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CZERWONY JAK RUBIN

Namiętność do kamieni szlachetnych wciąż jest ogromna i choć w każdym z nich 
podziwiamy piękny blask i wierzymy, że wszystkie mają moc, która nas chroni 
i sprawia, że dzięki nim jesteśmy szczęśliwsi i bogatsi – to właśnie rubin, przez 

swoją barwę kojarzony z krwią i życiem, stał się symbolem miłości. Od najdawniejszych lat 
właśnie temu kamieniowi przypisuje się szczególnie magiczne znaczenie i uważa się, że 
wzmacnia on serce i przywraca siły, a noszony jako amulet lub talizman chroni przed złymi 
mocami i przynosi szczęście. Aby wzmocnić ich moc, oprawiano rubiny w złoto i noszono 
jak najbliżej skóry, tak aby jej dotykały.  

Czyste rubiny spotyka się w naturze niezwykle rzadko, dlatego też te najlepszej klasy osiągają 
ceny wyższe niż diamenty. Rubiny wykorzystywane są również w technice do produkcji łożysk 
zegarkowych, łożysk używanych do budowy statków czy samolotów. Stosowane są także 
w elektronice i automatyce, do produkcji narzędzi ogniotrwałych, w technice komputerowej 
i laserowej. Kopalnie ich znajdują się w Birmie, Tajlandii, Kambodży, Pakistanie, Indiach, Sri 
Lance, a także w Afryce, Australii i Ameryce Północnej. Nie wszyscy wiedzą, że także i w Polsce 
na Dolnym Śląsku oraz w pobliżu Karpacza znajdowały się kiedyś niewielkie ich złoża. 

Historia rubinów jest niemal tak stara jak cywilizacja. Grecy obdarzyli rubin mianem „matki 
wszystkich kamieni szlachetnych”, na Wschodzie zaś nazywano go „kroplą krwi z serca 
matki Ziemi”, a w starożytnym Rzymie „kwiatem wśród kamieni”. 
Tak więc od wieków wierzono, że moc rubinów prowadzi do zwycięstwa i bohaterskich 
czynów, że są kamieniami przyjaźni i posiadają moc przepowiadania losu. Od najdawniej-
szych lat przez rubin symbolizowane jest również największe z duchowych bogactw, za 
które uważamy miłość. Dlatego też to właśnie rubiny stały się symbolem salonu jubiler-
skiego Red Rubin, a ich magiczne znaczenie dało podstawy filozofii głoszonej przez jego 
właścicieli.

– Chcielibyśmy, aby fakt posiadania biżuterii dawał ludziom szczęście. Aby wzmocnić to prze-
słanie, postanowiliśmy również ofiarowywać rubin – zapowiedź szczęścia, którego piękna 

barwa jest nieodłącznie kojarzona z miłością – wyznaje Anna Brzozowska, 
pomysłodawczyni i współwłaścicielka tego salonu. – Naszą ideą jest nie 

tylko sprzedawanie biżuterii, ale przede wszystkim dostarczanie emocji 
– wyjaśnia. – Chcielibyśmy, by ludzie nie bali się nosić biżuterii, 

z odwagą przełamywali stereotypy. Marzę, aby była ona traktowana 
na równi z innymi dodatkami – torbą, paskiem, butami. By wyra-

żała naszą osobowość. Tak dużo i tak pięknie można o sobie 
opowiedzieć, nosząc odpowiednie ozdoby. Szczęśliwie 

w naszych czasach przywilej noszenia „błyskotek” nie 
należy się tylko szlachetnie urodzonym. 
– Nie mniej ważny jest oczywiście odpowiedni dobór 
biżuterii do każdej z grup wiekowych – dodaje Jakub 

Lasocki, współwłaściciel – dlatego chciałbym, aby 
wszyscy mogli „wyrażać siebie” poprzez to, jakiego typu 

ozdoby noszą, i byli zawsze zadowoleni ze swojego wyboru. 
Bo my naprawdę życzymy ludziom  szczęścia. 

 

Kiedy Bóg tworzył świat, wybrał rubin jako kamień 
najcenniejszy, nazywając go „królem klejnotów”.MAGicZNe OZdObY

Ludzie od pradziejów odczuwali potrzebę przyozdabiania i upięk-
szania swojego ciała. Początkowo czynili to za pomocą muszli, 
kamieni, kości, piór, skóry i zębów zwierzęcych. Z czasem ozdoby 
zaczęto produkować również ze stopów metali, takich jak złoto 
i srebro, platyna, a także minerałów, bursztynów, pereł. Wszystkie 
elementy biżuterii miały w różnych kulturach znaczenie magiczne 
i lecznicze, były symbolami szamanów, uzdrowicieli, wojowników 
i wodzów. Do dziś biżuteria zachowała niektóre funkcje symbo-
liczne, jak choćby korona jako insygnia władzy lub obrączki – 
symbol małżeństwa. Etymologia słowa biżuteria wywodzi się 
od łacińskiego wyrażenia oznaczającego zabawkę. Najstarsza 
znana nam biżuteria pochodzi sprzed około 22 tysięcy lat. 
Oprócz funkcji dekoracyjnej odgrywała ona rolę elementu kultu 
religijnego, magii, była oznaką władzy świeckiej i  religijnej, 
a także bogactwa. W Egipcie pełniła funkcję magiczną i reli-
gijną, a amulety miały chronić przed złem i przynosić szczęście.  
W Grecji wyrabiano biżuterię ze złota i  srebra, ale także ze 
złoconego brązu. W ozdobach rzymskich dużą rolę odgrywały 
kamienie szlachetne. Po raz pierwszy pojawiły się wtedy diamenty, 
lecz do najpopularniejszych należały szmaragdy. W średniowieczu, 
kontynuując antyczną tradycję, ogromną wagę przywiązywano do 
symboliki kamieni. Wierzono w ich magiczną i uzdrawiającą moc. 

MOWA kAMieNi
Za najcenniejszy spośród kamieni szlachetnych uważany jest 
diament. Jest on najczystszą krystaliczną formą węgla powstałą 
we wnętrzu ziemi. Jego twardość, trwałość i czystość symbolizuje 
związek kobiety i mężczyzny, dlatego jest najbardziej popularnym 
kamieniem oprawianym w pierścionkach zaręczynowych, albo-
wiem wyobraża wierność i nierozerwalność związku. Natomiast 
szmaragd uosabia witalność, siłę i szczęście wewnętrzne. Jego 
zielona barwa wpływa kojąco, wzmacnia nerwy, łagodzi podraż-
nienia. Działa również leczniczo na narządy wzroku. Czerwony 
rubin kojarzy się z żywiołem ognia, jest symbolem odwagi, miłości 
i miłosierdzia boskiego. Wyobraża siłę witalną i walkę, a zarazem 
namiętność, miłość i rozkosz, życie, młodość i trwałość uczuć. 
Szafir symbolizuje nieśmiertelność i czystość. Według wierzeń 
wschodnich uznawany był za symbol zaklętej mądrości i skarb-
nicę wiedzy. Czczony był również jako kamień sprawiedliwości 
i prawdy. Ametyst uosabia czystość duchową, chroni przed złymi 
myślami i nieszczerymi intencjami, stąd polecany dla ludzi łatwo 
wpadających w gniew lub skłonnych do depresji. Turkus uważano 
za amulet chroniący w szczególny sposób dziewice i młode żony. 
Wierzono, że obdarza on świeżością umysłu, siłą oraz opanowa-
niem, a także chroni przed wypadkiem i nieszczęściami. Koral 

natomiast był symbolem bogactwa, przywilejów i wysokiego 
statusu społecznego oraz siły. Bursztyn, który podobno blednie, 
gdy osoba nosząca go cierpi na niedokrwistość lub niedoży-
wienie, ma za zadanie uśmierzać ból, szczególnie reumatyczny, 
leczyć gardło i dolegliwości tarczycowe. Ma on zgodnie z wierze-
niami również moc pochłaniania negatywnych energii. Perła 
stanowi symbol absolutnego piękna i doskonałości oraz niewin-
ności, dlatego gasi gniew i pomaga zachować opanowanie. Perły 
regulują ponoć przemianę materii i poziom wapna w organizmie, 
a także stymulują procesy wydalania i oczyszczania.

treNdY 2010
W tym roku nosimy wielką biżuterię. Najpopularniejsza biżuteria 
jest bogata, ale niekrzykliwa, wykorzystująca organiczne i geome-
tryczne formy oraz szlachetne materiały.

Naszyjniki powinny mieć jeden rząd blisko szyi. Eleganckie, 
bogato zdobione, były obecne na większości wiosenno-letnich 
wybiegów najważniejszych światowych marek. Masywne, zawie-
szone na tasiemce są prawdziwym hitem. Stanowią nie tylko 
dodatek do ubioru – mogą być podstawą oryginalnej stylizacji 
i głównym elementem całego wyglądu. Duże, wyraziste, rzuca-
jące się w oczy są niewątpliwą ozdobą tego sezonu.

Tego roku odciążamy uszy i zamiast nich zdobimy włosy, 
nadgarstki oraz szyję, a elementem biżuterii stają się również 
ozdoby na włosy. Zwracamy również uwagę na ozdoby na rękach. 
Najmodniejsze w tym sezonie bransolety są duże, grube, z wiel-
kimi kamieniami i często występują w parze z zegarkiem. 

Zegarki nosimy duże stylowe, oldschoolowe stanowiące 
świetne połączenie klasycyzmu i nowoczesności. Wskazane są do 
nich bransolety srebrne, złote, bogato zdobione, przykuwające oko 
i kreujące wizerunek szczupłej ręki. 

W biżuterii modne są przede wszystkim kolory takie jak 
jasny fiolet i liliowy, uzupełniane delikatnym niebieskim, czernią 
i szarością, jak również jasnym żółtym i delikatnymi odcieniami 
zieleni. Najmodniejsze kamienie tego sezonu to koral, turkus, 
kryształ górski, karneol, onyks i perły. 

MAGIA KLEJNOTÓW
diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety – śpiewała Marilyn Monroe, a choć szlachetne kamienie przyozdabia-
ły przez wiele wieków stroje obydwu płci, obecnie zwykło się jednak traktować biżuterię jako domenę pań. ale jej 
historia mówi coś zupełnie innego.

iwona baRtczak

Nowa kolekcja zegarków  
Seiko – ananta to precyzja ar-
tyzm i wyrazistość oraz rewo-
lucja w postaci mechanizmu 
Spring driver, który mierzy 
czas w unikalnie precyzyjny 
sposób z dokładnością do  
1s/dzień. Cena ok. 20 tys. zł. 
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