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Szanowni Państwo!

owy rok, ale nienowa Pharmacopola. Miło mi, że już tak
długo czytacie nas Państwo i wspierają na portalu Patronite
(https://patronite.pl/pharmacopola) oraz buycoffee (https://
buycoffee.to/pharmacopola). Kontynuowanie projektu jest
również możliwe, dzięki zamówieniom na nasze książki.
Mogę napisać, że już w kwietniu obecnego roku kolejna

publikacja — »Człowiek jako lek i obiekt badań« — zostanie wysłana
do drukarni!

Na okładkowej ilustracji z 1905 r. widzimy lekarza, który kładzie się do łózka
młodej kobiety. Mąż patrzący na tę sytuację , ma tylko nadzieję, że medyk nie
obciąży go finansowo za ten zabieg. W przeszłości dosyć standardowym
zwyczajem było przeprowadzanie badania lekarskiego na kobiecie w obecności
męża, członka rodziny lub starszej towarzyszki. Rodziło to sporo problemów,
także bagatelizowanie zdrowia kobiet. Współcześnie nadal istnieje problem
opieki mężczyzn nad kobietami, zwłaszcza w krajach arabskich. Przykładowo
w Arabii Saudyjskiej bez zgody męża lub męskiego opiekuna, na kobiecie nie
można przeprowadzić większości medycznych procedur, nawet w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia. W 2014 r. na kampusie uniwersytetu w Riyadh
studentka zmarła na zawał serca. Kobietę można było uratować, jednak władze
uniwersytetu zakazały wstępu na kobiecy kampus osób z chromosomami płci XY.

Jakie rośliny lecznicze i aromatyczne można spotkać na Teneryfie? Jaka jest
historia i chemizm brytyjskich kamieni koronacyjnych? Czy Kopernik wielkim
medykiem był?.

Oto trzynasty numer czasopisma Pharmacopola — periodyku poświęconego
farmacji, medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA NASZE KSIĄŻKI!

Surowiec — owoc (Pimentae fructus), liście (Pimentae folium)

Tradycyjne zastosowanie —Tradycyjnymi przetworami z korzennika są nalewki, ekstrakty, hydrolaty, proszki,
olejek eteryczny i napar. Wykorzystywano je na ból mięśni, trudności z trawieniem, brak apetytu, nerwobóle,
biegunka.

Substancje aktywne —Olejek eteryczny z surowca zawiera głównie eugenol, limonen, terpinolen,
metyloeugenol, myrcen

Farmakologia — Przetwory z korzennika działają drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe. Działają one
przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie. Olejek eteryczny z owoców, w stężeniu 2 mg/ml
wykazuje działanie robakobójcze przeciwko Burasaphelenchus xylophilus. Ekstrakt z owoców, w badaniach
laboratoryjnych, hamuje glikację białek, co wskzzuje na potencjał przeciwcukrzycowy.

Nazwa polska —Korzennik Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Autor zdjęcia:
Aleksander K.
Smakosz Instagram:
alexander_gulosus

ETNOBOTANIKAMONOGRAFIA ROŚLINY LECZNICZEJWEDŁUG EMA

http://www.instagram.com/alexander_gulosus


6Pharmacopola No 1/2023

W 2012 r. wybrałam się na wycieczkę Berlin-Warszawa-Express, której celem była
Warszawa. Było lato i żar lał się z nieba. Zapowiadało się, że po zwiedzaniu miasta wrócę
mocno zmęczona. Wycieczka wiodła przez Bibliotekę UW, Łazienki, brzeg Wisły
i Królikarnię aż po zielone peryferie miasta. Wbrew oczekiwaniom wróciłam
do sąsiedniej stolicy wypoczęta. Od tej pory zwiedzam głównie w ten sposób —
przyroda, tereny zielone, parki, ogrody zoologiczne, botaniczne, skanseny, ruiny, a jeśli
już muzea i jakieś zamknięte obiekty, to tylko historia naturalna czy historia nauki,
zwłaszcza medycyny i farmacji. Omijam wszelką inną ludzką twórczość szerokim łukiem
i wracam przeważnie wypoczęta. Plan na Teneryfę w końcu grudnia był więc podobny.

Teneryfa to największa zWysp Kanaryjskich. Geograficznie to już Afryka, ale politycznie
to nadal Europa. Same Wyspy Kanaryjskie mają ciekawą historię, bo prawdopodobnie
już starożytni Grecy i Rzymianie lubili się tam urlopować. Potem wyspy popadły
w zapomnienie aż do ponownego odkrycia przez nowożytnych Europejczyków na
początku XIV w. Jak to zwykle bywało, odkrycie zakończyło się krwawym zdobyciem
nowego terytorium.

Relacja z etnobotaniczno-
aromaterapeutycznej wyprawy

na Teneryfę

Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.
Od lat zgłębia wszelkie tematy związane zezdrowiem. Ukończyła m.in. kurs
aromaterapii klinicznej w angielskiej akademii PennyPrice i kurs zielarz-fitoterapeuta.
Publikuje na tematy związane z aromaterapią na 1000roslin.pl i herbiness.com. Jest
wykładowcą na pierwszychwPolsce studiach z aromaterapii. Prowadzi tematyczny blog
na Instagramie —@aromarta

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Teneryfa i otaczające ją wyspy leżą na Oceanie
Atlantyckim, którego nazwa pochodzi od
mitologicznego tytana Atlasa. Choć nazwa Wyspy
Kanaryjskie (hiszp. Islas Canarias) kojarzy się
z kanarkami, to pochodzi ona od łacińskiego
określenia innego zwierzęcia, a mianowicie psa
(canis), bo w starożytności na wyspach żyło dużo
dzikich psów. Sam kanarek (Serinus canaria)
zawdzięcza swoją nazwę Wyspom Kanaryjskim,
a więc także i starożytnym psom. Kanarki
pochodzą z Makaronezji, archipelagu wysp, do
których oprócz Wysp Kanaryjskich zaliczana jest
m.in. portugalska Madera.

Sama nazwa Makaronezja też jest niezwykle
ciekawa. Nie pochodzi od makaronu, ale od
greckiego określenia Makároi Nńsoi, czyli…
Wyspy Szczęśliwe. Początkowo miały być one
miejscem udawania się po śmierci cnotliwych
zmarłych. Kandydatkami na Wyspy Szczęśliwe
były Wyspy Kanaryjskie, wspomniana Madera, ale
i Wyspy Zielonego Przylądka. Co ciekawe, nie
tylko starożytni Grecy i Rzymianie wierzyli
w istnienie Wysp Szczęśliwych. Motyw Wysp
Szczęśliwych pojawia się także w kulturze
celtyckiej. Taką szczęśliwą wyspą miał być celtycki

raj, Avalon. Wspominałam o nim w nr 6/2022,
opisując dzieje Głogu z Glastonbury i jego
otocznie przepełnione mitami, legendami
i ezoteryczną aurą. Dzisiaj określenie Wyspy
Szczęśliwe używane jest nie tylko w znaczeniu
rajskiego życia po śmierci czy wysp usytuowanych
u wybrzeży Europy i Afryki, ale w znaczeniu
idylli, wręcz utopii, i bywa używane w odniesieniu
do odleglejszych dla nas zakątków świata jak
Karaiby.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Teneryfa

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Z kolei pochodzenie nazwy Teneryfa jest niejasne,
ale przypuszcza się, że pochodzi ono z języka
rodzimych mieszkańców tego regionu —
Guanczów, ludu pochodzenia berberskiego.
Teneryfa dzieli się na część północną
i południową, o mocno zróżnicowanym
krajobrazie, mimo niewielkich rozmiarów wyspy
(ok. 30 km szerokości i 50 km długości). Ze
względu na to duże zróżnicowanie, bywa nawet
nazywana miniaturowym kontynentem. Dwa
lotniska, dwie strefy czasowe, dwa oblicza wyspy.
Północ jest bardziej zielona, chłodna i wilgotna.
W samym końcu północnej części wyspy znajduje
się park narodowy Anaga, obejmujący masyw
górski o tej samej nazwie, porośnięty
makaronezyjskim lasem wawrzynolistnym
(hiszp. laurisilva). Lasy te stanowią relikt trzecio-
rzędowy. To cieniste, niewysokie lasy, porośnięte
mchami i porostami. Brzmi naprawdę
fascynująco, ale dla mnie lasy te były nudnym
rozczarowaniem. Być może dlatego, że spędziłam
sporo czasu w dużo bardziej spektakularnych
(moim zdaniem) walijskich lasach iglastych,
wilgotniejszych i bardziej omszonych. Choć być
może lasy Anaga też są ciekawe, ale może o innej
porze roku czy przy innych warunkach
pogodowych… Mnie w każdym razie nie urzekły.
Warto tam jechać dla punktów widokowych
i dróg-serpentyn, jeśli ktoś lubi żyć
niebezpiecznie. No i ogromny bonus, plaża Las
Teresitas ze złotym piaskiem i złotymi, ciepłymi,
łagodnymi falami, dzięki otoczeniu gór
i falochronu. Przedsmak Meksyku. Chociaż nigdy
nie byłam fanką plażowania, to Las Teresitas
uważam za naprawdę godną uwagi plażę i moje
ścisłe top 3 w tej kategorii wraz z walijską Three

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Sztuczny baobab

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Cliffs Bay (tylko w słoneczny, upalny dzień) i
kreteńską Elafonisi o różowym piasku. Jak już
jesteśmy przy plażach i piaskach, to również ciekawe są
czarne plaże na Teneryfie (znakomita większość).
Zależnie od pływów i samej okolicy możemy trafić na
naprawdę przyjemny, czarny piasek albo kamienie.

Mniej więcej w środku wyspy leży Loro Parque, czyli
ogród zoologiczny. Jest położony w przepięknej
okolicy. Rosnące dookoła zoo palmy sprawiają, że
czujemy się już jak w Miami czy innym amerykańskim
mieście, a nie dopiero w połowie drogi. Roślinność
i kolekcja botaniczna jest tam zjawiskowa. Tylko nie
dajcie się nabrać na ogromny, sztuczny baobab
widoczny już z zewnątrz :) Jest naprawdę świetnie
zrobiony i robi wrażenie. Co ciekawe, na Teneryfie

można spotkać te
n i e s a m o w i t e
drzewa, ale w innych
miejscach (niestety
doczytałam o tym
już po powrocie i ich
nie widziałam…). Znalazłam wzmianki o tym, że
baobaby rosną w ogrodzie botanicznym w stolicy
(Palmetum de Santa Cruz— przy czym sama stolica
nie jest szczególną atrakcją). Jeśli będziecie planować
wyprawę w te rejony, to warto sprawdzić, jak to z tymi
baobabami jest.

W Loro Parque poza palmami jak z amerykańskich
seriali i kaktusami wielkości sporych drzewek oraz
sztucznego baobabu, największe wrażenie zrobił na
mnie… kwiat frangipani (inaczej Kwiat Lei,
Plumeria). To bardzo ciekawy i zasługujący na
odrębny wpis surowiec aromatyczny. Otrzymuje się
z niego absolut (a więc i wosk, konkret, ale nie olejek

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Plumeria

https://www.pharmacopola.pl/numery
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eteryczny) do zastosowania w perfumiarstwie. W aromaterapii jeszcze mało znany.
Roślina dopiero zaczynała kwitnąć, więc zapach był
bardzo subtelny, kwiatowy, lekko słodki i przyjemny.
Loro Parque zdecydowanie warto odwiedzić, chociaż
są tam tłumy ludzi nawet poza sezonem. Choć nie
wiem, czy można tak w ogóle o Teneryfie powiedzieć,
bo to kraina wiecznej wiosny podobnie jak Madera.
A może raczej wczesnego lata, o niezwykle
przyjemnym i stabilnym klimacie — 24 stopnie
w grudniu to ideał, więc turyści zlatują się tam przez
cały rok. W każdym razie zoo jest piękne, pokryte
roślinnością, a pokazy zwierząt są na najwyższym
poziomie. No i zoo ma coś, co ma niewiele takich
placówek — orki. Aktualnie cztery, z tego jedna
urodzona w zoo i jedna niepełnosprawna (głucha) —
historie dwóch pozostałych przeoczyłam. Ich pokaz
pływania, skoków i ochlapywania publiczności wodą,
robi ogromne, jak same orki, wrażenie.

Nie tak daleko od Loro Parque znajduje się kolejny
botaniczny highlight, El Drago Milenario (El Drago,
DragoMilenario lub teżDrago de Icod de los Vinos).
To najstarsza dracena (Dracena draco, ang. dragon
tree) na świecie. Jej wiek szacowany jest na tysiąc do
dwóch tysięcy lat! Czyli ta dracena jest starsza niż
państwo polskie i to być może nawet dwukrotnie!
Szacowanie wieku dracen jest utrudnione przez brak
słojów. Ta jest ogromna i imponująca, ma 20 m
wysokości i 10 m obwodu u podstawy pnia. To jedna
z najstarszych roślin, jakie widziałam, poza walijskim
Cisem z Llangernyw, datowanym na 150–5000 lat
(datowanie również kontrowersyjne). Opis cisów,
w tym tego egzemplarza, także mam w planach.
Wracając do draceny, po polsku to dracena smocza,
drzewo smocze lub smokowiec. Nazwa smocze drzewo
pochodzi od czerwonego koloru żywicy wypływającej

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Dracena smocza
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po zranieniu drzewa i dramatycznego pokroju. Żywica była
stosowana jako barwnik i leczniczo, a rdzenni

Guanczowie przypisywali dracenie właściwości
magiczne. Gatunek endemiczny dla Wysp
Kanaryjskich i Madery.

El Drago otacza malowniczy Parque del Drago
(ang. Dragon Park), który można by nazwać
małym ogrodem botanicznym. Nad parkiem
z jednej strony góruje El Drago, a z drugiej El
Teide, o którym za moment. Poza piękną kolekcją

palm i kaktusami, możemy zobaczyć niewielki ogród
ziołowo-owocowy. Największe wrażenie robi w nim

kawa, bawełna, papaja i cynamon. Okolica parku też jest
piękna. Obok znajduje się kościół otoczony dracenami, z tarasem

widokowym i budynki w stylu kolonialnym. Moim zdaniem bardziej urokliwe
i spokojniejsze niż te w miasteczku San Cristobal de la Laguna (stare miasto znajduje
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO), choć jest ich mniej.

Wróćmy już na cieplejsze południe wyspy. Znajduje się w niej park narodowy Teide
otaczający najwyższy szczyt nie tylko Teneryfy, ale całej Hiszpanii — wulkan El Teide
liczący 3715 m i uważany za trzeci najwyższy wulkan świata. Jest nadal aktywny. Ostatni
wybuch miał miejsce w 1909 r. Aby dostać się na szczyt, najlepiej wjechać kolejką
(wejścia piesze są limitowane). Ale zanim
dostaniemy się w okolice kolejki, trzeba
pokonać spory obszar parku.
Organizowane są też wycieczki na
oglądanie nocnego nieba i gwiazd.
Można też samemu się
zorganizować, pamiętając przede
wszystkim o ciepłych ubraniach, bo
temperatury już po południu
spadają poniżej 10 stopni. W parku
krajobraz przypomina księżycowy
albo co najmniej krajobraz
z amerykańskich parków narodowych.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Rośnie tam kolejny ciekawy gatunek, czyli sosna
kanaryjska (Pinus canariensis). Najbardziej spektakularny
egzemplarz to Pino Gordo, czyli Gruba Sosna i najgrubsze
drzewo Teneryfy. Obejście Pino Gordo zajęło mi prawie
pół minuty! A praktycznie po drugiej stronie ulicy rośnie
także imponująca Pino de las dos Pernadas.

W pobliżu Pino Gordo znalazłam też jałowiec kolczasty
(Juniperus oxycedrus), ang. cade. Jałowiec to fascynujący
rodzaj, o dużym znaczeniu już od starożytności. Kiedy
czytamy o starożytnych kosmetykach jak kyphi czy
mumifikacji, kiedy czytamy o jałowcu od Mezopotamii
przez Egipt po starożytną Grecję i Rzym, to bardzo
możliwe, że właśnie chodzi o jałowiec kolczasty. Drewno
tego jałowca poddawane jest do dziś destylacji suchej,
a otrzymany destylat poddawany jest jeszcze rektyfikacji
i dopiero może trafić do dalszego użytku. Dzisiaj takie
produkty są obłożone różnymi restrykcjami.

Co jeszcze warto zobaczyć na Teneryfie, jeśli interesuje nas
tematyka botaniczna? Poza palmami, oleandrami,
jaśminami, araukariami, aleosami i bananowcami (całe
plantacje), a nawet eukaliptusem, największe wrażenie
zrobił na mnie Schinus molle, czyli Schinus peruwiański
lub peruwiańskie drzewo pieprzowe (po ang. mnóstwo
synonimów jak: false pepper, pepper tree, pink pepper,
stąd polskie: pieprz różowy). Pochodzi z peruwiańskich
Andów i nie jest spokrewniony z rodzajem Piper. Nazwa
zwyczajowa wynika z podobieństwa owoców do
popularnej przyprawy. I faktycznie, owoce Schinus molle
sprzedawane są często razem z pieprzem czarnym, Piper
nigrum. Poza zastosowaniami kulinarnymi, roślina ma
tradycyjnie zastosowanie lecznicze. W aromaterapii
i zwłaszcza perfumiarstwie używany jest olejek eteryczny.
Olejek eteryczny pieprzu różowego ma atrakcyjny,
korzenno-kwiatowy zapach. Był w pewnym momencie tak

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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modny w perfumach, że niektórzy nawołują już do powrotu do pieprzu czarnego dla…
odmiany.

Podsumowując, Teneryfę zdecydowanie warto odwiedzić, jeśli interesuje nas przyroda
ożywiona i nieożywiona. Oferta jest bardzo bogata, od rejsów statkiem po Atlantyku
i oglądanie wielorybów czy delfinów przez rejsy łodzią podwodną (polecam), wjazd
kolejką na wulkan, gigantyczne klify, serpentyny, niezanieczyszczone światłem nocne
niebo, złoty i czarny piasek i mnóstwo roślin od palm, mimoz, kaktusów i dracen przez
jaśmin, frangipani, oleandry i pieprz różowy po sosny kanaryjskie i araukarie.

Więcej na temat botaniki, historii i właściwości
przypraw znajdziecie w monografii
Historia naturalna przypraw

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Tiklopidyna

Prowadzenie
pojazdów

Działania niepożądane tiklopidyny,
takie jak zawroty głowy mogą
niekorzystnie wpływać na zdolność
prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Jeśli dopiero
zaczynasz terapię klopidyną, zwróć
uwagę na występowanie
wymienionych objawów i oceń swoją
zdolność do prowadzenia pojazdów i
obsługi maszyn.

Działanie: hamuje agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia,
zapobiegając tworzeniu zakrzepów tętniczych i żylnych.

 Przyjmowanie
pokarmów

Preparat przyjmuj wraz z posiłkiem,
lub w niedługim odstępie po

posiłku. Pozwoli to na redukcję
nieprzyjemnych objawów ze strony

przewodu pokarmowego. Co więcej,
tłusty pokarm zwiększa

przyswajalność leku.

Zabiegi
chirurgiczne

W porozumieniu z lekarzem odstaw tiklopidynę
na 14-10 dni przed planowanym zabiegiem
chirurgicznym.

Dzieci i młodzież

Nie stosuj tiklopidyny u dzieci i
młodzieży ze względu na brak danych

co do bezpieczeństwa stosowania.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane podczas
terapii tiklopidyną obejmowały: neutropenię,

agranulocytozę, bóle i zawroty głowy, biegunkę,
nudności, wysypki skórne, zwiększenie stężenia

trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Jeśli
zaobserwujesz żółtaczkę, jasne stolce lub
ciemne zabarwienie moczu niezwłocznie

poinformuj lekarza, ponieważ może to
świadczyć o zapaleniu wątroby.

 

Kontrola
hematologiczna

Przed rozpoczęciem terapii wykonaj pełną morfologię
krwi z rozmazem. Badania powtarzaj co 2 tygodnie

przez pierwsze 3 miesiące terapii oraz w ciągu 15 dni
po jej zakończeniu (jeśli terapię przerwano w ciągu 3

miesięcy).
Ciąża i laktacja

Jeśli jesteś w ciąży bądź nie stosujesz
skutecznych metod antykoncepcji, nie zaleca się
stosowania tiklopidyny. Nie jest znane
potencjalne ryzyko przyjmowania tiklopidyny
podczas ciąży.
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa
stosowania tiklopidyny podczas karmienia
piersią. Unikaj karmienia piersią, jeśli nie jest to
konieczne.

Leki zwiększające ryzyko
krwawień

Nie przekazuj leku innym, nawet jeśli objawy
choroby są takie same. Może to zaszkodzić

drugiej osobie. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się

do lekarza bądź farmaceuty.
 

Jeśli zauważysz wystąpienie
następujących objawów świadczących o

neutropenii: gorączka, ból gardła,
owrzodzenia jamy ustnej lub objawów

małopłytkowości i zaburzeń krzepnięcia:
przedłużone lub nieoczekiwane

krwawienia, wybroczyny, plamica,
smoliste stolce przerwij stosowanie
produktu i skonsultuj się z lekarzem.

niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen)
heparyny
selektywnych inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny ( np. sertralina,
escitalopram, fluoksetyna)
pentoksyfiliny
leków przeciwpłytkowych
doustnych leków przeciwzakrzepowych

Podczas terapii tiklopidyną poinformuj lekarza
o stosowaniu poniższych:

Unikaj stosowania produktów zawierających
wyciąg z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba)

ze względu na działanie przeciwzakrzepowe.

Bezpieczeństwo stosowania

W razie pominięcia dawki nie stosuj dawki
podwójnej. Może to skutkować nadmiernie

zmniejszoną krzepliwością krwi i ryzykiem
krwawień.

W przypadku, gdy została przyjęta zbyt
wysoka dawka preparatu, niezwłocznie

zgłoś się do lekarza  lub farmaceuty
Przedawkowanie tyklopidyny może

powodować ciężkie krwawienia i zaburzenia
żołądkowo-jelitowe.

Autorka: Katarzyna Wer
@farmacja_niekoloryzowana

Zapraszamy do
zapoznania się
z infografikami
o lekach. Dostępne

pod tym linkiem u nas
na stronie

https://pharmacopola.pl/leki-infografiki/
https://pharmacopola.pl/leki-infografiki/
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Rok 2023 zapisze się w historii między innymi z powodu koronacji nowego króla
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karola III. Koronacja
ma się odbyć planowo 6 maja 2023 roku. Ostatnia koronacja wWielkiej Brytanii odbyła
się 70 lat temu, w 1953 roku, kiedy koronowana była Elżbieta II. Koronacja ma wiele
symboliki, które pochodzą z tradycji i historii Królestwa. Wśród symboli, jednym
z najbardziej charakterystycznych i cennych jest korona świętego Edwarda. Warto
przyjrzeć się tej niezwykłej koronie oraz innym symbolom koronacyjnym.

Klejnoty koronne — co to takiego?

Jednymi z najcenniejszych skarbów narodowych Wielkiej Brytanii oraz całej Wspólnoty
Narodów są wspomniane klejnoty koronne. Należą do nich między innymi święte
regalia koronacyjne (berło władcy z krzyżem, kula władcy, łyżka koronacyjna), które są
używane przy koronowaniu każdego kolejnego nowego monarchy. W skład klejnotów
koronnych wchodzi około 100 przedmiotów, a bardziej szczegółowo mówiąc — ponad
23 000 kamieni szlachetnych. Te cenne przedmioty są nieprzestannie od lat 60. XVII
wieku przechowywane i chronione w Jewel House w Tower of London. Właścicielem
klejnotów koronnych jest panujący monarcha. (The Historic Royal Palaces, b.r.)

W trakcie drugiej wojny światowej klejnoty koronne schowane w puszkach po ciastkach
i umieszczono w podziemiach Zamku Windsor, w pomieszczeniu, do którego podobno
bardzo trudno się dostać, ponieważ aby tam wejść trzeba zejść bardzo długą drabiną.
(Davis A., 2018)

Warto jednak zwrócić uwagę na insygnia koronacyjne, gdyż to one używane są za
najcenniejsze wśród wszystkich klejnotów koronnych. Korona świętego Edwarda (która

Franciszek Kędzierski

Insygnia koronacyjneWielkiej
Brytanii okiem gemmologii

Student dietetyki na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Interesuje się również tradycjami brytyjskimi oraz
fotografią.
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wchodzi właśnie w skład klejnotów koronnych) jest zakładana na głowę monarchy tylko
w jednym momencie, podczas jednego wydarzenia, podczas koronacji nowego króla lub
królowej. (The Historic Royal Palaces, b.r.)

Korona świętego Edwarda

Najcenniejsza i najważniejsza ze wszystkich koron w Tower of London. Jej ważność
podkreśla fakt, że używana jest tylko w dniu koronacji nowego monarchy. Rama korony
została wykonana z litego złota, które waży 2,23 kg. Ozdobiona została szlachetnymi
kamieniami. Korona powstała w 1661 roku. Została zlecona na koronację nowego
ówczesnego króla Karola II. Poprzednia korona została przetopiona przez
parlamentarzystów po egzekucji Karola I (w 1649 roku). (The Historic Royal Palaces,
b.r.)

Koronę na koronacje Karola II wykonał jubiler koronny Robert Viner (przy współpracy
z: Richard Marchant oraz Garrad & Co). Nowa korona ma zachowany ogólny zarys
korony z czasów średniowiecza (dwa łuki, cztery krzyże pattée oraz cztery krzyże fleurs-
de-lis), sprzed egzekucji Karola I, to jednak ma ona pewne udoskonalenia. Co ciekawe,
do początku XX wieku, kamienie które zdobiły koronę świętego Edwarda były
wynajmowane specjalnie na czas koronacji, a następnie zwracane. Zmieniła to koronacja
Jerzego V, na którą na stałe osadzono kamienie półszlachetne. Dzięki tej zmianie korona
choć trochę stała się lżejsza (waży około 2,5 kg). (The Royal Collection Trust, b.r.)

Te najcenniejsze nakrycie głowy mogą trzymać w rękach tylko trzy osoby na całym
świecie, a są nimi: monarcha Zjednoczonego Królestwa, arcybiskup Canterbury oraz
jubiler koronny. Korona zawiera około 440 szlachetnych kamieni. (Davis A., 2018)

Kamienie szlachetne w koronie

Wkoronie, jak widać, umieszczono bardzo dużo kamieni szlachetnych, różnego rodzaju
i pochodzenia. Czy wybór konkretnych kamieni był uzasadniony, czy może
przypadkowy? Czy kierowano się kolorystyką i estetyką kamieni, aby pasowały do
całościowego wyglądu korony, czy wybierano kamienie pod względem ich tajemniczych
właściwości? Niestety na te pytania bardzo trudno znaleźć odpowiedź. Jednak warto
przytoczyć, jakie właściwości posiadają kamienie szlachetne użyte w jednym
z najważniejszych produktów jubilerskich na świecie.

ETNOMINERALOGIA
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Wśród kamieni, które zdobią koronę, znajdziemy między innymi: białe i żółte topazy,
rubiny, ametysty, szafiry, perydotyty, granaty, akwamaryny, cyrkony oraz turmaliny.
Zastosowano szlif schodkowy oraz rozetowy. Kamienie zostały osadzone w emaliowych
złotych tulejach zaciskowych. Całość wypełniono aksamitną czapką z gronostajową
opaską. (The Royal Collection Trust, b.r.)

RUBIN

Al2O3:Cr³+

Etymologia nazwy tego szlachetnego kamienia jest dość prosta. Słowa rubin pochodzi
z łacińskiego słowa rubor, które oznacza kolor czerwony. (Pasion, b.r.)

W jubilerstwie uważany jest za bardzo cenny, ze względu na jego rzadkie występowanie.
Rubin ze względu na swój wyjątkowy kolor (czerwony) znajduje się na wielu insygniach
królewskich i cesarskich. Za wyjątkową barwę odpowiada połączenie tlenku glinu
i chromu (takie połączenie również jest niezwykle rzadkie w przyrodzie, co dodatkowo
wzbogaca wartość tego szlachetnego kamienia). Jeśli chcielibyśmy znaleźć rubin, to
największe szanse mamy na Sri Lance, w Kambodży, Tanzanii, Australii oraz Tajlandii,
gdyż to tam najczęściej występuje. (A&A, 2022)

Rubin jest symbolem głębokiej i prawdziwej miłości (między innymi dlatego dość często
pierścionki zaręczynowe są wysadzane rubinem). Według wierzeń, rubin ma również
chronić przed chorobami układu krążenia, a także chronić zamożne społeczeństwo
przed utratą swojego bogactwa. (A&A, 2022)

Wyjątkowość zawdzięcza również twardości, która wynosi aż 9/10 w skali Mohsa (drugi
co do twardości kamień na świecie). (A&A, 2022)

Pierwszy działający laser zawierał właśnie rubin, który po wyładowaniu wytwarzał
intensywną wiązkę światła. W dzisiejszych czasach lasery oraz skanery kodów
kreskowych, czy drukarki posiadają syntetycznie stworzony korund. (Geoscience
Australia, b.r.)

ETNOMINERALOGIA
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AMETYSTY

SiO2

Pochodzenie tego słowa jest już bardziej tajemnicze niż rubinu. Nazwa nawiązuje do
greckiego słowa, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „trzeźwy:”. Według wierzeń
ametyst ma chronić przed złym samopoczuciem jako skutkiem po nadmiernym wypiciu
wina. Istnieje też inna legenda, która mówi, że Diana zamieniła Amethis
w przezroczysty kamień, aby chronić ją przed zemstą Bachusa. (A&A, 2022)

W starożytnej Grecji używano podobno nawet kielichów do wina, w których znajdował
się ametyst, aby zapobiec skutkom nadmiernego pijaństwa. (Litoterapia, b.r.)

Ametyst to minerał o fioletowej barwie, którą zawdzięcza połączeniu żelaza
z dwutlenkiem krzemu. Występuje między innymi w Brazylii, Iranie, na Sri Lance,
a także w Polsce (okolice Szklarskiej Poręby). (A&A, 2022)

Znajdziemy go między innymi w pierścieniach papieży oraz w berle Katarzyny Wielkiej.
(A&A, 2022)

Praktycy medycyny alternatywnej uważają, że pomaga on osobie, która go nosi. Potrafi
podobno przywrócić wewnętrzną równowagę oraz spokojny sen. (A&A, 2022)

Litoterapia mówi, że kamień ten posiada moc przekształcania złej atmosfery w dobrą.
Pomaga zapobiec stanom depresyjnym oraz ochrania wspomnienia. (Litoterapia, b.r.)

Twardość minerału wynosi 7/10 w skali Mohsa. Co ciekawe, zmienia kolor w zależności
od kąta padania światła. (A&A, 2022)

ETNOMINERALOGIA

https://www.pharmacopola.pl/numery


22Pharmacopola No 1/2023

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

SZAFIRY

Al2O3

Szafir jest kolejnym z najcenniejszych kamieni szlachetnych. Jego barwa jest wyjątkowa
— błękitna. Bardzo dawno temu miano szafiru posiadały wszystkie kamienie, które
posiadały niebieską barwę, zmieniło się to w XIX wieku, gdy zawężono i zarezerwowano
tą nazwę do minerałów o określonym składzie chemicznym. (Jubiler.pl, b.r.)

Skład chemiczny tego minerału jest bardzo podobny do rubinu (oba kamienie to
korundy), tym samym związkiem chemicznym jest tlenek glinu. Oprócz tego związku
szafiry mogą posiadać śladowe ilości żelaza, niklu, tytanu co skutkuje odpowiednią
barwą minerału. Warto wspomnieć, że samo słowo „szafir” odnosi się do niebieskiego
korundu, natomiast jeśli barwa jest inna to wtedy należy ją podać w nazwie (np. zielony
szafir). (Geoscience Australia, b.r.)

Szafir nazywany jest kamieniem mądrości. W starożytności uważany był za atrybut
Jowisza (symbol duchowego przywództwa). Według wierzeń posiada prozdrowotne
działania w leczeniu chorób oczu i skóry, a także działa uspokajająco. Legenda mówi, że
zmienia barwę, jeśli nadchodzi zagrożenie. Noszenie tego minerału ma przynieść
wsparcie w podejmowaniu bardzo trudnych i ważnych decyzji. (Jubiler.pl, b.r.)

Pierwsze szafiry zostały odkryte w Australii przez górników, którzy szukali złota. Po tym
odkryciu rozpoczęła się prawdziwa gorączka złota, tylko że szukano szafirów, a nie złota.
Australia była mekką szczególnie Europejczyków, którzy przywozili do Europy
znalezione szafiry. W szczególności byli to Rosjanie i to dlatego w tak wielu biżuteriach
należących do zamożnych rosyjskich rodzin znajdują się szafiry. (Geoscience Australia,
b.r.)

Jednym z najsłynniejszych pierścionków z szafirem był pierścionek zaręczynowy
podarowany księżnej Dianie (obecnie noszonym przez księżną Kate Middleton). Inny
słynny szafir znajdujący się w skarbcu Brytyjskiej Rodziny Królewskiej to szafir
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w Państwowej Koronie Imperialnej (korona ta również należy do
władcy Wielkiej Brytanii; jest to druga najważniejsza korona).
(Geoscience Australia, b.r.)

Kolejnym cennym szafirem jest Gwiazda Indii. Największy szafir na
świecie. Został odkryty na Sri Lance, według badań powstał 2 miliardy
lat temu. Obecnie znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej
w Nowym Jorku. Ciekawa historia wiąże się z Black Star of Queensland,
który odkryto w Australii. Ten szafir znalazł 12-letni chłopiec podczas
zabawy, w latach 30. XX wieku. Rodzina nie znając wartości minerału trzymała kamień
przy drzwiach domu. W 2010 roku szafir został sprzedany kolekcjonerowi z USA za
milion dolarów. (Geoscience Australia, b.r.)

GRANATY

X3Y2(SiO4)3

gdzie: X – wapń/magnez/żelazo/mangan; Y— glin/żelazo/chrom/tytan/cyrkon/wanad

Nazwa odnosi się do owocu o tej samej nazwie — granatu. Minerał ten należy do grupy
krzemianów. Granaty tworzą rodzinę, w skład której wchodzi 6 podgrup: almandyny,
piropy, spessartyny, grossulary, andradyty, uwarowity. Uważa się, że posiadają
pozytywną energię do walki z lękami i nieśmiałością. Są też podobno wsparciem
w dokonywaniu zmian w życiu i w rozwijaniu się. Powodują również poczucie pewności
siebie. Od strony medycznej, uznaje się nieoficjalnie im właściwości lecznicze
schorzeniom układu pokarmowego. (Lisiewski Group, b.r.)

Podstawą składu chemicznego granatu jest tlenek krzemu, który łączy się z różnymi
pierwiastkami: żelazo, mangan, magnez, chrom. Czerwoną barwę granatu nadaje
głównie obecność żelaza. Minerał posiada twardość około 7,5/10 w skali Mohsa.
Główne miejsce występowania to USA, Kanada, Brazylia oraz Madagaskar. (Minikar,
b.r.)
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Znaczenie tego minerału w litoterapii jest ogromny (szczególnie odnosi się do czerwonej
odmiany). Według starożytnych wierzeń kamień granatu ma działanie powiązane
z krwią (wierzono, że kamień ten jest w stanie zatrzymać krwotok; normalizuje ciśnienie
tętnicze krwi). Warto wspomnieć, że starożytni wierzyli, że jak coś jest podobnego
koloru to wpływa na siebie (czerwony minerał granatu — krew). Wierzono również, że
połączenie granatu i złota przyniesie pozytywne działanie przy chorobach płuc.
Natomiast, jeśli minerał był połączony ze srebrem, miał być pomocą dla osób z obniżoną
odpornością. (Minikar, b.r.)

Granaty były bardzo popularne wśród krzyżowców, wierzono, że kamień doda im
nowych sił, pomoże im osiągnąć cele oraz napełni właściwą energią. Dziś niektórzy
uważają, że jest kamień ten powinni nosić politycy oraz biznesmeni. (Minikar, b.r.)

AKWAMARYNY

Be3Al2Si6O18

Akwamaryny należą do tej samej rodziny co szmaragdy, do rodziny beryli. Sama nazwa
odnosi się do wyrażenia z łacinyAquaMarina, co oznacza WodaMorska (ze względu na
niebieskozieloną barwę minerału). Nazwa została użyta przez Anselmusa de Boodta
w 1609 roku. Cechą wyróżniająca ten szlachetny kamień jest dichroizm, czyli
dwubarwność (możliwość zmiany barwy z niebieskiego na bezbarwny, zależnie od
ustawienia minerału). W skali Mohsa kamień ten ma wynik 8/10. Występuje głównie
w Afryce (szczególnie Nigeria, Madagaskar), Chinach, Indiach. Można go znaleźć
również w Polsce (okolice Karkonoszy). (Lisiewski Group, b.r.)

Z akwamarynami związanych jest wiele legend. Według jednej z nich kryształy
akwamaryny chroniły żeglarzy i gwarantowały bezpieczną podróż. Żeglarze wierzyli, że
kryształy te pochodzą z tajemnej skarbnicy syren. Właśnie dlatego tak często
akwamaryny używano do motywów morskich (broszki, naszyjniki z motywami
morskimi). Wierzono, że lekka niebieska barwa minerału uspokaja temperament.
Egipcjanie i Hebrajczycy niemal czcili ten kamień ze względu na jego unikalny
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i wyjątkowy kolor. W starożytnym Rzymie wierzono, że jeśli ktoś wyrzeźbi żabę z tego
kamienia to pozna nowych przyjaciół. Był bardzo częstym podarunkiem na weselach.
W średniowieczu, akwamaryny uważano za lek na zatrucia (wedługWilliama Lagnlanda,
który nazwał w 1377 roku, akwamaryny idealnym antidotum). W starożytnej farmacji,
stosowano sproszkowany minerał jako lek na wszelkie infekcje oraz w leczeniu chorób
oczu. (Lisiewski Group, b.r.)

Oprócz tego, który znajduje się na koronie świętego Edwarda, akwamaryny znajdziemy
w jeszcze jednym miejscu w Londynie, a mianowicie w British Museum. Możemy tam
zobaczyć niebiesko-zielony minerał o masie około 110 kg. Berło Stanisława Augusta
Poniatowskiego również posiada akwamaryny. Wiele dam z arystokracji posiada
biżuterię z akwamarynami, posiadała taką między innymi Elżbieta II oraz księżna Diana.
(Lisiewski Group, b.r.)

TURMALINY

XY9[(OH)4(YO3)3Si6O18]

gdzie X i Y to różne metale

Należą do grupy krzemianów. Posiadają różne barwy (różowe, zielone, niebieskie,
arbuzowe, czarne). Największe minerały osiągają rozmiary od 3 do 5 metrów. Najwięcej
tego rodzaju kamieni szlachetnych wydobywa się w Brazylii oraz Tanzanii. (Twoja
Biżuteria, b.r.)

Turmaliny są również nazywane kamieniami słonecznymi — ludzie wierzą, że
przyciągają dobrą energię. Czarne turmaliny uważało się za kamienie o „potężnej mocy”.
Według przekazów turmaliny były stosowane przy przeziębieniach oraz zawrotach
głowy, a także przy oparzeniach. (Twoja Biżuteria, b.r.)

Turmaliny posiadają również ciekawą właściwość, jaką jest pleochroizm. Oznacza to, że
kolor może się zmieniać w zależności od kierunku obserwacji i kąta padania światła.
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Kolor jest ciemniejszy patrząc w stronę dłuższej osi, natomiast najjaśniejszy patrząc
w stronę najkrótszej osi. (King H. M., b.r.)

TOPAZY

Al2SiO4(OH, F)2

Pochodzenie jego nazwy jest tłumaczone według dwóch podań. Jednym z nich jest to, że
topazy pochodzą z greckiej wyspy Tapasos. Innym wytłumaczeniem, bardziej
magicznym, jest to że pochodzą z ognia. Należą do krzemianów. Są dość bardzo twarde,
8/10 w skali Mohsa. Poszczególne rodzaje topazów różnią się dodatkiem żelaza, chromu,
wanadu lub tytanu. (Twoja Biżuteria, b.r.)

Niektórzy wierzą, że topaz potrafi rozwijać wewnętrzną stronę natury ludzkiej.
Wierzono, że pomaga w pokonywaniu wszelkich małych i dużych problemów. Topazy są
symbolem wielkiej siły i mocy. Dawniej władcy nakazywali ozdabianie swoich klejnotów

koronnych tym kamieniem szlachetnym, aby zapewnić sobie
bogactwo, pomyślność, uznanie i chwałę. (Twoja Biżuteria, b.r.)

W Indiach panuje przekonanie, że noszenie topazu daje piękno
i inteligencję oraz wydłuża życie. Starożytni Grecy wierzyli
w moc dodawania siły przez posiadanie przy sobie topazu.
W renesansie natomiast wierzono, że kamień ten odpycha złe
uroki i likwiduje klątwy. Marynarzom miał przynosić
zapewnienie bezpiecznej podróży i spokojnego oceanu.
(Klenota, b.r.)

Regalia koronacyjne

Wśród klejnotów koronnych Wielkiej Brytanii znajdziemy
regalia koronacyjne. Do regali koronacyjnych zaliczamy: berło
władcy z krzyżem, kula władcy, łyżka koronacyjna.
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Berło władcy z krzyżem

Berło Suwerena z krzyżem pochodzi z 1661 roku (koronacja
Karola II), jednak zostało przerobione w 1910 roku poprzez
dodanie diamentu Cullinan I (zwany Gwiazdą Afryki). Ten
szlachetny kamień to największy i najczystszy odkryty
diament na świecie. Kamień został odkryty 26 stycznia 1905
roku w Afryce Południowej. Znaleziony diament został
wysłany do londyńskiej agencji zajmującej się skupem
i sprzedażą górniczą. Co ciekawe wysłano dwa transporty —
jeden oficjalny, jawnie strzeżony oraz drugi jako zwykła
przesyłka pocztowa. Okazało się, że dla bezpieczeństwa,
przesyłka jawnie strzeżona zawierała fałszywą kopię,
natomiast ta w pocztowej przesyłce prawdziwy cenny
diament. (The Historic Royal Palaces, b.r.)

W 1907 roku diament został podarowany ówczesnemu
królowi Edwardowi VII. Kamień Cullinan II również
znajduje się w Tower of London (Cesarska Korona
Państwowa). Są również kolejne diamenty z tej „serii”:
Cullinan III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Wszystkie znajdowały
się w biżuterii Elżbiety II (które otrzymała w spadku od
królowej Marii i królowej Aleksandry). (MartDiamonds, b.r.)

Kula władcy

Kula władcy. Ten niezwykle cenny przedmiot symbolizuje i przypomina nowemu
władcy, że jego moc pochodzi od Boga. Również jak inne regalia pochodzi z 1661 roku.
(The Historic Royal Palaces, b.r.)
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Pasma dzielą kule na trzy części, które oznaczają trzy znane w średniowieczu kontynenty.
W momencie koronacji kula umieszczana jest w prawej ręce nowego monarchy. (The
Royal Collection Trust, b.r.)

Łyżka koronacyjna

Łyżka koronacyjna służy do namaszczania koronowanego władcy świętym olejem. Jest
to najświętsza cześć całej ceremonii. Pochodzi z XII wieku. Przetrwała ona stopienie
przez parlamentarzystów insygniów koronnych w 1649 roku. Uratowało ją to, że została
kupiona przez Clemmenta Kynnerslya (urzędnik królewski garderoby Karola I,
organizował również sprzedaż przedmiotów zmarłego króla). W 1660 roku zwrócił
łyżkę Karolowi II licząc na przychylność nowego króla. (The Historic Royal Palaces,
b.r.)

A czy kamień filozofów istnieje? A co z eliksirem życia?
Odpowiedzi na te pytania w monografii

Wpływ alchemii na współczesny świat: farmacja,
medycyna, kultura
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Wstęp

Epoka Odrodzenia to czas artystów, uczonych, twórców, odkrywców, osób o wielkiej
inteligencji, energii, pragnieniu wiedzy i dążeniu do władzy człowieka nad siłami
przyrody. Jedną z takich osób był Mikołaj Kopernik (1473–1543), który zdobył
nieśmiertelność odkryciem rozpoczynającym rewolucyjny przewrót w przyrodo-
znawstwie. Był duchownym z woli wuja i opiekuna Łukasza Watzenrode (biskupa
warmińskiego), artystą dla wytchnienia, filologiem, politykiem i żołnierzem
z konieczności, kartografem, ekonomistą z przypadku, lekarzem z wykształcenia
i upodobania, a uczonym z łaski Boga i w imię umiłowania prawdy. Jak zapisał o nim
Stanisław Staszic:

Gdyby Polska nie wydała była Kopernika, Francja nie zaszczycałaby się

Kartezym ani Anglia Newtonem.

Większość osób zna osiągnięcia Mikołaja Kopernika jako astronoma, który wstrzymał
Słońce i poruszył Ziemię. Wiadomo też, że w swoim dziele „O obrotach ciał niebieskich”
dał podstawy do heliocentrycznego układuWszechświata. Niewiele jednak osób posiada
informacje o Koperniku – lekarzu, piastującym prawie 40 letnią praktykę medyczną na
Warmii.

mgrAgnieszka Banaś

„(...) Wyszedł z łona narodu polskiego Mikołaj Kopernik, który stargał
zasłonę błędu i omamienia, naprowadził rozum ludzki na drogę
prawdy” — w 550 rocznicę urodzin rozmodlonego kanonika,

zakochanego w sferze niebieskiej astronoma i budzącego zaufanie
warmińskiego lekarza

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie doktorantka III roku studiów
doktoranckich w dziedzinie literaturoznawstwa. Zainteresowania badawcze skupione
wokół dawnej medycyny, historii kobiet oraz postrzegania śmierci w tekstach
staropolskich. Uczestniczka wielu konferencji związanych z medycyną i historią dawnej
Rzeczypospolitej
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Słów kilka o Koperniku

Ród Koperników pochodził ze śląskiej wsi
Koperniki, w pobliżu Nysy, jednakże sam
Mikołaj Kopernik urodził się już w Toruniu 19
lutego 1473 roku. Był najmłodszym
dzieckiem (miał dwie siostry i brata) kupca
Mikołaja Kopernika Starszego i Barbary z domu
Watzenrode. Niestety szybka śmierć ojca
sprawiła, że matka Mikołaja sprzedała majątek
i wraz z dziećmi przeniosła się do Włocławka, do
brata męża. Tam też przyszły astronom rozpoczął
edukację w szkole katedralnej. Jego nauczycielem
w tamtym czasie był Mikołaj Wodka z Kwidzyna
— humanista, lekarz i astronom, który
najprawdopodobniej zaszczepił w swym uczniu
zamiłowanie do nauki. Rozbudził w nim też silne
zainteresowanie astronomią i medycyną, które
u schyłku średniowiecza istniały ze sobą w bardzo
ścisłym związku.

Alma Mater Cracoviensis
Studia w Krakowie Mikołaj Kopernik rozpoczął dzięki protekcji wuja Łukasza. Jesienią
1491 roku zapisał się na wydział sztuk wyzwolonych, będącym wstępem do dalszych
studiów. Był to czas ogromnego rozwoju intelektualnego przyszłego umysłu odrodzenia,
który położył podwaliny pod powstanie koncepcji nowego układu budowy świata. Nie
znamy jednak dokładnego przebiegu jego studiów. Uczęszczał na pewno na różnorodne
wykłady, poznawał znamienitych ludzi i ich bogatą twórczość. Interesował się także
piśmiennictwem przyrodniczym i filozoficznym (nurtem platonizmu florenckiego).
W tym czasie otrzymał niższe święcenia, ale księdzem nie został. Dopiero dwa lata
później uzyskał tytuł kanonika warmińskiego i dochody pozwalające na dalsze studia
zagraniczne. Studia w Krakowie zakończył w 1495 roku.
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Okres studiów za granicą

Mikołaj Kopernik swoje przełomowe odkrycia zawdzięczał nie tylko wrodzonym
zdolnościom, ale i gruntownemu wykształceniu we Włoszech, w których spędził lata
1496–1503, z przerwą w 1501 roku.

W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Bolonii (zakończone
w 1500 roku), gdzie poznał bolońskiego uczonego Domenico Marię Novarę, pod
którego czujnym okiem prowadził obserwacje astronomiczne. To mocno wpłynęło na
kształtowanie się jego teorii heliocentrycznej gdyż astronomia była główną dyscypliną,
którą studiował w tym kraju.

Rok przebywał w Rzymie, a następnie w 1501 roku otrzymał zgodę kapituły
warmińskiej na rozpoczęcie kolejnych studiów, tym razem medycznych, na
Uniwersytecie w Padwie, ważnym ośrodku naukowym ówczesnych lekarzy. Uczyli go
profesorowie zarówno z medycyny teoretycznej i praktycznej: Gabriel Zerbi z Werony
(anatom i internista, autor Anatomii ciała ludzkiego,) Pietro Trapolino, Giovanni de
Aquila i Giordano de la Torre — także pochodzący z Werony. Zajmowali się oni na
dwuletnich wykładach czytaniem, komentowaniem i dyskusjami na temat Kanonu
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medycyny Awicenny, Hipokratesa i Galena, a raz do roku odbywały się tutaj na wydziale
pokazy anatomiczne przeprowadzania sekcji zwłok, przeznaczone jednak dla starszych
studentów medycyny.

Studia medyczne wkrótce ukończył, zyskując prawo do czynnego wykonywania zawodu.
Nic nie wiadomo jednak o jego dyplomie lekarskim gdyż zaginęły akta medyczne
uniwersytetu padewskiego z przełomu lat 1503–1507. Raczej jest pewne, że studiów nie
zwieńczył dyplomem doktorskim gdyż w Ferrarze, 31 maja 1503 roku, odebrał dyplom
doktora prawa kanonicznego.

Kopernik i astronomia

Astronomia to jedna z najstarszych nauk,
której ślady znajdują się w najdawniejszych
zapiskach. Początkowo wiedza prymitywna
i niepodobna do nauki, choć ludzie
interesowali się niebem od zawsze.
Podyktowane to było potrzebami dnia
codziennego, walką o byt, a dopiero
z czasem chęcią poznania otaczającego
świata. Wówczas, jak zapisał Mikołaj
Kopernik we wstępie do pierwszej księgi
swojego dzieła O obrotach sfer niebieskich:

A cóż piękniejszego nad niebo, które

przecież ogarnia wszystko, co piękne?

A zatem, jeżeli godność nauk mamy

oceniać według ich przedmiotu, to bez

porównania najprzedniejszą z nich

będzie ta, którą... nazywają astronomią.

Przypatrując się niebu, człowiek zaczął
rozróżniać rodzaje ciał niebieskich (planety,
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słońce, księżyc, gwiazdy), poznał budzące grozę i zdumienie zjawiska (zaćmienia,
komety, deszcz meteorytów), dopatrywał się w nich zapowiedzi klęsk (epidemii, wojen)
i znaku boskiego gniewu.

Poglądy na te zjawiska zrewolucjonizował więc nasz wielki astronom, Mikołaj
Kopernik, który w 1500 roku przebywając w Rzymie na Uniwersytecie La Sapienza
wykładał astronomię, poszerzając jednak przez lata swoją pozyskaną na studiach wiedzę.

Powrót do Polski — posługa medyczna

W 1503 roku Kopernik powrócił ostatecznie do Polski i przez kilka lat pomagał
wujowi w zarządzaniu diecezją warmińską oraz w sprawach dyplomatycznych
i ogólnokrajowych. Przez pewien czas był nawet lekarzem biskupim w Lidzbarku
Warmińskim. Wuj, biskup Watzenrode pragnął, aby jeden z jego siostrzeńców objął po
nim biskupstwo, ale Mikołaj odmówił wybierając karierę naukową.

Po powrocie do Fromborka w 1512 roku Kopernik mógł zająć się na spokojnie pracą
naukową, ale nikt nie podzielał tutaj jego zainteresowań astronomicznych. Po przybyciu
na Warmię tytułowano go doktorem, nie zawsze zdając sobie sprawę, iż był doktorem
prawa, a nie medycyny, gdyż nie pozostawił po sobie żadnego teoretycznego dorobku
w jej zakresie. Ceniono go jednak jako znamienitego lekarza, bo leczył wiele ważnych
osób, w tym biskupów kapituły warmińskiej (Watzenrodego, Luzjańskiego, Dantyszka
czy Ferbera na nerki), kolegów kanoników warmińskich (T. Giesego na malarię, Felixa
Reicha ratował podczas krwotoków, a własnego brata Andrzeja leczył na trąd) i podczas
ponad trzydziestoletniej praktyki lekarskiej (bardzo pochlebnej, również w Gdańsku)
stale poszerzał wiedzę medyczną studiując księgi o tej tematyce. Sięgał do starożytnych
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autorytetów medycznych oraz współczesnych mu podręczników z zakresu chorób
wewnętrznych (chirurgii czy anatomii). Szczególne miejsce w jego księgozbiorze
zajmowały książki z zakresu medycyny praktycznej i higieny. Korzystał głównie
z tekstów:
• Arnoldusa de Villanova Breviarum practicae medicinae,
• Joannesa Michaela Savonarola Canonica de Teribus,
• Joannesa Michael Savonarola Practica medicinae,
• Valascusa de Taranta Practica medicinae alias Philonium pharmaceuticum et

chirurgicum,
• Hipokratesa De praeperatione hominis,
• Alexandre’a Benedikta Anatomice et Aphorismi,
• Galena De afectorum locorum notitia libri sex,
• Mesue’a Opus medicinale cum exposition Mondini super canones universales,
• Paulusa de Aegina Libri septem quibus dextra medendi ratio… continentur,
• Johannesa de Vigo Practica arte chirurgica, Johannesa de Cuba Hortus Sanitatis,
• Antoniusa Guaineriusa Opera medica.

Jest to zrozumiałe ze względu na jego coraz liczniejsze obowiązki lekarskie i coraz
większe poszerzanie zdobytej już na studiach wiedzy.

Zbiór recept w dziele „Pisma pomniejsze”

Recepty Mikołaja Kopernika można odnaleźć na marginesach oraz na
niezadrukowanych stronicach Practica medicinae Valesca Tarenty; Chirurgia Piotra
Argellaty;Hortus sanitatis czyMateusza Silvaticusa Liber PandectarumMedicinae i na
dziele Euklidesa Elementa geometriae. Wiele z nich zachowało się w jego dziele „Pisma
pomniejsze”.

Pierwsze zapiski i pełne recepty medyczne pisał już podczas lektur i słuchania wykładów
na wydziale medycznym w Padwie.

Recepta farmaceutyczna to przepis na sporządzenie leku złożonego składającego się
z określonej liczby składników, zwykle leków prostych. W zachowanych czternastu
receptach Kopernika występuje aż 56 roślinnych leków prostych, z czego 33 wywodzą się
z Europy i basenu Morza Śródziemnego (rumianek, kminek, koper, ślaz i ruta),
a 23 pochodzą ze Wschodu (Indie, Chiny, Azja). Prawie wszystkie azjatyckie leki
roślinne wymienione przez autora są dziś powszechnie znane jako leki, przyprawy
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kuchenne, środki pobudzające, ułatwiające trawienie i do produkcji wyrobów
higienicznych.

Zachowano też ogólny wykaz składników do sporządzania leków, które ordynował sam
Mikołaj Kopernik. Do dawnych obowiązków lekarza należało bowiem nie tylko
wypisanie recepty, ale i własnoręczne przygotowanie medykamentu i dostarczenie
choremu. Przygotowywane one były z zestawu środków leczniczych pochodzących
z zielarstwa, medycyny ludowej i przez Awicennę, Dioskoridesa i innych mistrzów
terapii medycznej. Najczęstszymi składnikami za jego czasów był cynamon, goździki,
mięta, ruta, szałwia, werbena, pieprz, skórka cytryny, figa, tamaryszek, szafran, kora
dębu, koper, czerwony hiacynt, rumianek, róża, sproszkowane kamienie szlachetne
(złoto, srebro, korale, szafiry, szmaragdy), płyny i wywary (woda, wino, absynt, ocet,
soki owocowe), a niekiedy i dziwne składniki leków mineralnych jak glina armeńska,
ziemia pieczęciowa, spodium, witriol, bursztyn i koral oraz olej z cegieł czy produkty
typowo odzwierzęce jak serce jelenia, łój kozi, wosk, dżdżownice, owcze mleko, lisi olej
czy podpuszczka zajęcza (w receptach zachowało się sześć leków zwierzęcych). W dawnej
medycynie bardzo często stosowane były też środki przeczyszczające i Kopernik
wymienia między innymi kasję powidlaną i senes, lipośliwki, mirobalany i rabarbar
chiński, dziś rzadziej używane, ale nadal cenione i stosowane w tych samych

przypadkach.

Niektóre leki zawierały ponad dwadzieścia różnych składników
choć Kopernik starał się zachować racjonalność i rozwagę
tłumacząc, że najlepsze są krótkie zapisy. Zdecydowaną
większość składników użytych w jego receptach
stanowią więc leki proste, a jedynie cztery leki są lekami
złożonymi: maść Agrypy, maść Martiatusa, diarrodon
Abbatis i trifera żelazna.
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Owy sceptycyzm widoczny był w takiej o to recepcie:

Weź dwie kwarty wina, dodaj cztery drachmy suszonych fig, cynamonu,

goździków i szafranu po pięć drachm każdego. Jeśli Bóg pozwoli to pomoże.

W swoich receptach zapisał on między innymi jak uchronić się przed ukąszeniem
wściekłego psa (więcej informacji zawarte było w pandektach o wierzbie w dziele
wspomnianego Argellaty), w jaki sposób wyleczyć trąd (używając odwar z tamaryszku
na pojawiające się krosty), co zażywać przy wzdęciach i bólach żołądka (chwalił
wówczas otręby). Swoim pacjentom chorującym na serce zalecał między innymi lek
nasercowy, którego jednym ze składników miał być róg tajemniczego jednorożca.
Opisywał też bardzo dokładnie jak zapobiec gniciu dziąseł wymieniając

poszczególne składniki na stworzenie odwaru do mycia dziąseł rano
i wieczorem (składnikami były: orlik, ruta, woda, miód) i jak wspomóc

schorowany żołądek według zapisków mnicha Bernarda
(polecając sublimat winny). Przestrzegał jednak pacjentów przed
zażywaniem zbyt dużych dawek wskazywanych przez niego
lekarstw.

Leki będące najczęściej kompozycją składników prostych miały różne postacie. Były to
maści, wywary, olejki, syropy, pigułki, plastry, choć najczęściej stosowano wyciągi wodne
z ziół. Chociaż znamy dziś jedynie 14 recept Kopernika, zdumiewa różnorodność
postaci leków przez niego stosowanych.

Niektórzy badacze historii dawnej medycyny odnajdywali w tych
zapiskach młodzieńczą wręcz naiwność Kopernika. Badacz
niemiecki Gerhard Eis dowiódł jednak, że jego recepty
i polecenia nie odbiegały od tego co zapisywali ówcześni
lekarzy w praktycznie całej Zachodniej Europie.

Sporo materiału poświadczającego wysoką pozycję
Kopernika jako medyka zawierają też jego korespondencje i inne dokumenty z tamtych
czasów choć wiele z nich bezpowrotnie utracono podczas najazdu
szwedzkiego. Warto więc wspomnieć o zachowanych i n f o r m a c j a c h
dotyczących jego osiągnięć w zakresie higieny i medycyny prewencyjnej. Między innymi
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podczas epidemii choroby zakaźnej na Wybrzeżu w 1519 r., zgodnie z zaleceniami
Kopernika zbudowano innowacyjny wodociąg, dzięki któremu ludność wiosek
Warmii i Pomorza została zaopatrzona w zdrową wodę. Na wodociągu we Fromborku
można znaleźć wiersz łaciński, sławiący Kopernika:

Jego mądrość dała ludziom to, czego poskąpiła im natura.

Był lekarzem uczonym i doświadczonym, mającym uznanie i budzącym zaufanie.
Potrafił wykorzystać w stosowanych przez siebie terapiach swój łagodny sposób
podejścia i cierpliwość w stosunku do pacjenta. Wiele lat prowadził korespondencyjne
konsultacje dotyczące skomplikowanych przypadków medycznych z Janem
Benedyktem Solfą— lekarzem przybocznym króla Zygmunta Starego, Janem Teslerem
z Wrocławia, a także doktorem Wawrzyńcem Wille, lekarzem księcia Albrechta
Pruskiego. W tym czasie wzywano go na konsylia medyczne do Gdańska, Olsztyna,
Elbląga i Królewca. Leczył także ubogich przebywających w Warmii i w szpitalu
św. Ducha we Fromborku, dla których sporządzał drogocenne leki.

Zmarł 24 maja 1543 r. we Fromborku gdzie został pochowany w katedrze
fromborskiej.

Rok 2023 rokiemMikołaja Kopernika

Stworzenie systemu heliocentrycznego w astronomii zagwarantowało Kopernikowi
trwałe miejsce w panteonie najwybitniejszych uczonych świata, nie tylko odrodzenia.
Był bowiem człowiekiem o wielostronnych zainteresowaniach i umiejętnościach.
Wniósł wkład do różnych nauk — matematyki, fizyki, ekonomii, geografii, literatury
(będąc poetą i tłumaczem), teologii, prawa i jakże ważnej, nowożytnej medycyny.

Uważał, że celem wszelkich badań naukowych jest poszukiwanie i głoszenie prawdy,
a tylko krytyka przeprowadzona przez znawców danej dyscypliny nauk może
prowadzić do wzbogacenia aktualnego stanu wiedz.
Na polu medycznym nie dokonał jednego żadnego przełomu. Był dzieckiem swojej
epoki, które walczyło z ówczesnymi chorobami środkami, jakimi dysponowała
medycyna i to często z pozytywnym skutkiem. Przez wielu został jednak uznany za
drugiego Eskulapa, a sam Karol Górski wypowiedział się o nim w ten sposób:
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Wielki astronom nie był w medycynie żadnym odkrywcą [...]

Kopernik leczył zapewne tak, jak uczyła współczesna mu medycyna: w książkach
znajdował gotowy opis choroby i gotowe recepty. Obserwacja własna zajmowała
niewiele miejsca i czasu.

Dziś uważany za wybitnego astronoma choć dawniej był bardziej kanonikiem
i lekarzem o czym świadczą zachowane portrety z konwalią w ręku — symbolem
sztuki lekarskiej.

Rok 2023 ogłoszono rokiem Mikołaja Kopernika gdyż przypadająca na ten czas
550 rocznica jego urodzin warta jest przypomnienia tak ważnej persony dla dziejów
nie tylko polskiej, ale również nowożytnej nauki.
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