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Ο Αλχθμιςτικόσ Μφκοσ του Gan Jiang και τθσ Mo Ye 

Κωνςταντίνοσ Γρίβασ  

Ακινα, 15 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Gān Jiàng και θ Mò Yé ιταν ζνα ηευγάρι διάςθμων μεταλλουργών, θ ιςτορία των 

οποίων εμπεριζχει ζνα πλικοσ από ενδιαφζροντα μοτίβα που απαντώνται ςτθν 

ταοϊςτικι αλχθμεία, τον ςιβθριανό ςαμανιςμό και τον ταντρικό βουδδιςμό. 

Σφμφωνα με το ιςτορικό ζργο Wuyue 

Chunqiu1, κατά τθν αρχαία περίοδο 

Άνοιξθσ και Φκινοπϊρου (771-476 

π.Χ.)2 ο βαςιλιάσ Helü του κράτουσ Wu 

(κατά άλλουσ του βαςιλείου Chu) 

παριγγειλε ςτουσ Gān Jiàng και Mò Yé 

ζνα ηευγάρι ςπακιϊν ςε χρονικό 

διάςτθμα τριϊν μθνϊν (Εικόνα 1). Για 

τθν καταςκευι των ςπακιϊν ο Gān 

Jiàng (干將, Ικανό Άτομο) ςυνζλεξε 

τθν πεμπτουςία του ςιδιρου των Πζντε 

Βουνϊν και το άνκοσ του μετάλλου (ι 

χρυςοφ) από τισ Ζξι Κοιλάδεσ (ι 

ενϊςεισ). Ραρατιρθςε τον Ουρανό και 

περίμενε τθν Γθ. Τα Yin και Yang 

ζλαμψαν μαηί, τα Εκατό Πνεφματα 

πλθςίαςαν, αλλά οι πεμπτουςίεσ του 

μετάλλου και του ςιδιρου δεν ζλιωςαν 

μαηί και διζφυγαν. Θ κάμινόσ τουσ 

δθλαδι απζτυχε να δθμιουργιςει το 

επικυμθτό αμάλγαμα ςιδιρου και 

μετάλλου. Θ Mò Yé (莫邪,ίςωσ 

Δαιμονικι ι Κακι Mo) παρατιρθςε ότι 

                                                           
1
 Το ζργο Wuyue Chunqiu (Wu and Yue in the Spring and Autumn Period) γράφτθκε από τον Zhao Ye, 

γφρω ςτο 50 μ.Χ. Μια άλλθ ςθμαντικι πθγι όπου αναφζρεται ο μφκοσ είναι το κείμενο Sōushénjì (搜

神記, κυριολεκτικά Αρχεία Ζρευνασ για Πνεφματα), που γράφτθκε τον 4
ο
 αι. και αποτελεί μια 

ςυλλογι 464 ςυνολικά μφκων, ςφντομων ιςτοριϊν και διαδόςεων ςχετικά με πνεφματα, 
φαντάςματα και άλλα υπερφυςικά φαινόμενα. Το όνομα του ςυγγραφζα δεν αναφζρεται ςτο ίδιο το 
ζργο, αλλά πιςτεφεται ότι πρόκειται για τον Gan Bao, ιςτορικό του 350 μ.Χ. ςτθν αυλι του 
αυτοκράτορα Yuan του Jin. Σχετικά πρόςφατα εκδόκθκε μια αγγλικι μετάφραςι του από τουσ 
Kenneth J. De Woskin και James Irving Crump (Gan, 1996) με τίτλο Ψάχνοντασ το Τπερφυςικό (In 
Search of the Supernatural: The Written Record). 

2
 Θ περίοδοσ αυτι (The Spring and Autumn period,  春秋時代, pinyin: Chūnqiū Shídài) αντιςτοιχεί 

περίπου ςτο 771 ωσ 476 π.Χ., αν και κάποιοι κεωροφν ότι τελειϊνει το  403 π.Χ. Ρρόκειται για το 
πρϊτο μιςό τθσ Ανατολικισ Δυναςτείασ Zhou. Το όνομα τθσ περιόδου προζρχεται από τα Χρονικά 
Άνοιξθσ και Φκινοπϊρου, που γράφτθκαν ςτο βαςίλειο του Lu μεταξφ 722 και 479 π.Χ. και 
παραδοςιακά ςυνδζονται με τον Κομφοφκιο. 

Εικόνα 1. Μνθμείο του ηεφγουσ μεταλλουργϊν Gan 

Jiang και Mo Ye (©Bernard Kwan, 2012) 
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το ανκρϊπινο Qi ςτθν κάμινο ιταν ανεπαρκζσ και ότι θ μεταςτοιχείωςθ του πνεφματοσ και 

τθσ φλθσ απαιτεί ζναν άνκρωπο για να επιτευχκεί. Ο Gan Jiang τθσ αποκάλυψε ότι ςε 

τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο δάςκαλόσ του ζριχνε ζνα ανδρόγυνο ςτθν κάμινο (δθλαδι τθν 

αρςενικι και κθλυκι αρχι) για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. Για γενεζσ μάλιςτα οι 

μεταλλουργοί δεν τολμοφςαν να λιϊςουν μζταλλα ςτα βουνά αν δεν φοροφςαν 

προθγουμζνωσ λινάτςα με κανναβζνια ηϊνθ (ζνδειξθ πζνκουσ). Για να διορκϊςουν το 

πρόβλθμα το ηευγάρι πρόςκεςε ςτθν πυρά δικά τουσ μαλλιά και νφχια, κακϊσ και τθν 

αναπνοι 300 κοριτςιϊν και αγοριϊν ςτο φυςερό. 

Σε μία άλλθ εκδοχι του μφκου θ Mo Ye κυςιάηεται πζφτοντασ θ ίδια ςτθν κάμινο. Σε κάκε 

περίπτωςθ το επικυμθτό αποτζλεςμα επιτεφχκθκε μετά από προςπάκειεσ 3 χρόνων. Τα 

ςπακιά που καταςκευάςτθκαν πιραν τα ονόματα του ηεφγουσ. Ο Gan Jiang κράτθςε για τον 

εαυτό του το αρςενικό ςπακί Ganjiang και παρζδωςε ςτον βαςιλιά το κθλυκό ςπακί Moye, 

κατά μία εκδοχι επειδι υποπτευόταν ότι ο βαςιλιάσ κα τον εκτελοφςε. Ο Helü, που ιταν 

ιδθ δυςαρεςτθμζνοσ από τθν μεγάλθ κακυςτζρθςθ, ανακάλυψε ότι ο Gan Jiang είχε 

κρατιςει το αρςενικό ςπακί και πράγματι διζταξε τθν κανάτωςι του.  

Ο Gan Jiang είχε προβλζψει τθν αντίδραςθ του βαςιλιά και άφθςε ζνα μινυμα για τθν 

γυναίκα του και τον αγζννθτο γιό του, όπου τουσ αποκάλυπτε τθν κζςθ που είχε κρφψει το 

ςπακί Ganjiang. Πταν ανδρϊκθκε ο γιόσ του Chi (赤), μεγαλόςωμοσ με κόκκινα μαλλιά, θ 

Mo Ye του αποκάλυψε τθν ιςτορία και ο Chi βρικε το ςπακί για να εκδικθκεί τον κάνατο 

του πατζρα του. Εντωμεταξφ ο Helü βαςανιηόταν από όνειρα ςτα οποία ζνασ νεαρόσ με 

μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ των φρυδιϊν του ικελε να τον ςκοτϊςει και τον επικιρυξε με 

μεγάλθ αμοιβι. Ο Chi ιταν απελπιςμζνοσ που δεν μποροφςε πια να εκπλθρϊςει τθν 

εκδίκθςι του, όταν ςυνάντθςε ζναν πολεμιςτι που ακοφγοντασ τθν ιςτορία του 

ςυγκινικθκε και υποςχζκθκε να τον βοθκιςει, αν ιταν πρόκυμοσ να προςφζρει το κεφάλι 

του και το ςπακί ςτον βαςιλιά. Ο Chi αυτοκτόνθςε αμζςωσ κόβοντασ μόνοσ του το κεφάλι 

του, με το ςϊμα του να περιμζνει όρκιο και ζτςι ο πολεμιςτισ πιρε το κεφάλι μαηί με το 

ςπακί Ganjiang για να το παρουςιάςει ςτον βαςιλιά. 

Ο Helü αιςκανόταν τα μάτια του κομμζνου κεφαλιοφ να τον κοιτάνε ςυνζχεια και ο 

πολεμιςτισ του πρότεινε τότε να βράςει το κεφάλι. Ραρόλα αυτά μετά από 40 θμζρεσ τα 

μάτια του Chi ςυνζχιηαν να τον κοιτοφν χωρίσ ίχνοσ αποςφνκεςθσ και ο πολεμιςτισ του 

πρότεινε αυτι τθν φορά να κοιτάξει από κοντά το κεφάλι, ϊςτε να αρχίςει θ αποςφνκεςθ 

υπό τθν επίρροια τθσ δφναμθσ του βλζμματοσ του βαςιλιά. Κακϊσ ο Helü ζςκυψε πάνω από 

το τςουκάλι, ο πολεμιςτισ άδραξε τθν ευκαιρία και τον αποκεφάλιςε. Αμζςωσ μετά 

αυτοκτόνθςε κι αυτόσ κόβοντασ το κεφάλι του, ζτςι ϊςτε και τα τρία κεφάλια – του Chi, του 

βαςιλιά και του ανϊνυμου πολεμιςτι – να βρεκοφν μαηί ςτο τςουκάλι. Πταν ζφκαςαν οι 

φφλακεσ τα τρία κεφάλια δεν μποροφςαν πλζον να ταυτοποιθκοφν και οι αυλικοί 

αποφάςιςαν ζτςι να τιμιςουν και τουσ τρεισ μαηί κάβοντασ τα κεφάλια τουσ ςε ζναν τάφο 

ςτθν Επαρχία Yichun, ςτο Runan του Henan, ο οποίοσ τελικά ονομάςτθκε «ο Τφμβοσ των 

Τριϊν Βαςιλζων». 

Το ηεφγοσ ςπακιϊν αδιαμφιςβιτθτα εκπροςωπεί το ηεφγοσ αντικζτων Yin-Yang και μάλιςτα 

θ μακρά εκδοχι του μφκου δείχνει πωσ θ απομάκρυνςθ των ςπακιϊν μεταξφ τουσ 

προκάλεςε ζνα είδοσ ανιςορροπίασ. Το κθλυκό ςπακί μετατράπθκε ςε δράκο που 
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περιπλανιόνταν για πολλά χρόνια, ϊςπου κάποια ςτιγμι ςυναντικθκε και πάλι με το 

αρςενικό ςπακί. Τότε μεταλλάχκθκε κι αυτό ςε δράκο και τθν επόμενθ θμζρα ςτο κοντινό 

χωριό εμφανίςτθκε ζνα ηευγάρι ςπουδαίων ςιδθρουργϊν, που όμωσ καταςκεφαηαν μόνο 

αγροτικά εργαλεία και όχι όπλα. Τα ιςτορικά ζργα Xunzi3 και Mozi4 τθσ περιόδου των 

Εμπόλεμων Βαςιλείων (Warring States, ςυνικωσ θ περίοδοσ 475-221 π.Χ.) αναφζρουν τθν 

φπαρξθ των δφο ςπακιϊν Ganjiang και Moye. Σφμφωνα με άλλα ιςτορικά αρχεία ζνασ 

δολοφόνοσ με ζνα ςπακί φιλοτεχνθμζνο με το μοτίβο «εντόςκια ψαριοφ», ςτάλκθκε από 

τον βαςιλιά Helu του κράτουσ Wu για να φονεφςει τον προκάτοχο και ςυγγενι του βαςιλιά 

Liao. Γράφεται ότι παρόλο που ο Liao φοροφςε πανοπλία με τρεισ ςτρϊςεισ το ςπακί 

μπόρεςε να τισ διαπεράςει. Το ςπακί αυτό κεωρείται ίςωσ το διαςθμότερο τθσ κινεηικισ 

ιςτορίασ και βρίςκεται καμμζνο ςτον ανεξερεφνθτο τφμβο του βαςιλιά Helu ςτον Λόφο τθσ 

Τίγρθσ, ςτθν πόλθ Suzhou. Ζχει ίςωσ ενδιαφζρον να υπογραμμιςτεί ότι ο διάςθμοσ Sun Tzu, 

που ζγραψε τθν Σζχνθ του Πολζμου, είχε υπθρετιςει υπό τον Βαςιλιά Helu. 

Θ επίςθμθ βιογραφία του Zhang Hua ςτο ιςτορικό κείμενο Βιβλίο των Jin5 αναφζρει ότι τα 

δφο αυτά ςπακιά επανεμφανίςτθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ Δυναςτείασ Jin και αργότερα 

κάφτθκαν ςτο Yanping (ςιμερα ςτο Nanping του Fujian), όπου ςτζκεται ακόμα όρκιο ζνα 

μνθμείο. Επίςθσ το όροσ Mogan ςτθν επαρχία Deqing, ςτο Zhejiang κοντά ςτθν Shanghai, 

ζχει πάρει το όνομά του προσ τιμιν των Gan Jiang και Mo Ye.  

Θ ςυςχζτιςθ τθσ τζχνθσ του ςιδθρουργοφ με τον ςαμανιςμό ζχει ιδθ αναπτυχκεί αρκετά 

διεξοδικά ςτο μνθμειϊδεσ ζργο του Mircea Eliade αμανιςμόσ (1978) – ειδικά ςτο 13ο 

κεφάλαιο – κακϊσ και το αμετάφραςτο ςτα ελλθνικά The Forge and the Crucible: The 

Origins and Structure of Alchemy (1979). Από πλευράσ ςθμαςίασ το επάγγελμα του 

ςιδθρουργοφ ζρχεται αμζςωσ μετά το ςαμανιςτικό λειτοφργθμα. Στθν ικανότθτα 

τικάςευςθσ του πυρόσ και κυρίωσ ςτθν μαγεία των μετάλλων οφείλουν οι ςιδθρουργοί τθν 

φιμθ τουσ ςαν επίφοβοι μαγγανευτζσ, ςε πολλζσ περιοχζσ του κόςμου. Θ παρουςία των 

ςιδθρουργϊν μεταξφ μυςτικϊν κοινωνιϊν (secret societies) με μυθτικά τελετουργικά ζχει 

καταγραφεί ςε αρκετοφσ λαοφσ, όπωσ οι αρχαίοι Γερμανοί και οι Λάπωνεσ. Ειδικά ςτισ 

κινεηικζσ μυκολογικζσ παραδόςεισ εντοπίηονται ςχζςεισ μεταξφ μεταλλουργίασ, μαγείασ και 

ίδρυςθσ των κινεηικϊν δυναςτειϊν. Στισ αντίςτοιχεσ ελλθνικζσ παραδόςεισ τζτοιεσ μορφζσ 

αποτελοφν οι Λδαίοι Δάκτυλοι, που πολλζσ φορζσ ταυτίηονταν με τουσ Κουριτεσ, εφευρζτεσ 

τθσ ςιδθρουργίασ και ικανότατοι μάγοι. Κάποιεσ παραδόςεισ αποδίδουν ςε αυτοφσ τθν 

                                                           
3
 Το Xunzi (荀子) είναι μια αρχαία ςυλλογι φιλοςοφικϊν κειμζνων που αποδίδονται ςτον 

κομφουκιανιςτι φιλόςοφο του 3
ου

 αι. π.Χ. Xun Kuang. Θ ςυλλογι αυτι ςυγκαταλζγεται επίςθσ ςτον 
κανόνα τθσ Σχολισ Fajia. 
4
 Το Mozi (墨子) είναι φιλοςοφικό κείμενο που περιλαμβάνει τισ ιδζεσ του ςπουδαίου Κινζηου 

φιλοςόφου  Mozi (περί  470-391 π.Χ.), ιδρυτι τθσ ςχολισ του Μοϊςμοφ, που αντιπαρατζκθκε ςτον 
Ταοϊςμό και Κομφουκιανιςμό. Αρχικά αποτελοφνταν από 71 κεφάλαια, αλλά εξαιτίασ τθσ 
περικωριοποίθςισ του κατά τθν άνοδο του Κομφουκιανιςμοφ (Δυναςτεία Han) διαςϊηονται πλζον 
μόνο τα 53, ςε μια ζκδοςθ του φιλόλογου Sun Yirang (1848–1908). Ειδικά από τα τρία αρχικά 
κεφάλαια ενάντια ςτον Κομφουκιανιςμό, μόνο το ζνα διαςϊηεται ςιμερα. 
5
 Το Βιβλίο των Jin αποτελεί το επίςθμο ιςτορικό κείμενο τθσ Δυναςτείασ Jin (265-420 μ.Χ.). Γράφτθκε 

το 648 μ.Χ. από ομάδα ιςτορικϊν με επικεφαλισ τον Fang Xuanling (579-648 μ.Χ.), κατά παραγγελία 
τθσ αυλισ τθσ Δυναςτείασ Tang (618-907) και βαςίηεται ςε προγενζςτερα αρχεία. Οριςμζνα 
αποςπάςματα (π.χ. ςτουσ τόμουσ 1 και 3) γράφτθκαν από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Taizong (598-
649). Στο βιβλίο περιλαμβάνεται επίςθσ θ ιςτορία τθσ περιόδου των Δεκαζξι Βαςιλείων, που ιταν 
ςφγχρονθ με τθν Ανατολικι Δυναςτεία Jin.  
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μφθςθ αφενόσ του Ορφζα ςτθν Σαμοκράκθ και αφετζρου του Ρυκαγόρα από τον Δάκτυλο 

Μόργθ. Ο Ρυκαγόρασ λζγεται μάλιςτα ότι κακάρκθκε από τον Μόργθ τθ κεραυνία λίκω, 

μπικε ςτο Λδαίον Άντρο παραμζνοντασ εκεί 3 x 9 θμζρεσ και μυικθκε ςτα μυςτιρια τθσ 

λατρείασ του Δία, που περιλάμβαναν ενκρονιςμό και ταφι του κεοφ. Θ κεραυνία αυτι 

λίκοσ, κατά τθν Jane Ellen Θarrison (1908), ιταν ζνασ λίκινοσ πζλεκυσ. Τζτοιοι πζλεκεσ 

χρθςιμοποιοφνταν ακόμα ςτισ αρχζσ του 20ου αι. από τουσ χωρικοφσ για μαγικοφσ – 

κεραπευτικοφσ ςκοποφσ: για να μθν τουσ ξυνίηει το γάλα, για τθν ανακοφφιςθ από 

ρευματικοφσ πόνουσ κλπ. Ονομάηονται μάλιςτα αςτροπελζκια, όροσ που ςχετίηεται με τον 

Δία και τθν λατρεία του ςτθν Κριτθ. Θ ςχζςθ κεραυνοφ ι αςτραπισ (θλεκτρικισ εκκζνωςθσ 

και ενεργειακισ αποφόρτιςθσ) και μαγικισ κεραπείασ ανά τον κόςμο μπορεί να επεκτακεί 

πολφ, αλλά αξίηει εδϊ θ αναφορά ςτθν ταφτιςθ κεραυνοφ και διαμαντιοφ (το διαμάντι 

δθμιουργείται μετά από τθν εκτόνωςθ τθσ αςτραπισ) ςτθν Κιβετανικι παράδοςθ, όπου το 

dorje (ςανςκρ. vajra) παίηει εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο ςτισ τελετζσ, εκπροςωπϊντασ 

μάλιςτα το αρςενικό ςτοιχείο (το κθλυκό ςυμβολίηεται με τθν καμπάνα). Άλλοι αποδίδουν 

ςτουσ Δάκτυλουσ τα Εφζςια Γράμματα, μαγικά λόγια πικανόν γραμμζνα πάνω ςτο άγαλμα 

τθσ Αρτζμιδοσ ςτθν Ζφεςο, που χρθςιμοποιοφνταν ιδιαίτερα για τθν κεραπεία των όςων 

είχαν καταλθφκεί από αόρατεσ οντότθτεσ6. 

Θ αλχθμιςτικι μεταςτοιχείωςθ των μετάλλων ςτθν κάμινο είναι εφκολο να παραλλθλιςκεί 

με τθν λειτουργία του Μζςου Κερμαςτι, ο οποίοσ μεταςτοιχειϊνει τθν τροφι ςε ενζργεια, 

υγρά, πεμπτουςία κλπ. Για να επιτφχει όμωσ θ πζψθ/μεταςτοιχείωςθ απαιτείται ενζργεια 

(Qi). Θ ανεπάρκεια αυτι τθσ καμίνου λφνεται με τθν ενςωμάτωςθ των αντικζτων αρχϊν Yin 

και Yang, που εκφράηεται με τθν προςκικθ μαλλιϊν και νυχιϊν από το ηεφγοσ αλχθμιςτϊν. 

Τα τμιματα αυτά χρθςιμοποιοφνταν ςυχνά ςε πολλζσ μαγικζσ παραδόςεισ ωσ ταυτόςθμα 

τθσ ηωτικισ ενζργειασ. Αυτό πικανϊσ μπορεί να αποδοκεί ςτθν ιδιότθτα των μαλλιϊν και 

των νυχιϊν να μεγαλϊνουν διαρκϊσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ ανκρϊπου, 

ξεπερνϊντασ ακόμα κι αυτιν τθν ίδια τθν ηωι, γεγονόσ που βοικθςε πικανόν ςτθν 

κεμελίωςθ του μφκου των βρυκολάκων. Πταν δθλαδι ςε εκςκαφζσ τάφων βρίςκονταν 

πτϊματα με μακριά νφχια και μαλλιά, το ςτοιχείο αυτό υποδείκνυε πωσ είχαν κάποιο είδοσ 

ανίερθσ ηωισ. Εκτόσ αυτοφ βζβαια ςτθν Ραραδοςιακι Κινεηικι Λατρικι τα μαλλιά 

κεωροφνται εξωτερικι εκδιλωςθ των Νεφρϊν, ειδικά ςε μεγαλφτερθ θλικία και τα νφχια 

αντίςτοιχα του Ιπατοσ, ωσ ςυνζχεια των τενόντων (Τθλικίδθσ, 1999). Το άλλο ςυςτατικό 

που ταυτίηεται με το Qi είναι θ εκπνοι 300 παιδιϊν. Φυςικά θ αναπνοι ταυτίηεται 

προφανϊσ με το Qi, αλλά εδϊ ζχουμε επίςθσ τθν ιδζα τθσ ςθμαςίασ που ζχουν τα παιδιά 

εξαιτίασ τθσ πλθκϊρασ τθσ ενζργειασ ςε νεαρι θλικία (ςτοιχείο Ξφλο).  

Ερμθνεφοντασ ζτςι ςυνολικά τθν αρχι του μφκου από κεραπευτικισ ι ιατρικισ πλευράσ 

είναι δυνατόν να ςυμπεράνουμε ότι περιγράφει καυμάςια τθν πορεία παραγωγισ Qi ςτον 

                                                           
6
 Σφμφωνα με οριςμζνουσ ιςτορικοφσ ερευνθτζσ, τα Εφζςια Γράμματα χαράςςονταν ςε ξφλινεσ 

πινακίδεσ ι ςε τεμάχια δζρματοσ τα οποία οι ιερείσ κρεμοφςαν ςτα πολυάρικμα ςτικθ τθσ 
Αρτζμιδοσ απ’ όπου οι πιςτοί ςτθν ςυνζχεια τα παραλάμβαναν υπό μορφι φυλαχτοφ. Σφμφωνα με 
τθν αρχαία παράδοςθ τα Εφζςια Γράμματα χρθςιμοποιοφνταν επίςθσ ςε μαγικζσ ι κεουργικζσ 
τελετζσ. Ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ (150-215 μ.Χ.) παρακζτει τισ λζξεισ αυτζσ ωσ εξισ (Σων Κατά τθν 
Αλθκι Φιλοςοφίαν Γνωςτικϊν Τπομνθμάτων τρωματίων, 5.8.45, βλ. Παράρτθμα): Άςκι - Κατάςκι - 
Λιξ - Σετράξ - Δαμναμενεφσ - Αίςιον, ςυνολικά 6 λζξεισ και 15 ςυλλαβζσ. Ο ίδιοσ προτείνει και μια 
ερμθνεία των λζξεων: ςκότοσ (χωρίσ ςκιά), φωσ (ςκιϊδεσ), γθ (πλάγιοσ και πλατφσ λίκοσ), ζτοσ 
(τετραξόσ = τετραπλόσ, οι τζςςερεισ εποχζσ), Ιλιοσ και Λόγοσ (αίςιοσ = ςωςτόσ, ευοίωνοσ).  
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οργανιςμό. Θ τροφι και το νερό ειςάγονται ςτον Μζςο Κερμαςτι (Σπλινασ και Στόμαχοσ), 

δθλαδι τθν κάμινο, θ οποία παράγει τθν Gu Qi (Ενζργεια τθσ Τροφισ). Θ ενζργεια αυτι 

όμωσ δεν είναι αρκετι για να ςυνεχίςει από μόνθ τθσ τθν διαδικαςία. Απαιτεί τθν είςοδο 

αζρα ςτουσ πνεφμονεσ – θ αναπνοι των 300 νζων – ϊςτε να παραχκεί θ Zong Qi (Κωρακικι 

Ενζργεια). Αλλά και αυτι με τθν ςειρά τθσ απαιτεί τθν ςυνειςφορά τθσ Yuan Qi (Ρρογονικι 

Ενζργεια) των Νεφρϊν – που εδϊ εκπροςωπείται από τα μαλλιά και τα νφχια του 

ανδρόγυνου των μεταλλουργϊν – ϊςτε να παραχκεί θ Zhen Qi (Αλθκινι Ενζργεια), με τα 

δφο κλάςματά τθσ: Wei Qi (Αμυντικι Ενζργεια) και Ying Qi (Τροφικι Ενζργεια). Οι 

παραλλθλιςμοί αυτοί παρουςιάηονται ςτο παρακάτω χιμα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩ ΘΕΡΜΑΣΗ 

ΜΕΟ ΘΕΡΜΑΣΗ 

ΚΑΣΩ ΘΕΡΜΑΣΗ 

ΑΕΡΑ 

Αναπνοι 300 νζων 

GU QI (Ενζργεια Τροφισ) 

ΣΡΟΦΗ & 

ΝΕΡΟ 

Μζταλλα 

ZONG QI 

(Κωρακικι 

Ενζργεια) 

ZHEN QI 

(Αλθκισ 

Ενζργεια) 

WEI QI 

(Αμυντικι 

Ενζργεια) 

YIng QI 

(Τροφικι 

Ενζργεια) 

ΝΕΦΟΛ – YUAN QI 

(Ρρογονικι Ενζργεια) 

Μαλλιά & νφχια  

Gan Jiang & Mo Ye 

Αναπνοι 300 νζων 

GU QI (Ενζργεια Τροφισ) 

Υπολείμματα 

ΛΕΡΤΟ ΕΝΤΕΟ 

ΡΑΧΥ ΕΝΤΕΟ 

Κόπρανα 

ΡΝΕΥΜΟΝΕΣ 

ΣΡΛΘΝ – ΣΤΟΜΑΧΟΣ 

Κάμινοσ 

χιμα 1. Θ παραγωγι Qi ςτο ςϊμα ςφμφωνα με τθν 

Ραραδοςιακι Κινεηικι Λατρικι και ο παραλλθλιςμόσ 

τθσ με τον μφκο του Gan Jiang και τθσ Mo Ye (αρχικό 

ςχεδιάγραμμα Τθλικίδθσ, 1999).  
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Από τθν οπτικι τθσ ταοϊςτικισ αλχθμείασ και τθν αναηιτθςθ τθσ μακροηωίασ μζςα από τισ 

πρακτικζσ τθσ αρκεί να αναφζρουμε τον Chi, καρπό τθσ ςωματικισ ζνωςθσ του Gan Jiang 

και τθσ Mo Ye, το κεφάλι του οποίου αρνείται πειςματικά να αποςυντεκεί, κακϊσ και τα 

ςπακιά, τον αλχθμιςτικό καρπό του ηευγαριοφ, που όταν ξαναςμίγουν τελικά με μορφι 

δράκων ςε ζνα μικρό χωριό, οδθγοφν ςτθν μετενςάρκωςθ των δθμιουργϊν τουσ. Φυςικά, 

όπωσ άλλωςτε και ςτουσ αλχθμιςτζσ τθσ Δφςθσ, οι γνϊςεισ αυτζσ είναι κωδικοποιθμζνεσ. Ο 

Wei Boyang (2οσ αι. μ.Χ.)7, παρόλο που ζχει γράψει κι αυτόσ ςε κϊδικα, ςυνιςτά πρόςκετθ 

μυςτικότθτα: «Εκείνοι που αγαποφν το Ταό διερευνοφν τα πράγματα ωσ τθν ρίηα τουσ. 

Ραρατθροφν προςεκτικά τα Ρζντε Στοιχεία προκειμζνου να προςδιορίςουν τισ αναλογίεσ. 

Χρειάηεται βακφσ ςτοχαςμόσ, αλλά καμία ςυηιτθςθ δεν πρζπει να γίνεται με άλλουσ. Τα 

μυςτικά πρζπει να περιφρουροφνται προςεκτικά και θ γνϊςθ δεν πρζπει να δίνεται ςε 

γραπτι μορφι». Στθν πλζον πρόςφατθ και αξιόλογθ μετάφραςθ του Cantong Qi ο Fabrizio 

Pregadio διευκρινίηει ότι τθν εποχι που γράφτθκε το ζργο χρθςιμοποιοφςε μεν τθν γλϊςςα 

τθσ εξωτερικισ αλχθμείασ (Waidan), αλλά οι περιγραφζσ των μεκόδων μποροφν κάλλιςτα 

να κεωρθκοφν επίςθσ πρακτικζσ τθσ εςωτερικισ αλχθμείασ (Neidan). Τα δόγματα επομζνωσ 

του Cantong Qi δεν ανικουν ςαφϊσ οφτε ςτθν εξωτερικι, οφτε ςτθν εςωτερικι αλχθμεία, 

αλλά περιζχουν και τισ δφο μορφζσ τθσ (Pregadio, 2011 & 2012). 

Ο μεγάλοσ ποιθτισ Bai Juyi (722-846 μ.Χ.)8, βακφτατα επθρεαςμζνοσ από τα αλχθμιςτικά 

ζργα ςυνκζτει το παρακάτω ποίθμα (προςαρμογι από Needham, 1983). Αλλοίμονο, 

απογοθτευμζνοσ γκρζμιςε τθν κάμινό του και αμζςωσ μετά ζμακε για τον διοριςμό του ςε 

μια απόμακρθ κζςθ ςτο Sichuan, βάηοντασ ςτο περικϊριο τισ αλχθμιςτικζσ του 

προςπάκειεσ. Ρρόλαβε όμωσ να αποκανατίςει εξαίςια τθν αγωνία του αλχθμιςτι:  

«Διάβαηα το βιβλίο9 και μζρα με τθν μζρα,  

ςαφζςτερο γινόταν το νόθμά του, 

μζχρισ ότου καμία αμφιβολία δεν ζμεινε ςτο νου μου. 

Ο Κίτρινοσ Βλαςτόσ, ναι, και το Ρορφυρό Άρμα, 

μου φάνθκε πωσ ιταν εφκολο να παραχκοφν… 

Αποχαιρζτιςα τον κόςμο των ανκρϊπων 

κι απόκεςα τισ ελπίδεσ μου όλεσ ςτων βουνϊν τθ ςιωπι. 

                                                           
7
 Αλχθμιςτισ ςυγγραφζασ κατά τθν Δυναςτεία Han. Κεωρείται ο πρϊτοσ που κατζγραψε τθν 

παραςκευι τθσ πυρίτιδασ, το 142 μ.Χ. Ζγραψε το Cantong Qi (Ενότθσ των Σριϊν), ίςωσ το πρϊτο ζργο 
Κινεηικισ Αλχθμείασ, που αναφζρει κι ο Bai Juyi. 
8
 Ο Bai Juyi ιταν ςθμαντικόσ ποιθτισ τθσ περιόδου Tang, ιδιαίτερα αγαπθτόσ για τουσ ςφντομουσ 

ςτίχουσ του γραμμζνουσ ςε απλι γλϊςςα. Μεγάλοσ αρικμόσ ποιθμάτων του ζχουν μεταφραςτεί ςτα 
αγγλικά. Δυςτυχϊσ δεν κατάφερα να βρω το ςυγκεκριμζνο ποίθμα ςε πιο πρόςφατθ μετάφραςθ, 
οφτε καν τθν αρχικι μετάφραςθ του Needham (τόμοσ 5, μζροσ 2, ςελ. 148-149) και ζτςι βαςίςτθκα 
αποκλειςτικά ςτθν αναφορά του Allison Coudert (1982 για τθν ελλθνικι ζκδοςθ). Σε κάκε περίπτωςθ 
θ ποίθςθ του Bai Juyi είναι αςυνικιςτα υπζροχθ για Κινζηο διανοοφμενο και τθν ςυνιςτϊ 
ανεπιφφλαχτα! 
9
 Εννοεί το βιβλίο Cantong Qi (Ενότθσ των Σριϊν) του Wei Boyang. 
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Θ βάςθ μου από τοφβλα, μ’ ακρίβεια τετραγωνιςμζνθ  

κι ο αποςτακτιρασ μου ςτρογγυλόσ, ςφμφωνα με τον διαβιτθ. 

Με τθν πρϊτθ κίνθςθ των φυςερϊν του καμινιοφ,  

μια κόκκινθ λάμψθ φανζρωςε πωσ όλα πιγαιναν καλά, 

τθν καρδιά μου εξάγνιςα και κάκθςα μονάχοσ  γεμάτοσ δζοσ. 

Στθσ νφχτασ τα μιςά ζριξα κλεφτι ματιά, 

τα ςυςτατικά ιταν ενωμζνα, Yin και Yang, 

φανερϊνοντασ μιαν όψθ πρωτόγνωρθ,  

αγκαλιαςμζνα ςε ςτάςθ ερωτευμζνων,  

τυλιγμζνα ςαν δράκοντεσ με τισ κουλοφρεσ τουσ… 

Θ καμπάνα αντιχθςε από το Jien Ji Guan  

κι θ αυγι χάραξε ςτθν κορφι τθσ Ρορφυρισ Ομίχλθσ.  

Θ ςκόνθ φαίνεται δεν είχε ξεπλυκεί ακόμα απ’ τθν καρδιά μου,  

όλα τα ςτάδια τθσ πφρωςθσ χάςανε τον ςτόχο τουσ.  

Μια πρζηα ελιξίριο ιταν αιϊνια ηωι,  

ζνα μικρό λάκοσ, κι οι μόχκοι μου πιγαν χαμζνοι! 

Ο Δάςκαλοσ χτφπθςε τα δάχτυλα του και ςθκϊκθκε να φφγει,  

το Ευγενικό Κορίτςι πζταξε μαηί με τον καπνό ςτον ουρανό…  

Κατάλαβα ότι ςτο πεδίο των Συςςωρευμζνων Αιτιϊν,  

δεν μπορεί κανείσ να ξεφφγει από τουσ μυςτικοφσ νόμουσ του προκακοριςμζνου. 

 

Θ ακατανόθτθ για τουσ αμφθτουσ αλχθμιςτικι γλϊςςα αποςκοπεί όχι μόνο ςτον 

αποκλειςμό τουσ από τθν αλθκινι γνϊςθ, αλλά και πικανϊσ τθν παραπλάνθςι τουσ προσ 

μονοπάτια λανκαςμζνα κι επικίνδυνα. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ πρϊιμθσ 

δυτικισ παράδοςθσ αποτελεί το χειρόγραφο Codex Marcianus MS 299, τθσ βιβλιοκικθσ του 

Αγίου Μάρκου ςτθν Βενετία, που ανικει ςτον 10ο αι. και περιζχει ελλθνικά αλχθμιςτικά 

κείμενα. Αρκετά από αυτά αποδίδονται ςτον Ηϊςιμο Ρανωπολίτθ (περί 300 μ.Χ.). Σε αυτά 

περιλαμβάνεται και θ περίφθμθ «Συνταγι του Κάβουρα» που φθμολογείται ότι εμπεριζχει 

το μυςτικό τθσ μεταςτοιχείωςθσ των μετάλλων (Εικόνα 2)10. Ευτυχϊσ για εμάσ ζνασ 

                                                           
10

 Σου Αυτοφ Ηωςίμου Περί Οργάνων και Καμίνων Γνιςια Τπομνιματα Περί του Ω τοιχείου (από f. 
189r.), f. 193r., βλ. Berthelot 1888, ςελ. 228-235, τομ. 2 και το ςχζδιο ςελ. 152, τομ. 1. 
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αλχθμιςτισ του 14ου αι. φρόντιςε να γράψει ςτο περικϊριο τθν ερμθνεία των ςυμβόλων 

του Ηϊςιμου (Coudert, 1982 και  The Alchemy Web Site). 

 

 

1. θμείον ι ςθμείωςαι. Το πρϊτο ςφμβολο εφιςτά τθν προςοχι του αναγνϊςτθ και 

χρθςιμοποιοφνταν όταν επρόκειτο να ακολουκιςουν πλθροφορίεσ κεφαλαιϊδουσ 

ςθμαςίασ.  

2. Σο παν. Συμβολίηει επίςθσ το αμάλγαμα μολφβδου και χαλκοφ (μολυβδόχαλκοσ). 

3. Χαλκοφ ιόσ, δθλαδι οξείδια του χαλκοφ (verdigris). 

4. Ρρόκειται για ςυνδυαςμό δφο ςυμβόλων χαλκοφ ενωμζνα με το ςφμβολο του 

μολφβδου (μολυβδόχαλκοσ κεκαυμζνοσ). 

5. Ζνα ςφμβολο κάβουρα ι ςκορπιοφ με οκτϊ πρόςκια νφχια. Οι λζξεισ που 

ερμθνεφουν το ςφμβολο είναι αργυρόχαλκοσ κεκαυμζνοσ και πεπθγμζνοσ. 

Αλχθμιςτικά κα μποροφςε να ςθμαίνει τθν ςτερεοποίθςθ και λεφκανςθ. 

6. Πεπθγμζνοσ. Αναφζρεται ςτθν ςτερζωςθ, αλχθμιςτικι διαδικαςία κατά τθν οποία 

ζνα αζριο μετατρζπεται ςε μια μορφι που δεν επθρεάηεται από τθν φωτιά, ςυχνά 

ςτερει. 

7. Εμζριττοσ, ίςωσ εννοείται διαχωριςμζνοσ. 

8. Δραχμαί (μονάδα βάρουσ, περίπου 3,4 gr). 

9. Ιδ’, ο αρικμόσ 14, πικανϊσ εννοείται 14 δραχμζσ βάροσ. 

10. Σφντμθςθ του όρου τίτανοσ χαλκόσ το παν όςτρακον, ο οποίοσ παραμζνει αρκετά 

ςκοτεινόσ παρόλθ τθν χθμικι ερμθνεία του Berthelot (1888) περί πφρωςθσ (ι 

φρφξθσ) του χαλκοφ και δθμιουργίασ οξειδίων του. Ο τίτανοσ είναι ίςωσ κάποια 

λευκι γθ, όπωσ θ κιμωλία, ενϊ πικανόν το όςτρακο αναφζρεται ςτο φιλοςοφικό 

ωό. 

11. Σο παν (όςτρακον;). 

12. Σίτανοσ. 

13. Χαλκοφ. 

14. Ο νοιςασ μακάριοσ. 

Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι ζνα άλλο κείμενο του Ηϊςιμου, το Ηωςίμου του Θείου Περί 

Αρετισ11, που επθρζαςε ςε ςθμαντικό βακμό τθν ςκζψθ του Carl Gustav Jung (1983)12. Ο 

                                                           
11

 Δθμοςιεφτθκε ςτον Berthelot (1888) και εμπεριζχεται ςτο προαναφερόμενο χειρόγραφο 299 τθσ 
Βενετίασ. Στθν ςυντομευμζνθ παρουςίαςθ εδϊ ακολουκείται βζβαια το ελλθνικό κείμενο και όχι θ 
μετάφραςθ του Jung (1983). Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ οριςμζνεσ παρατθριςεισ του είναι εφςτοχεσ, 

Εικόνα 2. Θ περίφθμθ «Συνταγι του Κάβουρα» από το ζργο Σου Αυτοφ Ηωςίμου Περί Οργάνων 

και Καμίνων Γνιςια Τπομνιματα Περί του Ω τοιχείου του Ηϊςιμου Ρανοπολίτθ (Codex 

Marcianus MS 299, f. 193r., 10
οσ

 αι., βλ. Berthelot 1888, ςελ. 152, τομ. 1). 
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Ηϊςιμοσ ζχει μια ςειρά από ενφπνια (προφθτικά ι ςθμαδιακά όνειρα), όπου βρίςκεται ςε 

ζναν φιαλοειδι βωμό και ςυναντά τον Μωνα13, που αυτοαποκαλείται «ιερζασ των αδφτων, 

υποβάλλοντασ τον εαυτό του ςε αφόρθτα μαρτφρια» (κόλαςισ ι mortificatio, θ διαδικαςία 

μεταμόρφωςθσ τθσ φλθσ). Ο Μων διαπζραςε τον Ηϊςιμο με ζνα ςπακί, κόβοντάσ τον κατόπιν 

ςε κομμάτια «ςφμφωνα με τον νόμο τθσ αρμονίασ» (κατά ςφςταςιν αρμονίασ). Αφαίρεςε το 

δζρμα του κεφαλιοφ και ζκαψε τα κομμάτια του Ηϊςιμου ςτθν πυρά τθσ τζχνθσ, μζχρι να 

γεννθκεί το πνεφμα από τθν μεταμόρφωςθ του ςϊματοσ. Τότε ο ίδιοσ ο Μων 

μεταμορφϊνεται με τρομακτικό τρόπο ςτο αντίκετο του εαυτοφ του «ζνα ανκρωπάριο 

κολοβό»14. Ο Ηϊςιμοσ ξυπνά και αναρωτιζται: «δεν είναι αυτι θ κζςθ (ςφνκεςθ;) των 

υδάτων;», για να ξανακοιμθκεί αμζςωσ. Στο δεφτερο όραμα, ςτον ίδιο βωμό με νερό που 

κόχλαηε, ο Ηϊςιμοσ παρατθρεί αμζτρθτουσ ανκρϊπουσ που βράηουν, αλλά είναι ηωντανοί. 

Βλζπει ζνα άλλο ανκρωπάριο γκριηαριςμζνο από τθν θλικία, που του λζει: «αυτό που 

βλζπεισ είναι θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ και θ μεταβολι». Πταν ο Ηϊςιμοσ τον ρϊτθςε «ποια 

μεταβολι;», αυτόσ αποκρίκθκε: «Ο τόποσ άςκθςθσ τθσ λεγόμενθσ ταρίχευςθσ. Πςοι 

επικυμοφν να αποκτιςουν αρετι ειςζρχονται εδϊ και γίνονται πνεφματα φεφγοντασ από το 

ςϊμα τουσ»15. Το δεφτερο αυτό ανκρωπάριο αποκαλφπτει επίςθσ ότι είναι «πνεφμα και 

φφλακασ πνευμάτων». Στθν ςυνζχεια βλζπει ζναν χάλκινο άνκρωπο που κρατοφςε 

μολφβδινθ πινακίδα (δζλτον) ο οποίοσ του λζει: «επιτρζπω ςε όλουσ που υφίςτανται 

μαρτφρια να μείνουν ιρεμοι, να πάρει ο κακζνασ από μια μολφβδινθ πινακίδα και να 

γράψει με το χζρι του, να κοιτοφν προσ τα πάνω με τα ςτόματα τουσ ανοικτά, μζχρι να 

αυξθκεί θ ςταφυλι τουσ»16. Ρεραιτζρω ςθμειϊνεται ότι ο χαλκάνκρωποσ είναι ο ιερουργϊν 

και ο ιερουργοφμενοσ, που αποβάλλει τισ ίδιεσ του τισ ςάρκεσ και του ζχει δοκεί θ εξουςία 

του φδατοσ και των ανκρϊπων που υποφζρουν. Σε άλλα αποςπάςματα αναφζρεται επίςθσ 

ο αποκεφαλιςμόσ και θ αποδερμάτωςισ του κεφαλιοφ. Οι ομοιότθτεσ τθσ δυτικισ 

αλχθμιςτικισ γλϊςςασ με τον κινεηικό μφκο που εξετάηουμε είναι πολλζσ:  

 Οι κυςίεσ που απαιτοφνται για τθν αλχθμιςτικι μετουςίωςθ. Ειδικά θ κυςία του 

θλίου ι χρυςοφ και του εςτεμμζνου με τθν θλιακι άλω κεφαλιοφ. Θ εκτζλεςθ του 

βαςιλιά (mortificatio) απαντάται ςτα μεταγενζςτερα αλχθμιςτικά κείμενα.  

                                                                                                                                                                      
όπωσ π.χ. ότι θ αρετι ταυτίηεται με τθν τζχνθ (ars nostra). Οι παρατθριςεισ αυτζσ παρατίκενται εδϊ 
με τθν μορφι υποςθμειϊςεων. 
12

 Θ μελζτθ του Jung εκδόκθκε ςτο Alchemical Studies (1983), αλλά αρχικά είχε δοκεί ωσ διάλεξθ ςτο 
Συνζδριο Eranos ςτθν Ελβετία (Ascona), τον Αφγουςτο του 1937 και δθμοςιεφκθκε με τον τίτλο Einige 
Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, Eranos-Jahrbuch 1937 (Zurich, 1938). Το κείμενο 
ανακεωρικθκε και επεκτάκθκε με τον τίτλο Die Visionen des Zosimos, ςτο Von den Wurzeln des 
Bewusstseins: Studien über den Archetypus (Psychologische Abhandlungen, Vol. IX, Zurich, 1954).  
13

 Ο Μων εμφανίηεται ςτθν παράδοςθ των Σαβαίων ωσ Jûnân ben Merqûlius, υιόσ του Τδραργφρου, 
πρόγονοσ των Λϊνων και ιδρυτισ τθσ κρθςκείασ των Σαβαίων. Υπογραμμίηεται πωσ οι Σαβαίοι ιταν οι 
κάτοικοι του αρχαιότερου γνωςτοφ βαςιλείου τθσ νότιασ Αραβίασ, γνωςτότερου ωσ Βαςίλειο του 
αβά. 
14

 Ο Jung κεωρεί το απόςπαςμα αυτό ωσ τθν πρϊτθ αναφορά ςτο ανκρωπάριο ι homunculus τθσ 
αλχθμιςτικισ ορολογίασ. 
15

  Ζνα είδοσ ανκρϊπινθσ διφλιςθσ επιςθμαίνει ο Jung. 
16

 Ο Jung ςχολιάηει ότι πρόκειται για ςπαςμωδικό άνοιγμα του ςτόματοσ μαηί με βίαια ςφςπαςθ του 
φάρυγγα, που αποςκοπεί ςτθν ζμεςθ των περιεχομζνων του ςτομάχου. Υπάρχουν εμπνεφςεισ που 
ζρχονται άνωκεν και γίνονται αντιλθπτζσ από τα ςθκωμζνα μάτια. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να 
ςυγκρικεί με τισ τεχνικζσ ενεργοφ οραματιςμοφ. 
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Εικόνα 3. Ο ουροβόροσ ςε 

ζνα από τα καλφτερα 

διατθρθμζνα δείγματα, 

περιβάλλει τθν φράςθ «εν 

τω παν» (Κλεοπάτρθσ 

Χρυςοποιία, Codex 

Marcianus MS 299, f. 188r., 

10
οσ

 αι., βλ. Berthelot 1888, 

ςελ. 132, τομ. 1).  

 Ο κφτθσ κυςιάηεται. Το ανκρωπάριο ςτο οποίο μεταμορφϊνεται ο Μων αναλϊνει 

τον εαυτό του. Αντιπροςωπεφει εδϊ τον ουροβόρο, που καταπίνει τθν ουρά του και 

γεννά τον εαυτό του (βλ. Εικόνα 3). 

 Ο αποκεφαλιςμόσ. Σφμφωνα με τον Jung (1983) το κεφάλι διαδραματίηει ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν αλχθμεία. Για τον Ηϊςιμο ςθμαίνει το ςτοιχείο ωμζγα ι ςτοιχείον 

ςτρογγυλόν, ςυνϊνυμο του απόκρυφου ι τθσ ουςίασ μεταςτοιχείωςθσ. Ο 

αποκεφαλιςμόσ μπορεί να ερμθνευκεί ωσ θ απόκτθςθ τθσ ουςίασ. 

 Θ χριςθ του ςπακιοφ φαίνεται να ζχει κι εδϊ ςυμβολικι ςθμαςία. Στο Speculum 

veritatis17 για παράδειγμα απεικονίηεται ο Ερμισ (υδράργυροσ) να ςκοτϊνει τον 

βαςιλιά (βλ. Εικόνα 4). Στο Splendor Solis (Λάμψθ Θλίου, 10, 158218) παρουςιάηεται 

ο αποκεφαλιςμόσ κι ο διαμελιςμόσ του ςϊματοσ του βαςιλιά (Εικόνα 5). 

 Ο φιαλοειδισ βωμόσ (κρατιρ ςτον Ποίμανδρο του Corpus Hermeticum), είναι ζνα 

ςκεφοσ πνευματικισ ανανζωςθσ ι αναγζννθςθσ. Αντίςτοιχο είναι και το μοτίβο του 

φιλοςοφικοφ λουτροφ, όπου βυκίηεται το βαςιλικό ηεφγοσ (Εικόνα 6). 

 Οι δφο αρχζσ, αρςενικι και κθλυκι, το ςτοιχείον το διμερζσ, ςυμβολίηουν φυςικά 

τθν ζνωςθ των αντικζτων, μοτίβο που αντιπροςωπεφεται ςυχνά από τον 

ερμαφρόδιτο rebis19 (Εικόνα 7). 

 Εκτόσ του Ηϊςιμου υφίςτανται τρία άτομα: Ο Μων ι κολοβόν ανκρωπάριον, το 

γκρίηο ανκρωπάριο και ο χαλκάνκρωποσ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Codex Vat. Lat. 7286 (17
οσ

 αι.). 
18

 Ρρόκειται για το ομορφότερο ίςωσ από τα εικονογραφθμζνα αλχθμιςτικά κείμενα. Το παλαιότερο 
διαςωκζν χειρόγραφο γράφτθκε το 1532-1535 ςτθν κεντρικι Γερμανία και φυλάςςεται ςτο 
Kupferstichkabinett Berlin (Κρατικό Μουςείο Βερολίνου). Υπάρχουν ςυνολικά 20 αντίγραφα 
(Λονδίνο, Ραρίςι, Νυρεμβζργθ κλπ.). Κατά τθν παράδοςθ ςυγγραφζασ του φζρεται να είναι ο 
κρυλικόσ Salomon Trismosin (16

οσ
 αι.), που φθμολογείται ότι ιταν δάςκαλοσ του Ραράκελςου. Το 

ζργο αποτελείται ςυνολικά από 22 εικόνεσ, με διακοςμθμζνα περικϊρια, όπου απεικονίηονται ο 
αλχθμιςτικόσ κάνατοσ και θ αναγζννθςθ του βαςιλιά. 
19

 Rebis από το λατινικό res bina, δθλαδι διπλό πράγμα. 
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Εικόνα 4. Ο Ερμισ-υδράργυροσ ςκοτϊνει τον βαςιλιά με ςπακί και μία φιγοφρα δεξιά 

ςκοτϊνει ζνα φίδι. Θ δεφτερθ αυτι φιγοφρα κρατά ςτο χζρι τθσ κάτι που μοιάηει με το 

αλχθμιςτικό ςφμβολο του φωςφόρου. Από το Speculum veritatis, Codex Vat. Lat. 7286 (17
οσ

 

αι.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Ο αποκεφαλιςμόσ και 

διαμελιςμόσ του βαςιλιά (Splendor 

Solis, 10, 1582). 
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Εικόνα 6. Το βαςιλικό ηεφγοσ ςτο φιλοςοφικό 

λουτρό. Συχνά απεικονίηονται ςε ςεξουαλικι 

ζνωςθ που οδθγεί ςτθν τιξθ των ςωμάτων τουσ 

(Rosarium Philosophorum, 4, 1515
20

). 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
20

 Ο Ροδόκθποσ των Φιλοςόφων (πλιρθσ λατινικόσ τίτλοσ: Rosarium philosophorum sive 
pretiosissimum donum Dei, όπου το rosarium δεν ςχετίηεται με το κακολικό κομποςκοίνι) είναι 
αλχθμιςτικι πραγματεία του 16

ου
 αι., που εκδόκθκε ςε ζντυπθ μορφι ςτθν ςυλλογι De Alchimia 

Opuscula complura veterum philosophorum (Frankfurt, 1550). Κατά τθν παράδοςθ, που δεν φαίνεται 
να ιςχφει, ςυγγραφζασ του ιταν ο περίφθμοσ Λςπανόσ ιατρόσ, κεολόγοσ και αλχθμιςτισ Arnaldus de 
Villanova (1240-1311). 

Εικόνα 7. Ο ερμαφρόδιτοσ rebis, που απαντάται 

ςυχνά ςτα αλχθμιςτικά κείμενα, ςυμβολίηει τθν 

ζνωςθ των αντικζτων  (Rosarium Philosophorum, 

10, 1515). 
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Οι 3 αποκεφαλιςμοί (2 αυτο-

αποκεφαλιςμοί) και τα 3 κεφάλια 

κυμίηουν το μοτίβο μιασ από τισ 

αγριεμζνεσ κεότθτεσ του Ταντρικοφ 

Λνδουιςμοφ, τθσ Chinnamastā. Οι 

εικονογραφιςεισ (βλ. Εικόνα 8) τθν 

δείχνουν να αυτο-αποκεφαλίηεται, 

κρατϊντασ ςτο αριςτερό χζρι το 

κεφάλι τθσ και ςτο δεξί ζνα ψαλίδι. 

Από τον λαιμό τθσ ξεπθδοφν 3 πίδακεσ 

αίματοσ που καταλιγουν ςτο ςτόμα 

του ίδιου του κεφαλιοφ τθσ, κακϊσ 

και ςτα ςτόματα δφο άλλων κθλυκϊν 

κεοτιτων, που βρίςκονται δίπλα τθσ. 

Θ εικονογράφθςθ αυτι αποτελεί 

ςαφι ςυμβολιςμό των 3 βαςικϊν 

καναλιϊν ςτθν ςπονδυλικι ςτιλθ: 

suṣumnā nāḍī (κεντρικό κανάλι), iḍā 

nāḍī και piṅgalā nāḍī (αριςτερό και 

δεξιό κανάλι), που αποτελοφν κοινό 

ςτοιχείο ςτουσ οραματιςμοφσ πολλϊν 

διαλογιςτικϊν αςκιςεων. Θ 

Chinnamastā πατάει ςτο ηευγάρι των 

Kāma και Rati ςε ερωτικι ζνωςθ, 

λαμβάνοντασ τθν ςεξουαλικι ενζργεια 

από αυτοφσ, που ανεβαίνει μζςα από 

το ςϊμα τθσ, κακαρίηει ενδεχομζνωσ 

τουσ κόμβουσ ςτα cakras (granthis) 

που προκαλοφν αδυναμία, άγνοια και 

λφπθ, αναβλφηοντασ από τον κομμζνο 

λαιμό τθσ με τθν μορφι αίματοσ που 

κρζφει τισ ακόλουκζσ τθσ (Dākinī και 

Varṇinī) και ανανεϊνει τθν ίδια 

(Kinsley, 1997).  

Γενικά τα κεφάλια που απεικονίηονται ςτισ κθλυκζσ κεότθτεσ ςυνικωσ κεωροφνται ότι 

ανικουν ςε εχκροφσ. Σε λιγότερεσ περιπτϊςεισ – ειδικά όταν είναι 50 ι 52 – 

αντιπροςωπεφουν το αλφάβθτο και τουσ ιχουσ του. Στθν Kālī και τθν Tārā τα κεφάλια που 

κρατάνε ςτα κάτω αριςτερά χζρια τουσ λζνε ότι εκπροςωποφν το κόψιμο των δεςμϊν που 

παρεμποδίηουν τον αςκθτι (sādhaka) από τθν επίτευξθ των πνευματικϊν ςτόχων του. Τα 

κρανία βζβαια κεωροφνταν ότι κατζχουν ιδιαίτερθ δφναμθ και γι’ αυτό αποτελοφςαν 

βαςικό ςτοιχείο ςτισ ταντρικζσ τελετζσ ιδιαίτερα των Kāpālikas, πικανϊσ εξαιτίασ τθσ 

ςφνδεςθσ του ςτόματοσ με τθν παραγωγι μυςτικϊν ιχων. Αλλά φυςικά το κεφάλι 

εκπροςωπεί επίςθσ τθν ταυτότθτα του ατόμου, όπωσ φαίνεται ςε πολλοφσ μφκουσ όπου θ 

ταυτότθτα ενόσ ατόμου ακολουκεί το διαχωριςμζνο κεφάλι κι όχι το ςϊμα. Χαρακτθριςτικό 

Εικόνα 8. Θ Chinnamastā ςτζκεται πάνω ςτο ηευγάρι 

Kāma και Rati ςε ερωτικι ζνωςθ, κρατάει ςτο δεξί 

τθσ χζρι ψαλίδι και ςτο αριςτερό το κεφάλι τθσ, που 

μόλισ ζχει κόψει (χειρόγραφο του 1825, ςε 

τεχνοτροπία τθσ κοιλάδασ Kangra, Βορειοδυτικι 

Λνδία, Συλλογι Waldo Ross και Ananda 

Coomaraswamy του 1917, © 2016 Museum of Fine 

Arts, Boston). 
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παράδειγμα ςτουσ ελλθνικοφσ μφκουσ αποτελεί το κεφάλι του Ορφζα, που αποκομμζνο 

πλζει τραγουδϊντασ ωσ τθν Σαμοκράκθ. Ζνα τζτοιο κεφάλι δεν ςυμβολίηει επίςθσ τθν 

απελευκζρωςθ ι τθν κατάςταςθ διευρυμζνθσ ςυνείδθςθσ (Kinsley, 1997);  

Ο τεμαχιςμόσ του ςϊματοσ από κάποιο πνεφμα-οδθγό είναι ςυνθκιςμζνο μοτίβο μφθςθσ 

ςτον ςιβθριανό ςαμανιςμό. Για παράδειγμα ςτουσ Yakut τα πνεφματα κλείνουν τθν ψυχι 

του ςαμάνου ςε ζνα ςπίτι για 3 χρόνια, του κόβουν το κεφάλι και το βάηουν δίπλα του ϊςτε 

να παρακολουκεί τα τεκταινόμενα. Στθν ςυνζχεια τον κόβουν ςε μικρά κομμάτια και τον 

μοιράηουν ςτα πνεφματα των νόςων. Στο τζλοσ τθσ μυθτικισ διαδικαςίασ ςυναρμολογοφν 

πάλι το ςϊμα του, καλφπτοντασ τα κόκκαλα με φρζςκιεσ ςάρκεσ και τροφοδοτϊντασ τον με 

νζο αίμα. Μόνο μετά από αυτι τθν «ανανζωςθ» ο ςαμάνοσ κερδίηει τθν δφναμθ τθσ 

κεραπείασ (Eliade, 1978). Στον Κιβετανικό Βουδδιςμό υφίςταται μια ειδικι άςκθςθ 

διαλογιςμοφ, το chöd, όπου ο αςκθτισ οραματίηεται τον διαμελιςμό και τθν 

επαναςυναρμολόγθςθ του ςϊματόσ του από τθν διαλογιςτικι κεότθτα21. 

Πταν μετά τθν φϊτιςθ του ο Βοφδδασ επιςκζφτθκε για πρϊτθ φορά τθν γενζτειρά του ςτο 

Kapilavastu, ζκανε επίδειξθ των μαγικϊν του δυνάμεων: υψϊκθκε ςτον αζρα, ζκοψε το 

ςϊμα του ςε κομμάτια και άφθςε να ξαναπζςουν ςτθν γθ το κεφάλι και τα μζλθ του, για να 

τα ξαναενϊςει μετά υπό το ζκπλθκτα βλζμματα των κεατϊν (βλ. π.χ. Aśvagoṣa, Bouddha 

Karita, 1551). Το καφμα αυτό είναι τόςο βακιά ριηωμζνο ςτθν ινδικι παράδοςθ που 

αποτζλεςε πρότυπο για τον φακιριςμό. Το παςίγνωςτο κάποτε rope-trick των φακίρθδων 

βαςίηεται ςτθν αυταπάτθ ενόσ ςχοινιοφ που ςθκϊνεται ψθλά ςτον ουρανό και ςτο οποίο 

ςκαρφαλϊνει ζνασ νεαρόσ μακθτισ μετά από απαίτθςθ του φακίρθ, ϊςπου να χακεί από 

τα μάτια των παρευριςκόμενων. Τότε ο φακίρθσ πετάει τα μαχαίρι του ςτον αζρα και τα 

μζλθ του νζου πζφτουν το ζνα μετά το άλλο ςτθν γθ. Αυτό το κόλπο ζχει μακρά προϊςτορία 

ςτθν Λνδία και βζβαια ςυνδζεται με το τυπικό του διαμελιςμοφ του επίδοξου ςαμάνου που 

προαναφζρκθκε. Ραρόλα αυτά το μοτίβο απαντάται και ςε άλλεσ περιοχζσ. Ο Μαροκινόσ 

ταξιδευτισ ibn Battuta (1304-1368 ι 1369) το κατζγραψε ςτθν Κίνα του 14ου αι., ο Αγγλο-

Ολλανδόσ Eduward Melton ςτθν Battavia22 το 17ο αι. και ο φραγκιςκανόσ ιεραπόςτολοσ κι 

εκνογράφοσ Bernardino de Sahagún (1499-1590) ςτο Μεξικό, κάτω από ςχεδόν 

πανομοιότυπεσ ςυνκικεσ. Ρολλά ευρωπαϊκά κείμενα, τουλάχιςτον από τον 13ο αι. και μετά, 

αναφζρονται ςε τζτοια καφματα που εκτελοφςαν μάγοι και μαγγανευτζσ, που επιπλζον 

είχαν τισ ικανότθτεσ να πετοφν ςτον αζρα ι να γίνονται αόρατοι, ακριβϊσ ςαν τουσ 

ςαμάνουσ και τουσ yogi. 

Θ διάρκεια των 40 θμερϊν για το βράςιμο του κεφαλιοφ αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο που 

απαιτείται για τθν απομάκρυνςθ τθσ ψυχισ hun από το νεκρό ςϊμα ςτθν Κινεηικι Λατρικι, 

μια ενδιαφζρουςα ςφμπτωςθ με τθν τελετι του μνθμόςυνου και τθν Σαρακοςτι ςτθν 

παράδοςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. Το τςουκάλι που αναφζρεται ζχει ιδιαίτερθ 

τελετουργικι ςθμαςία ςτισ κινεηικζσ κρθςκείεσ. Ρρόκειται για τρίποδθ χφτρα (鼎, dǐng), που 

ςυμβολίηει τθν αυτοκρατορικι δφναμθ και εξουςία. Θ χριςθ τθσ ανάγεται ςτον μφκο των 

Εννζα Ding κατά τθν ίδρυςθ τθσ Δυναςτείασ Xia (περί 2200 π.Χ.), από μζταλλο που 

                                                           
21

 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το ταντρικό κείμενο τθσ Machig Labdrön (1055-1153), που 
ζχει εκδοκεί μεταφραςμζνο ςτα αγγλικά από τθν Harding (Labdrön, 2003). 
22

 Θ περιγραφι του Melton ζχει μεταφραςτεί ςτα αγγλικά ςτον Butterworth (2003).  
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δωρίκθκε από τισ Εννζα Επαρχίεσ τθσ αρχαίασ Κίνασ. Αποκλειςτικό προνόμιο του Κινζηου 

αυτοκράτορα είναι να τελεί προςφορζσ ςε εννζα χφτρεσ. 

 

Εικόνα 9. Τα ςφγχρονα αντίγραφα των ςπακιϊν Ganjiang και Moye, που καταςκευάςτθκαν από τον 

Ταϊβανζηο μεταλλουργό Kuo Chang Hsi και βρίςκονται ςιμερα ςτο Μουςείο Τζχνθσ (Crafts Museum) 

ςτθν Taiwan (©Bernard Kwan, 2012).  

Τζλοσ, μπορεί να ακοφγεται ίςωσ το πιο περίεργο απ’ όλα, αλλά ο μφκοσ του Gan Jiang και 

τθσ Mo Ye ζχει και πρακτικι ςχζςθ με τθν μεταλλουργία. Ο Ταϊβανζηοσ Kuo Chang Hsi , 71 

ετϊν ςιμερα, είναι ίςωσ ο καλφτεροσ καταςκευαςτισ ςπακιϊν ςτθν Ταϊβάν, αςκϊντασ τθν 

τζχνθ του από το 1980 και ζχει δθμιουργιςει ιδθ ζνα ηευγάρι ςπακιϊν προσ τιμιν των 

αυκεντικϊν (βλ. Εικόνα 9). Ο Kuo κατάγεται από οικογζνεια μεταλλουργϊν τουλάχιςτον 

από το 1888 και ο ίδιοσ άρχιςε τθν τζχνθ ςτθν θλικία των 13 ετϊν. Μςωσ το πιο διάςθμο 

ςπακί που ζχει καταςκευάςει ιταν το Πράςινο Πεπρωμζνο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν 

γνωςτι ταινία Crouching Tiger, Hidden Dragon, του ςυμπατριϊτθ του ςκθνοκζτθ Ang Lee. Ο 

Kuo λζει ότι όταν προςπάκθςε να φτιάξει για πρϊτθ φορά το αντίγραφο του ςπακιοφ 

Ganjiang απζτυχε και τότε κυμικθκε πωσ «ςφμφωνα με ζνα παλαιό γνωμικό, αν κάποιοσ 

κζλει να φτιάξει ζνα καλό ςπακί χρειάηονται ανκρϊπινα οςτά». Κάποια από αυτά 

προζρχονται από ξεχαςμζνουσ τάφουσ ι κοιμθτιρια, ενϊ πολλοί ςυγγενείσ νεκρϊν 

βρίςκουν πολφ ελκυςτικι τθν ιδζα τθσ ενςωμάτωςθσ των λειψάνων ςε ζνα ςπακί υψθλισ 

ποιότθτασ. Ο Kuo κερμαίνει αρχικά ςίδθρο και χάλυβα ςε μια κάμινο ςτουσ 1.300 °C και 

κατόπιν ςχθματίηει τθν αρχικι λεπίδα ςυνδυάηοντασ θλεκτρικι πρζςα και κτφπθμα ςτο 

αμόνι με το χζρι, μια διαδικαςία που μπορεί να κρατιςει αρκετζσ θμζρεσ. Τα οςτά 

αναμειγνφονται με το μζταλλο (βλ. Εικόνεσ 10-11) προςκζτοντασ κυρίωσ φϊςφορο, που 

κάνει τθν φλόγα να ζχει τυρκουάη λάμψθ. Τα ςπακιά με οςτά που καταςκευάηει ο Kuo 

ζχουν κυρίωσ κρθςκευτικι χριςθ και αποτελοφν παραγγελίεσ των ςυγγενϊν τουσ. Ρολλά 

ζργα του (κινεηικισ, αλλά και ιαπωνικισ τεχνοτροπίασ) εκτίκενται ςτο ιδιωτικό μουςείο του 

ςτθν Νότια Ταϊβάν (Kuo Chang-hsi Museum Of Weaponry Art).  
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Εικόνα 10-11. Ο Ταϊβανζηοσ μεταλλουργόσ Kuo Chang Hsi είναι ίςωσ ο καλφτεροσ καταςκευαςτισ 
ςπακιϊν ςτθν χϊρα του. Στα ςπακιά υψθλισ ποιότθτασ που φτιάχνει προςκζτει ανκρϊπινα οςτά 
(©Bernard Kwan, 2012). 

 
 
Επίλογοσ 
 

Σε καμία περίπτωςθ δεν μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι μζςα ςε μερικζσ παραγράφουσ 

ξεκλειδϊςαμε το μυςτικό του μφκου των δυο ςπακιϊν τθσ κινεηικισ αλχθμείασ ι των 

οραμάτων του Ηωςίμου και των ταντριςτϊν, όπωσ κα ζκανε μζςα ςε μερικά λεπτά ςτον 

φανταςτικό του κόςμο ζνασ Robert Langdon, ο λογοτεχνικόσ χαρακτιρασ του Dan Brown. Θ 

μικρι αυτι ειςαγωγι γράφτθκε για να παρακινιςει περαιτζρω τουσ αναγνϊςτεσ και κυρίωσ 

τουσ μελετθτζσ των αντίςτοιχων τεχνϊν. Γιατί όπωσ λζει κι θ αλχθμιςτικι ςυνταγι του 

κάβουρα, «ο νοιςασ μακάριοσ». 

 
 

  

http://3.bp.blogspot.com/-QEjcrjg-e-U/UIn46BxHsoI/AAAAAAAAB0E/LUeyYDwM69w/s1600/sword1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-XKdtXWGq8nM/UIn47nOKceI/AAAAAAAAB0Q/aGd20JeSiMc/s1600/sword3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QEjcrjg-e-U/UIn46BxHsoI/AAAAAAAAB0E/LUeyYDwM69w/s1600/sword1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-XKdtXWGq8nM/UIn47nOKceI/AAAAAAAAB0Q/aGd20JeSiMc/s1600/sword3.jpg
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Παράρτθμα: Αρχαία Κείμενα 

Berthelot, M. (1888) Collections des Anciens Alchimistes Grecs, 2.108.2-2.111.7 

Ηϊςιμοσ, Περί Αρετισ, 2.108.2-2.111.7 

 

ΖΩΙΜΟΤ ΣΟΤ ΘΕΙΟΤ ΠΕΡΙ ΑΡΕΣΗ  
 

… Καὶ ταῦτα λαλῶν ἀπεκοιμήθην, καὶ ὅρω ἱερουργόν τινα  

ἑστῶτα ἔμπροσθέν μου ἐπάνω βωμοῦ φιαλοειδοῦς. ῎Ενθα δεκαπέντε  

κλίμακας πρὸς ἀνάβασιν εἶχεν ὁ αὐτὸς βωμός. ῎Ενθα ὁ ἱερεὺς  

ἵστατο, καὶ φωνῆς ἄνωθεν ἤκουσα λεγούσης μοι· «Πεπλήρωκα τοῦ  

κατιέναι με ταύτας τὰς δεκαπέντε σκοτοφεγγεῖς κλίμακας, καὶ  

ἀνιέναι με τὰς φωτολαμπεῖς κλίμακας. Καὶ ἔστιν καὶ ὁ ἱερουργῶν  

καινουργῶν με, ἀποβαλλόμενος τὴν τοῦ σώματος παχύτητα, καὶ  

ἐξ ἀνάγκης ἱερατευόμενος πνεῦμα τελοῦμαι.» Καὶ ἀκούσας τῆς  

φωνῆς αὐτοῦ ἐν τῷ φιαλοβωμῷ ἑστῶτος, ἠρώτων βουλόμενος  

μαθεῖν παρ' αὐτοῦ τίς ὑπάρχει. ῾Ο δὲ ἰσχνοφώνως ἀπεκρίνατό μοι  

λέγων· «᾿Εγώ εἰμι ὁ ῎Ι ω ν ὁ ἱερεὺς τῶν ἀδύτων, καὶ βίαν  

ἀφόρητον ὑπομένω. ῏Ηλθεν γάρ τις περὶ τὸν ὄρθρον δρομαίως, καὶ  

ἐχειρώσατό με μαχαίρῃ διελών με, καὶ διασπάσας κατὰ σύστασιν  

ἁρμονίας. Καὶ ἀποδερματώσας τὴν κεφαλήν μου τῷ ξίφει τῷ ὑπ'  

αὐτοῦ κρατουμένῳ, τὰ ὀστέα ταῖς σαρξὶ συνέπλεξεν, καὶ τῷ πυρὶ  

τῷ διαχείρως κατέκαιεν, ἕως ἂν ἔμαθον μετασωματούμενος πνεῦμα  

γενέσθαι. Καὶ αὕτη μου ἐστὶν ἡ ἀφόρητος βία.» Καὶ ὡς ἔτι  

ταῦτά μοι διελέγετο, καὶ ἐξεβιαζόμην αὐτὸν εἰς τὸ λέγειν, ὥσπερ  

αἷμα γεγόνασιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. Καὶ ἤμεσεν πάσας τὰς σάρκας  

αὐτοῦ. Καὶ εἶδον αὐτὸν ὡς τοὐναντίον ἀνθρωπάριον κολο- 

βόν· καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἑαυτοῦ ἑαυτὸν μασσώμενον, καὶ συμπίπτοντα.   

     Καὶ φοβηθεὶς διυπνίσθην καὶ ἐνεθυμήθην; «Μὴ οὕτως ἄρα  

ἐστὶν ἡ τῶν ὑδάτων θέσις;» ῎Εδοξα πείθειν ἑαυτὸν νενοηκέναι καλῶς.  

Καὶ πάλιν ἀπεκοιμήθην. Καὶ εἶδον τὸν αὐτὸν φιαλοβωμὸν, καὶ ἐπάνω  

ὕδωρ καχλάζον, καὶ πολὺν λαὸν εἰς αὐτὸν ἄπειρον ὄντα. Καὶ οὐκ ἦν  

τις ἵνα ἐρωτήσω αὐτὸν ἔξω τοῦ βωμοῦ. Καὶ ἀνέρχομαι ἐπὶ τὸ ἰδέσ- 

θαι τὴν θέαν εἰς τὸν βωμόν. Καὶ ὁρῶ πεπολιωμένον ξηρουργὸν ἀνθρω- 

πάριον λέγοντά μοι. «Σί σκοπεῖς.» ᾿Απεκρινάμην αὐτῷ ὅτι θαυμάζω  

τοῦ ὕδατος τὸν βρασμὸν καὶ τῶν ἀνθρώπων συγκαιομένων καὶ ζώντων.  

Καὶ ἀπεκρίνατο μοι λέγων. «Αὕτη ἡ θέα ἣν ὁρᾷς εἴσοδός ἐστι καὶ  

ἔξοδος καὶ μεταβολή.» ᾿Επηρώτησα οὖν αὐτὸν πάλιν. «Ποία μετα- 

βολή;» Καὶ ἀπεκρίνατο λέγων. «Σόπος ἀσκήσεως τῆς λεγομένης  

ταριχείας. Οἱ γὰρ θέλοντες ἄνθρωποι ἀρετῆς τυχεῖν ὧδε εἰσέρχονται,  

καὶ γίνονται πνεύματα, φυγόντες τὸ σῶμα.» ῎Ελεγον οὖν αὐτῷ.  

«Καὶ σὺ πνεῦμα εἶ;» Καὶ ἀπεκρίνατο λέγων. «Καὶ πνεῦμα καὶ  

φύλαξ πνευμάτων.» Καὶ ἐν τῷ ὁμιλεῖν ἡμᾶς ταῦτα, καὶ προσ- 

τιθεμένου τοῦ βρασμοῦ καὶ τοῦ λαοῦ ὀλολύζοντος, εἶδον ἄνθρωπον  

χαλκοῦν δέλτον μολυβδίνην κατέχοντα ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Καὶ ἐξεῖπεν  

τῇ φωνῇ βλέπων τὴν δέλτον. «Σοῖς ἐν ταῖς κολάσεσι πᾶσιν ἐπιτρέπω  
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καθευθῆναι καὶ ἕκαστον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ λαβεῖν δέλτον μολυβδίνην, καὶ  

χειρὶ γράφειν, καὶ τὰς ὄψεις <ἔχειν> ἄνω καὶ τὰ στόματα ὑμῶν ἀνεωγ- 

μένα, ἕως ἂν αὐξήσῃ ἡ σταφυλὴ ὑμῶν.» Καὶ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον ἠκολού-  

θει, καὶ λέγει μοι ὁ οἰκοδεσπότης. «᾿Εθεώρησας· ἐξέτεινας τὸν αὐχένα  

σου ἄνω, καὶ εἶδες τὸ πραχθέν;» Καὶ εἶπον ὅτι εἶδον, καὶ λέγει μοι  

ὅτι «Σοῦτον ὃν εἶδες χαλκάνθρωπον, οὗτός ἐστιν ὁ  

ἱερουργῶν καὶ ἱερουργούμενος, καὶ τὰς ἰδίας σάρκας ἐξεμοῦντα. Καὶ  

αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἐξουσία τοῦ ὕδατος τούτου καὶ τῶν τιμωρουμένων.»  

     Καὶ ταῦτα ἐμφαντασθεὶς διυπνίσθην πάλιν. Καὶ εἶπον πρὸς  

ἑαυτόν· «Σίς ἡ αἰτία τῆς ὀπτασίας ταύτης; Μὴ ἆρα τοῦτό ἐστιν  

τὸ ὕδωρ τὸ λευκόν τε καὶ ξανθὸν τὸ καχλάζον, τὸ θεῖον;» Καὶ  

ηὗρον ὅτι μᾶλλον καλῶς ἐνόησα. Καὶ εἶπον ὅτι καλὸν τὸ λέγειν,  

καὶ καλὸν τὸ ἀκούειν, καὶ καλὸν τὸ διδόναι, καὶ καλὸν τὸ λαμβά- 

νειν, καὶ καλὸν τὸ πενητεύειν, καὶ καλὸν τὸ πλουτεῖν. Καὶ πῶς ἡ  

φύσις μανθάνει διδόναι καὶ λαμβάνειν; Δίδωσιν ὁ χαλκάνθρωπος, καὶ  

λαμβάνει ὁ ὑγρόλιθος· δίδωσι τὸ μέταλλον, καὶ λαμβάνει ἡ βοτάνη·  

δίδουσιν οἱ ἄστερες, καὶ λαμβάνει τὰ ἄνθη· δίδωσιν ὁ οὐρανὸς, καὶ  

λαμβάνει ἡ γῆ· δίδουσιν αἱ βρονταὶ τοῦ ἐκτροχίζοντος πυρός. Καὶ  

συμπλέκονται τὰ πάντα, καὶ ἀποπλέκονται τὰ πάντα, καὶ μίσγονται  

τὰ πάντα, καὶ συντίθενται τὰ πάντα, καὶ κίρναται τὰ πάντα, καὶ  

ἀποκίρναται τὰ πάντα, καὶ βρέξει τὰ πάντα, καὶ ἀποβρέξει τὰ πάντα,  

καὶ ἀνθεῖ τὰ πάντα, καὶ ἐξανθεῖ τὰ πάντα ἐν τῷ φιαλοβωμῷ. ῞Εκασ- 

τον γὰρ μεθόδῳ καὶ σηκώματι καὶ οὐγγιασμῷ τετραστοίχῳ, ἡ τῶν   

ὅλων συμπλοκὴ, καὶ ἀποπλοκὴ, καὶ, ὁ πᾶς σύνδεσμος ἄνευ με- 

θόδου οὐ γίνεται. ῾Η μέθοδος φυσική ἐστιν, καὶ φυσῶσα καὶ ἐκφυ- 

σῶσα, καὶ τὰς τάξεις τηροῦσα τῆς μεθόδου, αὔξουσα καὶ λήγουσα.  

Καὶ τὰ πάντα ὡς ἐν συντόμῳ σύμφωνα τῇ διαιρέσει καὶ τῇ ἑνώσει,  

τῆς μεθόδου μηδὲν ὑπολειφθείσης, ἐκστρέφει τὴν φύσιν. ῾Η γὰρ φύσις  

στρεφομένη εἰς ἑαυτὴν στρέφεται· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τοῦ παντὸς κόσμου  

τῆς ἀρετῆς φύσις καὶ σύνδεσμος. … 

Κλιμθσ Αλεξανδρεφσ, Σων Κατά τθν Αλθκι Φιλοςοφίαν Γνωςτικϊν Τπομνθμάτων 
τρωματίων, 5.8.45.2-3. 

 

ΚΛΗΜΕΝΣΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΛΗΘΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΜΝΗΜΑΣΩΝ ΣΡΩΜΑΣΕΩΝ  

 
᾿Ανδροκύδης γοῦν ὁ Πυθαγορικὸς τὰ ᾿Εφέσια καλούμενα γράμ- 

ματα ἐν πολλοῖς δὴ πολυθρύλητα ὄντα συμβόλων ἔχειν φησὶ τάξιν,  

σημαίνειν δὲ ῎Ασκιον μὲν τὸ σκότος, μὴ γὰρ ἔχειν τοῦτο σκιάν· φῶς  

δὲ Κατάσκιον, ἐπεὶ καταυγάζει τὴν σκιάν· Λίξ τέ ἐστιν ἡ γῆ κατὰ  

ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καὶ Σετρὰξ ὁ ἐνιαυτὸς διὰ τὰς ὥρας, Δαμνα- 

μενεὺς δὲ ὁ ἥλιος ὁ δαμάζων, τὰ Αἴσιά τε ἡ ἀληθὴς φωνή. σημαίνει  

δ' ἄρα τὸ σύμβολον ὡς κεκόσμηται τὰ θεῖα, οἷον σκότος πρὸς φῶς  

καὶ ἥλιος πρὸς ἐνιαυτὸν καὶ γῆ πρὸς παντοίαν φύσεως γένεσιν.  

 
 


