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MAGNA ARS ALCHIMIAE PROVECTUS,
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korekta, skrót i spisanie popełnione przez Korneliusa Kassiterosa w roku 940
wraz z aktualnymi tabelami

ROZDZIAŁ V: ALCHEMIA W PRAKTYCE



Każdy wie jak wygląda magia. Kamienne ściany, błyskawice, kule ognia. Natychmiastowe
efekty, manifestacja woli. Splatanie many, tajemnicze formuły i pufff. Magia. Ale co jeśli potrzebujemy
czegoś mniej… natychmiastowego? Co kiedy trzeba efekt odłożyć w czasie, albo zachować na czarną
godzinę?  Wtedy właśnie wkraczasz ty.

Alchemia jest sztuką. Umiejętnością wydobycia ukrytych właściwości substancji, wzmacniania
ich i łączenia w celu uzyskania pożądanego efektu. Na przykład taki ocet. Wśród alchemików
powszechnie wiadomo, że kwas octowy reaguje z niektórymi związkami wapnia. Można więc
wnioskować, że podany człowiekowi w miksturze, będzie oddziaływał na wapń w organizmie. W sposób
doświadczalny stwierdzono, że oddziaływanie to prowadzi do tymczasowego osłabienia kośćca. Podczas
podobnych badań odkryto właściwości nie tylko octu, ale też wielu innych substancji. Popularnych i
rzadkich, tanich i drogich, przydatnych i tych mniej. A wyniki tych doświadczeń zebrano w tabele.

Oczywiście, tabele to nie wszystko. Każdy potrafi wrzucić składniki do gara, gotować zadaną
ilość czasu, a potem chwalić się, że jest alchemikiem. Co z tego, że nie rozróżnia eliksiru od mikstury, a
do specyfików wewnętrznych dodaje olej parafinowy…

Alchemia to coś więcej, niż gotowanie i liczby. To umiejętność dobrania bazy, składników i
wzmacniaczy tak, by ze zwyczajnego zielska wydobyć jego ukryte właściwości i zamknąć je w każdej
kropli przygotowywanego eliksiru czy oleju, w każdym ziarnku proszku.

Narzędzia

W praktyce, do dziurawego i Ardate nie naleje.
Do wykonywania podstawowych mikstur w terenie potrzebne będą:

● naczynie odporne na temperaturę do podgrzewania na dużym ogniu
● filtr (materiał luźno tkany do odcedzania, przesączania i odciskania)
● drugie naczynie, by ułatwić przesączanie, odcedzanie i odciskanie
● moździerz do kruszenia i ucierania suchych składników

Dobrze mieć także osobne, niewielkie naczynie do przygotowywania olejów lub maści - naczynia
po tłustych składnikach ciężko domyć bez odpowiednich środków czystości.



Tabele

Tabele są jednym z podstawowych narzędzi pracy każdego alchemika. Ale żeby z nich korzystać,
najpierw musisz potrafić je odczytać. Poniżej zamieszczony jest pierwszy fragment  Standaryzowanej
Tablicy Alchemicznej zatwierdzonej przez Katedrę Alchemii Praktycznej i Badań Elementarnych
Kolegium Messyńskiego.

nr. Substrat Życie Woda Ogień Ziemia Powietrze Właściwości Występowanie Uwagi

1. Cytryna 0 2 2 0 1 Oczyszczenie eliksiru,
lekki kwas. Sporadyczny Sok

Pierwsze dwie kolumny tabeli zawierają  numer składnika i jego  nazwę . W życiu codziennym
praktycznie nie wykorzystuje się numerów, aczkolwiek w środowiskach akademickich bywają używane
zamiennie.

Następne pięć kolumn opisuje udział poszczególnych  żywiołów w danym składniku. Na
podstawie tych wartości dobiera się składniki w taki sposób, aby osiągnąć  równowagę mikstury .

Równowaga mikstury to stan, w którym sumując dany żywioł dla wszystkich składników
użytych w miksturze otrzymamy dla każdego żywiołu taką samą sumę.

Udział żywiołu w miksturze można zmienić na dwa sposoby. Pierwszym, i bardziej oczywistym,
jest dodawanie kolejnych składników. Należy jednak pamiętać, że każdy składnik ciągnie za sobą kolejne
właściwości, które niekoniecznie mogą być pożądane w danej miksturze, a co za tym idzie - trzeba będzie
je niwelować kolejnymi składnikami. Istnieją, oczywiście, wyjątki - w Standaryzowanej Tablicy
Alchemicznej znajdują się przynajmniej dwa składniki, których główną właściwością jest zmiana udziału
konkretnego żywiołu w mieszaninie. Nie są one jednak rozwiązaniem, na którym zawsze powinno się
polegać. Właściwe dobranie składników i doprowadzenie mikstury do równowagi bez wykorzystywania
ogromnej ilości elementów jest sztuką samą w sobie, której opanowanie zajmuje długie lata.

Drugim sposobem jest wykonywanie nad miksturą odpowiednich operacji, dostosowanych do
warunków polowych, przedstawionych w poniższej tabeli.

Czynność Skutek Uwagi

Podgrzewanie na dużym ogniu
(ognisko) przez 5 minut Ogień: +1 Nie podgrzewać mikstur w

szklanych naczyniach co do
których nie ma się pewności,
że są odporne na wysoką
temperaturę!

Podgrzewanie na małym ogniu
(świeczka) przez 5 minut Woda: -1

Dodanie wody oczyszczonej Woda: +1 Objętość wody równa 1/5
objętości mikstury

Zmniejszenie temperatury
(studzenie) przez 5 minut Ogień: -1

Otoczenie musi mieć
stosunkowo niższą temperaturę
niż mikstura



W kolumnie  Cechy wymienione są właściwości składnika, które ujawnią się w miksturze, gdy ta
osiągnie równowagę. Właściwości przeciwne do siebie, np. osłabienie kości i wzmocnienie kości znoszą
się wzajemnie.

Kolumna  Występowanie informuje o częstości występowania składnika. Pomaga ona w
wyznaczeniu ceny mikstury lub danego składnika. Logicznym jest, że bardzo rzadkie jadalne złoto -
wydobywane tylko na półwyspie Shamaroth - będzie droższe od suszonych ziół.

W kolumnie  Uwagi zawarto wszystkie restrykcje dotyczące zastosowań składnika. Najczęściej
będą to obostrzenia takie jak “Stosować zewnętrznie” lub “nie podgrzewać”. Należy bezwzględnie
stosować się do uwag zawartych w tej kolumnie. Ich zignorowanie może spowodować zagrożenie
lub okaleczenie nieuważnego alchemika.

Bazy

Podstawą każdej mikstury jest baza. To ona utrwala właściwości i wiąże trwale składniki ze sobą,
dzięki czemu mikstura działa jak należy, a nie wietrzeje po godzinie.

Rozróżnia się cztery bazy podstawowe, których wynikiem jest inna mikstura. Jak każdy substrat,
ma ona opisany udział poszczególnych żywiołów, które również wliczają się w równowagę mikstury.

Baza Życie Woda Ogień Ziemia Powietrze Rodzaj mikstury

Woda 0 5 0 0 0 Eliksir

Mąka 1 0 0 0 2 Proszek

Lanolina 4 0 0 0 0 Maść

Olej 2 3 0 0 0 Olej



Klucz

Aby mikstura nabrała pełnych właściwości opisanych w tabelach alchemicznych, należy poddać
ją procesowi aktywacji, w który, w precyzyjny sposób, przepuszcza się przez nią niewielką ilość many.
Do kierowania maną wykorzystywane są symbole magiczne oraz amulety tworzone ze srebra i kamieni
szlachetnych zwane Kluczami. Klucz tworzony jest dla danego alchemika i tylko on może z niego
korzystać. Każdorazowe wykorzystanie Klucza zużywa jeden (1) punkt many życiowej alchemika.

Co do kręgów, to powszechnie wykorzystywane są w trzech wersjach opisanych poniżej.

Potrójny krąg aktywacyjny

Umożliwia jednoczesną aktywację trzech mikstur umieszczonych w
oznaczonych na schemacie punktach. Zapewnia umiarkowaną
intensywność właściwości mikstur (5 dawek).

Klucz należy umieścić w centrum kręgu.

Pojedynczy symbol aktywacyjny

Umożliwia aktywację jednej mikstury umieszczonej w centrum
schematu. Zapewnia wysoką intensywność właściwości mikstury (10
dawek).

Klucz należy umieścić w szczycie symbolu.

Większy potrójny krąg aktywacyjny

Umożliwia jednoczesną aktywację trzech mikstur umieszczonych w
oznaczonych na schemacie punktach. Zapewnia wysoką
intensywność właściwości mikstur. Ze względu na wysoki stopień
skomplikowania oraz wysokoenergetyczną naturę pracy schematu
wymaga dokładności i stosowany jest przede wszystkim w stałych
warsztatach.

Klucz należy umieścić w centrum kręgu.


