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Alchemia to praktyka, która do dzisiaj owiana jest mgłą tajemniczości. W głównej 

mierze jest postrzegana przez pryzmat kultury europejskiej, zapomina się o jej istnieniu w 

Państwie Śródka czy Indiach. Aż do dzisiaj nie ma całkowitej pewności, skąd tak naprawdę 

„nauka” ta przybyła. Dla europejskich alchemików, głównymi celami pracy stało się 

odkrycie metody transmutacji ołowiu w złoto przy pomocy kamienia filozoficznego oraz 

wynalezienie panaceum -leku mającego zwalczyć wszystkie możliwe choroby świata. 

Kolejnym celem stało się poszukiwanie nieśmiertelności. Inaczej natomiast kształtowały 

się cele chińskich alchemików, gdzie na równi stawiano zdrowie i nieśmiertelność. Idea 

bogacenia się była praktycznie obca i sprawiała, ze duch spłycał się, powodując 

rozstrojenie wewnętrznej harmonii. W głównej mierze podejście do samej alchemii zostało 

oparte na tradycji taoistycznej. Oznaczało to, że ciało i duch są nierozłącznymi elementami, 

a dbanie o nie oraz rozwijanie obu tych stron równomiernie pozwoli osiągnąć obrane cele.  

Początki alchemii 

Według najstarszej księgi alchemicznej Cantong qiI ciało jest rozumiane jako suma 

procesów kosmologicznych opisanych przez pięć elementów. Są to shui (woda), mù 

(drzewo), ogień (huǒ), ziemia (tǔ) oraz metal (jīn). Te pięć elementów znane jest jako wu 

xing [1]. Samo słowo „xing” tłumaczyć można na kilka sposobów i tak oznaczać może po 

prostu żywioły, elementy czy fazy. Są one zawsze ustawione w pewnej kolejności.  

Zaczynając od góry, pierwsze jest drewno, następnie ogień, ziemia, metal oraz woda. 

Każdy z tych żywiołów działa w dwóch przeciwstawnych sobie kierunkach. Działo się to 

zgodnie z zasadami yin oraz yang. Wszystkie elementy podlegają procesom zniszczenia 

oraz odrodzenia[2]. Przykładowo, w pierwszym przypadku woda gasi ogień, metal jest 

topiony przez płomień. W drugim zaś z wody rodzi się drzewo, z samego drzewa powstaje 

ogień. Ta dwoistość reguluje całą przyrodę, jest też głównym powodem jej zmienności. 

Warto podkreślić, że liczba pięć w kulturze chińskiej jest uznawana za liczbę idealną [2]. 

                                                             
I Cantong qi (chiń. 參同契)- jedna z najstarszych ksiąg poświęconych alchemii w Chinach. Sam tytuł można tłumaczyć, 
jako braterstwo trzech. Sama książka skupia się na zagadnieniach kosmologicznych, taoistycznych oraz alchemii. 
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Bardzo wiele kwestii życia codziennego było dostosowane do tej „filozofii”, poczynając od 

zmian strojów zgodnie z porami roku czy nawet egzekucji winnych. W tym drugim 

przypadku najlepszym czasem do tego rodzaju działań była jesień. Symbolizowała śmierć,  

i przemijanie. 

 

 

  

W związku z tym głównym założeniem chińskiej alchemii i jej oficjalnym dogmatem 

stało się dążenie do oczyszczania ciała i ducha, by, jak wspomniałem wcześniej, móc 

osiągnąć długowieczność, która następnie miała przemienić się w nieśmiertelność. 

Przysłużyć się do tego miała praktyka Qigong [3]. Jest to do dzisiaj szalenie popularny 

zestaw zdrowotnych ćwiczeń. Skupmy się najpierw na samej nazwie. Składa się ono z 

dwóch słów, pierwsze „Qi” oznacza życiową energię oraz „gong” oznaczające opanowanie 

do perfekcji czegoś. Sens tego słowa można przełożyć na perfekcyjne opanowanie sztuki 

kontroli nad energią życiową.  Sama technika polega na odpowiednich postawach, 

skupieniu umysłu oraz rytmie oddychania [4]. Qigong ma bardzo długą historię, gdyż 

pierwsze zapiski datowane są na 1300 rok p.n.e.  Należy jednak podkreślić, że poza samą 

praktyką Qigong w celu oczyszczenia ciała i ducha i osiągnięcia długowieczności miały 

dopomóc w tym różnej maści medykamenty oraz eliksiry. Każdy z nich miał inne 

przeznaczenie, jednak wspólnym mianownikiem były zasady Taoizmu. Wszystkie one były 

tworzone według wcześniej opisanej tradycji. 

Rycina 1. Wu xing. czarne strzałki 

symbolizują tworzenie a białe zniszczenie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Xing#/media/File:Wu_Xing.png (dostęp z 14.05.2017). 
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Sam Taoizm ma dwie strony, każda traktująca alchemię w inny sposób. Pierwsza, zwana 

klasyczną Tao Chia, charakteryzuje się mistyką. Wynika to przede wszystkim z 

najważniejszych przedstawicieli tego nurtu LaozieII oraz ZhuangziIII. Laozi to twórca 

Daodejing [5] jak i całego nurtu, który swoje imię wziął od niego. Jego idee można opisać, 

jako dążenie do osiągniecia formy Tao [6]. Sam stan balansu jest niewidoczny, ale nie 

transcendentny. Nie da się go nazwać czy określić zasadą. Jest podstawą świata. Jego 

bezimienna wersja jest prapoczątkiem całej ziemi jak i nieba. Jest jak nieociosany kamień, 

po którego wygładzeniu pojawiły się nazwy. 

Z drugiej strony, jest to zasada działająca i potencjalna. Dobrym przykładem jest 

następujące zdanie: „ Kiedy rzecz osiąga skrajność, odwraca się od niej.” Każda rzecz czy 

istota, gdy osiąga skrajność w swym rozwoju zmienia się we własne jakościowe 

przeciwieństwo. Tak skrajne dobro zamieni się w zło, analogicznie zło zamieni się w 

pewnym momencie w dobro. Jest to główne prawo natury. 

Laozi nawoływał do zapoznania się i zrozumienia praw natury, by następnie móc 

kierować swoim życiem według tych prawideł. Sam Laozi nazywał to praktykowaniem 

Shu-hsien, czyli w wolnym tłumaczeniu praktykowaniem oświecenia. Kolejnymi ważnymi 

elementami tego nurtu stały się rozmyślania określone jako „ograniczenie działania”, a 

nawet jego zaprzestanie. Stworzył zasadę Wuwer [7] oznaczającą „niedziałanie”. 

Twierdził, że im człowiek ma więcej pragnień i dąży do ich zaspokojenia to jedyne, czego 

przysłowiowo się dorobi, to sprowadzanie na siebie cierpienia. Zalecał skromne życie, jak i 

umiar w zdobywaniu wiedzy. Tak postawione skromne pragnienia miały zostać 

zrealizowane, przez co prawdziwa mądrość miała spłynąć na człowieka, który je sobie 

postawił.  

Podobnie sprawa miała się z drugim filarem Tao Chia- Zhuangim. Był on uczniem 

Laoziego, głównymi elementami jego nauczania była spontaniczność oraz akceptacja 

naturalnego biegu rzeczy. Uświadamia, że jakikolwiek wpływ na Tao jest próżny i 

bezcelowy. Twierdził, że rzeczywistości nie da się opisać słowem. Uważał, że występuje 

dysonans pomiędzy poznaniem a tym, w jaki sposób poznanie to przedstawimy. W związku 

z niemożnością poznania otaczającego nas świata, zachęca podobnie jak swój mistrz do 

postawy wu wei-„nie działania”. Jednak postawa ta nie ma być utożsamiona z pasywnością 

oraz zamknięciem się w sobie. W jego wydaniu ma być to działanie zgodne z naturą rzeczy 
                                                             
II Laozi (chiń. 老子) ( VI/V w. p.n.e- 531 p.n.e) chiński filozof, twórca taoizmu. 
III Zhuāngzǐ  (chiń. 莊子) (369 p.n.e-286 p.n.e) myśliciel i pisarz, jeden z uczniów Laozi. 
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oraz stworzeń. Sam człowiek, jako istota żyjąca, ma pozbyć się egocentryzmu i zaprzestać 

zmieniania rzeczywistości według swoich zachcianek i marzeń. 

Jak widać po obu przykładach, Tao Chie wymagało dużego zasobu wiedzy, jak i wielu 

przymiotów, by móc je w pełni zrozumieć. Wskutek tego Tao Chie było mało popularne. 

Praktykowana była bardzo rzadko przez pojedyncze, lecz często wybitne jednostki. 

Całkowicie inaczej sprawa miała się z drugą stroną Tao. Określane mianem Tao Chiao, 

było o wiele bardziej popularne. Wiązało się głównie z uwzględnieniem i akceptacją takich 

elementów jak magia czy alchemia, jednak w rozumieniu bardziej europejskim. W tym 

wypadku uważano, że pewnych zdarzeń nie da się zrozumieć, trzeba je akceptować takimi, 

jakimi są. Podobnie również było z alchemią, która stawała się bardziej procesem odartym 

z aspektu ducha. Składniki stawały się ważniejsze niż sam alchemik.  W związku z tym 

alchemicy podążający tą drogą Tao stawali się bardzo popularni i zdobywali szacunek 

całego społeczeństwa państwa chińskiego. 

Zapiski poświęcone alchemii 

Przechodząc teraz do samego początku alchemii chińskiej, wiedza o pierwszych 

źródłach, jak i o dokładnym jej pochodzeniu nie jest dokładnie znana. Przyjmuje się, że już 

dwa, a nawet trzy wieki przed greckimi traktatami alchemicznymi, pojawiły się chińskie 

odpowiedniki, które zawierały pewne wierzenia, jak i opisy procesów, które można byłoby 

nazwać chemiczno-alchemicznymi. Jeżeli chodzi zaś o bardziej precyzyjne ramy czasowe, 

wielu badaczy tej tematyki przyjęło, że początek datuje się na V wiek p.n.e. Mimo tego, 

krytycy tej daty zarzucają kwestię językową. Problem polega na tym, że w języku z 

tamtych lat nie istniało słowo „złoto”, jak i pojęcie samego metalu. Jest to jeden z 

ważniejszych powodów, dla których do dziś nie da ustalić się wspólnego mianownika w tej 

tematyce. Nadal nierozstrzygnięte jest pytanie: „Czy ta wiedza przybyła ze wschodu na 

zachód czy odwrotnie?”  

Jak zostało wspomniane na początku, to nieśmiertelność była głównym celem. Warto 

podkreślić, że pierwsze wzmianki o eliksirze dającym nieśmiertelność znaleźć można w 

literaturze indyjskiej datowanej na 1000 r. p.n.e oraz w Atharva-veda. Jednak nie ma 

pewności, czy to właśnie stamtąd przywędrowała do państwa środka owa nauka.  
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Pewniejsze poszlaki dotyczące praktykowania alchemii odnaleźć możemy w IV w. p.n.e 

przez Zou Yen [6]. Zdają się to potwierdzać również prawa dotyczące zakazu fałszowania 

złota przez alchemiczne metody. Już wtedy sama alchemia stała się znana i nabrała wielu 

cech skandalicznych. Od tego momentu również wszelkie formy alchemii, poza badaniami 

nad długowiecznością, zostały zabronione w Chinach. Ciekawostką może być fakt, że 

„tworzenie i wydobywanie złota” mimo zakazu mogło być praktykowane w celach 

przedłużania życia. Tak też złoto „tworzone” z cynobru służyło do wytwarzania zastawy 

stołowej. 

O zastosowaniu alchemii w życiu oraz jej wpływu na rzeczywistość możemy 

dowiedzieć się zapisków prowadzonych na cesarskim dworze w latach 130-120 p.n.e. 

Znana jest historia z roku 60 p.n.e., której fabuła skupia się prawdopodobnie na Cesarzu 

XuanIV. Zatrudnił on bardzo znanego uczonego Liu HsiangaV jako mistrza receptur. Celem 

jego służby miała stać się produkcja alchemicznego złota, które miało wydłużyć życie 

władcy. By osiągnąć ten cel cesarz musiał zdobyć przychylność Zao Juna [8], boga ogniska 

domowego, jak i wszelakich medykamentów. Niestety mimo wielu prób, ofiar i ogromnych 

wydatków nie udało się osiągnąć zamierzonego celu. Tłumaczenie było różne, poczynając 

od braku osiągniecia stanu czystości u cesarza, do zakazu bogów. Niemniej jednak jest to 

jeden z pierwszych znanych historii zapisków dotyczących poszukiwania nieśmiertelności. 

Wszelako nadal jest ciężko określić dokładnie początki alchemii. Wciąż najpewniejszym 

tropem są zapiski poświęcone Taoizmowi, to w nich dopatrzeć się można wielu wzmianek, 

jak i nawiązań do alchemii. W podobnej sytuacji znajduje się tematyka związana z 

eliksirem życia, która również zostawia swój znak w tekstach. Intersujący jest fakt, że 

przyjmuje się, iż pierwszym, który odkrył eliksir życia jest wcześniej wspominany Laozi, a 

jeśli nawet nie był pierwszym, to odegrał dużą rolę w stworzeniu tego specyfiku.  

Warto wspomnieć o złocie w alchemii chińskiej. Istnieje jeszcze wiele legend 

pokazujących nastawienie alchemików do tego kruszcu. Złoto miało marginalną wartość 

dla nich jako dobro materialne. Psuło ducha, powodując całkowita dysharmonię na 

poziomie ciała oraz duszy. Zakładano, że tylko uzyskując odpowiednią harmonię, człowiek 

jest w stanie przeżyć wiele lat lub nawet osiągnąć stan nieśmiertelności. Jednak taki stan 

może zostać osiągnięty jedynie przez ludzi naznaczonych odpowiednimi darami 

                                                             
IV Xuan of Han (91 p.n.e. - 49 p.n.e.) cesarz dynastii Han. Jeden z patronów sztuki alchemii oraz poezji. 
V Liu Xiang  (79 p.n.e.- 8 p.n.e.) uczony konfucjański, znawca klasyków i bibliograf wcześniejszej dynastii Han. 
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duchowymi lub swoistymi charyzmatami. Oznaczało to, że mimo nawet wypicia takiego 

eliksiru, nie każdy mógł osiągnąć upragniony stan. 

Sam eliksir był tworzony wg. chińskiej teorii przy pomocy elementów męskich (yang) 

oraz żeńskich (yin). Nazywany był hien (oznaczający dosłownie nieśmiertelność). Głownie 

za jego działanie miałyby odpowiadać substancje bogate w yang- to właśnie one miały 

wydłużać życie. Cała ta filozofia opierała się na podziale wszelakich minerałów na męskie 

oraz żeńskie. Następnie zaś na materiały dzieliło pochodzenie na słoneczne oraz siężycowe. 

Najbardziej znanym elementem eliksiru nieśmiertelności stał się wcześniej wspominany 

cynober, uznawany za jeden z najbogatszych minerałów. Wierzono, że spożywanie małych 

ilości „sztucznego złota” może również przyczynić się do poprawy czasu i trwałości życia. 

Warto podkreślić, że dla chińskiej alchemii poza yin/yang ogromne znaczenie miały kolory 

czy zdolności chemiczne danego materiału, które determinowały jego przydatność przy 

wszelakich próbach stworzenia rożnych alchemicznych mieszanek. Same zaś eliksiry 

tworzone były z minerałów, ziół oraz tkanek zwierzęcych. Tak na przykład róg nosorożca 

był uznawany za jeden z mocniejszych składników w medycynie. Sądzono również, że 

wpływa znacząco na płodność. Bardziej śmiertelne substancje, chociażby takie jak siarka 

czy arszenik, również stawały się swoistą bazą pewnych medykamentów. Wszystko 

zależało od proporcji, jak i samej woli tworzącego. Każde lekarstwo mogło stać się 

najgroźniejszą trucizną i analogicznie, najgorsza trucizna stawała się medykamentem. 

Praca oraz warsztat alchemika 

Sama praca alchemika określana była jako reprodukcja porządku natury. Pracujący 

odtwarzał w swojej pracowni kosmiczny porządek świata. Każda jego czynność łączona 

była z cichą kontemplacją. Samo laboratorium budowane i wykorzystywane było zgodnie z 

zasadami Feng shui. Każdy z elementów pracowni był określony poprzez boski ład. 

Głównym elementem pracy stawał się piec, często znajdujący się w samym centrum 

pomieszczenia. Nawet liczba drzwiczek była z góry ustalona. Podobnie jak z rozpalaniem 

ognia i zwiększaniem jego mocy, wszystko było podporządkowane pewnemu rytmowi 

cyklów. Same cykle nie oznaczały jedynie początku i końca danej czynności. Podobnie 

sprawa cykli miała się ze składnikami. Początkowo używane jedynie były dwa, ze względu 

na istnie yin oraz yang [9]. Podstawowym składnikiem w związku z tym stawała się rtęć 

oraz ołów. Inną popularną parą była rtęć w połączeniu z  siarką. Tworzyła ona, jak 

wspomniałem wcześniej, cynober. Filozofia tego procesu opierała się na idei, że rtęć 
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tworzy i zabija. Jednak największą metaforą dla alchemików podczas ich pracy stało się 

określenie początku jako kosmicznego jajka. To właśnie z niego bierze się cały początek 

istnienia. W alchemii główne naczynie czy pojemnik było tak właśnie określane. 

Ciekawym faktem może być kwestia tego, że większość składników w alchemii chińskiej 

zamkniętych i trzymanych było w skorupkach jajek. 

Chińską alchemię możemy podzielić na dwie praktyki- pierwszą jest Wàidān, zwana 

zewnętrzną alchemią oraz Neidan, określana jako wewnętrzna alchemia. Obie metody 

zakładały zastosowanie wieloetapowych ceremonii oraz obrzędów pozwalających uzyskać 

pożądane efekty. Poczynając od otrzymania od swojego mistrza słownej receptury, poprzez 

odpowiednie przygotowanie paleniska, narzędzi czy oczyszczenie miejsca pracy.  

Techniki Wàidān stawiały na zastosowanie alchemicznych operacji, mających na celu 

stworzenie eliksirów nieśmiertelności za pomocą wszelakiej maści minerałów. Osiągnięcie 

tego miało odbywać się za pomocą podgrzewania składników w tyglu. Genezę tych praktyk 

można odnaleźć w początkach panowania dynastii Han. Popularność jednak metoda ta 

zdobyła podczas panowania dynastii Tang. Same słowo „wàidān” składa się w słowa „wài” 

oznaczającego „zewnętrzny” lub „na zewnątrz”; zaś „dān” oznacza „cynober” [10]. 

 Głównym punktem tej praktyki była sama czynność przygotowawcza nad eliksirem 

oraz kwestia całego obrządku związanego z przygotowaniem miejsca pracy, szat czy 

elementów potrzebnych przy produkcji. W swojej złotej erze (400-800) szkoła ta skupiała się 

głownie na dwóch metodach: rafinacji cynobru w rtęć oraz łączeniu ołowiu z rtęcią. 

Największą uwagę przywiązywano do samego laboratorium, jak i jego elementów. Samo 

miejsce pracy zwane było „komnatą eliksirów” (danshi 丹室). Nie było określonej i 

głównej metody konstrukcji owego pomieszczenia a jedynie pewne wskazania. Porady te 

dotyczyły umiejscowienia pracowni, poczynając od odizolowanego terenu mieszczącego 

się blisko gór czy strumieni wody. Sama pracownia powinna posiadać dwie pary drzwi, 

wychodzących odpowiednio na wschód oraz zachód. Kolejną kwestią był zakaz budowania 

na miejscu grobów czy grobowców. Cały ekwipunek, jaki został wspomniany, miał 

znajdować się zgodnie z zasadami m.in. Feng Shui na wyznaczonych miejscach i nigdy nie 

mógł być przekładany. 
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Podczas całego procesu Wàidān kociołek (fu 釜) umieszczany był nad paleniskiem 

(zao), a niekiedy w nim. Sam kociołek zrobiony był zazwyczaj z czerwonej gliny i jego 

dwie połówki łączone były przez uchwyty. Innym popularnym rodzajem kociołka był 

wykonany z dolnej żelaznej połowy oraz górnej glinianej. Po umieszczeniu składników w 

kociołku alchemik hermetycznie zamykał górę poprzez nałożenie kilku warstw mikstury 

lakującej. Taka mieszanka nosiła miano liuyini (六一泥 ), co tłumaczyć można jako sześć 

składników i jedno błoto. W głównej mierze składnikami były: ałun, sól kamienna, 

arsenolit, muszle ostryg, czerwona glina oraz talk. 

Dodatkowo metoda charakteryzowała się przepisywaniem odpowiednich diet, które 

miały pomóc choremu w jego problemach. Warto na koniec wspomnieć o jeszcze jednym 

fakcie dotyczącym określenia „zewnętrzna”- oznaczało to, że same praktyki odbywały się 

poza wnętrzem człowieka i tylko ciało- a nie duch czy dusza-  było poddawane kuracji.  

Druga metoda- Neidan- która dokonała wielu zapożyczeń w terminologii od Wàidān, 

znana jest jako wewnętrzna alchemia [3]. Zakładała wykorzystanie mikstur do przedłużenia 

życia, jak i stworzenie nieśmiertelnego duchowego ciała, które przeżyłoby ewentualną 

śmierć. Znana jest również pod określeniem „Jindan” (金丹 ), czyli złoty eliksir. Ten rodzaj 

alchemii opierał się na teoriach wywodzących się z Wàidān, korelacyjnej kosmologii ośmiu 

trygramówVI, księgi Yijing [11] oraz medycznych teorii i praktyk. 

Medyczne teorie i praktyki opierały się na taoistycznej medytacji, daoyin [12] i higienie 

seksualnej [13-14]. Przykładami tych działań były wizualizacje, kontrola rytmu bicia serca 

czy oddechu. Wszystkie te techniki miały za zadanie zachowanie Jing, (czystej esencji 

życiowej) oraz Qi (energii przepływającej przez ciało).  

W tym odłamie rolę kotła przejmowało ludzkie ciało, gdyż w nim znajdowały się trzy 

skarby [14]: Jing, czyli życiowa esencja, której człowiek posiadał określoną ilość już od 

samych narodzin; Qi, czyli siła, biorąca się z interakcji pomiędzy yin a yang, oraz Shen- 

energii duchowej, wykorzystywanej przez naszego ducha jak i umysł. Były one 

umieszczone w różnych miejscach i tak: Jing mieściło się w nerkach oraz arteriach, Qi w 

sercu, a Shen w trzecim oku, które miał mieć każdy człowiek. Znajdowało się ono w 

miejscu pomiędzy brwiami. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment z XIII wiecznej 

księgi Balansu oraz Harmonii. „Sprawienie, że esencja stanie się kompletna. Trzeba 
                                                             
VI Osiem trygramów (chin. 八卦)- koncepcja filozoficzna, według której siły przyrody można uprościć do ośmiu 
podstawowych elementów, reprezentowanych przez trygramy. Graficzną reprezentacją jest ośmiokąt foremny. 
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zachować ciało. By to zrobić utrzymuj ciało w stanie swobodnym, i upewnij się, że nie ma 

żadnych pragnień. Przez to energia stanie się kompletna. Sprawienie, że energia stanie się 

kompletna. Trzeba kształcić/wyżywić umysł. By to zrobić zachowaj czysty umysł, i upewnij 

się, że nie istnieją w nim żadne rozmyślania i myśli. Przez co duch stanie się kompletny. 

Sprawienie, że duch stanie się kompletny. Trzeba odzyskać wewnętrzną pustkę. By to zrobić 

zachowaj najpierw wolę i spraw, że ciało i umysł są połączone Przez to duch będzie mógł 

powrócić do pustki. By uzyskać nieśmiertelność, nie ma nić więcej niż udoskonalenie tych 

trzech skarbów …” [15]. 

Wszystkie skarby musiały być przez człowieka zadbane i rozwijane, dzięki temu 

fizyczność, stany emocjonalne oraz mentalne pozwalały na powrót do pierwotnej jedności z 

Tao. Osiągniecie tego stanu oznaczało zdobycie nieśmiertelności. Wszystko to ilustruje 

Xiuzhen [16] . Jest to diagram ludzkiego ciała ukazujący wszystkie zasady Nèidān. 

Przyjrzyjmy się teraz samemu słowo „nèidān”. Składa się ze znaku „nèi”, oznaczającego 

„wnętrze/wewnętrzny”, a także „dan”, oznaczającego „cynober”. Pierwsze wzmianki 

pojawiły się już w 559 roku w ślubie, który złożył Nanyue Huisi [17], buddyjski patriarcha 

szkoły Tiantai VII. Chciał on uzyskać eliksir przedłużający życie, by móc doczekać 

przybycia MaitreyaVIII. Jednak jest jeszcze wiele teorii o pochodzeniu tego odłamu, 

poczynając od losów Deng Yuzhi czy Su Yuanminga. 

Wiadome jest za to, że ta alchemia zdobyła popularność na szeroką skalę w okresie 

panowania dynastii Tang oraz kolejnych Pięciu Dynastii. Największy zaś rozgłos osiągnęła 

w początkach rodu Song. 

W przeciwieństwie do poprzedniczki, uznawane były tylko eliksiry na bazie 

naturalnych, nieprzerobionych elementów. Warto podkreślić, że pojęcia „eliksiry” oraz 

„lekarstwa” były zamienne i tak również stosowane. Mimo wielkiego ryzyka czy to przy 

tworzeniu, czy podczas dawkowania, alchemia coraz bardziej zyskiwała na popularności. 

Perspektywa osiągnięcia wiecznego życia stawała się tak kusząca, że mało który człowiek 

wahałby się poświęcić własne życie. Nawet po śmierci ciało wskazywało czy obrany 

przepis był dobry. Wierzono, że jeśli ciało miało słodki zapach, to sama dusza osiągnęła 

nieśmiertelność oraz harmonię. Istniało nawet pojęcie tłumaczące rozkład zwłok, 

                                                             
VII Tiantai (chin. 天台宗,)- jedna z najważniejszych szkół buddyzmu chińskiego, założona w VI wieku przez Zhiyi. 
Wyznawcy tiantai poświęcali się poznawaniu Sutry lotosu. 
VIII Budda Maitreja (chin. 彌勒)- według przekazów buddyjskich będzie to następca Buddy Siakjamuniego, piąty budda 
naszej epoki. 



ACTA UROBOROI- W KRĘGU ALCHEMII 
 

~ 50 ~ 
 

zakładające, że w takim przypadku eliksir uwalniał tylko samego ducha, pozostawiając 

ciało na tym planie istnienia.  

Warto podkreślić, iż w Chinach kobiety także mogły parać się alchemią. Wiele podań 

wspomina o takich kobietach często podkreślając ich zasługi. Jedną z najbardziej znanych 

alchemiczek była Fang (方), której przypisywano odkrycie zamiany rtęci w srebro. 

Wierzono, że kobiety posiadały inne duchowe przymioty niż mężczyźni, skutkiem czego 

inaczej postrzegały świat i elementy, z których wszystko powstało. Kolejną sławną kobietą 

była Keng Hsien-Seng [18], wspominana w naukowych zapiskach Wu Shu. Zgłębiła ona 

drogi białej i żółtej alchemii, była zaznajomiona z naukami Tao i mogła kontrolować 

duchy. Nikt nie wiedział, jak zdobyła te umiejętności oraz wiedzę. Według relacji umiała 

przemienić, podobnie jak Fang, śnieg oraz rtęć w srebro, jak i wykorzystać prymitywny 

aparat Soxhleta do ekstrakcji alkoholu z kamfory. 

Podsumowując, sama alchemia chińska była bardzo skomplikowaną oraz zawoalowaną 

dyscypliną, pełną wszelakich niedomówień i mocno filozoficznych elementów. W wielu 

wypadkach, tak jak w przypadku wyprawy po Grala, nie liczył się cel a sama droga. 

Dążenie miało doprowadzić człowieka do harmonii i nastroić go odpowiednio oraz 

przygotować do nieuniknionego. Dzięki temu człowiek oswajał się ze śmiercią wiedząc, że 

jego duch mimo śmierci ciała miał możliwość osiągniecia wiecznego życia. 
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The pursuit of immortality - about alchemy in the Middle Kingdom 

The article entitled "The pursuit of immortality - about alchemy in the Middle Kingdom" 

specifies the approach and praxis of alchemy in China. Other topics outlined are the concept of 

Taoism and its currents and representatives. Various aspects of alchemist's practice, his 

apparatus and techniques were also emphasized. Perception of immortality and alchemy from 

another culture’s point of view is a topic worth envisioning. One should reflect upon the 

caducity of the milieu, as well as the quest to grasp one’s target. The Chinese opted for restraint 

and modesty in miscellaneous aspects of living, considering harmony as medium to the desired 

macrobiosis. That kind of approach is burdensome and demanding to understand for the 

Europeans. Alchemy is still allive. However, many practices that originated from alchemy, 

nowadays serve to improve one's spirit and body. Various techniques are still being used and 

pique attention. In a sense, one may risk declaring that Alchemy in the Middle Kingdom was 

reborn with the help of natural and unconventional medicine. This grants a peak at mechanisms 

that have been invariable for centuries.  


