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Въведение
Началото на Руското чернокнижие е поста-

вено в началото на 16 век и наследява древните 
магически практики на източните славяни. За 
разлика от Западните магически течения, осно-
ваващи се на теоритични философски съждения, 
руската магия поставя на преден план всички 
житейски проблеми, с които се срещат хората. 

Електронният ни журнал от 2007 година, се 
занимава с публикуване и изучаване на руски 
магически обреди. Той е представен и в българ-
ски вариант.

Руската магия застъпва такива сфери, като 
любовна и защитна магия, уроки и проклятия. 
Също така разваляне на уроки, парична и лечеб-
на магия, и знахарство.

Магията може да се практикува от хора, при-
тежаващи определени способности. Необходимо 
е да проявяват усърдие, търпение и желание да 
търсят познание в тази сфера. 

Тук ще разгледаме няколка руски обреди, 
предимно проклятия.
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За главоболие
Необходимо е да отидете на църква в петък 

и да поставите свещ на врага ви, за упокой. Гле-
дайки пламъка казвате: «Поставям свещ за 
врага ми. Както свещта на покойника дими, 
така и главата на /името/ да го боли. Да го 
втриса и смъди. Свещта гася, на чело болка 
садя.

Да бъде.» 
После обърнете свещта и я загасете, като я 

върнете на първоначалното и място. Ако вместо 
обикновена свещ, използвате «гробищна» тогава 
действието и ще бъде много по-силно.

Проклятие с гвоздей от гроб
Това проклятие предзвиква болки в костите, 

ставите и води до пареза на крайниците. Необ-
ходимо е в този случай да се снабдите със стар 
гвоздей от гроб. Гвоздеят трябвя да кисне във 
вода 40 дни, в която е бил измит мъртвецът. На 
40-ят ден вземете ръждясалия гвоздей и го за-
копайте късно вечерта на безлюден селски 
кръстопът, като казвате следните думи: 

«Както гвоздеят се враства в земята, така и 
/името/да издъхне. Да лежи и да се мъчи 12 го-
дини.».

На останалата вода е необходимо да кажете, 
следното заклинание:

«Викам бесове-полунощници с имена Покрут, 
Залом, Ощеп, Пожог. Идете вие до врага, до не-
говите бързи крака, до негови яки жили, до 
сърцето му туптящо, до гръбнака му могъщ. 
Съжителствайте с тях, сроднете се. Нека спят 
те и денем, и нощем, и летом, и зимата, и про-
лета, от века до века. Аминь. Аминь. Аминь».

Водата излейте в обувката на врага.
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С кучешки вой
Вслушайте се във воя на кучето/ вълка/ и 

веднага започнете да връзвате възли на връв: на 
всеки вой по възел, колкото са повече възлите, 
толкова по-добре. После вържете връвта на 
дръжката на вратата на вашия любим/ма или на 
друго място, до което той/тя ще се допре. И про-
четете:

«Както кучета и вълци на луната вият, 
страдат, бягат, себе си не помнят, така и ти, 
мой любими/любима (име) подир мене тичай, 
само мене да виждаш, какго куче кучкага, как-
то вълк вълчицата. Словото ми яко. Ключ. Ка-
тинар. Език».

С кучешка козина
Заклинанието предизвиква тежки кожни за-

болявания. Необходимо е да се снабдите с ку-
чешка козина, докато сресвате куче и казвате 
следния текст:

«Ходил пес блудлив, целият мръсен да кра-
став, мърша е ял, сквернота е събирал. Както 
козината кучешка опада, така на (име) кожата 
опада. Ни лице на нея, ни кожа, а сърбеж, лишеи 
и хълцане. Да бъде».

Това се прави в нечетни дни, на растяща лу-
на. След това трябва да сложите козината в дре-
хата или спалнята на жертвата, а още по-добре 
и да посипете пепел в яденето или питието му.

С треви
Върху събраните лечебни треви направете 

заклинание. Трябва да го кажете поотделно на 
червената /сутринта/, черната /през нощта/, бя-
лата /през деня/ и синята /вечерта/ лента пред 
единичен дъб:
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«Ходя аз /името/ по чистото поле. На по-
лето стои могъщ дъб, корените му дълбоко в 
земята клоните му в небесата. Аз при този дъб 
ще дойда и ще му се поклоня. О, ти Цар Дъб, 
велико дърво. Както ти познаваш всичко, така 
и аз да познавам тревите. Всичките тайни на 
гората, на полето, на блатото, на небето и на 
земята»

След това завържете лентите на нисък клон, 
поклонете се на дървото и си отидете. Събрани-
те в този ден треви ще имат необичайни магиче-
ски свойства и целебна сила. 

Проклятие на побелял косъм
Вземете побелял косъм и му направете за-

клинание. Сложете го в храната или питието на 
врага Казвате следнте думи:

«Върви червей, в самото сърце на (име). Яж 
неговия дроб, сърце и вътрешности, да му ста-
не зле като в смъртен ден. Храни се червей с 
вътрешностите му. Да бъде».

Защита срещу неприятности
Чете се в петък при изгрев слънце, седем 

пъти:
«В името на отца, и сина, и светия дух. Ид-

вам аз /името/ до небето синьо, до Слънцето 
Червено. А у Слънцето червено този дом от дъб 
изсечен, със златни врати. Аз влизам през вра-
тите и на Слънцето се кланям. О, ти Слънце 
Червено! На теб всеки се моли и твоето име 
споменават, ти даваш живот на всичко живо, 
Аз в тези врата ще вляза и на Слънцето Черве-
но до земята ще се кланям. Ой. Ти, Слънце Чер-
вено! Както на теб всеки се моли, и твоето име 
вспоминава, както даваш живот на всичко жи-
во и мъртвото топлиш, така бъди, и на мен 
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защитник, и помощник. Опази ме във всеки час, 
по всяко време, от врагове люти и приятели 
лъжливи, от измама, от лоша дума, от всяко 
зло. Бъди на мен яка броня огнена. Словото ми 
яко и от желязо ковано Ключ Катинар Език».

За пророчески сън
Чете се над изворна вода, която е взета по 

залез слънце :
«Дух/дявол, Дух/дявол ела при мен по залез 

слънце и прошепни на мен слова верни, слова 
тайни, слова силни. Тези слова не на всеки да-
дени, а който ги чуе този пророчески сън ще му 
бъде даден. На сън ще види, че за действие верная 
подсказка будет. Водата да тече, огънят да 
гори, а небесата над земята да бъдат вечно. 
Ключ. Замок. Език».

След това се измийте с тази вода и отидете 
да спите, предварително се избършите с кърпа. 
Сънят трябва да бъде пророчески. Правете го не 
повече от един път в месеца.

Проклятие Черно Колело
Обреда се прави на семейства, които някой 

иска да съсипе. За целта трябва да намерите 
дървено колело от каруца. То цялостно се измаз-
ва с «черна глина», от равна смес вода, глина и 
сажди. След това колелото се оставя на старо и 
изоставено гробище, където трябва да остане 
девет нощи. На зазоряване на десетия ден коле-
лото се отнася в потайно място и се изгаря. С 
поглед върху пламъка да се чете 90 пъти закля-
тие за истощение рода:

«Словото ми е силно, делу моему ладен. Лад-
но оно мне, (име), а не (име), которому суетно 
да маетно, непригоже да лихо оно. Ето тръгвам 
аз, (име), по посока на залязващото слънце. 
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Всички пътечки аз знам там, (име враг), които 
не е виждал, и не е чувал. Продължавам да раз-
казвам. Ето вървя по пътечка черна, и ще до-
ведат мен краката на място негодно, поганско. 
Много имане на това място от воини оставено, 
битка беше велика. Виждам аз колело лежи, от 
беса белязано, искри хвърля и се търкаля, бесов-
чета се забававляват. Какво чудо невиждано!-
Ще взема аз колелото и бесовчата ще кача на 
него, ироди в семейно щастие ще пусна. Само, 
че какво семейно щастие сега:хапят се и се дра-
щят, как куче котка гони. Ше е гуляй за бесове 
да гуляй, докато христос не се яви и страшния 
съд не настане. Словото ми е яко от желязо 
ковано Ключ Катинар Език».

Когато огъня прогори, съберите останалите 
въглени, трески от колелото, сажди и изсипете 
на прага на семейството, което искате да разру-
шите..

Проклятие на блато
Когато дойдете на блатото, седнете на падна-

ло дърво и като гледате на тинята четете:
«Ой, ти, блатен дух, хазаино, помогни да 

погубя моят враг, именем (имярек), дано да му 
е зле, дано да му е пусто. Дано да сгине, като 
дърво прогнило. Ето седя и гледам, гледам и 
виждам, как на него зле му става и сърцето от 
това се радва. Драго е да гледаш».

Обред за пари
Идете на гробище в полунощ петък срещусъ-

бота, застанете на колени пред могила с вашето 
име. Загребете с ръце шепа пръст и прочетете 
заклятие: «Вървял по полето костяному черт 
турцки, Бес Салтан. Все с парите си играл, мо-
нети подхвърлял. Както бес турецки има мно-
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го пари, така и аз (име), винаги да имам. Ще 
ходя аз като пан година без грижи. В чет цар, 
а в нечет търговец, и винаги с пари. Словото 
ми яко като кости волошски. Амин. Амин. 
Амин».

След това напълнете в джобовете пръста, 
казвайки при това: «Расти злато в богати палати. 
След това тръгвате мълчешком. Дрехите, в чии-
то джобове вие сипвахте пръст, никога не перете, 
не изтръсквайте и не изхвърляйте!»

Проклятие на гнило яйце
Идете на пазар и купете едно яйце, само едно. 

Като купите яйцето идете незабавно на най- 
близкото гробище, и като минете оградата, поч-
нете да четете:

«Както яйцето в могилата гние, така и (име 
жертва) ще почне да гние. Ще тръгне гнилота 
във вътрешности, под сърцето, в черен дроб, 
език и разум. На всички мои думи вятърът да е 
свидетел. Дори за грях ще отговоря, (име жерт-
ва) ще осакатя. Амин. Амин. Амин».

Яйцето трябва да заровите на могилата с 
името на жертвата.Заравя се с ръце, тях трябва 
после да измиете. Просто в изпълнение това е 
силно проклятие, но съществува един неприятен 
недостатък, вие също ще се разболеете, макар и 
по-слабо отколкото вашия враг.. 

Проклятие Западно
Чете се, гледайки залязващото слънце, с кръст 

под лявата пета:
«Слънце на запад, денят е към края си, а 

(имярек) на гибел. Както слънце червено на за-
пад залезне, така и (имярек) беди и нещастия 
ще си намери. Ще съхне, боледува, с тъга ще се 
помине. Заклевам с кръст и бесов венец. Свиде-
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тели Бес Повес, и аз самия, вещер (имярек). 
Словото ми яко от желязо ковано,който го счу-
пи,зъбите си ще счупи».

След това взимат въже от естествен материал 
и вържете на него произволно девет възли, с на-
говор на всеки възел:

«Както ти славно живееш, така жив ще за-
гниеш. Както ти жив ще загниеш, така и с тъга 
ще се поминеш. Както с тъга ще се поминеш, 
така с мъртъв сън ще заспиш».

След това трябва да се отиде на гробище и да 
се зарови въжето на могила с името на врага. 

Воински наговор
Чете се на война сутрин
«Както тръгна аз, (имярек), на полето рат-

но, така и ще ме мине смърта. Бронята ми - 
слънце червено — да ослепи враговете мои. Ня-
ма да ме стигнат ни денем, ни нощем, в никое 
време. А на мен, воин, остро око, храбро сърце. 
Амин». 

От крадци
За да не влезе крадец във вашия дом, наго-

ворете на нов катинар, като сложите катинара и 
четете:

«Както кучето къща пази, така и катинарът 
пази мойта къща и покъщина. Както песа на 
крадеца лае, така и катинарът мойь на мойта 
къща е верен. Няма да влезнат крадци в моя дом 
и нищо няма да изнесат извън прага на къщата, 
а ако влезе нека тука и да го хване. Амин».

След това намерете кучешка козина и изго-
рете нея на пепел. С пепелта натрийте вашия нов 
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катинар. 
На реколта
Когато засаждате растения, прочетете на из-

ворна водазаклинание и полейте с водата засаж-
денията. Водата трябва да бъде събрана на за-
зоряване на растяща луна. Това заклинание, 
трябва да се чете 40 пъти:

«Пораствай трева, по високо от дръвче, по 
силно от камъче ,по сладко от ягоди, с добра 
дума. Пораствай на сила, за мене на радост и 
не се губи. Защищавам със слово яко и дело вяр-
но. Амин» 

Ако вие имате въпроси или вие искате да 
споделите опит с обредите на руската магия или 
да разскажете за вашата магическа традиция,то 
вие можете да посетите наш Форум където има 

раздел на български език.
В този раздел вие можете да задавате своите 

въпроси,евентуално ако има такива.
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Забележка на преводача: Целта на списа-
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