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ABSTrAcT: The purpose of this report is to demonstrate that 
alchemy is not only „Chemistry of the Middle ages”, but a pro‑
toscience from which it is very likely in to have been emerged 
some scientific fields. Thus, it is well known that the symbols of 
alchemy are to be found in some scientific fields.
The academician gleb Drăgan, the President of the Division of 
history of science, will specify in his work „about the contribu‑
tion of Thomas Kuhn in the history of science” that „the scientific 
revolution/revolutions have resultant the scientific progress”.
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achimia nu este numai „chimia din evul mediu”3, ci o protoştiinţă din 
care este foarte probabil să fi apărut unele domenii ştiinţifice. astfel, este 
cunoscut faptul că elemente simbolistice din alchimie se regăsesc în unele 
domenii ştiinţifice.

Domnul academician gleb Drăgan, Preşedinte al Diviziei de Istoria 
Ştiinţei, specifică în lucrarea sa „Despre contribuţia lui Thomas Kuhn4 în isto‑
ria ştiinţei” că „revoluţia/revoluţiile ştiinţifice au avut ca rezultantă progresul 
ştiinţific”5.

studiul reprezintă o analiză a apariţiei alchimiei, urmând ca într‑un vii‑
tor apropiat, dacă este posibil, să prezentăm şi alte referate pe acest subiect.

1 Master în Comunicare şi Comuniune eclezială în spaţiul ortodox/ universitatea 
Bucureşti.

2 Ofiţer M.ap.N., Bucureşti, membru asociat al Comitetului Român pentru Istoria şi Filo‑
sofia Ştiinţei şi Tehnicii (Divizia de Istoria Ştiinţei) din cadrul academiei Române. 

3 academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul explicativ al lim‑
bii române, Bucureşti, 1998, pp. 25. 

4 Thomas samuel Kuhn (18 iulie 1922 – 17 iunie 1996), american, filosof al ştiinţei şi 
epistemolog.

5 acad. gleb Drăgan, Despre contribuţia lui Thomas Kuhn în istoria ştiinţei, Revista Noema, 
CRIFsT, 2009, vol VIII, pp. 271–278. 
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I. Apariția alchimiei
Conform lui Mircea eliade6, alchimia este împărţită în alchimie ezo‑

terică7 şi alchimie exoterică8, iar primul text9 alchimic datează din secolul I 
d.hr. şi există în China, fiind identificat într‑o lucrarea intitulată Han Shu.

Interesant este că tot Mircea eliade specifică faptul că respectivul text 
alchimic, de fapt, s‑ar mai găsi şi în altă lucrare mult mai veche a istoricului 
chinez se‑Ma‑Ts’ien10, lucrarea fiind intitulată Shih Chi.

Referitor la conţinutul respectivului text, menţionez că acesta spune 
că, pe fondul unei renunţări voluntare concretizat printr‑un sacrificiu 
dublat cu o ceremonie de implorare adresată unor fiinţe supranaturale 
are loc schimbarea unui element chimic, în speţă a cinabrului (sulfura 
de mercur hgs, care are un conţinut mare în metal şi din care se obţine 
mercurul) în alt element chimic, în aur. Produsul nou rezultat reprezintă 
o substanţă magică, care este utilizată la confecţionarea vaselor de uz 
gospodăresc. aceste vase sunt folosite numai de cel care a adus „sacri‑
ficiul”. scopul final fiind „prelungirea vieţii” şi ulterior „nemurirea”, fapt 
care se poate realiza numai cu condiţia de a‑i vedea pe „fericiţii din insula 
P’ong‑lai”.

Reproduc integral textul de la pagina 10 din lucrarea Alchimia asiatică: 
„Magicianul Li Chao‑Kiun spune împăratului Wu‑Ti (dinastia Han): 

„Adu sacrificii cazanului (tsao) şi vei putea să conjuri fiinţe (supranaturale). 
Conjură fiinţele (supranaturale) şi vei fi în stare să schimbi praful de cinabru 
în aur galben. Din acest aur galben vei putea face vase din care să mănânci şi 
să bei. Îţi vei prelungi atunci viaţa. Prelungindu‑ţi viaţa, vei fi în stare să vezi pe 
„fericiţii” (hsien) din insula P’ong‑lai, care se află în mijlocul mării. Atunci vei 
putea împlini sacrificiile fong şi shan, şi nu vei mai muri”. 

În gândirea religioasă chineză, mai precis antropologia tao11‑istă, 
„există încă din secolul al V‑lea î.Hr. conceptul yin‑yang, privind forţele cre‑

6 Mircea eliade (13 martie 1907, Bucureşti – 22 aprilie 1986, Chicago/sua), istoric al reli‑
giilor, scriitor de ficţiune, filozof şi profesor. Din anul 1990 este membru post‑mortem al 
academiei Române.

7 se ocupa de partea spirituală, implicit cu căutarea nemuririi, fiind specifică Chinei.
8 se ocupa de transmutaţia elementelor chimice, fiind lipsită de misticism, de influenţă 

iraniană sau arabă.
9 Mircea eliade, Alchimia asiatică, editura humanitas, Bucureşti, 1991, pp. 10.
10 a trăit în perioada 163 – 85 î.hr.
11 doctrină apărută în secolul VI î.hr., fondatorul ei fiind filosoful chinez lao Zi; 
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atoare ale universului”12. În esenţă, conceptul yin‑yang reprezintă două 
energii integrate în forţa universală (unde yang este principiul cosmic sau 
masculin, cunoscut ca fiind energia pozitivă, iar yin este principiul teluric 
sau feminin, cunoscută ca fiind energia negativă).

astfel, omul ar fi rezultatul forţelor însumate ale cerului cu ale 
pământului, sens în care corpul uman se găseşte în corespondenţă directă 
cu cosmosul (Victor Kernbach13 spune că „vechile noţiuni cosmogonice şi 
antropogonice din miturile Chinei arhaice au fost modificate sau chiar înlătu‑
rate de doctrina raţionalistă tao”14).

De reţinut este că acest concept yin‑yang se regăseşte şi în „Talmud”15: 
„Tot ceea ce Sfântul Unic (binecuvântat fie El!) a creat în lume a făcut‑o şi în 
om”16, deoarece omul, la fel ca şi Dumnezeu, are suflet. Concluzia ar fi că 
omul este un microcosmos.

Regretatul prof.univ. dr. ing. adrian Rusu17, membru corespondent al 
academiei Române la Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, în ultima 
sa lucrare intitulată „gânduri despre univers”18, datată la 24 august 2012 
şi pe care trebuia să o susţină la academia Română, a emis următoarele 
propoziţii:

– „Universul, în totalitatea şi infinitatea lui este o fiinţă”.
– „Conştiinţa Universului se numeşte DUMNEZEU”.
În lucrarea mai sus menţionată se mai specifică „în limitele gândirii 

mele integrative, elementele Conştiinţei Universului – Dumnezeu sunt: infor‑
maţia, experienţa, raţionalismul, atracţia spirituală între componentele acesteia 
şi controlul energiei”. 

Dar să revenim la problematica alchimiei.
12 Dr. Remus Rus, Concepţia despre om în marile religii (teză de doctorat), Revista „glasul 

Bisericii”, Bucureşti, pp. 730–733. 
13 Victor Kernbach (14 octombrie 1923, Chişinău – 16 februarie 1995, Bucureşti), român, 

specialist în mitologie şi scriitor de science fiction.
14 Victor Kernbach, Miturile esenţiale, editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, 

pp. 61, cap. „Principiile yin şi yang”.  

15 Carte religioasă la israeliţi, care se bazează pe „Tora”, despre care unii rabini afirmă că 
„ar fi precedat creaţia cu două mii de ani” (abraham Cohen, Talmud, Colecţia judaica, edi‑
tura hasefer, Bucureşti, 1999, pp. 205).

16 abraham Cohen, Talmud, Colecţia judaica, editura hasefer, Bucureşti, 1999, pp. 130. 
17 adrian Rusu (3 februarie 1946 – 11 noiembrie 2012) inginer, membru corespondent al 

academiei Române din anul 1994
18 lucrarea am primit‑o, în luna iunie 2013, prin amabilitatea domnului Topală georgi, pri‑

etenul prof. univ. dr.ing. adrian Rusu, ocazie cu care am primit şi acceptul de a publica 
parte din ea.
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simbolul tao‑ist care reprezintă conceptul yin‑yang este următorul:

Fig. nr. 1 – simbolul yin‑yang (Sursa: http://www.essayspedia.
ro/moda‑stil‑de‑viata/astrologie‑moda‑stil‑de‑viata/

yin‑si‑yang‑simbolul‑echilibrului‑perfect/ [Online], [01 august 2013, ora 17:47]

Referitor la simbol menţionăm că, în anul 2012 pe când mă aflam 
în zona localităţii Şinca Veche, judeţul Braşov, mai precis în „Mănăstirea 
rupestră”, am descoperit acest simbol încrustat pe unul din pereţi. 
Interesantă este poziţionarea lui în mijlocul altui simbol reprezentând 
„scutul lui David” sau „steaua lui David”19. Incinta unde se află simbolul 
se numeşte „altar”. Vă prezint fotografia pe care am realizat‑o în locaţia 
respectivă.

Fig. nr. 2 – „altar”, care are încrustat simbolul „scutul lui David” sau 
„steaua lui David”, iar în mijlocul acestuia se găseşte simbolul yin‑yang 

(Sursa: „grota” sau „Mănăstirea rupestră” de lângă localitatea Şinca 
Veche, judeţul Braşov (teren, fotografie executată în luna august 2012)

19 Conform lui Ivan evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, editura amar‑
cord, Timişoara, 1999, pp. 201 este specificat că „simbolizează echilibrul universal; folosită 
la egipteni, perşi şi la evrei unde a devenit emblema casei regale a lui Solomon”. 
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Ca urmare a unor discuţii pe care le‑am purtat cu persoane din zonă, 
dar şi cu unii membrii ai clerului monahal din schitul20 de la Şinca Veche, 
situat în imediata apropiere a „Mănăstirii rupestre”, nu au rezultat date 
certe privind construcţia acestei mănăstiri în piatră, cunoscute şi sub denu‑
mirea de „Templul ursitelor”. 

În baza datelor culese şi a informaţiilor pe care le‑am studiat din 
unele documente, am identificat mai multe referiri la un anume hermes 
Trismegistus21, considerat de teoreticienii/adepţii alchimiei ca fiind fon‑
datorul alchimiei egiptene, „sursa oricărei ştiinţe şi a oricărei iniţieri, similar 
cu zeul egiptean Thot … Din învăţăturile sale derivă doctrina esoterică numită 
hermetism, care a fost îmbrăţişată de alchimişti şi de ocultiştii occidentali. 
Kabbala însăşi este puternic impregnată de hermetism”22. Datorită faptului 
că nu există referiri la viaţa sa şi opera pe care eventual a scris‑o (cu toate 
că lui i se atribuie scrierea „Tabla de smarald”) nu poate fi considerat o 
sursă de încredere. 

În acest context, singura sursă de încredere care răspunde cerinţei 
mele, este „Biblia sau Sfânta Scriptură”23, din care citez: „Fiii lui Dumnezeu, 
văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi‑au ales dintre ele soţii, care pe 
cine a voit”.

Cu toate acestea, informaţia pe care v‑am prezentat‑o, din unghiul 
meu de vedere, trebuie completată neapărat şi cu o scriere apocrifă24 (în 

20 schitul are hramul „Naşterea Maicii Domnului”, fiind cunoscut ca schitul „sfântul Nec‑
tarie”, şi funcţionează din anul 2006. 

21 există ipoteza că ar fi trăit în egiptul antic şi datorită faptului că ar fi fost un mare învă‑
ţat i s‑a atribuit numele hermes (conform autoarei anca Balaci, Mic dicţionar de mitolo‑
gie greacă şi romană, editura Mondero, Bucureşti, 1992, pp. 191–192 şi 250: „în mitologia 
greacă era considerat patronul oricărei invenţii” … iar în mitologia romană a fost identifi‑
cat cu „Mercurius”). În completare, conform lui jean Vertemont, Dicţionar al mitologiilor 
indo‑europene, editura amarcord, Timişoara, 2000, pp. 170: „una dintre cele mai vechi divi‑
nităţi din mitologia greacă, poate de origine tracă”.

22 ***, Dicţionar teosofie, esoterism, metafizică, masonerie, editura herald, Bucureşti, pp. 108 . 

23 ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto‑
doxe Române, Bucureşti, 1988, pp. 16, Facerea, Cap. 6, 1.

24 argument. Ca să nu fie nicio problemă că am întrebuinţat scrierile apocrife prezint fap‑
tul că numele lui enoh se regăseşte în Biblie sau Sfânta Scriptură, astfel:
– în Vechiul Testament: – „Facerea. Întâia Carte a lui Moise”, cap. 5 intitulat „Neamurile 
patriarhilor de la Adam până la Noe”, vers. 18 – 24. Citez versetele 23 şi 24: „iar de toate zilele 
lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Şi a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s‑a 
mai aflat, pentru că l‑a mutat Dumnezeu”; – „Cartea Întâi Paralipomena sau Cartea Întâi a 
Cronicilor”, cap. 1 intitulat „Neamul patriarhilor până la Iacov”, vers. 3; 
– în Noul Testament: – „Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda”, cap. 1 intitulat 
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limba greacă termenul aprocrif are înţeles de secret), intitulată „Cartea lui 
enoh”, în care enoh (este al şaptea patriarh biblic; nu a cunoscut moartea, 
fiind luat de Dumnezeu de pe pământ, atât cu trupul cât şi cu sufletul) 
spune „Iată ce mi‑au prezentat îngerii”25:

„1. Azayel i‑a învăţat pe oameni să facă săbii, cuţite, scuturi, platoşe şi 
oglinzi; el le‑a arătat cum să facă brăţări şi podoabe, cum să folosească vopselele, 
arta de a înnegri sprâncenele, de a folosi pietrele preţioase şi tot soiul de spoieli, 
astfel încât oamenii s‑au stricat…

3. Amazarak i‑a învăţat tot felul de vrăjitorii, de farmece şi însuşirile 
rădăcinilor.

4. Armers i‑a învăţat arta de a dezlega vrăjitoriile.
5. Barkayal i‑a învăţat arta de a urmări stelele.
6. Akibeel i‑a învăţat semnele.
7. Tamiel i‑a învăţat astronomia.
8. Şi Asaradel i‑a învăţat mişcările Lunii”26.
Ce doresc să subliniez prin prezentarea celor două texte de mai îna‑

inte (din „Biblie” şi din „Cartea lui enoh”) ? 

„Apostolul îndeamnă pe cititori să lupte pentru credinţa care s‑a dat sfinţilor. Pilde de pedeapsă 
trimisă asupra celor răi: iudeii, îngerii, Sodoma şi Gomora. Arhanghelul Mihail şi satan. 
Cuvintele lui Enoh şi ale apostolilor”, vers. 14–16: „Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a 
proorocit despre aceştia, zicând: Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Lui, ca să facă 
judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele nelegiuirii lor, în care 
au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşi, netemători de Dumnezeu, 
le‑au rostit împotriva Lui. Aceştia sunt cârtitori, nemulţumiţi cu starea lor, umblând după pof‑
tele lor şi gura lor grăieşte lucruri trufaşe, deşi, pentru folos, dau unor feţe mare cinste”;
– „Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul”, cap. 11 intitulat „Măsurarea templului. Doi martori 
ucişi de fiară înviază şi se înalţă la cer. Trâmbiţa a şaptea. Cântarea. Templul lui Dumnezeu în 
cer”, vers. 3–11 unde se prezintă faptul că enoh, împreună cu Ilie, este înaintemergătorul 
celei de‑a doua veniri a lui hristos. „Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, 
îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeş‑
nice care stau înaintea Domnului pământului. ... Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care 
se ridică din adânc va face război cu ei, şi‑i va birui şi‑i va omorâ. Şi trupurile lor vor zăcea pe 
uliţele cetăţii celei mari, care se cheamă, duhovniceşte, Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit 
şi Domnul lor. Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor privi la trupurile lor 
trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ 
se vor bucura de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri unul altuia, pentru că 
aceşti doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Şi după cele trei zile şi jumătate, duh 
de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s‑au ridicat pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste 
cei ce se uitau la ei”.

25 enoh, Cartea lui Enoh, editura Miracol, Bucureşti, 1997, p. 7, cap. I. 
26 Ibidem, p. 10, cap. VIII.
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există posibilitatea ca omenirea să fi dobândit cunoştinţele în arta 
alchimică prin contact nemijlocit cu entităţi non‑umane, denumite generic 
îngeri sau îngeri veghetori, ocazie cu care s‑a intervenit în evoluţia umană. 

Ca un argument la cele specificate mai sus este şi învăţătura sfântului 
Maxim Mărturisitorul27, care precizează că lumea nevăzută a îngerilor nu 
este separată de universul vizibil, ci coexistă într‑o perihoreză28 cosmică. 

Continuând aceeaşi linie, trebuie spus că şi regretatul prof.univ. 
dr.ing. adrian Rusu are o părere asemănătoare: „Nimic din gândirea noastră 
integrativă nu poate considera Omul ca fiind singura fiinţă şi cea mai evoluată 
din Universul infinit”29.

Referitor la cunoaştere transmisă de îngeri oamenilor, în „Cartea lui 
enoh” este specificat faptul că „Domnul a hotărât prin judecata sa ca toţi locui‑
torii Pământului să piară, pentru că ei cunoşteau toate tainele îngerilor, pentru că ei 
aveau în mâinile lor puterea răufăcătoare a demonilor, puterea magiei şi ei au creat 
idoli peste tot Pământul… Ei au învăţat, cum se trage argintul din pulberea pămân‑
tului, cum se găsesc în pământ filoane metalice; căci plumbul şi cositorul nu sunt 
fructe ale pământului; ci trebuie să mergi să le cauţi până în măruntaiele sale”30. 

Referitor la îngeri vreau să fac câteva precizări:
– conform religiei, există două categorii de duhuri netrupeşti: îngeri 

buni care ar ajuta la progresul spiritual al omului şi îngeri răi sau îngeri 
căzuţi care ar susţine răul în lume; 

– „istoria căderii îngerilor, care se găseşte în literatura apocaliptică, este 
absentă în Talmud şi în Midraş. La rabini, îngerii răi nu mai sunt decât o închipuire 
menită să exprime ideea de mânie divină; ei având ca funcţie executarea hotărâ‑
rilor pe care Dumnezeu a trebuit să le ia pentru a pedepsi răutatea omenească”31. 

27 sfântul Maxim Mărturisitorul (580–662), teolog şi scriitor mistic ortodox.
28 Teologia veacului al IV‑lea afirma deja că firea dumnezeirii este comuniunea; gândirea 

ulterioară a încercat explicarea acestei relaţii prin termenul de perihoreză (sfântul Ioan 
Damaschin). Termenul înseamnă întrepătrundere, conlocuire sau învăluire reciprocă.
academicianul Dumitru – stăniloaie a dezvoltat acest concept în teologia intersubiectivi‑
tăţii divine arătând că fiecare din cele trei persoane trăieşte taina celorlalte şi ca a sa dar 
şi ca a lor sau a acelea.
sfântul Ioan Damaschin defineşte astfel relaţia dintre cele trei persoane:
– Tatăl este în Fiul şi în Duhul sfânt;
– Fiul este în Tatăl şi în Duhul sfânt;
– Duhul este în Tatăl şi în Fiul. 

29 adrian Rusu, Gânduri despre Univers, lucrare în manuscris, neprezentată şi needitată. 
30 enoh, Cartea lui Enoh, editura Miracol, Bucureşti, 1997, pp. 47, cap. lXIV, pp. 6–7. 
31 abraham Cohen, Talmud, Colecţia judaica, editura hasefer, Bucureşti, 1999, p. 110.
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ŞaRPele – simbolul arhetipal al îngerilor răi şi MĂRul – simbolul 
alchimiei

„1) … şi a zis şarpele către femeie: „Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi 
roade din orice pom din rai ? …

5) Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide 
ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul …

6) De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut 
ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat 
şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el”32.

Religia vorbeşte despre păcatul strămoşesc ca fiind o moştenire gene‑
tică, care transmite din generaţie în generaţie: sentimentul vinovăţiei; starea 
de îndepărtare faţă de Dumnezeu; urmările ontologice ale căderii.

Conform religiei, şarpele reprezintă îngerii răi, care „…apare ca fiinţă 
androgină, îmbinând în sine cele două principii polare şi complementare: yang şi yin. 
În simbolica alchimiştilor, materia primă e redată prin imaginea unui şarpe…”33.

II. Religia din punct de vedere antropologic şi biologic
Iniţial am avut impresia că religia este un produs al alchimiei, dar am 

constatat că, de fapt, conceptul de religie, la fel ca şi cel de alchimie, coincide 
cu apariţia speciei umane. atât antropologia, cât şi biologia evidenţiază faptul 
că omul, în toată existenţa sa, a avut şi are nevoie de credinţă în divinitate, în 
magie sau ceva supranatural, fapt pentru care pot să afirm că nu este exclus ca 
la nivelul genomului uman să existe o secvenţă responsabilă pentru acest lucru.

Ca urmare a investigaţiilor efectuate, despre religie am stabilit urmă‑
toarele elemente:

– încă nu există un consens referitor la originea religiei, dar vorbind 
despre o religie organizată se cunoaşte că primele atestări privind ideea 
religioasă coincid cu apariţia şi dezvoltarea scrisului, în speţă mă refer la 
adevărata scriere (nu doar numerologia). Conform istoriei, primele atestări 
scrise identificate ca fiind din anul 3.200 î.hr. sunt în limba sumeriană din 
Mesopotamia34 antică, scrierea cuneiformă;

32 ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto‑
doxe Române, Bucureşti, 1988, p. 13, Facerea, Cap. 3, 1, 5–6.

33 Ivan evseev, enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, editura amarcord, Timi‑
şoara, 1999, p. 447.

34 Britanicii, care au ocupat la sfârşitul Primului Război Mondial Mesopotamia, au organi‑
zat‑o în două regiuni Irak şi siria.
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– antropologia ortodoxă, prin cele două relaţii interne divinitate – om, 
pe de o parte, şi om – semeni – cosmos, pe de altă parte, foloseşte termenul 
de energiile divine necreate, pe care o înţelege fie ca lumină dumnezeiască, 
fie ca lucrare a lui Dumnezeu. În Noul Testament, Întâia epistolă sobor‑
nicească a sfântului apostol Ioan, cap. 1 „Dumnezeu este lumină şi cei care 
sunt ai Lui umblă în lumină”;

– este păstrătoarea unor simboluri alchimice (de exemplu la Mănăstirea 
antim, din Bucureşti, deasupra acoperişului pridvorului, zidul este străbă‑
tut de o rozetă în piatră cu vitralii reprezentând zodiacul), dar şi a altor 
simboluri cu conotaţii ezoterice întrebuinţate de diferite grupuri elitiste. 

 
Fig. nr. 3 – Zodiacul de la Mănăstirea antim a fost adăugat în 

anul 1863, prin grija episcopului Clement al argeşului.

III. Domenii ştiințifice dezvoltate din alchimie
Medicina tradiţională chineză (TCM), care este specifică numai Chinei, 

este o alchimie ezoterică întrucât se ocupă şi de partea spirituală, implicit 
cu căutarea nemuririi. TCM se bazează pe conceptul celor două energii 
yin‑yang integrate în forţa universală. astfel, conform teoriei wu – xing 
din TCM (în traducere „cele cinci elemente” – lemn, foc, pământ, metal, 
apă), corpul uman este un microcosmos având corespondenţă directă cu 
universul. 
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Prezintăm o parte a acestei relaţii între corpul uman/microcosmos 
– univers:

Fig. nr. 4 – Wu‑Xing ( reproducere adaptată după http://en.wikipedia.
org/wiki/Wu_Xing [Online], [18 august 2013, ora 22:54]

Interesant este faptul că, şi în lucrarea lui Papus, intitulată „Kabbala 
– tradiţia secretă a occidentului”35, există o astfel de corespondenţă.

Referitor la TCM trebuie reţinut faptul că are o dezvoltare foarte bună 
pe glob, fiind practicată de mulţi adepţi. Bineînţeles că TCM, care este 
foarte complexă, utilizează o gamă largă de tratamente şi tehnici, dar nu 
este momentul pentru a dezvolta acest subiect.

Înainte de a enumera alt domeniu ştiinţific vreau să arăt că, pe 
când TCM căuta/caută nemurirea, dacii, conform lui herodot36 „se 
cred nemuritori”37. Regret că nu am găsit nici o scriere demnă de luat în 
considerare privind o posibilă alchimie la daci pentru a dezvolta acest 
subiect. 

Chimia, despre care se cunoaşte că este rezultatul acumulării proce‑
deelor privind transformările unor elemente chimice, are la bază alchimia 
exoterică practicată de vechile civilizaţii orientale, printre care cele mai 
importante fiind cele din Mesopotamia, China, egipt şi India. Interesant 
este că transmiterea în scris a rezultatelor experimentelor se făcea printr‑un 
limbaj ermetic cunoscut numai de alchimişti şi iniţiaţi. Bineînţeles că, şi 

35 Papus, Kabbala – tradiţia secretă a occidentului, editura herald, Bucureşti, 2007, p. 20.
36 herodot (484 î.hr. – 425 î.hr.) grec, considerat părintele istoriei.
37 Mircea eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, 

vol. 2, p. 162.
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activitatea pe care o desfăşurau alchimiştii se derula în ascuns şi în locuri 
cât mai puţin cunoscute de oamenii de rând. 

În acest context, afirm că, este mai mult ca posibil să existe o legătură 
directă între alchimie şi societăţile elitiste, precum masoneria, Cavalerii 
Templieri etc.

În continuare prezint elementele chimice folosite de primii cercetă‑
tori alchimişti, care în opinia lor aveau corespondenţă cu unele planete din 
sistemul solar, astfel: 

Fig. nr. 5 – Tabel elemente chimice – planete (reproducere după 
lucrarea lui Ivan evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor 

culturale, editura amarcord, Timişoara, 1999, pp. 20–21)

Conform lui Mircea eliade, alchimia chineză consideră că „toate 
substanţele care se găsesc pe pământ şi în cosmos sunt infuzate cu unul sau 
altul din cele două „elemente” esenţiale: yin şi yang”38. astfel, Mircea eliade 
prezintă faptul că începând cu secolul al X‑lea, alchimiştii chinezi con‑
siderau corpul uman un metal inferior şi doreau să‑l transforme într‑un 
corp superior, bineînţeles aplicând diferite tehnici ascetice. Din această 
cauză, unele elemente chimice, în speţă metale transcendentale (exemplu: 
mercur, plumb etc.) sunt corelate cu organe din corpul uman, mai precis 
„sufletele metalelor sunt identificate cu părţi ale corpului uman”39. Nu dezvolt 
aici acest capitol. 

Astronomia. Mircea eliade prezintă că, în Mesopotamia exista „omo‑
logia totală între Cer şi Lume… că fiecărui lucru de pe pământ îi corespunde cu 

38 Mircea eliade, Alchimia asiatică, editura humanitas, Bucureşti, 1991, p. 18.
39 Ibidem, p. 34.
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precizie un lucru identic în Cer”40. În acest sens, Cosmosul, era împărţit în 
regiuni şi stăpânit de zei41. astfel, în concepţia mesopotamiană „o anu‑
mită zonă cerească, planeta care o domină, zeul care o reprezintă există relaţii 
magice, de „corespondenţă” şi „influenţă””42. 

De exemplu, se cunoaşte faptul că, primele constelaţii (Capricorn, 
gemeni, leu, săgetător, scorpion) au fost definite de astronomii meso‑
potamieni, întrucât „planul oraşului Ninive a fost desemnat … după semnele 
„grafice” pe care le făceau stelele pe bolta cerului. Fluviul Tigru se afla în steaua 
Anuni; Eufratul în Steaua Rândunicii; oraşul Sippar, în constelaţia Cancerului; 
oraşul Nippur în Carul Mare”43. 

De asemenea, se mai ştie că, mesopotamienii:
– „au deosebit o stea de o planetă;
– au determinat solstiţiile şi echinocţiile;
– au întocmit, încă din secolul al XX‑lea î.Hr., o hartă a boltei cereşti 

notând cu exactitate orbitele, conjuncţiile şi eclipsele principalelor planete”;44

– au introdus noţiunea de astrologie, perpetuată şi în zilele noastre, 
concepţie ce ar demonstra predestinaţia omului.

În continuare vreau să prezint faptul că şi în cadrul bisericii creştine au 
existat unele preocupări privind astronomia şi astrologia. astfel, în lucrarea 
„Dogmatica”, sfântul Ioan Damaschin45, considerat „cel mai cuprinzător teo‑
log răsăritean al perioadei III patristice”46 şi „izvorul cel mai sigur şi mai ortodox 
al învăţăturii patristice a acestei perioade”47, a scris că, „învăţaţii spun că printre 
aceşti luminători sunt şapte planete … care au o mişcare contrară cerului … ei spun 
că cerul se mişcă de la răsărit la apus şi planetele de la apus la răsărit … numele celor 
şapte planete sunt acestea: Luna, Mercur, Venus, Soarele, Marte, Jupiter, Saturn”48.
40 Ibidem, p. 81.
41 „… toţi zeii sunt nişte suprafiinţe virtuale, înzestrate de obicei cu nemurire, puteri cărora i se 

atribuie de către credincioşi crearea, conducerea şi distrugerea universului cosmic şi a univer‑
sului omenesc, a spaţiului şi timpului, după bunul lor plac sau după o legislaţie fizică şi morală 
supraumană” preciza Victor Kernbach, Miturile esenţiale, editura Ştiinţifică şi enciclope‑
dică, Bucureşti, 1978, cap. „Panteonul”, p. 159. 

42 Ibidem, p. 98. 
43 Ibidem, p. 81.
44 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, editura saeculum I.O. şi editura Vestala, 

Bucureşti, 1997, cap. „Cultura şi civilizaţia mesopotamiană”, p. 107
45 Ioan Damaschin (675 – 4 decembrie 749), de origine siriană.
46 Pr. Prof.dr. Ioan g. Coman, Patrologie, editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bise‑

ricii Ortodoxe Române, Bucureşti, p. 295. 
47 Idem, p. 295. 
48 sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, editura apologeticum, Bucureşti, 2004, Cartea 
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Ca o mică paranteză, doresc să accentuez cuvântul întrebuinţat de 
sfântul Ioan Damaschin: „învăţaţii”, deci nu a folosit schismaticii, adică cei 
care s‑au rupt de comunitatea unei biserici sau care‑i contestă autoritatea.

Revenind, sfântul Ioan Damaschin prezintă, tot în aceeaşi lucrare, zodi‑
ile, aspect ce ţine de astrologie. acesta a scris următoarele: „Învăţaţii spun că 
dintre stele, sunt pe cer douăsprezece zodii, care au o mişcare contrară soarelui, 
lunii şi celorlalte cinci planete şi că prin cele douăsprezece zodii trec cele şapte 
planete. Soarele face o lună în fiecare zodie şi timp de douăsprezece luni străbate 
cele douăsprezece zodii. Numele celor douăsprezece zodii şi lunile lor sunt acestea:

– Berbecul primeşte soarele în luna lui martie 21
– Taurul în luna lui aprilie 23
– Gemenii în luna lui mai 24
– Racul în luna lui iunie 24
– Leul în luna lui iulie 25
– Fecioara în luna lui august 25
– Cumpăna în luna lui septembrie 25
– Scorpia în luna lui octombrie 25
– Săgetătorul în luna lui noiembrie 25
– Cornul Caprei în luna lui decembrie 25
– Vărsătorul de apă în luna lui ianuarie 25
– Peştii în luna lui februarie 24”.49 
În continuare, sfântul Ioan Damaschin spune că, „Berbecul şi Scorpia 

sunt casele lui Marte; Taurul şi Cumpăna ale lui Venus; Gemenii şi Fecioara ale 
lui Mercur; Racul a Lunii; Leul a Soarelui; Săgetătorul şi Peştii ale lui Jupiter; 
Cornul Caprei şi Vărsătorul de apă ale lui Saturn”50.

IV. Încheiere
Pe întreg parcursul expunerii am încercat, şi sper că am reuşit, să pre‑

zentăm o cunoaştere ştiinţifică a alchimiei. Datorită faptului că până în 
prezent nu a fost abordată din acest unghi de vedere, alchimia încă nu şi‑a 
dezvăluit întreaga sa istorie, cel puţin pentru noi. Pe timpul acestei investi‑
gaţii, utilizând internetul am observat că Biblioteca Apostolică a Vaticanului 
posedă numeroase manuscrise din secolele XV şi XVI, referitoare la acest 
subiect. Nu am avut acces virtual pentru a le citi. 

a doua, cap. VII „Despre lumină, foc, luminători, soare, lună şi stele”, p. 45. 
49 Idem, pp. 46–47. 
50 Idem, p. 49. 
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