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Tõenäoliselt on paljudel kooliõpilastel kujunenud alkeemiast oma arusaam. Eeskätt teatakse 

„filosoofide kivi“, mis muutvat teised metallid kullaks (või ka hõbedaks), samuti seostatakse 

alkeemiat elueliksiiri ja võib-olla ka universaalse lahusti loomisega. Filmidest või kirjandusest 

on tuntud alkeemikute komme kasutada sümboleid ja allegoorilist keelt. Stereotüüpset alkeemiku 

kuvandit naeruvääristatakse populaarses inglise komöödiasarjas „Black-Adder II“, mille tegevus 

toimub Elizabeth I aegsel Inglismaal. Sarja episoodis „Raha“ avastab innustunud Lord Percy 

suitsevate kolbide ja värviliste vedelike vahel „rohelise kulla“, pilades niiviisi alkeemikute „tühja 

tööd“1. Kuivõrd stereotüüpsete ja seetõttu pinnapealsete ning osalt isegi ekslike arusaamade 

kujunemine on võrdlemisi kerge, siis vajaks alkeemia lähemat tähelepanu nii keemia ajaloo kui 

ka kristliku Euroopa keskaja tutvustamisel.  

Artiklis kirjeldatakse lähemalt alkeemia kujunemislugu ja suhet kristliku religiooni ning 

maailmapildiga. Eraldi keskendutakse mitmete alkeemikute panusele, seal hulgas teoloog Albert 

Suurele ning füüsik Isaac Newtonile. 

Kuidas mõista alkeemiat? 

Eesti keeles on alkeemiast lähemalt kirjutanud teadusfilosoof ja filosoofiakandidaat Rein 

Vihalemm, kelle raamatus „Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest“ on esitatud 

mitmete tunnustatud teadlaste mõtteid alkeemiast ja huvitav valik pilte alkeemilistest 

sümbolitest. Vihalemm määratleb alkeemiat iseseisva ja tervikliku keskaegse kultuurinähtusena, 

rõhutades, et oleks ekslik pidada seda vähe- või vääraltarenenud keemiaks2. Ehkki nii alkeemia 

kui keemia toetuvad keemilistele ainetele ja nende muundumistele, oli kogu sellel aparatuuril 

alkeemias kõrvaline tähtsus. Alkeemikud ise nimetasid alkeemiat Suureks Toiminguks, mis oli 

olemuselt mõneti ketserlikki, sest seadis sihiks Jumalale lähemale jõudmise, loomisaktis 

osalemise3. Paljude alkeemikute jaoks ei omanud esmast tähtsust mitte eksperimentaalne 

resultaat, vaid eksperimendi protsess ise, „selle mõtestamine, hingeline läbielamine, 

                                                 
1 Lloyd, J. (Producer) (1986). Black-Adder II: Money. http://www.youtube.com/watch?v=TkZFuKHXa7w 
2 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 36. 
3 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 42. 



sisevaatlusele andumine“4. Selles kontekstis omandab filosoofide kivi avastamise soov lisaks 

kergele rikastumisele hoopis teise, täiuslikkuse taotlemise dimensiooni. Alkeemikuid ümbritsev 

salapära ja mõistujutt muutuvad mitmetahulisemaks - need ei lähtu pelgalt soovist avastusi 

varjata või end kaitsta, vaid teenivad loomingut ja loomist. 

Kuidas suhtuti alkeemiasse? 

1317. aastal keelustas paavst Johannes XXII alkeemiaga tegelemise5. Keeldu kordasid ka 

mitmed ilmalikud valitsejad, näiteks Prantsusmaa kuningas Charles V Tark 14. sajandi lõpus, 

Inglismaa kuningas Henry IV 15. sajandi alguses (täpsemalt keelustati kulla ja hõbeda saamine 

alkeemia abil). Ometi töötasid mitmed alkeemikud ka valitsejate teenistuses. Üks suuremaid 

alkeemia toetajaid oli 16. sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses valitsenud Saksa Rahvuse Püha 

Rooma Keisririigi keiser Rudolf II, kes ka ise eksperimente läbi viis6, samuti kujunes Prahast 

alkeemikute tõmbekeskus.  

Ka erinevad teadlased on andnud alkeemiale erinevaid hinnanguid. 1829. aastal ilmunud 

Londoni Entsüklopeedia ehk „Teaduse, kunsti, kirjanduse ja praktilise mehaanika üldine 

sõnaraamat“ esitab alkeemia mõiste all mõtte, mida mitmed autorid omistavad 17. sajandil 

tegutsenud prantslasest keemikule Nicolas Lemery’le: „Ars est sine arte, cujus principium est 

mentiri, medium laborare, et finis mendicare.“7(See on oskuseta kunst, mille algus on väär, 

keskpaik – tühi töö ja lõpp – vaesus.)8 

Mõnevõrra sümpaatsema ja ühtlasi ka objektiivsema hinnangu, mis on vaba hirmust suhtuda 

sümpaatiaga „pimedasse keskaega“, annab varasem autor, teadlane Sir Francis Bacon. Tema 

jutustab alkeemia tähenduse kirjeldamiseks võrdpildi põllumehest, keda kirjeldab Aisopose 

valm. Põllumees jätab poegadele päranduseks viinamarjaistanduse, mille alla olevat maetud 

varandus. Pojad kaevavad kullalootuses ümber kogu taimede ümber oleva pinnase, aga ei leia 

midagi. Tänu nende kaevamisele saavad viinapuude juured kosutust ja vabanevad hallitusest, 

mistõttu annavad need järgneval aastal eriti hea saagi. Niiviisi olevat ka alkeemikute 

                                                 
4 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 44. 
5 Pope John XXII's decree against alchemy. http://www.levity.com/alchemy/papaldcr.html 
6 Spauszus, S. (1971). Retk anorgaanilise keemia maailma. Valgus, lk 105. 
7 Alchemy. (1829). The London encyclopaedia: or Universal dictionary of science, art, literature, and practical 
mechanics, comprising a popular view of the present state of knowledge. 1. kd. Lk 468. 
8 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 31. 



kullaotsimise töö ja tuhnimine kandnud vilja tulemuslike avastuste ja eksperimentidega, mis 

avavad inimesele looduse saladusi.9 

Alkeemiaga tegelemine (iseäranis lubaduste andmine, mida täita ei suudetud) võis olla eluohtlik. 

Eriti karmi karistuse said need alkeemikud, kes paljastati pettuselt. Tavapäraselt hukati nad üle 

kullatud võllases, nende rõivastel sädelesid litrid10. 

Alkeemia ajalugu ja nimekad alkeemikud 

Zosimus 

Üks alkeemia rajajaid oli Zosimus, kes elas Egiptuses aasta 300 AD paiku11. Ta oli veendunud, 

et kõik ained koosnevad neljast elemendist (tuli, õhk, maa, vesi). Tema koondas sajandite 

jooksul kogunenud teadmiste khemeia’st entsüklopeediasse ning paljuski tänu teemale tunneme 

antiikaja alkeemiat12. Arvatakse et mõiste khemeia on pärit egiptuse keelest (kēme) ning sellega 

tähistati Egiptuse musta (viljakat) maad. Niisiis on keemia oma algtähenduselt Egiptuse kunst. 

Keskaegse alkeemia juured on aga hellenistlikus Egiptuses, täpsemalt Aleksandrias, kus 

egiptlaste praktilised teadmised ja kreeka filosoofia kombineerusid mütoloogiaga. 

Enam vähem samal ajal, kui elas ja tegutses Zosimus, käskis Rooma keiser Diocletianus 

khemeia-alased tööd hävitada, sest kartis, et toodetud odav kuld hävitab impeeriumi majanduse 
13 või seda kasutatakse Rooma-vastase ülestõusu finantseerimiseks14. Teise hävitava löögi 

vanadele teadmistele ja käsitlustele andis kristluse võidukäik impeeriumis. Ajavahemikus 389-

391 suleti Rooma riigis kõik mittekristlikud pühakojad ning keiser Theodosius keelustas oma 

ediktiga paganlikud riitused. Ühtlasi kustutati Rooma foorumil Vesta templis põlenud igavene 

tuli, mida valvasid Vesta neitsid. Tõenäoliselt langes kristlaste rüüstamise ohvriks ka 

Aleksandria raamatukogu ja selle käsikirjad. 

Euroopa keemia ja alkeemia ajaloos peetakse ajavahemikku 300-1100 tühjaks leheks. Enamik 

sellest ajaperioodist möödus rahvasterändamise, varakeskaegsete riikide ja katoliku kiriku 

struktuuri kujunemise tähe all. Samas aga langevad sellesse perioodi ka araablaste vallutused 

ning islami õitseng. Nii koonduski 7. sajandist alates alkeemiline teadmine araablaste kätte. 

                                                 
9 Bacon, F. (1605) The Advancement of Learning. http://www.readbookonline.net/read/16413/41832/  
10 Karik, H. (1984). Vask, kuld ja raud olid esimesed. Valgus, lk 11. 
11 Karik, H. (1984). Vask, kuld ja raud olid esimesed. Valgus, lk 9. 
12 Fromm, J. R. (1997). Alchemy. http://www.3rd1000.com/history/alchemy.htm 
13 Fromm, J. R. (1997). Alchemy. http://www.3rd1000.com/history/alchemy.htm 
14 Karik, H. (1984). Vask, kuld ja raud olid esimesed. Valgus, lk 9. 



Geber 

Džabir ibn Hajjani (u 721 – u 813), keda tuntakse Euroopas peamiselt ladinapärase nimekuju 

Geber järgi, elas tänapäeva Iraagi aladel. Teda peetakse araabia alkeemia rajajaks15. 

Aleksandrias kujunenud alkeemiale lisas ta eksperimentaalse aspekti, uurides, valmistades ja 

kirjeldades mitmeid aineid. Muuhulgas destilleeris Geber äädikast äädikhappe, samuti õnnestus 

tal valmistada ka oluliselt tugevamat lämmastikhapet. Põhiliste töövõtetena rakendas Geber 

näiteks sublimatsiooni ja kristallimist. Geberi olulisim panus alkeemiasse oli aga metallide 

transmutatsiooni idee. Ta arvas, et kõik metallid koosnevad erinevas vahekorras elavhõbedast ja 

väävlist, kusjuures esimene oli metallilisuse ja teine põlevuse kandja. Nõnda olevat võimalik 

valmistada elavhõbedast ja väävlist ka kulda, kui leitakse sobiv abiaine muundumise 

läbiviimiseks. Antiigist pärit traditsiooni kohaselt oli muundumiseks tarvis teatud pulbrit, mida 

kreeklased nimetasid xerion (kuiv). Araablaste keelekasutuses muutus see al-iksiriks, 

Euroopasse aga jõudis eliksiirina, mida nimetati ka filosoofide  kiviks ehk tarkade kiviks (veel 

18. sajandil nimetati ka teadlasi filosoofideks!).16 Teine araabia alkeemik Ibn Sina ehk Avicenna, 

kelle panus meditsiini arengusse on hindamatu, pidas aga transmutatsiooni võimatuks, olles 

niiviisi alkeemikute seas erandlike vaadetega. 

Ristisõdade perioodil 12.-13. sajandil jõudis alkeemia araablaste juurest Euroopasse, peamiselt 

Hispaania kaudu17. Oli ju Pürenee ehk Ibeeria poolsaar 8. sajandi alguses pea täielikult araablaste 

poolt vallutatud, millele omakorda järgnes pikaajaline tagasivallutuse ehk reconquista periood. 

Albert Suur 

Albert Suur ehk Albertus Magnus (1193-1280) oli tuntumaid keskaegse Euroopa filosoofe ja 

teolooge, samuti peetakse teda alkeemikuks. Ühtlasi pooldas ta tõsimeelselt ja jõuliselt teaduse ja 

religiooni kooseksisteerimist. Oma töödes toetus Albert Suur paljuski Aristotelesele, kohandades 

tema õpetust ristiusu vajadustega, mis tagas tollele keskse koha keskaegses filosoofias. 1931. 

aastal kuulutati Albert Suur pühakuks18 ja kümme aastat hiljem sai temast loodusteadlaste 

kaitsepühak, samas on ta kindlustanud endale ka koha keemia ajaloos arseeni avastajana. Juba 

kaasaegsed nimetasid teda Doctor Universalis, tema kohta kirjutati „magnus in magia, major in 

                                                 
15 Karik, H. (1984). Vask, kuld ja raud olid esimesed. Valgus, lk 9. 
16 Fromm, J. R. (1997). Alchemy. http://www.3rd1000.com/history/alchemy.htm 
17 Cockren, A. History of Alchemy. http://www.alchemylab.com/history_of_alchemy.htm 
18 Who was St. Albert the Great? http://www.saintalbert.org/ 



philosophia, maximum in theologia“ (suur maagias, veel suurem filosoofias, suurim 

teoloogias)19. 

 

Albert Suure kirjutatud alkeemiaalase raamatu eessõna annab hästi edasi tema suhtumist 

alkeemiasse: 

„Palun sind ja anun kõige oleva Looja nimel hoida seda raamatut võhikute eest saladuses. Sulle 

ma avaldan saladuse, kuid teiste eest varjan seda saladuste saladust, sest meie õilis kunst võib 

saada kadeduse aineks ja allikaks. Rumalad vaatavad meie Suurele Toimingule lipitsevalt, aga 

ühtlasi ülbelt, sest see on neile saavutamatu. Saavutamatuse tõttu peavad nad meie Suurt 

Toimingut põlastusväärseks, ent usuvad selle võimalikkusse. Piinatud kadedusest meie kunstiga 

tegelejate vastu loevad nad meid valerahategijaiks. Mitte kellelegi ära avalda oma töö saladusi! 

Hoia võõraste eest!“20 

Paracelsus 

16. sajandil kandus rõhk meditsiinilisele alkeemiale21. Paracelsus (1493-1541) võttis kasutusele 

termini alkohol (araabia keeles al-kohl) ja pidas alkeemia sihiks mitte metallide muundamist 

(transmutatsiooni), vaid haiguste ravi. Paracelsus pidas oluliseks rahvapäraste ravivõtete 

tundmist, samuti soovitas ta ravimiseks kasutada just alkeemikute loodud keemilisi aineid. Tema 

panus alkeemiasse seisneb kolme elemendi/printsiibi ehk tria prima – elavhõbeda (lenduvuse 

alge), väävli (põlevuse alge) ja soola (kõvaduse alge) – kandmist inimorganismi konteksti. (Juba 

araabia alkeemias käsitleti kahe printsiibina elavhõbedat ja väävlit, soola lisas nendele 

Paracelsus ise.22) Nii koosnes Paracelsuse järgi ka inimorganism tria primast: elavhõbe oli 

spiritus (vaim), väävel anima (hing), sool aga corpus (keha) 23. Paracelsuse õpetuses sõltus 

inimkehas (mikrokosmoses) valitsev kooskõla ülejäänud maailmas ehk looduses 

(makrokosmoses) valitsevast. Nõnda seoti meditsiinilises alkeemias ehk iatrokeemias seitse 

taevakeha ka seitsme organiga, näiteks Päike südamega, Merkuur kopsudega, Veenus neerudega 

jne24. Kuivõrd iatrokeemia periood langes kokku renessansiga, siis tõmmati paralleel iseseisva 

                                                 
19 Spauszus, S. (1971). Retk anorgaanilise keemia maailma. Valgus, lk 105. 
20 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 34. 
21 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 46. 
22 Greer, J. M. (2007). The new encyclopedia of the occult. Llewellyn Publications, lk 15. 
23 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 46. 
24 Pagel, W. (1982).  Paracelsus. An introduction to philosophical medicine in the era of the. Karger, lk 77. 



mikrokosmose valitsemise ja Jumala-poolse makrokosmose valitsemise vahele25. Tollal näis 

erinevate looduslike ja kunstlikult saadud ainete kaudu organismi tasakaalu taastamine 

võimalikuna. 

Traditsioonilise alkeemiaga tegelemist jätkati ka pärast 16. sajandit ning 17.-18. sajandi 

vahetusel tabas Prantsusmaad veel alkeemiabuum26.  Alkeemia baasilt kasvas 17. sajandil tänu 

Robert Boyle’i töödele välja teaduslik keemia, kuigi ka Boyle toetus siiski oluliselt alkeemia 

traditsioonidele. Tänapäevase keemia alustest kõneldes viidatakse aga 18. sajandi teisele poolele 

ja moodsa keemia isa Antoine Laurent de Lavoisier tegevusele. 

Isaac Newton 

Tuntumaid uusaja loodusteadlasi on vaieldamatult inglane Isaac Newton, kes on kogunud 

kuulsust peamiselt füüsika- ja matemaatikaalaste töödega. 20. sajandi teisel poolel hakati 

Newtoni teadusavastuste kõrval huvi tundma ka tema suhte vastu religiooniga. Kaasajal 

mõistetakse Newtonit kui sügavalt religioosset uurijat, kelle uskumuste keskmes oli alkeemia. 

Tema seotust religiooni ja alkeemiaga käsitleb huvipakkuv artikkel „Isaac Newton: a Christian 

Alchemist“27. Selle järgi on kaasaegse Newtoni-käsitluse murrangupunktiks II maailmasõja 

järgsed aastad, mil majandusteadlane John Maynard Keynes, olles ostnud Newtoni alkeemia-

alased märkmed ja käsikirjad, avaldas vastavateemalise essee. 

Newtoni maailmapildi puhul on oluline rõhutada, et tema jaoks oli Jumal ülimuslik. Ta tõrjus 

traditsioonilist käsitlust kolmainsusest28, tema vaateid on peetud ariaanlikeks 29. Jumal oli tema 

jaoks kogu Universumis kohalolev, mistõttu looduses ei valitsevat juhus, vaid jumalikud valikud. 

Loodusseadused meenutasid talle seda, et iga seik, juhtum ja muutus looduses on Jumala poolt 

määratletud ning Jumal pole jätnud oma loodut selle enese hooleks. Newtoni religioossetes 

tõekspidamistes võib täheldada ka Jeesuse kui lunastaja tähtsuse kahanemist.30 Sellest 

tõekspidamisest näib olevat inspireeritud ka Newtoni enda kasutatud alkeemiku-varjunimi Jeova 

Sanctus Unus, mis tähendab ladina keeles „Üks Püha Jumal“ ja peegeldab Newtoni arusaama 

Jumala jagamatusest. Samas on see peaaegu tema enda ladinapärase nime Isaacus Neuutonuse 

anagramm. Newtoni kirjatöödest selgub ka tema äge vastumeelsus katoliiklaste ja paavsti 

                                                 
25 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 47. 
26 Karik, H. (1984). Vask, kuld ja raud olid esimesed. Valgus, lk 11. 
27 Nies, A. (2007). Isaac Newton: a Christian Alchemist. http://www.hypatiamaze.org/isaac/newton.html 
28 Alford, M. (1995). Isaac Newton: the First Physicist. http://physics.wustl.edu/~alford/newton.html  
29 Storr, A. (1985) Isaac Newton. British Medical Journal, vol 291, lk 1778-1784. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1419183/pdf/bmjcred00479-0041.pdf 
30 Manuel, F. E. (1974). The Religion of Isaac Newton. Oxford University Press, lk 16. 



suhtes.31 Kuigi seda vastumeelsust võib pidada tervikuna omaseks 17. sajandi Inglismaale, mida 

1640. aastatel laastas kodusõda ja pärast vabariigi langemist hirm katoliiklasest kuninga ees, on 

Newtoni seisukohad siiski üpris radikaalsed. 

Arvatavasti ajendas Newtonit alkeemiaga tegelema veendumus, et alkeemikud panid 

esoteerilises sümbolkeeles kirja looduse saladusi. Newtoni tekste lugedes jääb mulje, et oli hetki, 

mil teadlane nägi ennast kui Jumala tegutseva tahte viimset tõlgendajat: 

„In his generation he was the vehicle of God’s eternal truth, for by using new mathematical 

notations and experimental method he combined the knowledge of the priest-scientists of the 

earliest nations, of Israel’s prophets, of the Greek mathematicians, and of the medieval 

alchemists. From him nothing had been withheld.“32 

Tõenäoliselt uskus Newton teiste alkeemikute kombel, et ta taasavastab antiikajal jumalike 

teadmiste valdajaiks peetud Moosese ja Hermes Trismegistose kaotsiläinud teadmisi33. Niisiis 

omandavad erilise tähenduse inglise kirjaniku Alexander Pope’i read: 

„Nature and Nature's Laws 

lay hid in night; 

God said, 'Let Newton be!' 

-- And all was light.“ 

Eesti keeles:  „Loodust ja loodusseadusi  

katsid pimeduse väed. 

Siis Jumal ütles: Saagu Newton!  

Ja koitis päev.“34 

Lisaks praktilistele töödele tegelesid alkeemikud olulisel määral ka vanade käsikirjade ja 

muistsete tekstidega, sealt saadud teadmisi kontrollis ka Newton eksperimentaalselt. Omamoodi 

huvitav seos on ehk seegi, et Newtoni valgusspektris on seitse värvi, samuti kirjutati 

                                                 
31 Brumfiel, G. (2004). Newton’s Religious Screeds Get Online Airing. Nature, vol 430, lk 819.  
32 Manuel, F. E. (1974). The Religion of Isaac Newton. Oxford University Press, lk 23. 
33 BBC. Isaac Newton: Alchemist. http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A72024266. 
34 Tõlge: http://www.eestikirik.ee/node/6053  



alkeemiaalastes töödes seitsmest metallist (kuld, hõbe, raud, tina, plii, elavhõbe ja vask), 

oluliseks peeti seitset taevakeha, neid seostati seitsme organiga jne.  

Ehkki 1689. aastal tühistati seadus, mis keelas alkeemikuil kulda valmistada, peeti selle alaga 

tegelemist siiski jumalateotuseks,. Seepärast hoidis ka Newton oma töid saladuses. Arvatakse, et 

eelnimetatud akti tühistamist mõjutas oluliselt Newtoni kaasaegne alkeemik (ja keemik) Robert 

Boyle, kes oli Newtoni arvates pisut liiga avameelne kirjutaja.  

Kindlasti võib Isaac Newtonit pidada loodusteadusi ja kristlikku maailmapilti ühendavaks 

uurijaks. Tundub, et Newtoni jaoks oli religiooni ja teaduse ühenduslüliks usk absoluutsesse 

tõesse. Keynes väidab, et Newton vaatleb universumit ja kõike selles leiduvat saladusliku 

mõistatusena, mida on võimalik mõttetegevuse kaudu tõlgendada, otsekui oleks Jumal jätnud 

loodusesse müstilisi vihjeid, et võimaldada filosoofidele aardejahti. Niisiis on maailm 

Kõikvõimsa poolt loodud krüptogramm.35 

Alkeemikute pärand  

Alkeemikute pärandit analüüsides kirjutas 19. sajandi keemik Justus Liebig: 

„Tõepoolest, mis oleks uusaja keemia ilma alkeemikute poolt avastatud väävel-, sool- ja 

lämmastikhappeta, ilma fosfori ja ammoniaagita, ilma piirituse, atsetooni ja eetrita? Mis oleks uusaja 

keemia ilma alkeemikute poolt kasutusele võetud laboratooriuminõude ja -riistadeta, ilma kolbide, 

retortide, alembikute, vee- ja liivavannideta? Kas see pole keemia alus?“ 36 

Tuntumaid seiku alkeemikute avastustest on tõenäoliselt fosfori avastamine saksa alkeemiku 

Hennig Brandi poolt aastal 1669. Otsides filosoofide kivi, kuumutas ta uriini aurustamisjääke 

ning sai helendava aine, mille nimetaski fosforiks (kreeka keeles phos – valgus; phoros – 

kandja). 

Alkeemikute pärandit kirjeldades ei saa mööda Carl Jungist, kes uuris alkeemikute sümbolkeelt 

ning kasutas seda psühholoogias, seostades sel viisil alkeemilise tegevuse inimese 

                                                 
35 Keynes, J. M. (1946). Newton, the Man. 
http://www.tim.ethz.ch/education/courses/courses_ss_2009/course_mrc_ss_2009/John_Maynard_Keynes___Newto
n__the_Man_.pdf. 
36 Vihalemm, R. (1981). Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. Valgus, lk 32. 



individuatsiooni ehk tõeliseks enesekssaamiseks37. 2003. aastal kaitses Paavo Matsin EELK 

Usuteaduste Instituudis diplomitöö teemal „C. G. Jung ja alkeemia“38. 

Kokkuvõtte asemel 

Alkeemia olemust kirjeldavad kõige paremini alkeemikud ise ja nende maailmavaade. Keskaja 

tuntumaid alkeemikuid Albert Suur oli piiskop, kes kuulutati 20. sajandil pühakuks. Paracelsus 

tõi alkeemiale toetudes arstiteadusse keemilised preparaadid. Uusaega sissejuhatav Isaac Newton 

pidas alkeemiaga tegelemist looduses avalduvate jumalike seaduspärasuste tundmaõppimise 

teeks. Alkeemikute taotlus kogeda loomisprotsessi, nende püüd täiuslikkuse poole, mis avaldub 

filosoofide kivis, lubab alkeemiat pidada eelkõige kultuurinähtuseks, mis seostub tihedalt 

keskajal kujunenud kristliku maailmapildiga, sisaldades ometi tuntavat ketserluse värvingut. 

 

 

 

 

                                                 
37 Carl Jung Resources. (2001). Carl Jung – Alchemy. http://www.carl-jung.net/alchemy.html 
38 Matsin, P. (2003). C. G. Jung ja alkeemia. EELK usuteaduste Instituut (diplomitöö). 


