
Баал з булавою і блискавкою (м. Париж, Лувр)

Ба́ал (Ваал, Бааль, Бел; початково — Балу; загальносеміт. ba’l; фінік. ; давньоєвр. בעל
або באל — букв. пан, господар, володар, чоловік) — багатозначний термін.

1) У багатьох джерелах вжито як загальний епітет «Бог», «володар», «Господь» для різних
місцевих божеств у стародавніх західних семітів.

2) Ассиро-вавилонський бог, шанований у Фінікії, Ханаані, Сирії як бог природних стихій і
погоди (Баал-Хадад — бог бурі і грому; Баал-Шамем — бог неба, Сонця тощо). Найбільш
цілісне уявлення про Баала подають угаритські джерела, де бог наділявся епітетом «силач»,
вважався сином Дагона (Дагану) і чоловіком Астарти; був богом-покровителем Угариту. За
міфологією, Баал визнавав верховну владу угаритського бога Ілу, з яким, однак, постійно
суперничав за вищість.

В основі релігійного культу — цілковита залежність життя семітських племен від вологи
(дощу, роси), яка вважалася милістю Баала, через що бога вшановували як покровителя
родючості — землі, худоби, людей (Суд. 6:25; 1 Цар. 16:31, 18:26). Відомі його зображення у
вигляді бика — символу плодючості й сили. Як божество землі і природних циклів, є
архетипом бога, що помирає і воскресає.

В угаритському епосі бог підземного царства Муту підступно вбиває Баала, але той, завдяки
силі кохання його дружини — богині Анат, повертається до життя. Двобій між Муту і Баалом
наче постійно повторюється: смерть бога супроводжує засуха, воскресіння — розквіт
природи (причому, у кліматі т. з. Благодатного Півмісяця це не пов’язували із сезонами, Баал
був подателем води цілорічно).

За міфами, Баал мав трьох доньок — богинь природи Підраю, Таллаю й Арсаю, — які,
відповідно, символізують світло, дощ і землю. Священне дерево Баала — кедр. Місцем його
помешкання вважали гору Цапану (івр. Цафон, тепер г. Джебелі-Акра, Туреччина).

3) У різних ассиро-вавилонських спільнотах у поєднанні з топонімом означав місцевого бога
(напр., Баал-Хацор, Баал-Гад, Баал-Пеор); множину яких узагальнювали терміном «баали»
(1 Цар. 18:18).

4) Титул баал надавався також князеві (очільнику міста) як частина імені — Балтазар,
Ганнібал, Ешбаал та ін.

Ізраїльтяни зазнали впливу культу Баала ще до приходу в Землю обіцяну. За старозавітним переказом, під час блукань пустелею не
раз впадали в ідоловірство, влаштовували культові оргії (Чис. 25:1–3; Псалом 106:28). У халдеїв поклоніння Баалу включало людські
жертви і посвяти дітей (Єр. 19:5). Найдієвішим борцем з культом Баала у середовищі євреїв став пророк Ілля, а за ним й інші пророки.
Назагал у період Першого Храму (прибл. 950–586 до н. е.) культ Ваала у середовищі юдеїв не відігравав значної ролі, а після
Вавилонського полону остаточно зник.
Баала вшановували і як божество війни. Відомий в образі героя-воїна (зображувався у шоломі), царя, що летить на хмарі — Баал-
Зебула (звідси — Вельзевул), атрибутом якого була блискавиця. Саме так Ісус Христос іменує сатану (Мт. 12:27), асоціюючи його з
цим філістимлянським божеством (2 Цар. 1:2). Ворогами Баала вважали божеств морської стихії Йамму і Латану (старозавітний
Левіафан).
У Єгипті за часів гіксосів (вірогідно, під палестинським впливом) ототожнювався з богом пустелі Сетом, у добу еллінізму — з грецьким
Зевсом.
У староруську й українську традиції термін поширився з грецької мови (Βάαλ) і набув значення «ідол» («бовван», «болван»). В
українському слововживанні, зокрема й релігієзнавстві, закріпилась вимова з наголосом на другому складі (Баа̀л, Ваа̀л).
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