера з Ліна», пе-
ред тим відвідавши місця, пов’язані з цим персонажем3. Ім’я Гесера прийняв тібетсь-
кий цар Госрай (Го-си-ло), який в 1030-1040-х роках у горах Амдо і на берегах озера 
Кукунор об’єднав племена в царство Тубот проти іншого тібетського царства — пле-
мені мінягів (дансянів, тангутів; пізніше назване царством Західна Ся), які встановили 
жорстоку диктатуру над довколишніми тібетськими та тюркськими етносами. 

Зображення Гесер-хана наносилися на танки, що відтворюють образ великого 
буддиського реформатора ХІV ст. і засновника школи гелугпа Цзонкаби (Цонкапи; 
1357-1419), засновника монастиря Таші Лхунпо біля Шігадзе (за іншими даними, мона-
стир заснував учень Цзонкаби перший далай-лама Панчен Гедундруп в 1447 р.). На-
чебто одна з жіночих божественних істот зі злоби проклинає релігію Будди і дає обіт-
ницю переродитися в образі демониці та викорінити буддизм. Бодхідсатва Падмаса-
бхава відчуває, що завдяки цій обітниці народяться три сина, царі хор-глін, — вороги 
буддизму. Для порятунку на землю сходить божество Крунс-Глін у образі Гесера. У 
міфах Гесер (тібет. Ке-сар), зокрема, відбирає трон і скарби (які, за пізнішою редакці-
єю, доручив Пехару стерегти проповідник буддизму Падмасамбхава у монастирі Са-
мьє), здобуває красуню Другмо (Рогмо-Гоа, Урмай-Хогон), ворогує зі своїм дядьком 
по матері Тхотунгом (пор. з Тітоном — родоначальником східних царів у грецькій мі-
фології), визволяє дружину з полону, а земну матір виводить із пекла. Найбільш древ-
ньою локалізацією Гессера вважається Кром (від «Рум» — іранська назва грекомов-
них ромеїв-візантійців). Навіть Р. Шоу та А. Грюнвельд вважали, що ім’я Гесер — це 
                                                                        
1 Roerich G. N. The Epic of King Kesar of Ling // JRASB: Letters. — 1942. — Vol. VIII, N 2. — P. 277-311. 
2 Героический эпос о Гэсэре / Сост. Н. О. Шаракшиновой. Отв. ред. Л. Ф. Ившина. — Иркутск: Изд-во 
ИГУ, 1969. — С. 13. 
3 Томас Е. Шамбала, оаза світла // Всесвіт. — Київ, 1991. — № 9. — С. 222. 
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азіатський варіант римського, візантійського та германського титулу «цезарь» («кай-
зер»). Цю гіпотезу підтримав Р. А. Стейн: «...Яким же повинне бути походження Цеза-
ря або візантійського Кай-сара, який став героєм тібетської епопеї! Воно не настільки 
ж менше, ніж той великий міграційний рух, котрий називається греко-буддійським 
мистецтвом»1. Начебто, уявлення про Цезаря принесли согдійці, які в VІ-VІІ стт. посе-
лилися в Ордосі, мали стосунки з тюрками та вели торгівлю з Візантією. 

Мотив народження дитини у вже померлої матері збережено албанцями Балкан 
(в окресах м. Корчі): в день русалій вони влаштовують «похорони матері сонця» Русу 
(Русіцу), а сам  — ліпили з глини фігурку людини, клали її в якийсь глиняний посуд і 
дуже торжественно «ховали» за селом. Після цього наділяли всіх присутніх малень-
кими хлібцями, спеченими з муки, спеціально зібраної з усієї околиці, та скормлювали 
їх худобі. У румунів же «ховають» саме «батька сонця» та «матір дощу» (на Балканах її 
імена — Додола, Дордолеца, Паперуга, Паперона, Рона, Добердоле, Даждоле). Алба-
нці батьком називають священну гору Томорі в центрі країни, в честь якого влашто-
вується свято в середині літа. Спеціально йшли сім’ями та з отарами на висоти до 2 
тис. м і запалювали там священні вогні, а на світанку здійснювали ритуальне обми-
вання у гірських джерелах, а потім радісним вереском зустрічали схід сонця2. 

«Неправильно» народжується, зі скелі (theos ek petras; заплідненої пастухом, 
який побачив красиву земну жінку; мотив присутній і в кавказькому епосі про нартів, 
де так народжується герой Сасриква-Сосруко-Сослан, тіло якого — розпечене залізо, 
а його добуває зі скелі та загартовує коваль Тлепш3). В печері ростила адигського ге-
роя-нарта Вака-нама, готуючи його до помсти за вбивство батька Хамиша. Коли вби-
вці вимагали смерті Батразда, вона підкинула його пастухам. У осетинській версії да-
ного епосу — Батразд, син Хамица, був вихований мудрою Сатаней. Також як не зга-
дати про виховання у крітській печері немовляти Зевса годувальницею Амалтеєю та 
те, що пастухи-корибанти галасом своїх танців маскували плач немовляти від його 
божественного батька. З печери народжується індоіранський бог Мітра, тримаючи в 
руках ніж та смолоскип (тобто первинно — символи розпеченого заліза). Ця подія 
була однією з таємниць містерії Мітри: пастухи, котрі побачили таїнство, поклонилися 
божеству-дитині, принесли йому в дар перший приплід від своїх стад і перші плоди зі 
свого урожаю (пор. з християнським Різдвом). 

                                                                        
1 Цит. за: Героический эпос о Гэсэре / Сост. Н. О. Шаракшиновой. Отв. ред. Л. Ф. Ившина. — Иркутск: 
Изд-во ИГУ, 1969. — С. 27. 
2 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Конец ХIX — начало ХХ в. / Отв. ред. С. 
А. Токарев. — М.: Наука, 1978. — С. 261-265. 
3 Ардзинба В. Г. К истории культа железа и кузнечного ремесла (Почитание кузницы у абхазов) // Древ-
ний Восток: Этнокультурные связи. — М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1988. — С. 270. 



АПОКРИФ, №32 (листопад 2010) 

 

96 

Мотив народження дитини у померлої відомий і слов’янам. Зокрема, у билині 
про богатиря Дуная розповідається про те, що Дунай таємно кохався з дочкою коро-
ля — Настасею (або Марьєю) — поляницею, перемігши її у поєдинку (варіант: героїня 
збиває богатиря з коня і примушує того до шлюбу)1, яка колись викупила героя з рук 
катів і відпустила у Київ. Ображена неувагою Дуная під час його другого приїзду та 
сватання її сестри Апракси за київського князя Володимира, переодягнена Настасья 
переслідує героя та викликає його на герць під час весілля у Києві. Дунай вбиває стрі-
лою супротивника. «Розпластавши їй черево», він дізнається, що вона вагітна сяючим 
світлом немовлям (або навіть двома синами-близнюками). Дунай кидається на свій 
спис і вмирає поряд з Настасею. З їхньої крові утворилася велика ріка Дунай. 

Нещасне дитя стає ізгоєм у людському суспільстві, «проданим у рабство» — 
Кощеєм (тюрк. «кощчі» — «раб»), тобто перебуваючим частково у світі живих, част-
ково — у світі мертвих. Він — Страж межі між світами на «Калиновому (Каленому) 
мості». Деякі дослідники (Б. Рибаков, Д. Балашов) вважають, що билина засвідчила 
факт контакту праслов’ян з сарматськими кочівниками-аланами (ясами; Салтівська 
культура) в V-VІ ст. 

У мотиві добування дитини з черева вагітної Дунаєві тотожний північнокавказь-
кий бог полювання та диких звірів Абдал (у цахурів і даргінців, Авдал — у лакців, Бу-
дуали — у аварців), який виймає з утроби жінки ще ненароджену дитину, щоб зроби-
ти її пастухом турів. Генетично цей персонаж пов’язаний з грузинською богинею по-
лювання золотоволосою Далі, матір’ю героя Амірані, який передчасно народився і 
дозрівав у шлункові телиці (пор. з аналогічним грецьким міфом про народження Діо-
ніса). Він рятує від демона — вішапа людей, Сонце і викрадає небесну діву Камарі. За 
богоборство Амірані приковують до скелі у печері Кавказького хребта (греки, до то-
го, як познайомилися з культом фракійського бога Діоніса, ототожнили Амірані з 
Прометеєм). 

Адиги називають бога лісів і полювання Мезітха (де «тха» — «бог» ≈ ст.-грец. 
teos, латин. deus, санскр. dyaus, слов. «дивъ» — «бог»), який витіснив божество жіно-
чої статі Мезгуаше, що їздить на свині з золотою щетинкою (пор.: богині картвельська 
Далі та германська Фрейя — золотоволосі). 

Співставлення Мітри зі східнослов’янським Кощеєм, смерть якого перебуває 
поза тілом персонажа — у захованому яйці, може базуватися на зображеннях Мітри 
на монетах Трапезунду, де бог на коні, як Мен, місячний бог (Кощей як Мі-
сяць-Чахлик), а також — на терракотах України, де Мітра зодягнений у анаксіріди 
(вид штанів) із широким вирізом, що нагадує, на думку Ф. Кюмона, про оскоплення 
Аттіса2. Якщо Кощей — Безсмертний, то Мітра визначається симантично близьким 
цьому поняттю — «Непереможний» (перс. Nabarze, грец. Aniketos, латин. Invictus), 
«Нездоланний» (латин. Insuperabilis). 

                                                                        
1 Тихомирова О. Ю. Былина о Дунае: Образ невесты — богатырши // Русская речь. — М., 2002. — №5. 
— С. 90-95. 
2 Кюмон Ф. Мистерии Митры / Пер. с фр. — СПб.: Евразия, 2000. — С. 33. 
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Мотив «неправильного народження» героя, дуже близького за міфологічною 
ознакою до слов’янського Кощея Безсмертного, є переказ валлійців (кімврів) Уельсу 
про рід Дон у т. зв. «Четвертій гілці мабіноги». Герой її — Ллю Ллау (чи Ллев) Гіфеса 
(Чарівний Юнак Вміла Рука), син Аранрода, дочки Дон, і яким опікувався мудрий Гві-
діон. Дружиною Ллю Ллау стала ельфиня Блодуед («Квітка»), але вона зраджує своє-
му чоловіку з володарем Пенлліну Гроном. Підступні коханці знають, що Ллю Ллау 
неможливо вбити природним чином (що схоже з мотивом захованої смерті Кощея). 
Але вражений магічним списом Ллю Ллау не вмирає, а перетворюється на орла. Його 
знаходить Гвідіон на верхівці світового дуба і бачить, що коли орел-Ллю змахує кри-
лами, на землю падають шматки гниючої його плоті (пор. з мотивом Прометея, у яко-
го орел довбе печінку та закутим у кавказьких горах Амірані, сином золотоволосої 
Далі). За допомогою чарівного кия Гвідіон повертає Ллю людську подобу і герой роз-
правляється зі зрадниками. Ірландським еквівалентом Ллю є герой Луг Ламфада Са-
мілданах (Сяючий Довгорукий Всевміючий), син Кіана, якому зраджує жінка з Керма-
том, сином бога сонця Дагдою. В останньому випадку вже Дагда чарівним жезлом 
воскрешає сина і Лугові мстить син Кермата Мак Куїл1. Тут також напрошується пара-
лель з мотивом зради жінки короля Артура Гвінівери та неможливість смерті самого 
Артура, який лише переходить в інший світ — на острів Аваллон. 

На основі джерел тібетської релігії бон — «Тібето-шаншунського словника», «Бі-
ографії Шенраба» («Зерміг»), «Історії буддизму» лами Таранатхи та трактатів бонсь-
ких священників — Б. Кузнєцовим було встановленно, що міфічній Шамбалі (вона ж 
— країна Чамбулі-мастон з епосу про Гер-оглу) тотожний Іран (Елам, Іламту, аккад. 
hal-ta-am-ti «високе місце», звідки виводили свій рід іранські царі Ахеменіди; тібет. 
«Олмо»2 (тібет. ‘Ol-mo lung-ring «Олмо Довга Долина»; дв.-перс. «Уваджа», араб. «Хо-
зі» > «Сузіана»; самоназва Еламу — «Хатамті») з центром у Пасаргаді (тібет. 
Bar-po-so-brgyad; дв.-іран. Pasargadai < *pasārkagriš «за (pasā) горою Аrkagriš»3), біля 
Парси (грец. Персеполя, тепер — «Тахт-і Джемшид», «Трон Джемшида»), поряд зі 
«Священною дев’ятиповерховою горою бонської свастики» («юндрунг»; gyung 
drung)» — Юндрун-Гуцег (тепер — гора «Кух-і Рахмат» — «Гора Милосердя»). 

Також шанували гору Свастики біля Пасаргади як Кшахарату (іран. *xšaharat-, де 
xšáθra — «владний») за народження з неї легендарного засновника індо-іранської ди-
настії Кшахаратів, що були махакшатрапами (великими сатрапами) в місті Чукша (те-
пер Чач) при індо-сакському царі Таксіли Мауесі (Моге; μαυο = māh «Місяць» = санскр. 
chandra) з Удьяни (80 р. до н. е.; тепер — Кафірістан) та вели непримириму боротьбу 
на південних кордонах історичної Арьяварти із шудріанськими республіками (саме 
вони вигнали з Індії оплот шудріанства — ромів-циган), сепаратистами та південними 
                                                                        
1 Рис А., Рис Б. Наследие кельтов: Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе / Пер. с англ. и послесл. Т. А. 
Михайловой. — М.: Энигма, 1999. — С. 56-59. 
2 З причини, що Північно-Західний Тібет (Шашун чи Шаншун) в районі гори Кайласи був заселений еміг-
рантами з Персії та різними туранськими (саксько-масагетськими та юе-чжі) іраномовними племенами, 
його також у тібетській традиції називали Олмо — «Іран» та Шашун — «Сузіана». Проте назва «Елам» 
потрапила в Тібет з явно семітомовних джерел, в той час як у давньоперських написах вже епохи Ахе-
менідів еквівалентом терміну Елам є Ūĵa/Ūvja (Уджа/Увджа), що потім дало серед.-перс. Хужастан і но-
во-перс. Хузестан, грец. Сузіана. 
3 Фрай Р. Наследие Ирана / Пер. с англ. Отв. ред. и предисл. М. А. Дандамаева. — М.: Наука, Гл. ред. 
вост. лит., 1971. — С. 120. 
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дравідійськими царствами. Найвідоміший представник Кшахаратів — Ліак Кусулак1 
(тібет. Lyi-ak Gtsul-yak), послідовник культу Шиви-Мітри-Аполлона та автор багатьох 
коментуючих літературних сутр. 

Отже, можна говорити про наявність певного євразійського міфологічного ар-
хетипу Героя (Гер-оглу, Гесер, Керсаспа, Парікшит, Мітра, Мардук, Діоніс елевсинсь-
ких містерій, Кощей, Амірані, Сосруко, Батразд, Мелхиседек), народженого вже по-
мерлою матір’ю (або у могилі, з гори, в печері, або просто «неправильно»), який нев-
разливий чи непереможний і стає засновником утопічної держави в горах (Чомбо-
лу-мастон, Шамбала, Шамбкале, Бумба) або борцем за справедливість (також, як по-
відомив у бесіді фольклорист Степан Пушик, у горян Карпат є переказ про народжен-
ня у померлої матері в с. Печеніжин героя-опришка Олекси Довбуша, відомого своєю 
«заговореністю» від кулі). 

 

                                                                        
1 Бонгард — Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. — М.: Наука, Гл. ред. вост. 
лит., 1969. — С. 478. 
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Валерія Сєдова 

Пошуки істини крізь аспект кабалістики 
(кор. Le Gaulois) 

Тридцятьма двома шляхами — дивовижними, мудрими, накреслив IA, IEBE, Са-
ваот, Бог Ізраїлю, Бог Живий та Цар Вічний, Ель Шаддай, Милосердний і Проща-
ючий, Піднесений і Перебуваючий у вічності, — піднесене й святе Ім’я Його, — і 
створив світ Свій трьома Сеферім: Сефару, Cіпур і Cефер. 
Десять чисел, сфірот нематеріальних; за кількістю десяти пальців, п’ять 
проти п’яти, але заповіт єдності між ними. 
Десять чисел, сфірот нематеріальних: десять, а не дев’ять, десять, а не оди-
надцять; зрозумій розумінням, і розумій розумінням, випробовуй їх, досліджуй 
їх, встанови річ як слід і помісти Творця на Його місце... [2] 

Сефер Іецира 

На шляху всієї історії людина завжди прагне до Вічного та Абсолютного, і, чим 
сильніше вона відчуває відносність всього, тим більш інтенсивно вона починає жадати 
Абсолютного. Усі філософські та релігійні системи являють собою спроби досягнення 
кінцевого ідеалу — аналізу Першопричини; вчення про трансцендентальне, саме по 
собі, є визнанням обмеженості пізнавальних здібностей людини і чітким усвідомлен-
ням того, що Причинна Природа лежить по той бік об’єктивного розуму. Прагнучи до 
пізнання Першопричини, людина стала користуватися двома методами: дедуктивним 
та індуктивним. Ґрунтуючись виключно на емпіричному досвіді й за допомогою логіки 
узагальнюючи дані в поодинокі окремі відносні синтези, людина силою речей не мог-
ла вийти за межі відносного, бо всі її побудови залишалися замкнутими у сфері її 
суб’єктивного єства і світогляду. Ґрунтуючись виключно на інтуїтивному досвіді, лю-
дина сприймає дані в настільки сильно індивідуальному освітленні, що вони залиша-
ються абсолютно незрозумілими для інших людей, та, крім того, і сама людина, у ве-
личезній більшості випадків, виявляється не в силах перетворити дані інтуїції в розум. 
У першому випадку, за сприйняття знизу, з середовища, людські узагальнення завжди 
кінцеві за принципом; вони ніколи не можуть піднятися вище властивої людині свідо-
мості і є, по суті, опорами її свідомості відносно середовища. У другому випадку, за 
сприйняття зверху, з Інтегрального Синтезу, людські висновки можуть бути абсолют-
ними, бо такими вони de jure є за своєю істиннною природою, але, забарвлюючись 
суб’єктивними тональностями, вони de facto стають відносними. Таким чином, до Аб-
солютного апріорі веде тільки один шлях, і цим шляхом є інтуїція [2]. 

«Шляхом об’єктивного пізнання не можна вийти за межі уявлення, тобто яви-
ща. Таким чином, ми завжди будемо стояти перед зовнішньою стороною пред-
метів»... «Але на противагу цій істині висувається інша — саме та, що ми не тільки 
суб’єкти, які пізнають, але, разом із тим, і самі належимо до пізнаваних істот, — що 
ми і самі річ у собі... Для нас відкрита дорога зсередини — мов якийсь підземний хід, 
мов якесь таємниче повідомлення, яке — майже шляхом зради — відразу вводить нас 
у фортецю, — ту фортецю, захопити яку шляхом зовнішнього нападу було немож-
ливо... У силу цього, ми повинні намагатися зрозуміти природу з себе самих, а не себе 
самих з природи» [3]. 
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Кожне Одкровення розкриває цілісний аспект Абсолютної Істини; його ядром є 
Доктрина Абсолюту. Сукупністю цих Доктрин є Верховне Абсолютне Вчення про Вічну 
Істину. Покоління гігантів думки зібрали воєдино ці Доктрини і невідомий нам Найве-
личніший Геній світу узагальнив їх у струнку систему, Велике Герметичне Вчення, що 
ховалося на шляху незліченних століть від натовпу і дійшло до нас в ореолах міфів 
Великих Арканів Таро. Ця найбільша спадщина минулих століть, живий показник того, 
що в безодні минулого, у сиву давнину людства, були досягнуті такі вершини Істини, 
про які ми й підозрювати не сміємо, прихована густим покровом езотеризму. Таро є 
зібранням символів, і досить одного разу спрямувати свій розумовий погляд в їх суть, 
щоб відразу відчути їх велику цінність. Кожна людина в самій суті своїй так різниться 
від інших людей, що всяке її сприйняття, всяке уявлення носить свій особливий, од-
ному йому властивий характер. Вже з незапам’ятних часів людям відомо, що всі уяв-
лення їх відносні, що світ пізнається людиною лише в його власному умовному, 
індивідуальному світлі, що жодна реальність як така не може дійти до її свідомості. 
Першим проблиском діяльності свідомості людини є виникнення уявлення про число, 
тобто про наявність у світі однорідних факторів, але ці однорідні фактори є бінарни-
ми, вони — носії подвійної інформації, що передає суть Єдиного, яке пізнає себе у 
символічній амбівалентності. Таке пізнання Єдиного ми можемо побачити на прикладі 
близнюкової душі. Відчуття стрункості, гармонійності й закономірності серед мно-
жинності явищ природи виливається поступово в об’єктивування низки окремих ком-
плексів понять і уявлень, які, не виходячи ще з середовища загальної свідомості, вже 
намічають майбутнє русло активної його діяльності, стають прототипами подальших 
конкретних тверджень. З розвитком людини кожен із цих комплексів з більш-менш 
випадкового угруповання елементів втілюється у щось ціле, виявляє свій результую-
чий девіз, сам по собі стає свідомою одиницею єства людини у вигляді цілком певно-
го поняття — символу цілісної сукупності його складових тональностей [5]. При ви-
никненні спілкування між людьми, при появі розмовної мови, ці символи починають 
втрачати свою відособленість, свій чисто індивідуальний характер, але, однак, ще 
продовжують залишатися лише умовно прийнятими позначеннями тих чи інших фак-
торів природи. За подальшої еволюції людини, розширення її свідомості та збільшенні 
числа її переживань, у неї виникають, нарешті, і поняття абстрактні. Кожне слово, що 
виражає той чи інший стан душевний, є символом вже в повному значенні цього сло-
ва. Символ є комплексом людських уявлень, взятих в найбільш чистій формі, тобто з 
найменшою домішкою впливів від прилеглих факторів, виражений у вигляді слова, 
числа або у формі барвистих або звукових поєднань. Так ці символи діють на людину 
крізь призму системи таро і старших арканів. Арканів мається 22. Перші 10 представ-
ляють собою цілісну й закінчену систему. Відносячись до Світу Божественного, ці Ар-
кани у своєму цілому вичерпують все, що може бути пізнаваним. Кожен з них являє 
собою як би канал, яким притаманні йому властивості, принципи і аспекти Божества 
виливаються вниз і створюють Світ Буття. Кабала як наука про Вічну Істину, про прин-
ципи і властивості Божества, лежить поза часом і царює над ним [5]. Кабалісти були 
праві у своїх переказах, бо Істина єдина, що передує народженню людини і без-
роздільно царює в усі часи. Вчення Кабали, маючи безпосередній і тісний зв’язок з 
давнім Єгиптом, як на зорі єврейської історії, так і згодом за часів Птоломея, мало цілу 
низку блискучих представників в Олександрії на чолі з Філоном. З настанням середніх 
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віків, з припиненням як наукових досліджень, так і справжніх метафізичних пошуків, 
Наука Царська вербувала собі адептів у переважній більшості з єврейського народу. 
Арабська, а потім мавританська культура і була тим ґрунтом, на якому розвинулися 
стовпи новітньої Кабали писаної: Ісаак Альфано, Йосип Каро, Авраам ді-Ботон, Авра-
ам бен Давид, Маймонід, Мойсей Кордуеро, Ісаак Лоріа, Сімон бен Йохай, Са’адія 
Гаон, Мойша бен Нахман, Раббі Яків бен Ашер, Мойсей Цесерлес, Мойсей Ліонський, 
Меєр бен Габаі, Соломон Альксфец, Ісаак Сліпий та інші. 

«Ніколи Буття не може вийти з Небуття (ніщо)», — і ця давня як світ істина в 
повному блиску своєму була виявлена у свідомості адептів Кабали. В економії все-
світу все, що є, має своє точне місце і позначення, ніщо не може бути створено, бо 
світ вічно досконалий, ніщо не може зникнути, бо в ньому немає нічого непотрібного, 
зайвого і безцільного. Весь світ вічний, всі його рухи, всі прагнення і всі зміни вічно 
зливаються в могутню божественно досконалу гармонію. Ця гармонія представлена в 
злитті близнюкових душ, які є аспектом Божества, що він вніс до сакральної природи 
людини [6]. Це та істина, яка не губиться і нікуди не йде, але дуже часто вона пізнава-
на, оскільки це є відображенням відображення, те що виходить від Абсолюту. Але 
людське серце не може сприйняти це через те, що воно забруднене і перебуває в 
стадії забуття. Так люди не можуть побачити свого істинного кармічного близнюка і 
вибирають інший шлях, той, який не є правильним (цей шлях і принцип вибору дуже 
добре видно на VI аркані — Закохані або Вибір, як символ вічного Дао в китайській 
філософії, Єви і Ліліт авраамічних аспектiв та Шиви — Шакті індійської традиції, як си-
мвол що проходить крізь століття і релігійні системи): 

 

 
 
Також Аркан VI говорить про Небесну Природу, про Життя Божества у Своїй ся-

ючій тіні, поза Свого Істинного Єдиного Єства, про гармонійність і цілісність вселенсь-
кої сукупності багатогранних аспектів Його Буття. Небесна Природа ґрунтує Своє Бут-
тя на Вселенському Логосі, що виявляє Її з Божественного Духа утвердженням прин-
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ципу тварності. Принцип тварності, народжуючись із Надр Абсолюту, як Ноуменаль-
ний Глагол втілює себе в реальність, входить до Первинної Матерії Божественної, 
розчленовує Її на окремі індивідуальності та їх загальною сукупністю народжує 
свідомість розчленування в Самому безначальному Бутті. Цей модус Самосвідомості 
Реальності, як істинний ноумен, затверджений у трьох іпостасях, протиставляється Її 
самосвідомості у Своєму Єстві, втілюється у вторинну квазі-реальність — зовнішній 
вигляд Абсолютної Субстанції. Небесна Природа, подібно до Природи Божественної, 
Єдина, але саме ця єдність, маючи в них різне єство, пов’язує їх аналогією [4]. 

Якщо Божественна Природа в Собі Самій містить Єдність як категорію, неро-
зривно пов’язану з категорією однорідності, то Природа Небесна, навпаки, насичена 
тварністю і лише передчуває Свою потенційну Єдність у породженні Її Субстанції. 
Кожна річ є і частиною, і Цілим, бо все проникає одне в одного; в Природі Небесній 
кожна частина усвідомлює себе частиною і лежить на межі єдності й множинності; з 
одного боку вона відчуває можливість долучення до Космічного Буття Верхнього 
Світу, а з іншого вона відчуває можливість стати одиничним діячем, що здійснює свою 
індивідуальну волю на свій страх і ризик. Кожна окремість коливається між цими 
двома протилежностями, а тому вчення про Небесну Природу зводиться до її вер-
ховного принципу — Начала вільного вибору [4]. 

«Ніщо не губиться в цьому світі, навіть пар, який виходить з наших вуст: як всі 
речі, він має своє місце і своє призначення, і Святий, благословенний Він, змушує його 
служити Своїм Діянням; ніщо не падає в порожнечу, навіть слова і голос людини, але 
все має своє місце і призначення». 

Велич, цілісність і досконалість життя світобудови виникають з єдності творіння, 
з непорушного зв’язку між усіма частинами його, з розумності його законів. Світ є 
свобода, але свавілля в ньому немає. Кожна частка, наділена своєю власною 
індивідуальної міццю, звучить своїм власним голосом, має своє власне призначення, 
свою власну роль у світовій гармонії. Першоверховний Закон Аналогії воістину царсь-
кий, він пов’язує собою все і, всьому даючи свободу, він звучить у всьому всесвіті [3]. 

 
Весь нижчий світ створений подібно Світу Вищому: Все, що існує у 
Вищому Світі, має бути перед нами і тут внизу, як би у своєму відобра-
женні, і в той же час все це є лише Одне Щось. 

Зогар 
 
Єдність, досконалість і гармонія всесвіту природно првиводять дух наш до ідеї 

про Світову Першопричину, як Єдину, Вічну і Абсолютну субстанцію. 
«Цей Первинний, Кого ніщо не може ні пізнавати, ні знати, бо Він занурений у 

приховану думку та ідею, нескінченно підноситься над можливостями думки людсь-
кої, не маючи нічого, за що б ця думка могла б зачепитися, не даючи ніякої нитки ні 
невігластву, котре запитує, ні наймогутнішому розуму, що стверджує своє знання, це 
Те, що є Ейн Соф» [2], Світ вічний, цілісний і закінчений, але для пізнання його ми по-
винні розчленувати його закони і принципи в логічно послідовному ланцюзі, штучно і 
свідомо переходячи від вивчення вічного світу до пізнання світу, що твориться Єди-
ним Абсолютом. Кабала точно розрізняє ці два останні поняття і вводить два різних 
Імені Божих — «Елохім позначає присутність Бога у всесвіті під час творчості; Єгова 
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позначає збереження, продовження цієї присутності», — каже Кагрре, відомий до-
слідник Кабали [3]. 

Переходячи від вічності світобудови до творення світу Божеством, ми природно 
приходимо до ідеї про вічність спільного існування Бога і всесвіту, причому останній 
служить зовнішнім вираженням Першого. В основі метафізики Кабали лежить вчення 
про систему Сфірот, десяти Першоверховних Принципів, Іпостасей Єдиного Бога, що 
об’єднує їх у Своїй непізнаваній Сутності. Здійснюючи космогонію, ці Вищі Начала, ра-
зом із тим, являють собою у своїй сукупності синтетичний образ того еманованого 
Божеством Абсолютного Розуму, який лежить в основі всієї світобудови; безмежність 
розкоші і пишноти пізнаваного людиною всесвіту весь час зростає і поглиблюється в 
гармонії з переходом його допитливого духу від минущих форм до все більш і більш 
непорушних і досконалих керівних принципів. Кінцева грань синтетичного пізнання 
світу є злиттям із блиском системи Сфір, бо за ними починається Область Незбагнен-
ного Безначального Божественного Буття. На цій великій межі миру і його Першопри-
чини 10 Сфірот втілюються в 10 Імен Божих, бо, як кажуть кабалісти, «духовне значен-
ня цих Імен є Сутністю Божественного числення». Десять Сфірот Кабали відповідають 
першим десяти Великим Арканам Таро, оскільки відносяться вони до Світу Боже-
ственного у вигляді системи 10 «Сфірот нематеріальних», бо нижчі аспекти цих Ар-
канів, що пов’язані зі світом Людським і Світом Природи, стоять у ряді інших подаль-
ших Арканів і пізнаються в принципах 22-х букв єврейської абетки, з яких три букви 
матері, сім подвійних і 12 простих. Ці 10 Сфірот разом з 22-ма літерами і становлять 32 
шляхи Мудрості Божої, за якими створений був світ, і за якими допитливий дух люди-
ни пізнає Всетворця. Як перші десять Арканів в їх сфіротичному аспекті, тобто у 
вищому космогонічному, підносяться над усіма іншими Арканами, так і в числі цих 
десяти Арканів, перші три, як Прообраз Триєдиного Божества, підносяться над 
сімома іншими. Ці перші три сфіри складають Тернер, прообраз і шлях осягнення 
Первинної Божественної Тріади. На противагу першим трьом сфірам, які говорять 
про Божество і Його Іпостасі, решта по самій суті своїй відносяться до світу і його 
створення [5]. 

Пізнання істини, сприйняття відблиску реальності та ототожнення з ним 
здійснюється згідно з основним законом інтуїтивного ведення, який говорить, що 
шлях його складається з двох етапів: у першому — людина пізнає необхідність буття 
невідомого в певному напрямку, окреслює його межі, створює як би активно жадаю-
чу заповнення порожнечу, у другому — ця порожнеча заповнюється. Цей закон ви-
ражається також у такому формулюванні: «людина пізнає від зворотного, методом 
повинності». Отриманий висновок є простим наслідком загального принципу анти-
номічності людської істоти і навколишнього феноменального світу. Позитивний член 
бінера ніколи безпосередньо не пізнається; людина завжди спочатку спрямовується 
до члена негативного, а вже потім, розвинувши свої ідеї до максимуму і втіливши їх у 
мінімум, вона звертається до жадоби пізнати реальність плюсового члена. Дійсно, 
саме́ велике падіння Адама Кадмона є сумнівом в реальності, є гордістю — затвер-
дження частини як цілого, тобто виявлення з інтеграла негативного члена [6]. 

«Хтось креслив чорним по білому, і коли біле ставало чорним, він починав крес-
лити білим». 
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Розвиток людини йде за відомим вже законом піраміди. Чим вище синтез, тим 
більшу кількість елементів він обіймає, і, навпаки, чим більше число пізнаних і затвер-
джених елементів, тим вище ступінь синтетичної свідомості, доступного людині. За-
кон піраміди, подібно до всіх законів природи, правий лише в певних межах. Коли 
людська свідомість, що еволюціонує, торкнеться вперше Світу Духа, все єство його 
відчуває глибокий переворот, вона стає ланкою Космічного Духу, де її осяває Боже-
ственна Свідомість. Всі шляхи, всі шукання, всі релігії мають своєю кінцевою метою 
цей дар, який є воістину народженням людини у Житті Вічному. Наскільки б не нама-
галася людина, що випробовує це велике щастя, описати його іншим людям, — вони 
ніколи не зможуть його зрозуміти. Зходження Космічної Свідомості є народженням 
Христа у людині і є перемогою над смертю, тобто прилученням до Істини. Усе те, що 
назбирала людина, робиться непотрібним, всі знання, всі відчуття, весь досвід відразу 
втрачають будь-яку цінність, бо все це може бути такою двічі-народженою людиною 
в будь-яку мить відтворено знову з невимовною пишнотою форм і з неймовірною 
розкішшю різноманітності. Як би зійшовши на високу гору, людина бачить, що її шлях 
— лише один з багатьох, що вершина може бути досягнута нескінченно різноманіт-
ними шляхами, а тому пройдений ним самим шлях не може не розвінчатися як абсо-
лютний. Правдою є і те, що з іншого боку, людина ясно тепер починає розуміти, що її 
стежка була нескінченно гармонійною з його індивідуальними особливостями, але від 
виключного звеличення цінності своїх власних діянь у нього не залишається і сліду. 
Всякий, хто пізнав Космічну Свідомість, мимоволі порівнює її з дитячою радістю. Хо-
лод і суворість світу смутку тут перетворюються у вічну радість, у блаженне відчуття 
биття пульсу вселенського життя. Вищий ступінь мудрості сповнена завжди простоти 
та ніжності, бо істинний мудрець поєднує в собі глибину знання зрілого чоловіка з 
безпосередністю і простотою дитячої душі. Ось чому на шляху століть світить людям 
заповіт «якщо не будете як діти — не зможете увійти у Царство Небесне». Ясна річ, 
дитяча простота не має нічого спільного з невіглаством. Всяка істина завжди проста, 
як і все просте — завжди істинне, ось чому життя духу, будучи вищою межею, вищим 
вінцем пошуків усіляких, є, разом із тим, досягненням простоти та ясності. Чим 
простіша істина, тим недоступнішою вона є для людини, чим чистіше принцип, чим 
елементарнішою є ідея, тим важче засвоїти її, бо для того, щоб засвоїти будь-яку 
думку, треба зріднитися з нею. Всяке зведення, всяке знання, почерпнуте людиною, 
має бути нею пережитим і відчутим у всіх своїх деталях. Чим вище ідея, тим більше 
часток вона у собі містить, тим важче зжитися з нею, тим важче перейнятися нею і 
нею перехворіти; разом із тим, чим вище ідея, тим менше окремих часток вкладаєть-
ся в її вираження, до неї входить одне лиш єство — сама чиста сутність її наслідків, а 
тому і вигляд її простий [4]. Ось чому чим вище ідея, тим важче її пізнати. Ясність і 
простота є найголовнішими ознаками істини. Всяка істина, маючи опору в собі самій, 
може бути виражена лише через саму себе, але не через що-небудь інше. Істина 
пізнається наближенням, але може бути пізнана лише відразу шляхом миттєвого од-
кровення, бо вона цілісна і нероздільна. 

У світі магії це дуже гарне проектується у світ проявлений через розуміння арка-
на Таро — Зірка. Це є уявлення і сприйняття зовнішньої й внутрішньої істини. Таке 
сприйняття стає можливим завдяки розвитку почуттів душі. Несвідомий розум схиль-
ний так спотворювати інформацію, яка піднімається з астрального мозку до фізичної 
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свідомості, щоб вона відповідала його бажанням. Тому чисті інтуїції душі, вільні від 
потойбічних впливів, є цілком надійними провідниками до істини. У пошуках істини та 
її осмисленні одні почуття мають підстраховуватися іншими: для перевірки доводів 
розуму слід застосовувати інтуїцію, а для перевірки інтуїції та її надійності — розум. 
Саме таким чином посвячений вловлює екзотеричний і езотеричний аспекти істини. 
Це добре передає Аркан 17 у зображенні восьмипроменевої зірки, що символізує за-
кон рівноваги між раціональним та ірраціональним, шуканнями істини та її осягнен-
ням як такої, або відображень відображення [2]. Це також символ проявленої істини 
на матеріальному плані, де ми маємо співвідношення балансу в чоловічому та жіно-
чому аспекті. Це також баланс духу і матерії, внутрішнього і зовнішнього. Ця зірка та-
кож згадана у книзі Апокаліпсису, що запечатана сімома печатками, таким чином, во-
на являє внутрішнє і зовнішнє здійснення: народження душі й народження тіла під 
впливом планет (печаток), зображених у вигляді семи зірок поменше, що оточують її 
(За ілюстрацією Таро Єгипетського Братства Світла) [4]: 

 

 
 
Дуже добре алегорія істини наводиться в плані проявленого світу, тобто світу 

фізичного. Це істина, яка змальовується оголеною дівчиною, — головне зображення 
аркана зірки. Символ оголеності — це символ того що істина може бути сприйнята 
тільки тоді, коли вона звільнена від упереджених ідей і догматичних думок, в які її 
одягають штучності цивілізації. Дівчина перебуває частково на суші, почасти в морi. 
Це означає, що істина двоїста: істина реальності та істина видимості, істина практична 
та істина ідеальна. Рідина, що ллється в море зі срібної чаші, означає, що необхідно 
підживлювати люблячу, емоційну сторону людської природи, якщо людина шукає 
внутрішню істину. Рідина ж, що ллється на землю з золотої чаші, вказує на необ-
хідність культивування позитивного, логічного розуму, якщо людина бажає володіти 
істиною речей. Рідина, що тече із золотої чаші, представляє чоловічі сили, зі срібної — 
жіночі. Чоловіче — сонячне, а жіноче — місячне. Разом вони розкривають істину про 
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близнюкові душі й показують, як тонкі чоловічі енергії омолоджують жінку, а тонкі 
жіночі — чоловіка [4]. Вони підтримують одне одного і роблять можливим безсмер-
тя. Єдність істини, що співвідноситься з 17 арканом возз’єднання близнюкових душ та 
проекції істини видно в Одкровенні Іоанна Богослова: «І пізнаєте правду, а правда 
зробить вас вільними». Тут мається на увазі, що поки свободи немає, а є несвобода. 
Це стан залежності від фізичних обмежень. Але ці обмеження зникають, коли людина 
сприймає істину про свої стосунки зі Всесвітом, про те, що душа, готуючись до вико-
нання певної місії в Космосі, не вмирає після смерті фізичного тіла. Також проявлений 
світ, що поєднується в близнюковій душі, це досягнення божественного осяяння че-
рез згоду душі і Его. Саме́ людське Его — це не якась потужна ангелічна суть, а вічний 
блискучий атом божества, чистий і невинний, який у пізнанні зовнішнього життя по-
кладається на свої душі-монади, позитивну і негативну. Душа-монада тісно пов’язана з 
мозком людини, і коли духовність досить активна, між монадою та її Его встанов-
люється свідома згода. Це призводить мозок до прямого зіткнення з центром боже-
ственного життя в душі, дозволяючи йому розуміти космічну ідею та усвідомлювати, 
яку саме частину цієї ідеї він має виражати у своєму розвитку [1]. Що таке Бог, душа 
не може знати, але вона розуміє своє ставлення до Бога, і ця істина веде її до волi. 
Воля — це не знищення, не сонна нірвана, а здатність завдяки зростанню знання 
свідомо спрямовувати свій розвиток у гармонії з законами космічної еволюції. Душа 
перестає бути об’єктом впливу зірок, і вже керує ними. Це осяяння призводить також 
до впевненого знання про відсутність близнюкової душі. 
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Валерія Сєдова 

Каббалістичний аспект поняття «Шехіна» 
(кор. Le Gaulois) 

 
Згідно з кабалістичним уявленням про світобудову, у ньому існують дві першоо-

снови — Даюча («Ор» — світло, що виходить від Творця) і Приймаюча («Клі» — суди-
на, творіння). Так само, як у природі Світу — давати, в природі Клі — приймати, і сенс 
світового процесу бачиться як поступове наповнення Посудини Світлом. При цьому, 
пускаючи Світло в себе, Судина (чаша) приймає і його властивості — експансивність. 
Тому, наповнившись Світлом, Судина починає його викидати, тобто проявляє експан-
сивність. Розвиваючись, ця експансивність призводить до того, що у Судині 
з’являється бажання бути лише експансивним, тільки віддавати, не отримуючи. Суди-
на гадає, що в цьому випадку вона уподібниться Творцю [1]. Але, вириваючи з себе 
Світло, судина порожніє. При цьому судина радіє своєму почуттю уподібнення Світлу. 
Якщо цей стан затягується, ми і маємо порожню судину, яка думає, що вона подібна 
до Творця лише тому, що не виявляє своєї природи — атрактивності. На жаль, дуже 
часто люди застряють на цій стадії, наповнюючись почуттям власної важливості і пе-
реваги над оточуючими. Але, нагадаємо, йдеться про порожню судину. 

Інша картина спостерігається у випадку більш розвиненого усвідомлення, яке 
розуміє, що, оскільки природа Судини — приймати, а Світла — віддавати, то найкра-
щим способом дії якраз буде свідоме отримання, свідома атрактивність. У цьому 
випадку, з одного боку, ми маємо виконання задуму Творіння — усвідомлення Твор-
цем себе в своєму відображенні у творенні, а з іншого — ми маємо уподібнення Су-
дини Світлу, однак не в значенні відмови від своєї природи, а навпаки, саме тому, що 
властивість Приймати сприяє прояву властивості Наповнювати, полюса бінера[3]. Ін-
шими словами — найкращий спосіб уподібнитися Світлу — це, як не парадоксально 
— правильно прийняти його, оскільки таке правильне прийняття можна розглянути як 
надання можливості увійти [5]. 

Софія — Премудрість Бога, тому найважливішим умінням розвиненого усвідом-
лення є саме наповнення Світлом, силою, це — не акцент на «благочесті» та «правед-
ності», а робота над собою. Замість того, щоб наставляти на шлях істинний інших, за-
лишаючись порожньою судиною і тішачись ілюзією своєї величі, правильніше (з точки 
зору світового процесу) — йти самому, і тоді вплив на оточуючих відбудеться, до 
певної міри, сам собою, автоматично. Словами Серафіма Саровського, «спасися сам, і 
навколо тебе спасуться тисячі» [2]. Кабалісти вважають, що два світових начала — 
Атрактивність і Експансивність — нерівнозначні. Атрактивність вважається створеною 
якістю, а Експансивність — атрибутом Абсолюту. Разом із тим, коли Світло Абсолюту 
потрапляє до Судини Творіння, ця Судина набуває деяких властивостей Світла. Таке 
явище — форма присутності Абсолюту в світі — називається Шехіною [3]. Це «ос-
новне і внутрішнє розкриття Божественної присутності» і відбувається воно са́ме в 
нижніх світах (сфірах). Поняття про Шехіну виникло в талмудичному іудаїзмі, де воно 
приблизно (хоча і не зовсім повністю) відповідає християнським поняттям «Софії» та 
«Святого Духа». Слово «Шехіна» означає присутність, перебування, проживання. Вва-
жається, що Шехіна — джерело створеного світу і сила, яка підтримує його. Через неї 
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проходить Божественне світло, яке і зберігає створений світ. Образ світла є одним із 
образів, що часто асоціюються з поняттям «Шехіна», «як сонце світить всьому світу, 
так і Шехіна». Також, як місяць випромінює світло, відбите від сонця, Шехіна отримує 
світло від вищих Сфірот і випромінює його на Землю. Шехіна — це та Божественна 
сила, яка зазвичай відкривається пророкам, хоча іноді в цьому одкровенні можуть 
брати участь і вищі Божественні сили [5]. Спілкування з Шехіною також є першою ме-
тою містика, який намагається досягти спілкування з Божественними силами. При 
цьому поняття «Шехіна» відноситься як до людини, яка здатна її відчувати, так і до 
будь-якого явища духовних світів. Тому кажуть, що кожне явище духовного світу має 
«тіло» (саме́ це явище) і «душу» — Шехіну, відчуття, усвідомлення того, що воно — 
творіння Всевишнього. Згідно з уявленнями кабалістів, початкова єдність Абсолюту 
була зруйнована з початком Творіння, і чоловічі аспекти Бога відділилися від жіночого 
начала Шехіни. 

Іноді Шехіну називають особою або крилами Бога. Абсолют, що розглядається в 
термінах простору і часу як Його присутність, особливо в земному контексті, коли Він 
освячує якесь місце, певний предмет, якусь людину або весь народ — одкровення 
святого в несвященном маренні — це Шехіна. Сходження Шехіни на людину та її пе-
ребування серед людей іноді розглядали як поділ, що відбувається у Самому Богові 
[1]. Бог сходить у світ і страждає разом з ним. У книзі «Зогар» містяться твердження 
про те, що Мойсей жив із втіленням Шехіни, як з дружиною, яка зійшла до народу, і 
кинув заради цього свою людську дружину. Кабаліст Шкатілла навіть стверджував, 
що Шехіна була на Землі в образі Сари, Ревеки і Рахілі. Побоюючись звинувачень у 
політеїзмі, середньовічні іудейські філософи (зокрема, Маймонід і Ієгуда Галеві) 
наполягали на тому, що Шехіна не має Божественної суті, але вона є істотою, яка 
створена Богом і служить посередником між Богом і людством. На відміну від зако-
новчителів Талмуду, які зазвичай ідентифікували Шехіну з Божественною присутністю 
або навіть із Самим Богом, середньовічні єврейські філософи прагнули уникнути ан-
тропоморфізму в тлумаченні цього терміна і всіляко намагалися довести, що він 
відноситься не до Самого Бога або якоїсь частини Його Сутності, але до якоїсь неза-
лежної сутності, створеної Богом. Таким чином, згідно до їх роз’яснень, Мойсей і 
пророки спілкувалися не безпосередньо з Богом, а з Шехіною. Кабалісти ж, навпаки, 
зробили поняття Шехіни центром своєї містичної системи. Шехіна, — дух Малькут 
(Нижньої Сфіри), Царівна, Дочка, Наречена, Мудрість і Слово Боже — є десятою і 
найбільш збагненною з усіх Сфірот [3]. 

Одне із загальноприйнятих розумінь Шехіни полягає в тому, що вона була ски-
нута Ліліт з належної їй по праву позиції Цариці, і нині живе серед людей, від’єднана 
від Бога [1]. «В ім’я з’єднання Священного і Благословенного і його Шехіни» — одна з 
найпопулярніших формул серед кабалістів. Ідея вигнання Шехіни в результаті косміч-
ної катастрофи та гріхопадіння Адама придбала велике значення в луріанскій Кабалі. 
Возз’єднання (і скидання Ліліт) має бути досягнуто як результат діяльності Месії. У ка-
балістичній літературі використовуються численні й різноманітні символи, що вира-
жають різні аспекти ставлення Шехіни до інших сфір і властивість Шехіни бути голов-
ним полем битви між силами добра і зла. Шехіна ближче інших Сфір до створеного 
світу, тому вона — головний об’єкт сатанинських підступів. Обов’язок людини та ін-
ших Сфір — захищати Шехіна від підступів сил зла [3]. 
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Слід зауважити, що Шехіна також є поняттям багатогранним. Вона також є 
визначенням — відчуття (внутрішнє усвідомлення) присутності Всевишнього. При 
цьому, мова не обов’язково йде про суб’єктивне відчуття. Скоріше — про потенціал 
відчуття. Більш того. Поняття Шехіна відноситься не тільки до людини, яка здатна її 
відчувати. Будь-яке явище духовних світів має Шехіну. Тому можна сказати, що кож-
не явище духовного світу має «тіло» (саме́ це явище) і «душу» — Шехіну, відчуття, 
усвідомлення того, що воно — творіння Всевишнього [5]. 

Слово Шехіна подходить від кореня, що складається з трьох букв: шин, каф, нун. 
Перша буква кореня — шин — за своїм графічним зображенням нагадує три гілки, що 
виходять з однієї точки. І числове значення слова — 300, що свідчить про вищий 
(сотні) ступінь стабільності (таке значення числа «3»). Друга літера — каф — сама по 
собі в перекладі означає — «долоня». Третя — буква нун («жіноча» буква) — вказує 
на визнання якого-небудь явища. Символічний зміст цих двох букв, разом узятих — 
«визнання, що все є на долоні Всевишнього» [2]. Таким чином, від кореня, що скла-
дається з літер шин, каф, нун, утворюються слова, в тому числі — Шехіна, пов’язані з 
категоріями, що виражають визнання незмінності й настирливості прояву Творця. Від 
цього ж кореня походить і слово Мішкан — переносний Храм, який «супроводжував» 
євреїв у роки їх мандрів Синайською пустелею та існував до будівництва Єрусалимсь-
кого Храму [5]. 

Порушуючи закони Всевишнього, людина (своїми неправильними діями) руйнує 
відчуття незмінності, всесутності Волі Творця. Інакше кажучи — вона «проганяє» 
Шехіну, «проганяє» відчуття Всевишнього. І ще можна сказати так: своїми неправиль-
ними діями людина як би відокремлює себе від Творця (який існує незалежно від по-
ведінки людей) і відчуття Його присутності — Шехіни. І, навпаки: кожна дія, яка 
узгоджується з Волею Творця, веде як би до «возз’єднання (івритом — йіхуд)» Все-
вишнього з Шехіною. 

В історичному контексті існування всього єврейського народу отримуємо таку 
картину: якщо в поведінці народу якісну перевагу мають негативні вчинки, вони «про-
ганяють» Шехіну в духовних світах, а результатом цього в нашому світі стає наше 
вигнання — галут [3]. Християнство засвоює особистісне розуміння Шехіни і розвиває 
на основі синтезу концепцій Шехіни та Грецької Мудрості свою концепцію Премуд-
рості Божої — Софії. Премудрість стосовно Бога — це Його воля, що будує світ. Вона 
описується як «художниця», яка за законами божественного ремесла будує світ. 
Софія народжується в світ, виходячи «з вуст Всевишнього», будучи прямим і безпосе-
реднім породженням Абсолюту: «Вона є дихання сили Божої і чистий вилив слави 
Вседержителя». Специфіку Софії також становить жіночна пасивність, сполучена з ма-
теринською багатоплідністю, а також глибинний зв’язок не тільки з космосом, але і з 
людством, за яке вона заступається. Якщо відносно Бога Софія — лоно, що пасивно 
зачинає, «дзеркало слави Божої», то відносно світу Вона — будівельниця, яка творить 
світ, немов тесля або зодчий складає будинок як образ обжитого й упорядкованого 
світу, огородженого стінами від безкраїх просторів хаосу; будинок — один з голов-
них символів біблійної Премудрості. Таким чином, у своєму ставленні до людства 
Софія виявляється настільки ж фундаментально значимою, наскільки і в своєму став-
ленні до Бога. 



«АПОКРИФ» В УКРАЇНІ, №1: 10.2013 

 

113 

У ранню епоху розвитку християнства уявлення про Софію зближувалися з об-
разом Христа-Логоса (ап. Павло прямо визначає Ісуса Христа як «Божу силу і Божу 
премудрість»), а потім і з Духом Святим. Оріген описує її як хоча і «безтілесне буття 
різноманітних думок, що осягає логоси світового цілого», але в той же час як «одухо-
творене і як би живе». Трактування дівочої Софії як зачинаючого лона відносно Бога 
призводить до подальшого змістового злиття її образу з образом діви Марії, непо-
рочність і просвітленість якої привносить у створений світ сенс (еквівалентний прихо-
ду Месії), надаючи йому, таким чином, «софійність» [5]. Ім’я Бога буквально означає 
«зупинка» або «прожиття»; мається на увазі Перебування Господнє у світі. Шехіна за-
звичай вважається жіночим аспектом Бога. Це слово не вживається у Біблії як ім’я Бо-
га, проте Господа часто називають «мешкаючим» («шохен») серед людей або в Єру-
салимі. Назва Мішкот — переносного святилища євреїв, що використовувалося в пу-
стелі, — походить від того ж кореня і означає «місце проживання». Шехіна здавна 
асоціюється з Місяцем — ключовим жіночим символом в іудейській традиції, особли-
во популярним у сучасній феміністській теології та ритуалі [4]. Завдання єврейського 
народу полягає в тому, щоб, за допомогою молитви, вивчення Тори та дотримання 
заповідей, зібрати воєдино всі десять розділених Сфірот і, таким чином, відновити 
початкову Божественну єдність. Оскільки Шехіна — частина Господа, найбільш 
близька до матеріального світу, тобто до нас, вона особливо вразлива для сил зла і 
страждань. Коли єврейський народ пішов у вигнання, Шехіна була вигнана з Боже-
ства; коли євреї страждають, страждає й Шехіна. Ідея вигнання і страждань Шехіни 
отримала свій подальший розвиток в хасидизмі. Хасиди вірять, що щиросерді молит-
ви і добрі справи здатні полегшити її страждання. Ось що говорить Комарненський: 
«Хто добровільно залишає свій будинок і мандрує, як жебрак, бідуючи, та не поли-
шаючи віри у Бога, той стає супутником Шехіни в її вигнанні». 

Кабалісти також асоціюють Шехіну з Торою, особливо з Усним Законом — рав-
винскою традицією тлумачення Біблії для прийдешніх поколінь, з якої бере свій поча-
ток система приписів, що регулюють повсякденну поведінку іудеїв. Праведній людині, 
що здійснює добрі справи і яка розмірковує на релігійні теми, поступово прояснюєть-
ся сам аспект буття Шехіни, «звільняючи її від убогості вбрання буквальних значень і 
умовиводів і одягаючи її у сяюче плаття таїнства Тори». Згідно з народними уявлен-
нями, Шехіна присутня в незгасимій лампаді над ящиком із сувоями Тори, у вогнях 
суботніх і святкових свічок, серед десяти дорослих чоловіків, що зібралися для вико-
нання ритуалу, в будинку, де панує сімейна гармонія, і у людині, що здійснює добрі 
справи. Останнім часом образ Шехіни особливо ретельно розробляється єврейськи-
ми феміністками, які затверджують, що він служить гарною альтернативою надто 
патріархальному настрою традиційних іудейських текстів і богослужіння [2]. 

У Талмуді і мідраші термін «Шехіна» не має в точності того ж апологетичного 
значення, як у Таргумах; в цілому його значення ширше, іноді в текстах, написаних у 
різний час, воно набуває різних відтінків. Вживання слова «Шехіна» для позначення 
присутності Бога в певний час у певному місці не має на увазі обмеження Бога як 
Усюдисущого, оскільки Шехіна, згідно Талмуду, перебуває всюди, подібно до того, як 
сонце освітлює своїми променями весь світ. Навіть ті місця і предмети, які Бог наділяє 
особливою святістю завдяки Своїй присутності в них, як, наприклад, палаючий кущ, з 
якого Бог говорив з Мойсеєм, гора Синай або Скинія, свідчать лиш про те, що Бог 
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присутній повсюдно, проте Шехіна перебуває переважно на єврейському народі, 
оскільки євреї обраний народ, освячений Богом для того, щоб нести Божу волю в 
світ. Гріхи єврейського народу призвели до руйнування Храму, де завжди присутня 
Шехіна. Згідно з однією думкою, після руйнування Храму Шехіна відлетіла і перебуває 
на небесах. Згідно з іншою думкою, Шехіна перебуває з єврейським народом завжди, 
навіть коли він нечистий; Шехіна видаляється разом з народом у вигнання; коли 
настане визволення народу, воно настане і для Шехіни. 

У єврейській філософії, на відміну від законовчителів Талмуду, які зазвичай іден-
тифікували Шехіну з Божественною присутністю або навіть із Самим Богом, середнь-
овічні єврейські філософи прагнули уникнути антропоморфізму в тлумаченні цього 
терміна і всіляко намагалися довести, що він відноситься не до Самого Бога або 
якоїсь частини його сутності, але до якоїсь незалежної сутності, створеної Богом. 
Са’адія Гаон у книзі «Емунот ве-де від» («Вірування і погляди») відзначив, що Шехіна 
тотожна «славі Божій» (Квод ха-Шем), яка служила посередницею між Богом і люди-
ною в пророчому досвіді. Він висловив думку, що «слава Божа» — це біблійний 
термін, а Шехіна — талмудичний; обидва позначають сотворенне світло, що слугує 
посередником між Богом і людиною й набуває іноді людського вигляду. Так, коли 
Мойсей попросив Бога показати йому Свою славу, Бог показав йому Шехіну, а коли 
пророки в своїх видіннях споглядали Бога в людському вигляді, вони бачили не Само-
го Бога, але Шехіну. Вважаючи Шехіну створеною істотою, окремою від Бога, Са’адія 
Гаон уникав будь-якого порушення принципу єдності Бога і будь-якого натяку на ан-
тропоморфізм. 

Ієхуда Галевi, як і Са’адія, трактував Шехіну як посередницю між Богом і люди-
ною, вважаючи, що у видіннях пророків була Шехіна, а не Сам Бог. Але, на відміну від 
Са’адії, Ієхуда Галевi не казав про Шехіну як про створене світло. Мабуть, він ототож-
нював Шехіну з Божественним впливом (ха Інья ха-Елохім), поняттям, про значення 
якого серед вчених існують різні думки. Згідно Ієхуда Галевi, Шехіна спочатку пере-
бувала в Скінії, потім у Храмі. З руйнуванням Храму і припиненням пророцтва Шехіна 
перестала з’являтися, але повернеться з приходом Месії. Ієхуда Галевi розрізняв ви-
диму Шехіну, яка перебувала в Храмі і була у пророків в їх видіннях, а після руйнуван-
ня Храму зникла, і невидиму духовну Шехіну, яка не зникла, але перебуває «з кожним 
народженим сином Ізраїлю, що веде добродійне життя і володіє чистим серцем і чес-
ним розумом». Маймонід писав, що людина осягає Бога за допомогою того світу, 
який Бог відкриває для неї. Деякі тлумачі Маймоніда вважають, що Шехіна в його ро-
зумінні відповідає найактивнішому розуму — нижчого з десяти інтелектів, він-то і 
спілкується з пророками [4]. 

Основні елементи уявлень про Шехіну містяться в самому ранньому творі Каба-
ли «Сефер ха-Бахир», де Шхіна, або Малькут описується як дочка, царівна, жіноче 
начало в світі Божественних сфірот. Ці ідеї розвивалися в кабалістичних колах в кінці 
12 ст. — 13 ст.; Вони змішалися з філософськими ідеями в працях кабалістів Жерони і в 
писаннях Аврахама Абулафія; багато нюансів додали до цих ідей Іцхак Сагг Нахор 
(Іцхак Сліпий), брати Яаков і Іцхак Кохен. Багато з цих мотивів було поєднано авто-
ром книги «Зогар» і його колом, особливо Йосефом Джикатілою. З кінця 13 ст. основ-
на концепція Шехіни залишалася незмінною до часу І. Лурії і його учнів у Цфате; від 
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них вона перейшла в хасидизм, хоча у творах кожного з кабалістів можна виявити 
деякі модифікації цієї концепції. Усім їм, однак, властиві деякі спільні елементи. 

Шехіна, або Малькут, — це десята, остання сфіра в ієрархії сфірот. У Божому 
світі вона представляє жіночу основу, а Тіферет (шоста сфіра) і Єсод (дев’ята) пред-
ставляють чоловічу основу. Всі елементи і характеристики інших сфірот представлені 
в Шехіні. Подібно до місяця, вона не володіє власним світлом, але отримує Боже-
ственне світло від інших сефирот. Головна мета царства сфірот (і релігійного життя 
взагалі) — відновлення справжньої єдності Бога, союзу чоловічого начала (головним 
чином Тіферет) і Шехіни, який був порушений гріхами єврейського народу, підступа-
ми злої сили (Сітра Ахра) і галут. Відновлення первинної гармонії може бути досягну-
то діями єврейського народу — його відданістью Торі, дотриманням заповідей і мо-
литвою [5]. У кабалістичній літературі використовуються численні й різноманітні сим-
воли, що виражають різні аспекти ставлення Шехіни до інших сефирот і властивість 
Шехіни бути головним полем битви між силами добра і зла. Шехіна ближче інших 
сфірот до створеного світу, тому вона — головний об’єкт сатанинських підступів. 
Обов’язок людини та інших сфірот — захищати Шехіну від підступів Сітра Ахра. 

Шехіна — джерело створеного світу і сила, яка підтримує його. Через неї про-
ходить Божественне світло, яке оберігає створений світ. Шхіна — це Божественна 
основа єврейського народу. Все, що відбувається з єврейським народом у земному 
світі, відбивається на Шхіні: з одного боку, вона зміцнюється і слабшає залежно від 
добрих справ і гріхів кожного єврея і всього народу, а з іншого боку, все, що відбу-
вається зі Шхіною, її відносини з іншими сфірот та її боротьба із силами зла відбива-
ються на становищі єврейського народу в земному світі. Шехіна — це та Божественна 
сила, яка зазвичай відкривається пророкам, хоча іноді в цьому одкровенні можуть 
брати участь і вищі Божественні сили. Спілкування з Шехіною також є першою метою 
містика, який намагається досягти спілкування з Божественними силами. Ідея вигнан-
ня Шехіни в результаті космічної катастрофи та гріхопадіння Адама набула великого 
значення в луріанскій Кабалі. Дотримання мицвот слугує звільненню Шехіни і 
возз’єднанню її з Богом. Ідея повернення Шехіни з вигнання придбала в луріанскій 
Кабалі нове есхатологічне значення. Іншими словами, Бог може бути видимим лю-
дині. Він робить це, використовуючи який Йому завгодно об’єкт [3]. Як вже було ска-
зано, Шехіна також зображується як Крила Бога, або ж це є символом близнюкових 
душ — де Шехіна — начало, що возз’єднує розділені і втілені душі в світі Малькут. Во-
на діє за принципом Тіфере — краси господньої, але на рівні еманації цієї Тіферет, що 
виявляється в пізнанні краси Божественної через любов Душ-Близнюків. Ці крила — 
це дві Душі, що возз’єднуються в Єдиному, в Елохімі. Пізнання Шехіни — це Бінер що 
проявляється в аспекті божественного пізнання, і пізнання Любові та Мудрості. Дру-
гий аспект — це споглядання Божественного через містичний досвід, інсайт і одкро-
вення. 
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