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ALCHYMISTOVA 
KUCHYNĚ

Guy Ogilvy

JEDINEČNÉ LEKTVARY  

A ZVLÁŠTNÍ PŘEDSTAVY



Zájemce o další zkoumání alchymie odkazuji na dva neocenitelné průvodce:  
Alchemy: Science of the Cosmos Science of the Soul od Tita Burckhardta  
a The Practical Handbook of Plant Alchemy od Manfreda M. Juniuse.

Další doporučená četba: Alexander von Bernus: Alchemie und Heilkunst;  
Brian Cotnoir: The Weiser Concise Guide to Alchemy;  

Mircea Eliade: The Forge and the Crucible (česky jako Kováři a alchymisté);  
Stanislas Klossowski de Rola: The Golden Game (pro alchymistické emblémy)  

a webová stránka Adama McLeana levity.com/alchemy  
(zde se najde takřka všechno, včetně většiny obrázků v této knížce).

Vynikajícími tituly pro ty, které inspirovaly praktické dodatky, jsou Caveman Chemistry  
od Kevina M. Dunna a Formulas for Painters od Roberta Masseye.

Mnohokrát děkuji siru Francisu Melvilleovi, který mi poskytl přístup ke  
své pozoruhodné knihovně, Daudu Suttonovi a Johnu Martineauovi  

za jejich redakční pomoc; děkuji také Victorii, která udržovala naši kuchyni v chodu.

Varování: Alchymie může být velmi nebezpečná. Při jejím provozování dochází nezřídka  
k výbuchům a otravám. Některé z postupů, které se v této knížce popisují, mohou být  
v některých zemích nezákonné; pokud se do nich pustíte, je to na vaše vlastní riziko.
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Tuto knihu věnuji Titu Burckhardtovi (islámským jménem  
Sidi Ibrahim Izz al-Din) a Acharyovi Manfredu Juniusovi.  
Upřímně jim děkuji za všechno, oč se se mnou podělili
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Tabula smaragdina
Smaragdová deska
Herma Trismegista

Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné,

že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře,  
a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole,  

aby dokonány byly divy jediné věci.

A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného,  
tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.

Slunce jest jeho otcem, Měsíc jest jeho matkou,  
vítr nosil jej ve svých útrobách, Země jest jeho živitelkou.

On jest otcem universálního telesmatu celého světa.

Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého,  
opatrně a nanejvýš moudře.

On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi  
a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.

Takto budeš míti slávu celého vesmíru;  
veškerá temnota prchne před tebou.

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc  
a pronikne každou věc pevnou.

Takto stvořen byl vesmír.

Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.

Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos,  
maje tři části filosofie celého vesmíru.

Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.
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Královské umění alchymie je jedním z nejstarších a nejzáhad-
nějších oborů lidského usilování. Královským se nazývá proto, že 
se praktikovalo pod přímou záštitou králů a knížat už od doby 
„Žlutého císaře“ Chuang-ti (kolem 27. století př. n. l.) a ještě na 
počátku 17. století, kdy jeho studiu zasvětil většinu svého času 
římský císař a český král Rudolf II.

Co to ale vlastně alchymie je? Nejasný je už sám původ a de-
finice tohoto pojmu. V Číně se považuje za usilování o nesmrtel-
nost, v Indii jde zejména o umění výroby léčiv, zatímco na Západě 
se alchymie pojí s pátráním po kameni mudrců, látce, která mění 
běžné kovy ve zlato. Alchymie je toto všechno a ještě něco navíc.

Alchymisté jsou perfekcionisty, protože chtějí dovést k dokona-
losti vše, s čím pracují, včetně svých vlastních duší. Jak ve svém 
usilování postupují – a proč – to je námětem naší knížky. Ome-
zíme se převážně na západní alchymistickou tradici a prozkou-
máme principy, jimiž se alchymisté řídí, materiály, s nimiž pracují, 
a těžko proniknutelný, avšak úchvatný jazyk a symboly, které pro 
popis svého snažení používají. Naši čtenáři by se však měli připra-
vit na to, že pochopit alchymii není snadné. Je plná nástrah a para-
doxů. Proniknout do ní vyžaduje představivost a soustředění.

Úvod
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Otevřít typický alchymistický spis znamená utkat se s matoucí 
směsicí záhadného textu a zvláštních nereálných vyobrazení. Návod 
k výrobě Kamene je protkán tajemnou terminologií a doprovázejí 
jej obrázky podivných hermetických symbolů nebo magických 
snových výjevů, v nichž královské rodiny sehrávají bizarní roman-
tickou telenovelu se svatbou, nesváry, vraždou novorozeněte, králo-
vraždou, hermafroditismem a sexem na hřbitově; to vše doprovází 
fantaskní bestiář draků, zelených lvů, jednorožců, fénixů a salaman-
drů. Pisatelé takových knih si často dávají výstřední polatinštěné 
pseudonymy a jejich životy jsou plné intrik a tajemství.

Výstižným příkladem je polský alchymista z konce 16. a počátku 
17. století Michal Sendivoj „Sendivogius“. Několikrát unikl ně-
meckým knížatům, kteří z něj mučením a vězněním chtěli dostat 
tajemství alchymistů; v Praze se usadil na císařském dvoře a provedl 
transmutaci přímo před Rudolfem II., jemuž sloužil řadu let jako 
lékař a rádce; byl zřejmě také první, kdo izoloval kyslík.

Kde má v tomhle zmatku chudák nováček začít? Kdo se chce 
stát alchymistou nebo se třeba jen pustit do výroby některých alchy-
mických elixírů, musí nejprve jako alchymista myslet. Pozoruhodné 
je, že alchymisté všech dob a zemí sdílejí přibližně stejnou před-
stavu. Možná mají ve zvyku vyjadřovat se divně, alespoň však více 
či méně říkají jedno a totéž. Všichni alchymisté věří, že lidé a ani 
takřka nic jiného na světě není úplně takové, jaké by mohlo být. Až 
na zlato. Příběh alchymie, přinejmenším na Západě, je ve zkratce 
příběhem zlata a našeho vztahu k němu. Začíná, velmi příhodně, za 
mytického zlatého věku na úsvitu lidské éry.

Tajné umění
hledání zlata
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Dvě ryby představují počátek a konec Díla  
a symbolizují také dvanácté  

a poslední znamení zvěrokruhu.

Drak symbolizuje jak nižší, vášnivou a pudovou složku osobnosti, 
tak surovou prvotní materii, kterou je před započetím Díla 

nutné podřídit řádu.

Po očištění se oba soupeřící principy zušlechtí a přemění  
a jsou připraveny žít společně  

v důstojnosti a harmonii.

Dva zápasící orlové ztělesňují boj ducha a duše,  
síry a rtutě alchymistů, před svým  

vzájemným usmířením.
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Ecce homo
na počátku

První člověk je náhle nadán vědomím. Vidí, že se koupe v záři oh-
nivého slunce, stojí nohama na zemi, dýchá vzduch. Ejhle, člověk. 
Do úžasu se mu vkrádá stále neodbytnější potřeba žízně. Voda jej 
milosrdně volá a přitahuje k sobě. Oheň, země, vzduch, voda. Člo-
věk ve svém živlu. Na zlatý věk se ale snáší noc. Člověka pohlcuje 
temnota, cítí ztrátu a naráží na dualitu: noc a den, světlo a tma, teplo 
a zima. Touží po zmizelém světle slunce, po jeho ohni. Dokud jej 
ale nebude schopen ukrást, zůstane oheň v moci bohů. Padá na 
zem v podobě blesků a sálajících hrud meteorického železa, za-
tímco zespodu zlověstně soptí a vybuchuje z vulkánů a zažehován 
sluneční září ničivě běsní v lesích.

Člověk se mezitím na okraji vodní hladiny seznamuje s hloub-
kou a odrazem a dovídá se vše, co potřebuje – k uhašení žízně, 
naplnění žaludku a ke vznícení představivosti. Začne malovat sytě 
barevnými hlinkami – červeným a žlutým okrem, barvami krve, 
ohně a slunce; bílý kaolin má barvu kostí, zubů a měsíce; černý jíl 
je barvou noci. Vidí je, dotýká se jich. Obarvují mu prsty, maluje 
si jimi po těle. Vyzbrojen barvami Velkého Díla, barvami lidské rasy, 
může vytvářet podobizny věcí. Když přivolá některou z věcí do 
své mysli, prostřednictvím jeho ruky a palety se projeví její duch. 
Tím získává moc nad svými soupeři i spojenci: nad duchy, které 
tuší kolem sebe, nad svým společníkem i nad zvířaty, které loví 
pro kůži, maso a kosti.
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Paleolitické jeskynní malby z Lascaux ve Francii – jednoduché minerální pigmenty jako jemně drcená  
manganová ruda a hematit (tentýž oxid železa, který se nalézá v červeném okru) se rozstřikovaly ústy  

a prsty se roztíraly do podoby duchů zvířat.

Malby duchů Wandjina ze severozápadní Austrálie – tajuplné portréty éterických bytostí, které s námi sdílejí svět.  
Červený okr používaný k těmto malbám vznikl podle legendy tak, že na zem spadla krev duchů našich předků.  

Červený okr, bílý kaolin a černý uhel se používají dodnes.
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Oheň a kovy
od zlatého věku do doby železné

Koryta vodních toků ukrývala od pradávna vedle křiklavě zbar-
vených hlinek rovněž hrudky ryzího zlata – oslnivě zářícího kovu 
barvy slunce. Vzácného a drahocenného. Je neobvykle těžký, není 
tvrdý, takže se dal opracovávat kamenem a formovat do nejvytříbe-
nějších výtvorů, které se nikdy nerozpadnou ani nerozloží.

Zlato však není jediným kovem, který nacházíme v čisté podobě. 
Na zemském povrchu se vždy nacházelo rovněž meteorické železo. 
To je sice bezvýrazné, tvrdé a těžko zpracovatelné, mělo však se zla-
tem něco společného. Lidé věřili, že spadlo z nebe, což jej obestí-
ralo tajemstvím a posvátnou hrůzou spojovanou s nebesy. Výtvory  
z meteorického železa měly magické vlastnosti, než ale lidstvo 
mohlo tento kov začít účinně opracovávat, muselo ovládnout 
oheň. Další podobné materiály lidé našli skryté a napůl zformo-
vané ve skalním základu zlatonosného proudu a odhalilo je až pů-
sobení ohně.

Oheň přetváří věci a přetvořil i naše životy. Umožnil nám pře-
měňovat říční hlínu v nádoby na vaření, přenášení a uchování jídla 
a v cihly ke stavbě pecí; ty dokázaly vytvořit takový žár, aby bylo 
možné dobývat z hornin kov a odlévat jej do podoby všemožných 
nástrojů, od kladiv a kleští až po čepele pro radlice a zbraně.

Jakmile lidé dostatečně ovládli oheň, započal boj o nadvládu nad 
zemí. Zlato je sice symbolem dokonalosti a trvalosti, nasměrovalo 
nás ale na dráhu změny, kovovou cestu, která nás dovedla k éře prů-
myslových strojů, jaderné technologie a kamene mudrců.
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Člověk i přes svou technologickou vyspělost zůstává vydán na mi-
lost živlům, neboť je stejně jako všechno ostatní na Zemi součástí 
živé přírody. Alchymisté proto považují přírodu za princip, který 
sjednocuje všechny věci a řídí i jejich individuální přirozenost. 
Stejně tak jsou přesvědčeni, že vše, co je v přírodě, se odráží v nás 
samých.

Pro alchymistu je univerzálním životodárným principem přírody 
duch, zatímco jedinečnou esencí každé věci je její duše. Tyto dva 
principy pak spolu s tělem jako třetím principem vytvářejí takzva-
nou tria prima. Nejlépe toto ústřední téma alchymie pochopíme 
pohledem na rostlinnou říši, jejíž tři principy snadno rozpoznáme.

Alkoholu z rostlin čili ethanolu říkáme někdy špiritus, což po-
chází z latinského slova spiritus – duch. A tím také je – je duchem 
rostlin, který je stejný, ať se získává z hroznů, obilí nebo z kořenů 
mandragory, a je tak univerzálním principem rostlinné říše. Indivi-
duální esence rostliny – její duše – se nalézá v jejím esenciálním oleji 
(růže má mnoho jmen, její vůně je ale jedinečná). Tělo je pak nevi-
ditelná sůl, kterou, jak zanedlouho uvidíme, lze extrahovat z rostlin-
ného popela oddělením „jemného od hrubého“.

Rostlinná sůl ochotně funguje jako most mezi rostlinami a říší 
nerostů, jako vstupní místo pro minerální alchymii. Její postupy ta-
juplně odrážejí procesy odehrávající se v duši alchymistově, která 
při tom rovněž prochází transformací. Klíčem k těmto procesům je 
vzájemné působení principů tria prima; podívejme se tedy na tyto 
principy blíže a sledujme bohatou symboliku, do níž je alchymisté 
odívají.

Zpět k přírodě
principy života
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„Vítr nese jej ve svých útrobách.“ Zosobněný vítr na vyobrazení 
nese onu tajemnou substanci Smaragdové desky, o jejíž  

poznání usilují všichni alchymisté.

„Následuj přírodu,“ radil Paracelsus. Zde vidíme alchymistu,  
jak se s lucernou, holí a brýlemi snaží kráčet  

v jejích šlépějích.

Dva alchymisté pozorují pohyby a vzájemná postavení nebeských 
těles, aby určili nejvhodnější chvíli  

k započetí Díla.

Salamandr je duchem ohně, který je ale nutné chápat ve všech 
jeho nuancích a nezaměňovat jej  

s „běžným ohněm“.
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