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Koleżanki i Koledzy,

E

legancja diagnozy neurologicznej urzeka nieomal każdego studenta
medycyny i lekarza, jednak skazą na urodzie ciągle pozostają możliwości
terapeutyczne tej dyscypliny medycznej. Mimo iż od czasu, gdy słuchałam
wykładów z neurologii, upłynęło kilka dziesięcioleci, sytuacja nie zmieniała się w istotny sposób. Schorzenia neurologiczne to nadal przewlekłe,
postępujące procesy chorobowe, w których poprawa jest tylko przejściowa,
a wyleczenie praktycznie niemożliwe.

O

czywiście ciągle czytamy o nowych ustaleniach, próbach, dobrych
wynikach po stosowaniu leków biologicznych, jednak mimo tych
pozytywnych akcentów schorzenia neurologiczne nie przemijają. Chwilowe
wyciszenie objawów nie jest tożsame z wyleczeniem. Liczba osób z chorobami neurologicznymi narasta i za kilkanaście lat opieka nad nimi będzie
poważnym zadaniem zarówno dla opiekunów pacjentów, jak i systemu
ochrony zdrowia.

Z

rozumiałe są więc starania Komisji Europejskiej na rzecz bliższego
poznania natury tych schorzeń i poszukiwania nowych leków. Ciekawie
wyglądają próby konstruowania komputerowych modeli mózgu, choć w tej
dziedzinie sukces prawdopodobnie nie nadejdzie szybko.

I

ntensywne zaglądanie do wnętrza mózgu pasjonuje nie tylko Europejczyków.
Stany Zjednoczone mają Brain Initiative, Europa ma The Human Brain
Project. Z pewnością badacze na innych kontynentach, zwłaszcza azjatyccy,
nie ustają w wysiłkach na rzecz zgłębienia tajemnic mózgu.

C

zy uda się poznać choć niektóre z nich? Badacze europejscy reprezentujący dyscypliny politechniczne mają więcej nadziei niż lekarze. Musiało
upłynąć wiele miliardów lat ewolucji, aby powstał Homo sapiens. Czy da się
przeskoczyć te lata z pomocą superkomputerów? Czy jest to tylko kolejna
próba stworzenia Golema, tym razem w wersji cyfrowej? Bez podjęcia próby
nie będziemy wiedzieli nawet, jak daleko jesteśmy od sukcesu.

M

aj 2013, który ogłoszono Europejskim Miesiącem Mózgu, to czas
podsumowania dotychczasowych osiągnięć i planowania nowych
kierunków badań.
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Nowości
Czym jest Innovative Medicines Initiative (IMI)?
Jest to partnerstwo publiczno-prywatne między Unią Europejską reprezentowaną przez
Komisję Europejską a przemy-

słem farmaceutycznym reprezentowanym przez European
Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations

Bieżące przedsięwzięcia IMI

stowanie w Europie, promować
współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami.
Całkowity budżet IMI wynosi 2 mld euro. Składa się na
to 1 mld pochodzący z 7. Ramowego Programu (Seventh
Framework Programme – FP7)
oraz 1 mld z European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
(EFPIA).
Z realizowanymi przez IMI
przedsięwzięciami można się
zapoznać pod adresem: http://

(EFPIA). Celem jest połączenie sił i środków na rzecz bardziej skutecznych badań nad
nowymi lekami. Przedsięwzięcia IMI są realizowane z udziałem przedstawicieli przemysłu
farmaceutycznego, ośrodków
uniwersyteckich, szpitali, małych i średnich przedsiębiorstw,
organizacji zrzeszających pacjentów oraz władz publicznych. IMI przez swe działania chce modernizować procesy rozwojowe w medycynie, wdrażać rozwiązania innowacyjne, stwarzać lepsze
warunki pracy dla naukowców
i przez to przeciwdziałać emigracji europejskich naukowców na inne kontynenty, rozwijać nowe technologie, dzięki
którym będzie możliwe inwe-

www.imi.europa.eu/content/ongoing-projects.Informacje o warunkach uczestnictwa: http://
www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate#%20How%20to%20participate%20in%20IMI%27s%20projects.
Oprac. K.K.

nych bodźców. Naukowcy mają
nadzieję, że uzyskane informacje pomogą w lepszym projektowaniu robotów i systemów nawigacyjnych różnych pojazdów.
5. NEWMEDS jest wspierany przez Innovative Medicines Initiative (IMI) oraz firmy dysponujące dużymi bazami danych na temat schizofrenii. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone są także
badania nad rolą polimorfizmów genetycznych w upośledzeniu umysłowym, autyzmie,
schizofrenii.
6. EUROPAIN zajmuje się
nowymi metodami leczenia
bólu przewlekłego.
7. PRONEURODEG dotyczy
badań nad rolą białek w chorobach degeneracyjnych mózgu.
8. BRAINTRAIN obejmuje
mapowanie genetyczne w cho-

robach mózgu, zwłaszcza w demencji i depresji.
9. VICARIOUSBRAIN,
realizowany w The Royal Netherlands Academy of Arts and
Sciences pod kierunkiem prof.
Christiana Keysersa, poświęcony jest zagadnieniom empatii. Nie sposób nie postawić
pytania: czyżby tak poszukiwana empatia na rynku usług
medycznych uwarunkowana
była nie nauczonymi nawykami, lecz procesami biochemicznymi od nas nie zawsze
zależnymi?
10. NOGORISE, realizowany pod kierunkiem prof. Martina Schwaba z Uniwersytetu
w Zurichu, zajmuje się rozpuszczalnym białkiem Nogo-A.
Białko to występuje u wielu
chorych na stwardnienie rozsiane.
Oprac. K.K.

Przykłady europejskich badań mózgu
Wśród przedsięwzięć mających na swoim koncie ciekawe
osiągnięcia znalazły się:
1. PLASTICISE z funduszem około 5,2 mln euro, koordynowany przez naukowców
z Cambridge University. Dotyczy poszukiwania nowych metod leczenia choroby Alzheimera, udaru, urazów mózgu i rdzenia kręgowego. Trwają także
prace nad mapowaniem zmian
w mózgu w przebiegu udaru.
2. EU-GEI i OPTIMISE,
z budżetem 23 mln euro. Dotyczą badań nad schizofrenią,
a w szczególności aspektów genetycznych i środowiskowych
tej choroby.
3. INTERSTRESS z budżetem 3 mln euro. Dotyczy zastosowania technik informatyczno-komunikacyjnych w ocenie i leczeniu stresu psychicznego. Za
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pomocą prostych w obsłudze
urządzeń mobilnych badane są
takie wskaźniki jak rytm serca,
oddech, potliwość w warunkach
stresu psychologicznego. Aplikacje na urządzenia mobilne pozwalają badanemu stosować ćwiczenia lub słuchać dźwięki, oglądać obrazy (wirtualna plaża, lasy
tropikalne, góry) w celu zmniejszenia poziomu stresu. Aplikacja 3D biofeedback jest obecnie
w fazie prób klinicznych. Przedsięwzięcie otrzymało nagrodę
na World Summit Award Mobile dla najlepszej aplikacji mobilnej w zakresie zdrowia (więcej pod adresem application.)
4. RENVISION mierzy się
z trudnym zagadnieniami badań
nad odbiorem przez siatkówkę
bodźców wzrokowych oraz kodowania tych informacji przez
mózg, a także rozróżniania róż-
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Tajemnice neuronów

Krystyna Knypl

Maj został ogłoszony przez Komisję
Europejską Miesiącem Mózgu. Na ten
czas zaplanowano ponad 50 spotkań,
konferencji i dyskusji dotyczących
badań nad funkcjonowaniem mózgu
człowieka oraz schorzeniami tego
narządu. Miejsce spotkań: 19 krajów
Unii Europejskiej.

F

unkcjonowanie mózgu ciekawiło ludzi od dawna.
Interesowali się nim pisarze, naukowcy, lekarze.
Nic więc dziwnego, że zagadnienie to znalazło się także w centrum zainteresowania gremiów politycznych
i gospodarczych. Zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu
są problemem znanym nieomal każdej europejskiej
rodzinie. Ciężar kosztów diagnostyki, leczenia, opieki
społecznej osób ze schorzeniami neurologicznymi jest
coraz bardziej odczuwany przez system opieki zdrowotnej.
Celem inicjatywy Europejskiego Miesiąca Mózgu
jest wzmożenie wysiłków na rzecz zwalczania chorób
mózgu oraz propagowanie znaczenia badań nad schorzeniami neurologicznymi. Idzie także o to, aby choroby
psychiczne i neurologiczne przestały być tematem tabu.
Badania nad mózgiem angażują wiele dyscyplin
naukowych, od genetyki, przez biologię komórki, obrazowanie, bioinformatykę, anatomię, badania kliniczne,
po psychologię, nanotechnologię i naukę o żywieniu.
Promując badania nad mózgiem, Komisja Europejska
ma nadzieję, że staną się one impulsem do ożywienia
wielu dziedzin życia i gospodarki.
W 7. Ramowy Program (FP7), który jest realizowany przez Unię Europejską w latach 2007-2013,
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zainwestowano 1,9 mld euro. Składa się nań ponad
1200 przedsięwzięć naukowych, które są realizowane
przez 1500 instytucji i organizacji. Finansowanie poszczególnych kierunków badań w FP7 przedstawia się
następująco: badanie czynności mózgu > 750 mln euro,
choroby neurodegeneracyjne > 400 mln euro, zaburzenia
neurologiczne 400 mln euro, choroby neuropsychiatryczne >280 euro, zdrowie publiczne 75 mln euro, rzadkie
schorzenia mózgu 70 mln euro.
Badania prowadzone są w różnych strukturach
organizacyjnych, do których należą European Research Council (ERC) partnerstwo publiczno-prywatne
(Innovative Medicines Initiative) sieci współpracujące
(European Stroke Network) globalna współpraca
(International Initiative for Traumatic Brain Injury
Research) a także globalne przedsięwzięcie Human
Brain Project.
Wykaz wszystkich przedsięwzięć i tematów jest
dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/research/
conferences/2013/brain-month/index_en.cfm?pg=publication (Brain research supported by the European
Union 2007-2012. A unique commitment).

13 maja 2013
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Innovative Medicine Initiative
Stakeholder Forum
Krystyna Knypl

Stolica Zjednoczonej Europy jest miejscem wielu inicjatyw, także w zakresie medycyny. Strukturą, która zajmuje się ich wdrażaniem, jest Innovative Medcine Initiative
(IMI). 13 maja 2013 r. odbyło się doroczne forum, na którym przedstawiono osiągnięcia w zakresie badań na schorzeniami mózgu.
Mimo iż wiemy stosunkowo dużo o schorzeniach neurodegeneracyjnych, a gromadzenie wiedzy
ułatwiają dostępne szeroko programy informatyczne,
to wyciąganie wniosków, które da się przełożyć na
praktykę kliniczną,
nie jest łatwe. Zagadnieniu temu był poświęcony wykład prof.
Richarda Frackowiaka
z Kliniki Neurologicznej w Lozannie. Profesor zwrócił uwagę, że mamy obecnie wiele metod
badania mózgu, które dostarczają obszernych danych
na temat schorzeń, ale nie dysponujemy holistyczną
koncepcją interpretacji tych badań. Istnieje potrzeba
integracji uzyskiwanych wyników i zdaniem profesora
Frackowiaka jest to zadanie dla nowej dyscypliny –
informatyki medycznej.

Fotografie: IMI

Program
Program obrad obejmował wystąpienia przedstawicieli struktur Unii Europejskiej oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w realizację
poszczególnych przedsięwzięć badawczych.
Dyrektor wykonawczy
IMI Michel Goldman,
który otworzył obrady,
omówił dotychczasowe
wsparcie UE dla badań
nad mózgiem. Z uwagi
na rosnącą liczbę obywateli krajów unijnych
cierpiących na schorzenia neurologiczne poszukiwanie nowych metod
leczenia oraz diagnozowania tych schorzeń jest jednym
z ważniejszych zadań.

6
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Innego rodzaju problemy zostały przedstawione
w wykładzie reprezentanta Neuroscience Technologies.
Wykładowca omówił problemy związane z diagnozowaniem i leczeniem bólu przewlekłego, który jego zdaniem jest odrębną i samodzielną jednostką chorobową.
Zwrócił uwagę na trudności, jakie napotyka koncepcja
bólu przewlekłego jako jednostki chorobowej. Do tej
pory ból, podobnie jak gorączka, uważany był za jeden
z objawów występujących w wielu schorzeniach. Celem
prowadzonych badań jest poszukiwanie biomarkerów
bólu przewlekłego oraz nowych leków na to schorzenie.

Bardzo interesujące dane przedstawił przedstawiciel F. Hoffman – La Roche na temat podjętych niedawno badań nad autyzmem. Nad schorzeniem tym do
niedawna nie prowadzono żadnych szerzej zakrojonych
badań klinicznych, nie ma wypracowanych wytycznych
ani strategii postępowania, a rodzice dzieci cierpiących
na autyzm nie bardzo mają do kogo się zwrócić o poradę
i pomoc. Cenną inicjatywą w tym obszarze jest portal
http://www.autismspeaks.org.
Sporo uwagi poświęcili różni wykładowcy chorobie Alzheimera. Zwracano uwagę na długi
okres dzielący wystąpienie objawów od postawienia rozpoznania. Obecni na konferencji
przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego
przedstawili aspekty związane z poszukiwaniem nowych leków – naukowe, organizacyjne,
rejestracyjne, a także finansowe.

Fotografie: IMI

Tajemnice neuronów

Profesor Mary Baker zwróciła uwagę na niedoskonałość
dotychczas prowadzonych badań klinicznych i potrzebę
nowego spojrzenia na to zagadnienie. Do badań klinicznych nie są kwalifikowane kobiety w ciąży, dzieci,
osoby powyżej 65. roku życia i w związku z tym wyniki
uzyskiwane w tych badaniach nie odzwierciedlają całego
społeczeństwa. Długi proces badań i rejestracji leku
powoduje, że część danych traci aktualność. Profesor
Baker mocno podkreśliła konieczność opracowania
metod skutecznej komunikacji ze społeczeństwem oraz
doskonalenia metod przekazu wyników badań.
Profesor Rolf Zinkernagel, który miał wykład
zamykający obrady, przybliżył słuchaczom w niekonwencjonalnej formie dane na temat naszego sytemu
immunologicznego, na którą złożyły się autorskie ręcznie
rysowane slajdy oraz barwny przekaz. Podsumowanie

Głosy wybitnych ekspertów
Poza wystąpieniami badaczy bezpośrednio zaangażowanych w realizację poszczególnych przedsięwzięć głos zabrali profesor
Mary Baker, przewodniczący Eurpean Brain
Council oraz profesor Rolf Zinkernagel, laureat
Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny (1996 r.).
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Fot. IMI

Konferencja prasowa
z noblistą
Dziennikarze akredytowani przy
forum IMi mieli zaszczyt spotkać się z noblistą na specjalnej konferencji prasowej,
zorganizowanej podczas wspólnego lunchu.
Profesor wkroczył do press roomu z talerzykiem w dłoni i zasiadł przy wspólnym stole.
Opowiadał o osiągnięciach immunologii,
ale najciekawsza była odpowiedź na pytanie:
Co jest największym wyzwaniem dla medycyny? Odpowiedź brzmiała: Największym
wyzwaniem dla medycyny są zachowania współczesnych
ludzi.
Bez wątpienia
jest to kluczowy problem!

badań nad nowymi lekami określił tak: To wszystko jest
bardzo proste – jeżeli coś działa, to działa, a jeżeli nie
działa, to nie działa!

Nowości
rzy chcieli też pokazać, że baPodejmując inicjatywę Eu- danie ludzkiego mózgu może
ropejski Miesiąc Mózgu Ko- nie tylko przyspieszyć postęp
misja Europejska przekazała w medycynie, ale także zreokoło 150 mln euro na 20 no- wolucjonizować informatywych, międzynarodowych pro- kę. Miesiąc mózgu zbiegł się
jektów w zakresie badań nad w czasie z podjęciem bardzo
ludzkim mózgiem. Europejski intensywnych badań w ramach
Miesiąc Mózgu stał się okazją Human Brain Project w Stado zaprezentowania dotych- nach Zjednoczonych.
Máire Geoghegan-Quinn,
czasowych wyników europejskich badań i innowacyjności komisarz do spraw badań, inw neurologii i dziedzinach po- nowacji i nauki, powiedziała:
krewnych podczas ponad pięć- Wielu Europejczyków w ciągu
dziesięciu różnych, zorganizo- swojego życia może zapaść na
wanych z tej okazji wydarzeń. choroby lub zaburzenia zwiąCelem tej organizowanej zane z mózgiem. Leczenie osób,
w maju inicjatywy było nie które już cierpią z powodu chotylko zaprezentowanie osią- rób lub zaburzeń, każdej mignięć w badaniach nad mó- nuty kosztuje 1,5 mln euro; to
zgiem, ale również wezwanie obciążenie naszych systemów
do bardziej zdecydowanych opieki zdrowotnej najprawdowysiłków w walce z chorobami podobniej wzrośnie, ponieważ
neurologicznymi. Organizato- nasze społeczeństwo się starzeje.

Mózg w cenie!
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Badania nad ludzkim mózgiem
mogłyby dopomóc w ulżeniu
milionom cierpiących pacjentów oraz ich opiekunów. Poznanie tajników funkcjonowania ludzkiego mózgu mogłoby
również otworzyć nowe horyzonty dla usług i produktów
naszej gospodarki.
Około 165 mln Europejczyków prawdopodobnie doświadczy problemów związanych ze schorzeniami neurologicznymi. Społeczeństwo się
starzeje, coraz więcej osób zapada na chorobę Alzheimera
lub inne zaburzenia neurodegeneratywne i psychiczne
związane z zaawansowanym
wiekiem. Oznacza to, że koszty opieki zdrowotnej znacznie
wzrosną. Dlatego coraz pilniejsze staje się opracowanie skuteczniejszych sposobów za-

pobiegania chorobom neurologicznym i ich leczenia. Poznanie, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, jest ważne również ze względu na konieczność utrzymania przewodniej roli europejskiej gospodarki w sektorze nowych
technologii i usług informatycznych. Kolejnym celem inicjatywy jest obalenie tabu narosłego wokół zdrowia psychicznego.
Podczas Europejskiego
Miesiąca Mózgu podkreślono
także rolę badań nad ludzkim
mózgiem dla gospodarki i społeczeństwa. Ponadto odbyła
się debata na temat przyszłości polityki badań naukowych
oraz przedyskutowano sposób
podziału środków między państwami i w nich samych.
Oprac. K.K.
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Nowości
Stwardnienie rozsiane, problemy poznawcze i zmiany w mózgu
Jak wykazały badania omówione w marcowym numerze
„Neurology”, osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM)
i problemami poznawczymi,
z pamięcią, uwagą i koncentracją mają większe uszkodzenia
mózgu w obszarach, które są

objęte procesem chorobowym
niż pacjenci z SM, u których
takie problemy nie występują. Badanie MRI wykonano
u 25 osób z SM i problemami
poznawczymi, 35 z SM bez
problemów poznawczych
i 35 zdrowych ochotników.

U 49% pacjentów z SM i bez
problemów poznawczych
stwierdzono uszkodzenie
integralności struktury istoty białej, natomiast w grupie
z problemami poznawczymi
aż 76% badanych miało takie
zmiany. Zmiany były szcze-

gólnie widoczne w tych obszarach mózgu, które są istotne
dla funkcji poznawczych. Do
struktur takich należy między
innymi podwzgórze. Uważa się,
że problemy poznawcze występują u około 65% pacjentów
ze stwardnieniem rozsianym.

Źródło: http://www.neurology.org/ oraz materiały prasowe

Nadmiar soli sprzyja schorzeniom autoimmunologicznym?
Na łamach „Nature” z 6
marca 2013 ukazały się trzy
doniesienia, które omawiają znaczenie komórek Th17
oraz nadmiaru soli w diecie
dla rozwoju schorzeń autoim-

munologiczych. W badaniach równo u zwierząt, jak i u ludzi.
stwierdzono, że nadmierna Autorzy podkreślają, że nadpodaż soli sprzyja zwiększo- miar soli w diecie jest jednym
nej produkcji komórek Th17 z wielu bodźców mogących
już po 72 godzinach. Taki prowadzić do zwiększenia
mechanizm stwierdzono za- liczby komórek Th17. Me-

chanizm ten jest szczególnie
wyraźny w łuszczycy oraz
reumatoidalnym zapaleniu
stawów. Nadmierne spożycie
soli może zaostrzać przebieg
tych schorzeń.

Źródło: http://www.nature.com/news/salt-linked-to-autoimmune-diseases-1.12555

Statyny dobre, ale nie na wszystko
19 marca 2013 r. na łamach połączone bazy danych ka„British Medical Journal” uka- nadyjskie, amerykańskie i anzało się doniesienie dr. Coli- gielskie. Pozwoliło to na przena R. Dormutha i wsp. „Use analizowanie grupy 2 067 639
of high potency statins and pacjentów w wieku powyżej 40
rates for acute kidney inju- lat leczonych intensywnie stary: multicenter, retrospecti- tynami w okresie od 1 stycznia
ve observational analysis of 1997 do 30 kwietnia 2008 r.
administrative databases”, Jako kryterium intensywności
analizujące zagrożenie powi- leczenia przyjęto dawki: rosukłaniami w przebiegu leczenia wastatyny ≥10 mg, atorwastarosuwastatyną, atorwastatyną tyny ≥20 mg i simwastatyny
i simwastatyną. Podstawą były ≥40 mg. Pacjentów podzielono

na niemających choroby nerek
i z przewlekłą chorobą nerek.
W ciągu 120 dni zażywania
jednej ze statyn w ww. dawkach miało miejsce 4691 hospitalizacji z powodu ostrego
uszkodzenia nerek w grupie
pacjentów z uprzednio rozpoznanym schorzeniem nerek
oraz 1896 hospitalizacji w grupie osób ze zdrowymi nerkami. Analizując dalszy przebieg
historii choroby, autorzy pod-

kreślają, że jeżeli w przebiegu
leczenia statynami dochodzi
do uszkodzenia nerek, to
zwykle dzieje się to w ciągu
pierwszych 4 miesięcy terapii.
Według danych FDA ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w trakcie
leczenia statynami wzrasta
o 19% oraz o 35% – podwojenia stężenia kreatyniny.

liczby uczestników, a goście
z zagranicy 52%. Niemcy, Japonia, Francja, Kanada, Wielka Brytania były najliczniej
reprezentowane.
Zainteresowanie kongresem utrzymuje się na tym
samym wysokim poziomie –
w 2011 r. do Chicago przyjechało 31 800 osób, a proporcje
poszczególnych specjalności
były podobne.
W 2012 roku nadesłano
5264 abstrakty, z czego do

prezentacji zakwalifikowano
2744 doniesień, z tego do prezentacji ustnej 257, do prezentacji na sesjach posterowych
2487, do e-prezentacji 1859,
a odrzucono 456 doniesień.
Doniesienia w 44,6% pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, 55,4% z innych krajów.
Najwięcej doniesień nadesłano
z Japonii, Francji i Włoch.

Źrodło: http://www.bmj.com/
content/346/bmj.f880

ASCO 2012 w statystykach
Od 31 maja do 4 czerwca
2013 r. trwał doroczny kongres Amercian Society of Clinical Oncolology (ASCO).
Tymczasem możemy na stronach internetowych poznać
interesujące dane o strukturze ubiegłorocznego kongresu.
Uczestniczyło w nim 31 250
osób, z tego 25 500 określono w sprawozdaniu mianem
profesjonalistów, przy czym
lekarze stanowili 46% uczestników. Z tego 24% to onkolo-
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dzy, 16% interniści, a przedstawiciele innych specjalności
byli mniej licznie reprezentowani. Największe zainteresowanie uczestników dotyczyło
raka piersi (25%) oraz badań
klinicznych (22%).
Dziennikarze znaleźli się
we wspólnej grupie z współmałżonkami i gośćmi, co
dało wynik 1550 osób, zwykle
kongresy te gromadzą kilkuset
przedstawicieli prasy. Amerykanie stanowili 48% ogólnej

Źródło: http://chicago2013.
asco.org/2012-annual-meetingattendee-demographics
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O nowotworach
Krystyna Knypl

N

owotwory są drugą, po chorobach układu krążenia,
przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych. Nic
więc dziwnego, że Amerykanie nie szczędzą sił i środków
na badania przybliżające naturę schorzeń onkologicznych.
Szacuje się, że w roku 2013 u 1,66 mln obywateli Stanów
Zjednoczonych zostanie rozpoznana choroba nowotworowa, a ok. 580 tysięcy osób umrze z powodu takiego
schorzenia. Inna, bardzo przemawiająca do wyobraźni
statystyka mówi, że z powodu raka codziennie umiera
1600 Amerykanów. Narodowe Instytuty Zdrowia szacują,
że koszty leczenia nowotworów wyniosły w 2008 roku
201,6 mld dolarów. W roku 2012 żyło w USA 13,7 mln
osób, które pokonały raka. Przeżycie 5-letnie w wypadku
wszystkich rodzajów nowotworów wynosi 68% i wzrosło
od 1975 roku o 13%. U dzieci przeżycie 5-letnie wynosi
80% i wzrosło od 1976 roku o 30%.
Wszystkie te dane, choć dowodzą olbrzymiego
postępu, są dalekie od zadowalających, dlatego badania
nad rakiem są w Stanach Zjednoczonych chyba najbardziej zaawansowane z wszystkich dziedzin medycyny.
Badania są również bardzo intensywne z tego powodu,
że ciągle mało wiemy o przyczynach, naturze i leczeniu
chorób nowotworowych.
American Association on Cancer
Research (AACR)
Jest to najstarsze i największe amerykańskie
stowarzyszenie naukowe zajmujące się badaniami nad
rakiem. Powstało w 1907 roku, a założyło je 11 lekarzy.
Obecnie liczy ponad 34 tysiące członków, którzy pracują
nad bliższym poznaniem ponad 200 rodzajów nowotworów. Badania naukowców tworzących stowarzyszenie
mają konkretny wymiar, którego wyrazem jest wysoki
wskaźnik cytowań w publikacjach naukowych – w 2009
roku wynosił on 20% wszystkich cytowań. AACR wydaje
siedem czasopism poświęconych onkologii: „Cancer
Research”, „Clinical Cancer Research”, „Molecular Cancer
Therapeutics”, „Molecular Cancer Research”, „Cancer
Epidemiology”, „Biomarkers & Prevention” oraz „Cancer
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Prevention Research”. AACR wydaje także „Cancer Today”, czasopismo adresowane do pacjentów, a ponadto
organizuje coroczne kongresy cieszące się bardzo dużą
popularnością wśród osób zajmujących się chorobami
nowotworowymi.
Wiosną w Waszyngtonie
Nic więc dziwnego, że w początku kwietnia na
doroczny kongres przyjechało do Waszyngtonu aż 18
tysięcy uczestników. Takie zgromadzenie mogło pomieścić jedynie Washington Convention Center, nowoczesny
gigant biznesu kongresowego otwarty w 2003 roku,
w którym może obradować nawet 42 tysiące uczestników.
Centrum jest wpisane do księgi rekordów Guinnessa
jako miejsce, w którym odbył się w 2009 roku obiad
z największą liczbą siedzących osób – było ich 16 206.
Także lokalizacja centrum w samym downtown sprzyja
wszelkiego rodzaju imprezom, w odróżnieniu od centrów
położonych na obrzeżach innych amerykańskich miast.
Po zakończeniu obowiązków kongresowych
można zwiedzić Muzeum Mediów, zwane Newseum
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(http://www.newseum.org/index.html) lub w ramach
wirtualnej wycieczki obejrzeć ciekawy podcast o tym
obiekcie. Gdy przekroczymy progi muzeum, mamy do
wyboru 15 galerii tematycznych oraz 14 wystaw. Jedna
z nich w całości jest poświęcona pierwszej poprawce
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która mówi:

Przegląd ciekawszych doniesień
Na każdym tego rodzaju kongresie ogłasza się
wiele ciekawych doniesień, odbywają się liczne sesje
i warsztaty. W serwisach prasowych jakie dotarły do
redakcyjnych komputerów, naszą uwagę zwróciły następujące doniesienia.
1. New Approach Evaluates Effect
of Physical Activity on Estrogen
Metabolism in Postmenopausal Women

Dr Cher Dallal i wsp. z National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych badali u 540 zdrowych
kobiet w wieku postmenopauzalnym wpływ wysiłku
fizycznego na stężenie estrogenów wydalanych z moczem. Stwierdzono, że zwiększenie wysiłku fizycznego
powoduje obniżenie stężenia estrogenów w moczu
oraz czterech ich metabolitów. Badanie to przybliża
wyjaśnienie potencjalnego korzystnego wpływu wysiłku
fizycznego na redukcję ryzyka zachorowania na raka
piersi u kobiet w wieku postmenopauzalnym. Żadna
z badanych kobiet nie otrzymywała hormonalnej terapii zastępczej.
„Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających
wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do
spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu
petycji o naprawę krzywd.” Weszła ona w życie 15 grudnia
1791 roku. Jakże inne myśli zaprzątały głowę europejskich wielkich ówczesnego świata – w sierpniu 1772
roku podpisano traktat o pierwszym rozbiorze Polski.
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2. Exposure to Air Pollution During
Pregnancy Linked to Increased
Incidence of Specific Pediatric Cancers

Ekspozycja kobiety ciężarnej na zanieczyszczenia powietrza zwiększa ryzyko zachorowania dziecka
na trzy nowotwory. Największy wzrost ryzyka dotyczy
zachorowań na retinoblastoma i nowotwory germinalne
(jajnik, jądro). Obserwuje się też wzrost zachorowań
na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Badanie było przeprowadzone przez dr Julię Heck i wsp. z Los Angeles
School of Public Health na 3590 dzieciach znajdujących
się w rejestrze California Cancer Registry, urodzonych
w latach od 1998 do 2007. Stopień zanieczyszczenia powietrza badano na podstawie pomiarów dokonywanych
w miejscach zamieszkania matek w każdym trymestrze
ciąży oraz przez pierwszy rok życia dziecka. Stwierdzono
wzrost o 4% ryzyka zachorowania na ostrą białaczkę
limfoblastyczną, o 14% na retinoblastoma (11% przy
nowotworze jednego oka, 19% przy nowotworze obu
oczu) oraz o 17% na nowotwory germinalne.
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3. Cohort Study Indicates That Selenium
May Be Protective Against Advanced
Prostate Cancer

Selen jest pierwiastkiem będącym w centrum
uwagi onkologów. Niedobór selenu prowadzi do nowotworów – częściej u mężczyzn niż u kobiet. Dawka
dzienna selenu powinna wynosić 55-70 mikrogramów,
tak ilość zapewnia prawidłowe funkcjonowanie enzymów,
których aktywność zależy od tego pierwiastka. Zawartość
selenu w warzywach i owocach jest zależna od zawartości
selenu w glebie. Tereny Stanów Zjednoczonych oraz
Kanady należą do bogatych w selen, natomiast w Europie, w tym także w Polsce, stężenie selenu w glebie jest
2-4-krotnie niższe. Bogate w selen warzywa to brokuły,
brukselka, cebula, czosnek. Selen znajduje się także
w mięsie, żółtkach jaj, rybach i owocach morza. Spożyty
selen jest dystrybuowany po całym organizmie, przy
czym największe jego stężenie jest w tarczycy, gdzie jest
niezbędny do produkcji hormonów. Niedobór selenu
sprzyja niedoczynności tarczycy, depresji, chorobie
Alzheimera, miażdżycy.
W wielu badaniach stwierdzono zależność pomiędzy niedoborem selenu a zapadalnością na raka
prostaty. Ponieważ selen jest gromadzony w narządach
płciowych, u mężczyzn zagrożenie rakiem prostaty jest
większe w razie niedoboru tego pierwiastka. Zapadalność
na raka prostaty jest u Amerykanów 30-krotnie większa
niż u Japończyków z powodu różnic w diecie – Japończycy zjadają więcej warzyw i ryb morskich. Przypadki
raka prostaty są bardzo rzadkie u Inuitów na Grenlandii,
gdzie tradycyjna dieta jest bogata w nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3 i selen z ryb morskich.
Dr Milan S. Geybels i wsp. z Maastrich Univeristy
w Holandii przeprowadzili prospektywne badania 58 279
mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat. Obserwacja rozpoczęła się w 1986 roku i trwała średnio 17,3 lat. Celem
było przeanalizowanie różnych zależności pomiędzy
selenem a zapadalnością na raka prostaty. Okazało
się, że interesującym biomarkerem jest stężenie selenu
w paznokciach, bo odzwierciedla ono długoterminową
ekspozycję organizmu na ten pierwiastek, w odróżnieniu
od stężenia we krwi odzwierciedlającego ekspozycję
krótkoterminową.
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Mężczyźni z wysokim stężeniem selenu w paznokciach byli aż o 60% mniej zagrożeni rakiem prostaty
niż mężczyźni z niskim stężeniem tego pierwiastka.
Nie sposób nie zauważyć, że poszukiwanie innych
biomarkerów zlokalizowanych w paznokciach mogłoby
znakomicie rozwiązać wiele problemów trapiących
metodologię opartą na pobraniach krwi.
4. Engineered Antibody Demonstrated
Safety, Efficacy in Wide Range of
Advanced Tumors

Kolejne doniesienia dotyczyły nowych leków
w onkologii, a pierwszym z nich jest przeciwciało monoklonalne o symbolu MPDL3280A. Jego skuteczność
badana jest w różnych nowotworach, w tym raka płuc,
nerek, okrężnicy i żołądka.
Grupa leków anty PD-1 / anty PD-2 ma działanie
immunosupresyjne. Są to przeciwciała monoklonalne
skierowane przeciwko receptorowi immunoregulatorowemu PD-1 lub PD-2 (ang. programmed death) na
powierzchni limfocytów T. Leki te, blokując aktywację
receptorów PD-1 / PD2, powodują aktywację limfocytów T i odpowiedź immunologiczną przeciwko
komórkom nowotworowym.
Przeciwciało MPDL3280A było podawane co 3
tygodnie w dawkach zróżnicowanych od 0,01 mg/kg
do 20 mg/kg 30 pacjentom z różnymi nowotworami,
lokalnie zaawansowanymi lub przerzutowymi. Nie
obserwowano istotnych objawów toksycznych nawet
przy dużych dawkach. Wyniki dotyczące rezultatu
leczniczego będą opublikowane po skompletowaniu
całej grupy pacjentów, jaką przewiduje protokół badania.
5. RNA Interference Drug Demonstrated
Activity and Safety in Phase I Trial

Jeszcze bardziej skomplikowany mechanizm
mają leki działające przez interferencje RNA (RNAi).
Powodują one wyciszanie lub wyłączanie ekspresji genu
przez dwuniciowy RNA o budowie i sekwencji zbliżonej
do sekwencji DNA wyłączanego genu.
W mechanizmie tym działa lek oznaczony symbolem TKM-080301, skierowany przeciwko kinazie
polopodobnej 1 (PLK1). Jest ona ważnym czynnikiem
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regulującym przebieg cyklu komórkowego. PLK1 jest
najlepiej poznaną kinazą z tej rodziny. Występuje w tkankach o potencjale proliferacyjnym, takich jak tkanka
łożyska, śluzówka macicy, szpik kostny oraz komórki
nowotworów złośliwych. PLK1 kontroluje przebieg mitozy. Wysoka ekspresja PLK1 jest związana z inwazyjnym
wzrostem nowotworu i złą prognozą.
Dr R. Ramanathan i wsp. przedstawili wstępne
wyniki I fazy badania 23 pacjentów, którzy otrzymywali
zróżnicowane dawki leku od 0,15 mg/kg do 0,9 mg/kg
co tydzień. Działania niepożądane, łagodne do umiarkowanych, to gorączka, dreszcze, nudności i osłabienie,
duszność, trombocytopenia.

Trudny wybór drogi
Można dziś bezpośrednio uczestniczyć w interesujących kongresach, można przenieść się w wyobraźni
za pomocą zasobów internetowych na miejsce obrad.
Osoby, które przez chwilę chciałyby poczuć atmosferę
tych bardzo interesujących obrad AACR, mogą to zrobić,
oglądając webcasty pod adresem http://webcast.aacr.org/.
Szczególnie godne uwagi jest wystąpienie dr. Jose Baselga,
przedstawiającego podsumowanie poszukiwań badaczy
z kilku ośrodków amerykańskich na temat roli biomarkerów w raku piersi, dostępne pod adresem http://webcast.
aacr.org/console/player/19916?mediaType=slideVideo&.

6. High Calcium Intake Associated With
Reduced Colorectal Adenoma Risk in
Certain Individuals

Kolejny jon-bohater na waszyngtońskim kongresie to wapń. Dotychczasowe badania nad związkiem
podaży wapnia z zagrożeniem gruczolakiem lub rakiem
jelita grubego nie były jednoznaczne. Okazuje się, że zależało to od obecności specyficznych genów. Dr Xiangzhu
Zhu i wsp. ze Stanów Zjednoczonych przebadali 1818
osób chorych i 3992 osoby stanowiące grupę kontrolną.
Kluczowe dla redukcji ryzyka gruczolaka i raka jelita
grubego są geny KCNJ1 i SLC12A1, które mają istotne
znaczenie w reabsorpcji wapnia w nerkach. Osoby ze
zmianami w tych genach w razie spożywania mniej
niż 1000 mg wapnia dziennie mają zwiększone ryzyko
zachorowania na gruczolaka lub raka jelita grubego.

Ilustracja z licznymi światłami ulicznymi dobrze
oddaje dylemat współczesnej onkologii – według wskazań
którego z jarzących się świateł powinniśmy iść i wierzyć,
że wybraliśmy odpowiednią drogę?
Można sądzić, że najwięcej satysfakcji dostarczy
nam „droga przez białka”.
Krystyna Knypl
internista

Nowości
Młode kobiety z zawałem serca
U młodych kobiet, które
zachorowały na zawał serca,
częściej występują czynniki
ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu
z mężczyznami zawałowcami. Donoszą o tym dr Rachel
Dreyer i wsp. w abstrakcie „Sex
differences in pre-event health
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status of young patients with
acute myocardial infarction:
The VIRGO Study”. W badaniu uczestniczyło 2990 kobiet
i mężczyzn po zawale serca.
Średnia wieku wynosiła 48 lat.
Porównując osoby, które
w młodym wieku przebyły
zawał serca, stwierdzono także

inne różnice – kobiety częściej
miały bóle w klatce piersiowej
oraz żyły w gorszych warunkach socjalno-ekonomicznych.
Słabsza też była ich kondycja
fizyczna i intelektualna.
Kobiety, które przeszły zawał serca w wieku 55 lat lub
młodszym, znamiennie częściej

niż mężczyźni miały otyłość,
niewydolność krążenia, niewydolność nerek i przebyty udar
mózgu. Natomiast u mężczyzn
częściej występowały zaburzenia lipidowe.
Źródło: http://www.
medpagetoday.com/Cardiology/
MyocardialInfarction/39171
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Ja i medycyna
Gdy nie możesz zostać królem – zostań lekarzem

(hinduskie)

Na tropie Asklepiosa*
Źródło: T. Brzeziński Historia medycyny. PZWL Warszawa 1988

Eugeniusz Niemiec

Na rozdrożu
Problem wyboru zaworodzinno-domowe odgrywa tu znaczącą rolę inspirującą.
du staje przed młodym człoA jak było ze mną? Opowiem.
wiekiem zazwyczaj 1-2 lata
Moje pokolenie doskonale wie, że dzieciństwo
przed maturą. W rodzinnym
i lata dorastania przypadły nam w najmniej korzystnym
gronie zaczyna się wałkowanie
okresie, bo podczas II wojny światowej i w bardzo
rozmaitych możliwości, rozpatrudnych latach powojennych. Wyrażało się to wietrywanych
pod
kątem
ambicji
loletnim poczuciem zagrożenia egzystencji fizycznej,
Rzymski posąg Asklepiosa
z II w. n.e.
rodziców, względów materialepizodami głodu lub niedożywienia, a także licznymi
nych i możliwości uzyskania zatrudnienia, szczególchorobami (wspomnę tylko własne choroby w dziecińnych uzdolnień kierunkowych, czy też tzw. powołania.
stwie: gruźlica, żółtaczka, dur brzuszny, ostra choroba
Współcześnie do tych elementów dochodzi
reumatyczna), które to okoliczności sprawiły,
jeszcze troska o wybór rodzaju szkoły, a w dalże mój rozwój fizyczny był daleki od norszej perspektywie wybór miejsca ewentualnej
malnego: byłem drobny, chudy, znacznie
emigracji zarobkowej. Nieliczni i stosunkowo
słabszy fizycznie od rówieśników, cierpiałem
zamożni wybierają od razu studia zagraniczna dotkliwe bóle głowy. Miała mama ze mną
ne, mające im ułatwić przyszłe ustawienie się
masę kłopotów. Najczęściej leczyła mnie sama
w zawodzie.
rozmaitymi ziołami, wodolecznictwem wg
Trzeba przyznać, że pokolenie matuKneippa, bardzo sporadycznie udawało się
rzystów 1952 roku, do którego należę, nie
zasięgnąć porady jakiegoś lekarza. Dopiero
miało aż tylu problemów do rozwiązania, bo Między maturą
podczas nauki w sanockim gimnazjum i lia studiami (1952 r.)
– w zasadzie – wystarczało nieźle zdać egzamin
ceum złapałem nieco równowagi fizycznej, ale
wstępny, mieć odpowiednie pochodzenie społeczne
ciągle jeszcze odstawałem od rówieśników, a dopiero
i – co ważne – nie wzbudzać zastrzeżeń politycznych.
podczas studiów w Krakowie nadrobiłem zaległości
Z mojej klasy maturalnej na studia wyższe dostało się
rozwoju fizycznego.
¾ kolegów (liceum męskie).
Na wstępie muszę wyjaśnić, że nie wierzę w po*Asklepios – grecki bóg sztuki lekarskiej, syn Apollina i Koronis,
wołanie do zawodu lekarza, którym niektórzy kandydaci
urodzony cięciem cesarskim wykonanym na zabitej matce.
uzasadniają wybór kierunku studiów, plotąc banialuki
Rażony piorunem przez Zeusa, gdy w swej sztuce posunął
o zamiłowaniu, bawieniu się od dzieciństwa w lekasię do wskrzeszania zmarłych. Czczony w Grecji do IV w.
rza i leczenie, krojenie z zamiłowaniem żab (co raczej
n.e. Nawet chrześcijanie odwiedzali jego świątynie i tam się
poddawali leczeniu (co potępiał św. Hieronim). Dziewiętsugeruje skłonności sadystyczne), albo też emanują
nastym potomkiem Asklepiosa miał być największy lekarz
nieprzepartą potrzebą pomocy bliźniemu. Wyznaję, że
grecki Hipokrates. W Rzymie kult Asklepiosa wprowadzono
żadna z ww. motywacji, w moim wypadku, nie znalazła
w czasie zarazy w 293 roku p.n.e. i nazwano go Eskulapem
potwierdzenia. Mam natomiast wrażenie, że środowisko
(Aesculapius).
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Wpływ rodziców
Rozmowy o wyborze drogi zawodowej rozpoczęły
się w gronie rodzinnym, gdy byłem uczniem X-XI klasy.
Ojciec uchylił się od sugestii, pozostawiając mi swobodę
wyboru. Podobne stanowisko zajęła mama, jednakże
dodała następujący komentarz: Wiesz, ja zawsze chciałam
zostać lekarzem. Niestety, warunki materialne na to nie
pozwoliły i nie dane mi było zrealizować tego marzenia.
Cieszyłabym się, gdybyś wybrał medycynę. Była to taka
niewiążąca sugestia.
Warto wspomnieć, że moja mama, z zawodu
nauczycielka, miała sporą wiedzę medyczną nabytą
w drodze samokształcenia. Posiadała książki medyczne, wierzyła w skuteczność
wodolecznictwa wg metody
ks. Kneippa, znała zioła lecznicze, umiała stawiać bańki,
nauczyła się także dawania
zastrzyków domięśniowych.
Z tych znachorskich i paramedycznych umiejętności mamy korzystała cała
wieś, w której mieszkaliśmy,
zwłaszcza w zakresie ówczesnej rewelacji na wszelkie Strona tytułowa książki o wodolecznictwie ks. S. Kneippa.
zakażenia, jaką była wstrzykiwana domięśniowo penicylina oleista. Okoliczni
lekarze posyłali pacjentów na zastrzyki do mamy, była
bowiem jedyną osobą w okolicy umiejącą je robić, chociaż bez żadnych uprawnień. Bóg strzegł, że nigdy
nie zdarzyło się żadne powikłanie (zwłaszcza odczyn
uczuleniowy bądź wstrząs anafilaktyczny), tym bardziej
że nikt wówczas jeszcze nie robił prób uczuleniowych,
ani nie posiadał zestawów przeciwwstrząsowych. Mamę
wzywano również do zachorowań we wsi, a ona – po
rozeznaniu sprawy – stosowała jakieś proste zabiegi
wodolecznicze czy leki (np. aspirynę, piramidon), lub
kazała wzywać lekarza albo wieźć pacjenta furmanką
do odległego o 15 km szpitala w Sanoku. Stosowała np.,
z dobrym efektem, wypróbowany wielokrotnie na sobie
sposób leczenia anginy ropnej, polegający na ściąganiu
nalotów z migdałków szpatułką lub łyżeczką, a następnie
solidnym pędzlowaniu gardła roztworem jodyny. Anginy
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znikały prawie błyskawicznie, bez żadnych antybiotyków.
W przypadku zakażonych ran kończyn, z towarzyszącym
zapaleniem naczyń chłonnych (szła wówczas od rany do
pachy, budząca lęk pacjentów, czerwonofioletowa pręga),
bardzo skuteczne były kąpiele kończyny w naparze siana.
Była to działalność o charakterze charytatywnym, bo
mama nie pobierała za usługi żadnych pieniędzy, ale
czasem ktoś rewanżował się jajkami, serem, masłem
czy wędliną świąteczną.
Jestem przekonany, że gdy doszło do zdeklarowania się co do kierunku studiów, to poddałem się
sugestii mamy, popartej jej osobistym zaangażowaniem
w sprawy zdrowia naszej wsi i zdecydowałem o złożeniu dokumentów na krakowską Akademię Medyczną.
Wybrałem jednak kierunek studiów stomatologicznych,
kierując się informacją, że na stomatologię jest mniejsza
konkurencja niż na wydział lekarski. Było to – o ile pamiętam – ok. 5 kandydatów na 1 miejsce na stomatologii,
natomiast na lekarski starało się ok. 8 kandydatów na
1 miejsce. Pozostawało jeszcze zdać pisemny i ustny
egzamin wstępny i oczekiwać rezultatów.
Trudny start
Podczas egzaminów wstępnych w Krakowie, które
trwały 2 tygodnie, znalazłem czasowe lokum w Domu
Akademickim. Na egzamin pisemny z biologii i chemii
przyszło mrowie (ok. 600) kandydatów, w tym niektórzy
w regionalnych strojach góralskich, co – jak później się
okazało – miało pozytywny wpływ na wynik egzaminu.
Kto nie zdał pisemnego, odpadał. Część ustna egzaminu
była raczej rozmową kwalifikacyjną z komisją złożoną
z władz Akademii i czynników politycznych, strzegących
„prawidłowości” naboru. Komisja wertowała dokumenty,
wszelkie opinie i rozpytywała raczej o sprawy społeczno-polityczne, przeszłość kandydata, a zwłaszcza jego
rodziców, sytuację rodzinno-materialną itp., po czym
były ogłoszone listy przyjętych na studia, nieprzyjętych
z braku miejsc i nieprzyjętych z powodu niezdania egzaminu. Trzeba było sporo czasu poświęcić i nie oszczędzać
łokci, aby dopchać się w dniu ogłoszenia list do tablicy
ogłoszeń w dziekanacie przy ul. św. Anny 12. Radość
moja była wielka, gdy dostrzegłem swoje personalia na
liście przyjętych.
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Z chwilą stania się studentem stanąłem przed
problemem mieszkania w Krakowie, bo – niestety – nie
otrzymałem miejsca w domu akademickim, ani stypendium. Przez jakieś dalsze znajomości mamy znalazłem
pokój na peryferiach Krakowa, przy rodzinie maszynisty
kolejowego. Przygarnąłem do pokoju kolegę z mojej klasy
maturalnej, który również dostał się na stomatologię,
i razem 1 października 1952 r. rozpoczęliśmy studenckie
życie, które w ówczesnych warunkach cechowała całodzienna bieganina na wykłady i ćwiczenia, rozrzucone
w różnych miejscach Krakowa.

sekcyjny. Wyraźnie przyjemniejsze były ćwiczenia na
żywym modelu, który zwykle był typowany spośród co
dorodniejszych studentek i studentów. W mojej grupie
typowaliśmy do ćwiczeń na żywym modelu urodziwą
koleżankę Żydówkę, która zresztą specjalnie nie oponowała, i z zapałem poznawaliśmy różne szczegóły
anatomiczne ciała kobiecego (jednak z pominięciem
tych najciekawszych).
Pierwszy rok medycyny był niewątpliwie najtrudniejszy w całych studiach, bo nie tylko trzeba było
sprawnie dostosować się do całkowicie nowego trybu

Grupa studentów stomatologii, 1953 r. (autor pośrodku)

Na adeptach I roku największe wrażenie robiła
oczywiście nauka anatomii, a w szczególności sekcje
zwłok, co dla niektórych (zwłaszcza dziewczyn) było
wysoce traumatycznym przeżyciem, w nielicznych wypadkach skłaniającym nawet do porzucenia studiów.
Wśród niższego personelu Zakładu Anatomii Prawidłowej, zwanego „Theatrum Anatomicum” i studentów
krążyły wówczas wieści, że „nasze” zwłoki to zamordowani więźniowie lub partyzanci ruchu oporu, które UB
oddawał Akademii Medycznej bezimiennie na materiał
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życia i nauki, ale przede wszystkim dlatego, że nie można
go było repetować, niezaliczenie bowiem pierwszego
roku oznaczało pożegnanie się ze studiami.
Student AM, jeśli nie był mieszkańcem Krakowa,
żywił się sam, bądź korzystał z obiadów w stołówce
studenckiej, rzadziej w barze mlecznym. Na tzw. stancji
podstawą egzystencji był własny chleb, herbata, cukier
i ew. coś do chleba. To „coś” przysyłali pocztą rodzice. W moim wypadku były to paczki (otrzymywane
średnio raz w miesiącu) z jajkami, serem, masłem lub
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Theatrum Anatomicum

smalcem, czasem pieczony kurczak, jabłka i zawsze
gotowane ruskie pierogi (do odsmażania). Aprowizację wpychałem między podwójne okna, bo tam było
najchłodniej, a o lodówkach nikt wtedy jeszcze nie
słyszał. Natomiast masło w ciepłej porze roku trzymałem w garnuszku, pod lustrem codziennie zmienianej zimnej wody. Moje ulubione pierogi – niestety
– szybko się psuły i przed odsmażeniem trzeba je było
solidnie zmywać i czyścić z pleśni, bo o wyrzuceniu
jedzenia mowy być nie mogło. Zapasy żywnościowe
otrzymywane z domu solidarnie dzieliliśmy z wyżej
wspomnianym kolegą.
Mój współlokator Jurek był fajnym kolegą,
tylko miał uciążliwy dla mnie zwyczaj uczenia się po
nocach (nieraz do trzeciej, czwartej nad ranem), co
oczywiście powodowało, że palił światło, przeszkadzające mi spać. Również nasi gospodarze, żyjący bardzo
oszczędnie, niezbyt miło widzieli długo świecącą się
żarówkę w naszym pokoju. Nie pamiętam już z jakiego
powodu, po I roku gospodarze wypowiedzieli nam
najem pokoju i trzeba było szukać nowego lokum.
Znaleźliśmy je na Stradomiu, obok kina „Warszawa”,
gdzie w małym, położonym w tzw. amfiladzie, pokoju
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mieszkaliśmy w czwórkę, wraz z dwoma studentami
Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez nasz pokoik
przechodzili do swojego pokoju notorycznie podchmieleni, a przynajmniej raz w tygodniu solidnie zalani,
gospodarze mieszkania. W tym lokum dotrwaliśmy do
końca studiów. Studenckie dni i noce to jednak temat
na zupełnie inną opowieść i każdy je zna z własnego
doświadczenia, bo losy studenterii po części bywają
zbieżne, ale też każdy z nas miał zapewne własne
i niepowtarzalne przeżycia.
W moim wypadku do takich niepowtarzalnych
zdarzeń doszło na przełomie III i IV roku studiów.
Uważam, że miały one istotny wpływ na moje dalsze
losy i dlatego – jak sądzę – warto o nich opowiedzieć.
Wolta na półmetku
Jak wspomniałem, starając się na studia lekarskie,
trafiłem ze względów taktycznych na stomatologię. Trzy
pierwsze lata studiów były wspólne z wydz. lekarskim,
natomiast od czwartego roku stomatologia szła odrębnym kursem. W związku z tym ostatnim momentem
przejścia na kierunek lekarski był czerwiec 1955 roku,
kończący III rok studiów.
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Rektorskie serce
Sesję egzaminacyjną (7 egzaminów) przeszedłem gładko, z jednym wyW lipcu odpocząłem, odkarmiłem
jątkiem, dotyczącym przedmiotu o nazwie
się u mamy i pełen nowych sił, sierpień
patologia. Był to mój ostatni egzamin w tej
poświęciłem na naukę oblanej patologii.
sesji (28 czerwca). Pech chciał, że przez
Niebawem nadeszła wiadomość, że 3 września mam się stawić na egzamin poprawtydzień przed egzaminem walczyłem
kowy u prof. Giędosza. Egzamin, zgodnie
z ciężką biegunką, spowodowaną – jak
sądziłem – przejedzeniem się surowym
z rektorskim obyczajem, znów odbywał
się głęboką nocą. Około 1.30 zdawałem
rabarbarem z cukrem. Biegunka mocno
mnie wycieńczyła, nie miałem sił na naukę,
jako ostatni tej nocy poprawkowicz. Tym
razem na wszystkie pytania odpowiadaa dodatkowo profesor patologii, a zarazem
ówczesny rektor naszej Akademii Broni- JM Rektor AM prof. dr hab. łem wyczerpująco, a nawet powiedziałbym
sław Giędosz, miał zwyczaj egzaminować Bronisław Giędosz (1905-1970) śpiewająco, co – ku mojemu zdumieniu
– zaowocowało oceną bardzo dobrą, postawioną obok
nocami, bo dnie wypełniały mu inne obowiązki. Gdy
tej czerwcowej niedostatecznej. Prof. Giędosz był znany
około północy zasiadłem przed obliczem rektora
jako wymagający i surowy egzaminator i bardzo rzadko
i egzaminatora, to marzyłem raczej o tym, aby jak
sięgał po ocenę najwyższą, zwłaszcza w terminach ponajprędzej wyjść, bo wydawało mi się, że zasłabnę.
prawkowych. Profesor zanim oddał mi indeks, staranNa dwa kolejne pytania nie byłem w stanie udzielić
nie go obejrzał (głównie oceny z innych przedmiotów,
jakiejkolwiek sensownej odpowiedzi, co oczywiście
personalia itd.). W wyniku oględzin padło dodatkowe
oznaczało ocenę niedostateczną, zresztą jedyną podpytanie: „– A pan to jesteś ze wschodu?” Sam był lwowiaczas całych studiów. Pozostały mi dwa dni (do końca
kiem i pracownikiem naukowym (docentem) fakultetu
czerwca) na złożenie podania do Rady Wydziału
medycznego lwowskiego uniwersytetu, i przybył do
Lekarskiego o przeniesienie mnie ze stomatologii na
Krakowa jako repatriant. Powyższe pytanie zapoczątlekarski. W mojej sytuacji okazało się to niemożliwe,
kowało następujący dialog:
bo z powodu nieszczęsnej patologii nie ukończyłem
Ja: – Tak jest, panie rektorze, urodziłem się w samjeszcze III roku i dlatego takie podanie nie mogło
borskim, a mieszkałem k. Stanisławowa.
być rozpatrzone.
Prof.: – A jakby była taka możliwość, to wracałbyś
Ludowe porzekadło mówi, że nie ma niczego
pan do Lwowa?
złego, co by na dobre nie wyszło. Jak się później doJa: – Tęsknię za krainą mojego dzieciństwa, ale
wiedziałem, nie składając podania niczego nie stracipowrót tam nie wydaje mi się możliwy.
łem, bo prawie wszystkie złożone w terminie podania
Prof.: – Bo widzisz pan, ja to bym wracał do
o przeniesienie (a było ich ok. 50) Rada Wydziału
Lwowa pierwszym transportem!
odrzuciła jako nieuzasadnione. Prodziekan ds. stomaW tym miejscu kazał sobie i mnie podać kawę.
tologii był nieugięty i uważał, że jak ktoś dostał się na
Była godz. ok. 2.00 w nocy.
stomatologię, to ma ją kontynuować i basta („ojczyzna
Prof.: – A pan to jesteś na stomatologii?
czeka na stomatologów”). Jedynie 2 lub 3 osoby, w wyJa: – Tak jest, panie rektorze.
niku odwoławczych nacisków ze strony Ministerstwa
Zdrowia i interwencji czynników partyjnych, zostały
Prof: – Widzę z dzisiejszego egzaminu, że pan
powinieneś być lekarzem, a nie dentystą, bo pan umiesz
przeniesione. W tej sytuacji uznałem, że zabieganie
logicznie myśleć. Jak się to stało, że pan oblałeś w czerwcu?
o przeniesienie nie rokuje żadnych szans i pogodziłem
Ja: – Panie rektorze, nie miałem wówczas sił
się z myślą, że zostanę stomatologiem, wobec czego
do nauki z powodu choroby jelit, która mnie dotknęła
udałem się na wakacyjny odpoczynek do rodziców
pod Sanokiem.
właśnie w czerwcu.
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Jeszcze chwilę opowiadał z nostalgią o Lwowie,
podzielił się zdumieniem na temat jednego ze zdających bez powodzenia przede mną kolegów, który
też pochodził z kresów („No widzisz pan, on też ze
wschodu, a taki bałwan”), po czym dopiliśmy kawę
i pożegnawszy się z rektorem, opuściłem nocą Zakład
Patologii.
Wynik egzaminu, a zwłaszcza rozmowa
przy kawie, napełniły mnie euforią, i gdy wracałem truchcikiem na stancję, przyszła mi do głowy
myśl, czy by nie było rzeczą roztropną poprosić
rektora o przeniesienie mnie na lekarski. Zaraz
następnego (a właściwie już tego samego) dnia rano
wysmażyłem w tej sprawie podanie do Jego Magnificencji,
dołączając wykaz ocen egzaminów z trzech lat studiów.
Z podaniem poleciałem do rektoratu, gdzie okazało się,
że rektora nie ma, a sekretarka, gdy dowiedziała się, o co
mi chodzi, groźnie na mnie fuknęła, że rektor takich
spraw nie załatwia, tylko Rada Wydziału, ale i tak jest
już dwa miesiące po terminie, więc szkoda zachodu. Nie
chciała w ogóle przyjąć podania i wręcz mnie wyrzucała
z sekretariatu, bo ona „nie ma czasu na jałowe rozmowy”.
Uparłem się, argumentując, że każde podanie powinna
przyjąć, nawet takie, które nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie. Nie mogąc się mnie pozbyć, zrobiła
obrażoną minę i rzekła podniesionym głosem: „Niech
panu będzie, dam jutro podanie panu rektorowi, ale niech
pan na nic nie liczy.” „Dziękuję pani za uprzejmość i do
widzenia” – rzekłem i opuściłem wiedźmę.
Wróciłem na stancję, spakowałem manatki i pojechałem do domu na resztę wakacji, prawie zapominając
o sprawie. Około 20 września listonosz przyniósł do
domu list z pieczątką Rektoratu AM na kopercie. Pomyślałem, że wewnątrz jest informacja o negatywnym
załatwieniu mojego podania. Nerwowo rozerwałem
kopertę, wyjąłem karteczkę z podpisem rektora, na której
czarno na białym stało napisane, że moja prośba została
rozpatrzona pozytywnie, a formalności należy załatwić
w Dziekanacie Wydz. Lekarskiego. Opanowała mnie
nieopisana radość, która udzieliła się także rodzicom,
którym dopiero wtedy opowiedziałem o rozmowie
z rektorem po egzaminie i pozostawionym na łasce
wiedźmy z rektoratu podaniu. Za kilka dni trzeba już
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Bez tego jednozdaniowego pisemka
nie byłbym lekarzem

było jechać do Krakowa, by dokonać wpisu na Wydział
Lekarski i rozpocząć IV rok studiów.
Gdy wkroczyłem do dziekanatu Wydz. Lekarskiego, kierująca sekretariatem p. Róża (nb. bardzo
przychylna studentom), nim jeszcze wyjawiłem sprawę,
uprzedziła mnie, mówiąc: „Wiemy, wiemy. pan rektor
tylko pana jednego przeniósł na lekarski”. Formalności
popłynęły gładko i w ten sposób zmieniłem kierunek
studiów. Rozpoczął się rok akademicki, a ja nie mogłem
opędzić się od pytań, ani wytłumaczyć przed koleżankami
i kolegami ze stomatologii, którym manewr przeniesienia
się nie powiódł, jak to się stało, że mnie rektor przeniósł? czyje miałem poparcie? ile mnie to kosztowało?
itp. Oczywiście nikt nie uwierzył w prawdziwą wersję
wydarzeń i tak już zostało.
Kilka dni po inauguracji roku akademickiego
wybrałem u krakowskich kwiaciarek na Rynku Głównym bukiet pięknych róż, opatrzyłem go podpisanym
bilecikiem i udałem się do rektoratu. Oczywiście rektora znów nie było, a na stanowisku tkwiła rektorska
wiedźma. Kwaśno się uśmiechnęła, więc ją uprzedziłem,
że ten bukiet nie jest dla niej, ale proszę, aby go (wraz
z bilecikiem) przekazała panu rektorowi, a przy okazji,
aby skorygowała swoje mniemanie o jej przełożonym. To
była taka moja mała zemsta na niej za utarczkę przy składaniu podania. Znów zdawkowo i kwaśno uśmiechnęła
się i skwitowała: „istotnie, nie spodziewałam się takiej
decyzji rektora”. Rozstaliśmy się w przyjaźni i myślę, że
bukiet trafił do adresata.
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Szybko minęły dwa lata, dobrnąłem do końca
studiów i przyszło mi na myśl, że byłoby rzeczą właściwą
ponownie odwiedzić rektora i poinformować go o efektach jego decyzji sprzed dwu lat, i oczywiście jeszcze raz
podziękować. Tym razem do Zakładu Patologii wybrałem
się wieczorem. Po pokonaniu oporu odźwiernego Jana
zostałem wpuszczony do gabinetu rektora. Paliła się tylko
lampka na biurku, przy którym profesor coś pisał. Przypomniałem się rektorowi jako ten student sprzed dwóch
lat, którego był łaskaw przenieść ze stomatologii na lekarski, i że tym razem przyszedłem podziękować za studia,
dzięki którym udało mi się zrealizować mój pomysł na
życie zawodowe. Przypomniał sobie mnie natychmiast,
zamówił u Jana dwie kawy i zaprosił na fotel.
– Widzisz pan, skorzystałem wówczas z rektorskiego
prawa jednoosobowej decyzji. Nie musiałem się nikomu
tłumaczyć, ani uzasadniać postanowienia, które podjąłem
na zasadzie wyjątku od obowiązującej reguły – powiedział
do mnie. Prosiło się zapytać, czym sobie zasłużyłem na
tak wyjątkowe potraktowanie, ale wydało mi się wówczas,
że jest ono zbędne, bo przyczyny owej sympatii były raczej
oczywiste. Mam tu na myśli moje kresowe pochodzenie

i wynik egzaminu z patologii. Był bardzo sympatyczny,
wypytywał o rodziców, o moje i rodziny losy wojenne,
o zamiary zawodowe (miejsce pracy, zainteresowania
i przyszłą specjalizację, itp.). Poinformowałem go, że
na staż lekarski wybrałem szpital w Krynicy. Pochwalił
decyzję, okazało się, że zna niektórych krynickich lekarzy
i podoba mu się uzdrowisko. Dopiliśmy kawę, rektor
uściskał mnie serdecznie, życzył powodzenia w zawodzie i zakończył słowami, które do dzisiaj brzmią mi
w uszach: – Jedź pan do tej Krynicy. A gdyby panu było
kiedy źle, to przychodź pan bez wahania. Stary Giędosz
jak będzie żył, spróbuje pomóc.
Ze ściśniętym ze wzruszenia gardłem pospiesznie
opuściłem gabinet tego niezwykłego Człowieka, którego Opatrzność postawiła na mojej drodze do zawodu.
Więcej go nie spotkałem. Zmarł w 1970 roku, o czym
się dowiedziałem z nekrologu w gazecie.
Przypadkowy wybór
Miałem przeczucie, że gdybym wówczas zasugerował rektorowi, że chcę pozostać w którejś z krakowskich klinik, uczyniłby wszystko, aby mi znaleźć

Na wycieczce w Krynicy, maj 1957 r. Autor po prawej, z ugrzecznionym przedziałkiem, w jasnym prochowcu, pod krawatem
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zaoferowane mieszkanie rodzinne w nowym,
tam etat. Ale ja zupełnie nie widziałem się
służbowym bloku przyszpitalnym, spowodow klinicznym tłumku i już wówczas uważałem, że szlify i doświadczenie lekarskie lepiej
wały, że zdecydowałem się tu pozostać. Tu
założyłem rodzinę i w rezultacie... spędziłem
zdobywać na prowincji. Życie potwierdziło
ten pogląd. O wyborze Krynicy na miejsce
całe dorosłe życie. Życie to obfitowało w wiele
chwil pięknych i satysfakcji nieosiągalnych
pierwszej pracy zadecydowało przypadkowe
w innych zawodach, ale też zdarzały się mozdarzenie. Pod koniec V roku studiów Katedra
Chorób Wewnętrznych prof. Tempki, w ramach
menty trudne, czasem dramatycznie przykre.
W 1958 r. z jeszcze
ćwiczeń z interny, organizowała dla studentów ciepłym dyplomem
Ale to już temat na zupełnie inną opowieść.
jednodniową wycieczkę szkoleniową do Kry- lekarza w kieszeni
nicy, dla praktycznego zaznajomienia się z zakładami
Czas podsumowań
Mogę dzisiaj powiedzieć, że wybór zawodu i Kryi zabiegami balneologicznymi oraz organizacją leczenia
sanatoryjnego. Pod koniec maja 1957 r. wsadzono 2 lub
nicy jako miejsca jego realizacji okazał się trafny, co oczywiście nie oznacza, że nie było epizodów (na szczęście
3 grupy studenckie do nocnego pociągu osobowego reniezbyt długich), w których rozważałem opuszczenie
lacji Kraków-Krynica. Około godz. 8 rano powitała nas
tego uzdrowiska. Czy spełniły się moje cele i ambicje
miejscowość pełna słońca, zieleni, zapachu kwitnących
zawodowe? Uważam, że na to pytanie także powinienem
drzew i krzewów. Cały dzień pracowicie oprowadzano
udzielić odpowiedzi pozytywnej, bo zdobyłem specjanas po uzdrowisku, pokazując to i owo, podano obiad
lizację w dwóch dyscyplinach medycznych, mających
w sanatorium Nowy Dom Zdrojowy, a po obiedzie
największe zastosowanie w praktyce lekarskiej na tym
dano około dwóch godzin na samodzielne oglądanie
Krynicy. Ogląd kurortu w najpiękniejszej wiosennej
scenerii zrobił na mnie duże wrażenie; wydawał się
czymś w rodzaju ogrodów Edenu. Nocnym pociągiem
w odwrotną stronę powróciliśmy do krakowskiej szarej
rzeczywistości.
Minęło kilka miesięcy, podczas których zdawaliśmy końcowe egzaminy, a po ich pomyślnym zaliczeniu trzeba było udać się do dziekanatu, aby pobrać
skierowania na roczny staż lekarski. W dziekanacie
przedstawiono nam (poszedłem tam z moją koleżanką
i przyszłą żoną) listę szpitali, które były uprawnione do
prowadzenia staży. Ku naszemu zdziwieniu na liście był
niedawno otwarty, nowy szpital krynicki. Natychmiast
odżyły wspomnienia wycieczki i wyboru dokonaliśmy
bez wahania. Sądziliśmy, że odbębnimy staż w pięknym
miejscu, a potem się rozglądniemy za stałym miejscem
pracy. Rzeczywistość jednak przerosła naszą wyobraźnię,
bo obok pięknej przyrody, górskiego klimatu i ładnych
krajobrazów, walorem Krynicy okazali się wspaniali
ludzie, pracujący tu wówczas w dość pionierskich warunkach. Niespotykane w Krakowie, dobre stosunki
międzyludzkie, życzliwość, koleżeńska pomoc, wspaniały szef tzw. starej daty, a może przede wszystkim,
W Pogotowiu Ratunkowym w Krynicy, z żoną Elżbietą, 1958 r.
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Pierwszy własny pojazd, WFM-125, 1959 r.

terenie, cieszyłem się zaufaniem pacjentów, przez 13 lat
byłem zastępcą ordynatora, a przez 21 lat ordynatorem
oddziału chorób wewnętrznych krynickiego szpitala.
Obecnie – będąc od 12 lat na emeryturze – nadal pracuję
na tzw. kontrakcie w dwu największych krynickich sanatoriach i sprawuję opiekę nad leczeniem sanatoryjnym
60 pacjentów w każdym turnusie.
Ambicji naukowych nigdy nie miałem, chociaż
takie predyspozycje niektórzy luminarze naszej medycyny mi przypisywali. Napisałem kilkanaście tzw.
oryginalnych opracowań naukowych, drukowanych
w fachowej prasie, ale nigdy mnie to poletko nie nęciło.
Wolałem pisywać do gazet. Miałem prawie ukończony
przewód doktorski, którego jednak nie doprowadziłem
do końca, gdyż zmarł, bardzo mi życzliwy, mój promotor,
prof. dr hab. Władysław Król z I Kliniki Kardiologii AM
w Krakowie, a nowego promotora nie chciało mi się już
szukać, gdyż doszedłem do wniosku, że tytuł „dr nauk
med.” niczego w moim życiu zawodowym nie zmieni,
więc szkoda czasu i starań.

2007 r. w Collegium Maius
UJ otrzymałem ponownie dyplom lekarza, tym razem złoty,
napisany po łacinie na tzw.
czerpanym papierze. O tej
wzruszającej uroczystości pisałem w „Gazecie dla Lekarzy”
(nr 6/2012, s. 24) w artykule
pt. „Alumnus Clarissimus”.
Z perspektywy półwiecza na własnym przykładzie wyraźnie widzę, jak
niewiele są warte wszelkie
młodzieńcze plany, misternie układane wg rozmaitych
scenariuszy i ambicji. Życie
bowiem – sterowane okiem Opatrzności – samo decyduje o wyborach i drogach, którymi będziemy żeglować.
Wystarczy tylko mieć otwarte zmysły, aby rozpoznawać
możliwości i znaki czasu.
Pisząc powyższe wspomnienie założyłem sobie, że
nie będzie w nim niczego z kręgu mojej długiej praktyki
zawodowej, natomiast starałem się pokazać niektóre
okoliczności i zdarzenia, które w moim wypadku odegrały ważną rolę w wyborze drogi wskazanej ongiś przez
Asklepiosa i (podobno) jego potomka w 19. pokoleniu,
ojca naszej profesji, Hipokratesa.
Eugeniusz Niemiec
specjalista chorób wewnętrznych
i balneoklimatologii oraz fizjoterapii
Nadal pracuję

Złoty dyplom
Minęło ponad 60 lat od decyzji o wejściu na
ścieżkę wiodącą śladami mitycznego Asklepiosa. Przed
6 laty Uniwersytet Jagielloński przysłał mi zawiadomienie, że szykuje uroczystość odnowienia dyplomu
lekarskiego w 50. rocznicę jego otrzymania. 2 czerwca
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Let’s go, Europe

Moskwo –
gdzie ty?
Jagoda Czurak

Kto wybrzydza na urodę Pałacu Kultury i Nauki, powinien obejrzeć budowle
spod tej samej sztancy, które znajdują
się w Moskwie. Nasz wyróżnia się koronkowymi detalami, jest na swój sposób lekki i pełen wdzięku.
Eldorado na Wschodzie
W Moskwie byłam kilka razy w latach osiemdziesiątych, po raz ostatni na początku epoki głasnosti.
W jednym z takich budynków był wtedy hotel „Ukraina”. Wyjechać prywatnie do ZSRR, bez zaproszenia od
mieszkańca? Nie, to nie było możliwe. Mnie wysyłała
centrala handlu zagranicznego, wyposażając w przydział
rubli. Nie chciałam ryzykować kontaktu z półświatkiem
i wymieniać na miejscową walutę dolarów. A kupić
wówczas w ZSRR było co: artykuły elektrotechniczne,
zabawki, kupony jedwabiu. Niektórzy kupowali złoto
(ale trzeba było mieć znajomości w sklepie). Każdy artykuł miał swój numer i oczywiście wymalowany napis
Сделано в СССР. Sfotografowana taca w kwiatki ma nr
MO-117-380. Wiele artykułów miało również wybitą
na stałe cenę, co było dowodem na niezmienność cen
przynajmniej dopóki ludzie nie wykupią całej partii
produkcyjnej. Teraz pewnie są kody kreskowe.
Byliśmy w tamtych czasach ubogim bratem, co ja
odczuwałam dotkliwie, próbując zarezerwować, drogą
służbową oczywiście, noclegi blisko centrum. Adres
przydzielonego hotelu otrzymywaliśmy na dzień przed
wyjazdem, zdarzały się lokalizacje wymagające półtoragodzinnego dojazdu metrem do miejsca spotkań
handlowych; czasem pokój nie miał drzwi, czasem
dostawałam koedukacyjny apartament, z kuchnią i salonem. Hotel „Ukraina” czy „Belgrad” to był dar losu,
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nagroda. Łatwiej było zorganizować czas wolny, gdy
mieszkało się w centrum. Bilet do metra kosztował
5 kopiejek, tyle ile w latach trzydziestych. Niektóre stacje
przesiadkowe przyprawiały o ból głowy podróżujących
obcokrajowców nieznających rosyjskiego. Można było
wrzucić do automatu monetę, chodzić korytarzami
i kładkami pod ziemią, po czym wyjść na ulicę, nie
przejechawszy się wcale, czego doświadczył kiedyś mój
szef. Pewnego razu wzięłam statyw, by fotografować
stacje na linii pierścieniowej: kryształowe żyrandole,
marmurowe ściany, freski z rolnikami i traktorzystkami.
Lud pracujący mógł obcować ze sztuką pałacowych
lotów w miejscu publicznym.
Wysoka kultura
Ten lud był pouczany głosem z megafonu, by
ustępować miejsca osobom starszym i kobietom. Wycieczka z prowincji, która weszła do Muzeum Bitwy
pod Borodino, dopiero po rozkazie: „mężczyźni, czapki
z głów” zrobili, czego od nich wymagano. Oczywiście nie wszyscy Rosjanie byli tak nieobyci. Zdumiała
mnie kiedyś przedstawicielka kontrahenta z Moskwy,
która po przyjeździe do Warszawy chciała zobaczyć
kościół Kapucynów, gdzie była szopka noworoczna.
To, że rozpoznała papieża, nie zdziwiło mnie. Ale że
rozpoznała prymasa? Dla kogoś, kto w swojej prasie
raczej nie miał dostępu do wiadomości z Polski (przed

6_2013

czerwiec

Podróże
Gorbaczowem!) takie polityczne obycie nie było zwyczajne. Nasze obroty handlowe były znikome, nie sądzę,
by odbyła przeszkolenie przed wyjazdem do Polski, jak
zaimponować kontrahentom. Zresztą, kto to wie, jak to
było naprawdę. Ta kobieta przyznała, że często jeździła
służbowo do krajów naprawdę Zachodniej Europy
i czytała zagraniczne gazety.
W Moskwie w tamtych latach funkcjonował
znakomicie rynek wtórny… biletów do teatru, które
można było kupić w specjalnych kioskach przy stacjach
metra. W ten sposób zdobyłam bilet na „Madame Butterfly” wystawianą w Pałacu Zjazdów, za murami Kremla.
Jeszcze nie wybrzmiały ostatnie dźwięki pierwszego aktu,
a widzowie zaczęli opuszczać swoje miejsca i… pędem
na ostatnie piętro, windami i po schodach. Ja z koleżanką
za nimi. A tam – sala bankietowa, gdzie za niewielkie
pieniądze serwowano kanapki z wędzonym łososiem
i jesiotrem, polędwicę wołową pod beszamelem, bliny
z czarnym kawiorem (nie, tych nie jadłam, bo „вреден
kawior для меня”1). I jeszcze wina, szampanskoje, kruszon nalewany specjalnym czerpakiem ze szklanej misy,
truskawki. Białe obrusy, kelnerzy elegancko ubrani.
W środku zimy! W Moskwie! Ćwierć wieku temu! –
czemu nie? Szkoda, że nie można było najeść się na
zapas. Następnego dnia musiałyśmy wyjść na śniadanie,
składające się z dwóch parówek, łychy zielonego groszku
i szklanki gęstej śmietany, do baru naprzeciwko, bo nasz
hotel nie serwował posiłków przed południem.
Bardzo chciałam zobaczyć jakikolwiek spektakl
w Teatrze na Tagance, gdzie występował Włodzimierz
Wysocki. Niedługo po jego śmierci, a przed wyjazdem
do Moskwy, wysłałam teleks do dyrektora teatru, prosząc o zarezerwowanie biletów dla polskiej delegacji.
Odpowiedź nie nadeszła, w kiosku przy metrze nie
było żadnych zwrotów, ale pojechałam do teatru i nawet
wpuszczono mnie do gabinetu zastępcy dyrektora Jurija
Lubimova, który powiedział, że rezerwacji nie prowadzą,
ale „wyczarował” trzy bilety na sztukę według Gorkiego.
W foyer wisiało duże zdjęcie Wysockiego i stały świeże
kwiaty. Sztuka była bardzo ponura, a ja chłonęłam język
rosyjski.
Doskonale wiem, jak jest po rosyjsku kawior, ale by zachować rytm frazy A.S. Puszkina, wpisałam to słowo po polsku.

1

24

Co trzeba zobaczyć
Dzięki znajomemu, który w tym czasie studiował
w Moskwie, udało mi się dotrzeć do Cmentarza Nowodiewiczego, takiego Père-Lachaise, który w tamtych czasach
nie był na moskiewskiej liście „you must see it”2. Oglądałam kolekcje własne (i zrabowane) obrazów i rzeźb
w Galerii Trietiakowskiej i Muzeum im. Puszkina. Obok
tego muzeum widziałam odkryty basen z parującą wodą
(w mroźny styczniowy dzień) i kapiących się ludzi. A ja
tego dnia nie wzięłam ze sobą aparatu fotograficznego!
(o kostiumie kąpielowym nie wspominając).
Spacerowałam po Arbacie, mocno zniszczonym
przez czas, sprawdzając podczas kolejnych wizyt, jak
postępuje rewitalizacja kamienic tej zabytkowej ulicy.
Nuciłam ballady Okudżawy. Widziałam też najważniejsze
„ciało” radzieckiej rewolucji (cudzoziemcy stali w krótkiej
kolejce). Nieopodal – cudowna, najpiękniejsza na świecie,

Być może dlatego, że obok Czechowa, Majakowskiego, Bułhakowa byli tam pochowani politycy, których kultu nie należało,
według władz, pielęgnować.
2
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cerkiew Wasyla Błogosławionego. Ku mojemu zdziwieniu – bez ikonostasu. Cerkiew składa się z 8 mniejszych
i malutkich cerkwi, tworzących kompleks i od 1929 roku
jest filią Muzeum Historycznego. Jak wiele budynków
wówczas w tamtym kraju: fasada nieadekwatna do zawartości, opakowanie nie zdradzało, co jest w środku
albo też ujmując inaczej: wnętrze było niespodzianką,
najczęściej niemiłą. Wojska napoleońskie trzymały w tej
cerkwi konie. Wiele lat później wiele cerkwi w Związku
Radzieckim pozamieniano na magazyny. Ale wystarczyło oddalić się od Moskwy, by zobaczyć modlące się
kobiety i czynne świątynie. Pojechałam z kolegą do
Zagorska, bez zezwolenia władz (do czego mogę się
po latach przyznać). Poradzono nam, by na starcie tej
eskapady kupić „Prawdę”, czytać ją lub udawać czytanie i nie odzywać się do siebie przez cały czas podróży,
która trwała ok. 2,5 godziny. W Soborze Uspienskim
(to ten z ciemnogranatowymi kopułami, wysadzanymi
złoconymi gwiazdkami) kobiety w chustkach śpiewały,
modliły się. Znałam takie klimaty z moich rodzinnych
stron. Wiem, że takiej Moskwy już nie ma.

A przecież mi żal
„Co było – nie wróci i szaty rozdzierać by próżno,
cóż, każda epoka ma własny porządek i ład,
a przecież mi żal…”3.
Zapewne teraz w Moskwie nie trzeba kategorycznym i stanowczym głosem domagać się widzenia
z kierownikiem sali w restauracji, gdzie są wolne stoliki,
a kelner już uporczywie nie wmawia, że zajęte. Kobiety
chyba nie pracują przy wylewaniu asfaltu, no może nie
przy głównej ulicy. Ulice szerokie jak dawniej, a sklepy na pewno dużo szykowniejsze niż kiedyś. Ale czy
pielmieni ze śmietaną, sałatka stoliczna czy „boeuf
Stroganov” smakują tak, jak wtedy, gdy ja tam byłam?
A zupy rosyjskie, solianki mięsne, rybne i grzybowe?
Nie ma smaczniejszych zup! Czy to wszystko smakuje
tak samo? Chyba nie jestem gotowa, by to sprawdzić.
Zatrzymam tamte wspomnienia sprzed lat.
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
3

Piosenka Okudżawy

Nowości
Terapia hormonalna osób transseksualnych
Na kongresie European Congress on
Endocrinology, który odbył się pod koniec kwietnia 2013 roku w Kopenhadze,
przedstawiono interesujące doniesienie na
temat konsekwencji terapii hormonalnych
przeprowadzanych u osób transseksualnych w związku ze zmianą płci. Okazuje
się, że kuracja hormonalna związana ze
zmianą płci z męskiej na żeńską (M2F) jest
związana z innym profilem ryzyka niż przy
zmianie płci z żeńskiej na męską (F2M).
Osoby M2F otrzymywały terapię antyandorgenową i estrogenową, a osoby F2M
terapię testosteronową.
Dr Katrien Wierckx i wsp. ze Szpitala Uniwersyteckiego w Ghent (Belgia)
przedstawili wyniki obserwacji 193 transseksualnych kobiet i 128 transseksualnych
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mężczyzn (średni wiek 42,5 lat). Osoby te
były porównywane pod względem częstości występowania czynników ryzyka
schorzeń sercowo-naczyniowych oraz
metabolicznych. Pacjenci otrzymywali
terapię hormonalną średnio 7,4 lat i byli
średnio 6,6 lat po zabiegu chirurgicznej
zmiany płci. W okresie obserwacji 10 osób
transseksualnych zmarło (9 osób M2F
i 1 osoba F2M).
Przyczyny zgonów były następujące:
6 samobójstw, 2 przypadki choroby sercowo-naczyniowej, 2 choroby nowotworowe.
U 10 transseksualnych kobiet wystąpiły objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
w czasie terapii hormonalnej, przy czym
u 5 z nich objawy wystąpiły w ciągu pierwszego roku kuracji. Transseksualne ko-

biety częściej
chorowały na
zawał serca
(p=0,001) niż
kobiety z grupy kontrolnej,
które nie przechodziły kuracji hormonalnej. Natomiast transseksualni mężczyźni mieli zbliżoną częstość zachorowań na schorzenia sercowo-naczyniowe w porównaniu z osobami z grupy
kontrolnej. Częstość występowania cukrzycy była większa u transseksualnych
kobiet i mężczyzn w porównaniu z grupą kontrolną.
Źródło: http://www.endocrine-abstracts.org/
ea/0032/ea0032p969.htm
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Czyżbyśmy się bali
polecieć na Bali?
Część 1
Alicja Barwicka

Bali stało się w ostatnich latach modne
i mimo sporej odległości od kraju, coraz
więcej tam polskich turystów. Odległość
faktycznie może niejednego wystraszyć, bo
kilkunastogodzinna (wliczając przesiadki) Najważniejsze jest zawsze przygotowanie podróży
podróż plus czasem naprawdę dolegliwa zmiana czasu to nie jest to, co w podróżowaniu
lubimy najbardziej. Ale nieraz trzeba podjąć i takie wyzwania, żeby zobaczyć jak jest tam,
gdzie jeszcze nie byliśmy.
Nie bardzo wiedziałam, dlaczego taki egzotyczny kierunek przyciąga rodaków, bo w końcu ciepłe plaże nad ciepłymi wodami można znaleźć znacznie bliżej, ale jakaś przyczyna
właśnie takiego wyboru musiała przecież istnieć. Postanowiłam rzecz zbadać i przekonać się naocznie, o co w tym wszystkim chodzi.
Już nie do Egiptu i Tunezji
Od czasu niepokojów społecznych w krajach
północnej Afryki zmniejszyła się zauważalnie liczba
wyjazdów spragnionych słońca i ciepłego morza Polaków
do Egiptu i Tunezji. A jak każdy wie, Polacy kochają słoneczne leniuchowanie, stąd też dzięki relatywnie tanim
wyjazdom w północnoafrykańskie rejony zapełnialiśmy
ochoczo tamtejsze piękne plaże. Można oczywiście dla
Lot jest długi i męczący, a za oknem tylko chmurki i wysepki
jeszcze mniejsze niż Bali
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odmiany zakosztować słońca we Włoszech, na Cyprze,
w Bułgarii czy Grecji, ale dzisiaj wszędzie straszą nas
kryzysem, a ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, czym
taki kryzys może nam na europejskich plażach zaszkodzić,
rozwiązaniem mógłby być dalszy wypad. W końcu ziemia
jest okrągła, więc i tak wrócimy do punktu wyjścia. Ale
jeśli już jechać daleko, to może przynajmniej do jednego
z większych państw świata.
A więc Indonezja
Indonezja jest największym na świecie krajem
wyspiarskim, położonym na 17508 wyspach, z czego
około 6 tysięcy to wyspy niezamieszkałe. Rozciąga się
na długości ponad 5 tys. km wzdłuż równika i 1750 km
z północy na południe. Ten wielki obszar jest obmywany
wodami dwóch oceanów: Spokojnego i Indyjskiego.
Z uwagi na położenie geograficzne klimat jest tu wilgotny,
równikowy, z suchą i deszczową porą roku, przy czym
pora deszczowa nie oznacza naturalnie spadku temperatury. Niewiele jest tak ogromnych pod względem obszaru
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krajów, gdzie człowiek może przeżyć
całe życie na którejś
z wysp, mając na
niej swoje miasta
i miasteczka i nigdy
z powodu odległości
Kobiety balijskie, mieszkanki muzuł- nie zawitać do stolimańskiej Indonezji nie noszą hidżabu cy. Indonezja jest ponadto największym na świecie krajem islamskim pod
względem liczby ludności (95% to wyznawcy islamu),
przy czym religia ta przywędrowała na wyspy w X wieku wraz z sułtanatami, wypierając rodzimy hinduizm.
Ponieważ przy oczywistym oporze mieszkańców nie
jest łatwo zawojować 17 tysięcy wysp, zapał wojenny
wyznawców Mahometa z czasem stawał się coraz słabszy
i Bali prawie bez walk pozostawiono w spokoju. Potem
z tym spokojem bywało różnie. Holendrzy przybyli tu
jako pierwsi i długo (głównie dzięki kampanii wschodnioindyjskiej) administrowali wyspą. W XIX wieku na
krótko zmienili ich Anglicy, ale Holendrzy powrócili
i dopiero podczas II wojny światowej musieli ustąpić
miejsca Japończykom. Po zakończeniu działań wojennych
Bali stała się częścią niepodległej Indonezji.
Indonezyjski odmieniec
Bali nie jest zbyt duża, jej średni wymiar z zachodu na wschód to 153 km, a z północy na południe
raptem 112 km. Dzisiaj na tej wyjątkowej wyspie mamy
do czynienia z czystym hinduizmem (95% wyznawców) z czterema kastami (kapłani, rycerze, handlarze
i „personel pomocniczy”), przy czym w odróżnieniu
od indyjskiego oryginału ludzie są tu równi. Spora
część mieszkańców wyspy do hinduizmu wprowadza
elementy animalizmu. Ten rodzaj wierzeń był pierwotnym dla tutejszej ludności i nadal trzyma się całkiem
nieźle. Dla porządku trzeba zaznaczyć, że muzułmanie
na Bali stanowią jedynie 3% ludności, a wyznawcy
buddyzmu około 2%. Nie obowiązuje tu koraniczne
prawo szariatu (przestrzegane na terenie Indonezji), tak
jak i nie spotkamy tu kobiet noszących hidżab, a jeśli
już, to jest to mieszkanka innej indonezyjskiej wyspy
lub cudzoziemka. Chociaż Bali to prowincja Indonezji,
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Wulkan Batur w porannej mgle, po prawej stronie kawałek jeziora
Batur

rodowici mieszkańcy raczej nie nazwą siebie Indonezyjczykami, tak bardzo odczuwają odrębność swojej
lokalnej ojczyzny. Podobnie jest z językiem. W życiu
codziennym posługują się własnym, balijskim (a nie
oficjalnym indonezyjskim), ale z uwagi na hinduizm
powszechnie, zwłaszcza w pismach o charakterze religijnym, spotyka się sanskryt.
Gradacja świętości
Wyspę zamieszkuje około 3 mln mieszkańców
(głównie na wsiach) oraz nieskończenie wielka liczba
bóstw. Bo na Bali właściwie wszystko jest w jakiejś mierze
święte. Najbardziej święte są góry, bo z nich wypływa
woda, a woda to przecież życie. Najmniej święte jest
morze, bo woda w nim jest słona (a więc nieprzydatna
do utrzymania człowieka przy życiu), no i jak tu czcić
coś, czego jest aż tak dużo? Wszystko co pośrodku, ma
swoją określoną hierarchię świętości. W wulkanicznym
paśmie górskim biegnącym przez centralną część wyspy
znajduje się najwyższy szczyt Gunung Agung (3142 m
n.p.m.), będący czynnym wulkanem (ostatnia erupcja
w 1963 r). Dla Balijczyków jest to najświętsze miejsce
i tam upatrują główną siedzibę bogów. W kierunku tej
góry skierowane są wszystkie świątynie, a tylko tych
największych jest na wyspie ponad 7 tysięcy.
Drugi, nieco niższy wulkan Gunung Batur
(1717 m n.p.m.) jest także aktywny i stale ze szczytu
wydobywa się strużka dymu. Przylega do niego piękne
jezioro, otoczone rodzajem muru utworzonego z krawędzi krateru. Oczywiście według wierzeń mieszkańców
góra Batur jest również siedzibą bogów.
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Tereny wielkich świątyń wyglądem przypominają nasze parki, ale przed wejściem powinno się
ubrać sarong

Jednak lokalne świątynie poświęcone określonemu bóstwu czy też duchom przodków
znajdują się praktycznie w każdym domu, sklepie czy
hotelu. Europejczyk może być mocno zagubiony w tej

materii, zwłaszcza że nasze wyobrażenie świątyni zupełnie nie pasuje
do balijskiego odpowiednika. Duża
świątynia to najczęściej spory kawałek pięknie utrzymanego gruntu przypominającego nasz park, w którym
zlokalizowano wiele mniejszych i większych budowli,

Wejścia mogą być bardziej lub mniej okazałe, a niektóre wnętrza bogato zdobione
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W dużej świątyni znajdziemy miejsce na bogato zdobione instrumenty muzyczne

lokalnych kapliczek i ołtarzyków z wizerunkami bóstw.
Wierni czy tylko odwiedzający muszą bezwzględnie
zaopatrzyć się w sarong (można bezpłatnie wypożyczyć
przy każdym obiekcie), by bóstw nie urazić. Bogato
zdobionych wejść do takiego kompleksu strzegą posągi
„strażników” świątynnych, mających baczenie, by nie
dostały się tam duchy „złe”, a odwiedzający nie naruszali
powagi miejsca. Żeby nikt się nie pomylił, nad świętym miejscem zawsze znajdziemy kolorową parasolkę
albo misternie rzeźbioną koronę. Nieraz (jeśli jest to
np. drzewo) trochę trudno taką osłonę zamontować,
ale i tak poznamy, że to miejsce święte, po „ubraniu”
bóstwa. Bóstwo ubrane w tkaninę jest bardziej święte
lub bardziej „aktywne”. Jeśli właśnie obchodzone jest
konkretne święto – mamy bóstwa bardzo wystrojone.
Wejścia do domu oczywiście także pilnują duchy: dobre
z wiadomych powodów, ale i złe, by odstraszać te jeszcze
bardziej złe, a także nieszczęścia czy choroby.

Ponieważ
czczone obiekty nie
mogą być głodne, dostają codziennie posiłek. Kobiety na Bali
każdego dnia wyplatają w tym celu malutkie koszyczki z liści
palmowych, a na nich
przygotowują ziarna
zbóż, nasiona i owoce. Tak przygotowaną strawę wystawiają na próg domostwa, sklepu, firmy czy hotelu.
Trzeba bardzo uważać, by wchodząc do sklepu nie nadepnąć na taki koszyczek, bo można tym obrazić właścicieli. Całe szczęście, że na Bali dominuje produkcja
rolnicza, jednak biorąc pod uwagę okoliczność, iż każdego dnia wszystkie takie koszyczki są sprzątane, by
rano przygotować nowe, marnuje się tu tony żywności.

Lokalne małe świątynki i ołtarzyki mają swój niepowtarzalny charakter
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Dla nieobeznanych – parasolki lub korony są zawsze nad miejscem
świętym

W dni świąteczne małe, jasne parasolki zdobią również ulice miasteczek

Jeśli słoń jest pod parasolką i w spódniczce, to musi być święty,
nawet jeśli tylko zdobi wejście do hotelu

Bóstwa mogą być uliczne...

Bóstwa mogą być bardziej i mniej wystrojone

sklepowe...
mniej lub
bardziej groźne...

dostojne...

Przed wejściem do domu
lub sklepu trzeba uważać,
by nie nadepnąć na codzienny posiłek dla bóstw
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Nieraz trzeba zadbać
o potrzeby
większej liczby
konsumentów...
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...wtedy do pracy zatrudnia się
całą rodzinę
Intensywna produkcja
kwitnie przed większymi
świętami

Jak być rolnikiem w dżungli?
Balijczycy to przede wszystkim rolnicy (70…80%
mieszkańców). Główną uprawą jest ryż, który dzięki
sprzyjającym warunkom klimatycznym zbiera się trzykrotnie w ciągu roku. W tym samym czasie gdy w jednym
miejscu sadzi się sadzonki, w innym trwają już zbiory.
Przy tak intensywnej uprawie co pewien czas zmienia
się gatunek sadzonek.
Ustawione tarasowo poletka nie są duże. Z uwagi
na bardzo duże potrzeby nawadniania w pierwszych
dwóch miesiącach, wodę podaje się na górne tarasy,
a ta spływając w dół nawadnia te niższe. Trzeba uważać, by sadzonki ryżu nie były posadzone zbyt blisko
siebie. Powszechnie stosowaną miarą jest zachowanie
pomiędzy nimi odległości równej wielkości ludzkiej
dłoni z rozłożonymi palcami. Ryż uprawia się głównie
w niższych piętrach wyspy, natomiast im wyżej, tym

Ryż najbardziej potrzebuje nawadniania w pierwszych dwóch
miesiącach, a sadzonki nie mogą być zbyt blisko siebie

Ustawione tarasowo poletka ryżu nie są duże, a dżungla z każdej strony usiłuje zająć ich miejsce
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A potem już tylko żniwa podczas których ryż trzeba zebrać, wymłócić, przesiać i wysuszyć No i zostaje rżysko.

więcej widać upraw warzyw i owoców. Uprawa kawy,
kakao, pieprzu, wanilii i goździków jest istotną gałęzią
gospodarki.
Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie na Bali uprawia
się najdroższą kawę świata. Wynika to z bardzo specyficznego i wyjątkowego „procesu produkcyjnego”. Na
tutejszych terenach żyje niewielkie zwierzątko luwak,
podobne do naszej tchórzofretki, które jest amatorem
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ziaren kawy. Po zebraniu ziaren
wrzuca się wszystko do miski
i zaprasza do niej luwaka na posiłek. Ten wybiera tylko ziarna
najlepszej jakości, zjada, trawi
i (oczywiście już w innym miejscu)… wydala. Tak „nadtrawione” ziarna poddaje się
kolejnym procesom, aż do uzyskania ostatecznego
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Luwak – specjalista od kawy

Palenie kawy odbywa się dość
tradycyjną metodą

Efekt końcowy

produktu o najwyższej jakości i smaku. Jest problem
związany z tym, że luwak jest małym gryzoniem i nie
potrafi zjeść zbyt wielu ziaren za jednym podejściem
(nie je przecież tylko kawy). Dodatkowo luwaki nie
aklimatyzują się w warunkach hodowlanych, więc
nie bardzo udaje się zwiększyć populację na potrzeby
produkcji kawy.

Zdegustowani mogą degustować
i zmienić zdanie, doceniając smak i aromat
wykwintnego napoju

Balijskie dożynki
Rolnik w każdej części świata szanuje siły przyrody i tak też jest na Bali. Wśród poletek otoczonych
przez dżunglę wyłania się przepiękny kompleks świątynny Ulun Danu datowany na XI wiek i poświęcony bogini urodzaju. Położony jest na brzegu wielkiego jeziora
Beratan w kształcie półksiężyca i jest dla społeczności

Dżungla może być naprawdę piękna...

...pełna niespodzianek, a nawet nieco ucywilizowana

Żeby móc cieszyć się plantacjami truskawek (są
i to bardzo smaczne), trzeba najpierw wyrwać dżungli
i wykarczować ziemię pod uprawę. Nie jest to zadanie
proste i jadąc przez centralne tereny Bali, od czasu do
czasu można natrafić na zaniedbane gospodarstwo,
wcześniej pewnie kwitnące i przynoszące zyski, które
powoli zaczyna ginąć wśród rozrastającej się bujnej
tropikalnej roślinności. Gdy człowiek przestaje walczyć
o swój kawałek pola, zostaje ono niezwłocznie wchłonięte przez dżunglę.
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Kompleks świątynny Ulun
Danu sprawia wrażenie
dostojne i tajemnicze,
a kunszt budowniczych
ciągle zachwyca
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Żeby przygotować dożynkowe dzieła sztuki, trzeba dużo pracy i jeszcze więcej żywności

rolniczej świątynią najważniejszą. To z tego jeziora
w pierwszym okresie gospodarczego rozwoju nawadniano całą wyspę. Raz do roku mają tu miejsce niezwykle uroczyste dożynki, na które zjeżdżają się odświętnie (tj. na biało) ubrane rodziny, wioząc ze sobą ogromne ilości jedzenia w postaci misternie przygotowanych
stosów lub piramid zbudowanych głównie z ryżu, warzyw i owoców. Niektóre spośród tych dzieł sztuki są
tak duże, że ustawia się je na specjalnych platformach.
Przygotowane w ten sposób plony zostają przez kapłanów pobłogosławione, a następnie częściowo zasilają
ich spiżarnie, częściowo zostają rozdane ubogim (gdzie
ich nie ma?), a reszta znika podczas świątecznej uczty.

każdego drzewa. Władze starają się kontrolować gałęzie
przemysłu oparte na tym surowcu, jednak mimo to
w budownictwie wykorzystuje się ogromne ilości drewna.
Na wsiach właściwie wszystko buduje się z drewna, natomiast w rozbudowujących się miastach zapotrzebowanie
jest głównie na materiał do rusztowań. Zawsze jednak
jako odpady przemysłowe
znajdą się mniejsze kawałki
rozmaitych rodzajów drewna, z których prawie każdy
Balijczyk potrafi wyczarować
prawdziwe dzieła sztuki.

Co można wyczarować z drewna?
Gdy mamy dokoła dżunglę, nie trzeba się martwić o drewno. Indonezja jest jednym z największych
eksporterów drewna na świecie. Oczywiście sama też korzysta z tego materiału, ale
na szczęście nie
Drewniane
rękodzieło
ulega się tu szawzoruje się
leństwu wycinki
na sztuce
Wszędzie buduje się z drewna
lekkie, przewiewne konstrukcje

hinduskiej

Wystarczą proste narzędzia i można strugać

Potem jest co podziwiać
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Rękodzieło artystyczne na Bali to przede wszystkim rzeźba użytkowa. Naczynia czy drobne ozdoby mają
swój oryginalny charakter, którego źródłem jest sztuka
hinduska. W Polsce można kupić piękne drewniane
rzeźby sprzedawane jako wyroby z Indonezji. W rzeczywistości pochodzą właśnie z Bali, bo tylko tam można
spotkać tak charakterystyczne formy roślinnych elementów zdobniczych. Ponieważ drewno jest łatwo dostępne,
wszędzie spotyka się lokalnych artystów wykonujących
za pomocą najprostszych narzędzi niezwykle piękne
drewniane przedmioty. Inspiracją dla twórców może
być nie tylko bogactwo tutejszej roślinności, ale również
życie codzienne mieszkańców wyspy. Wystarczy klepisko,
jakieś zadaszenie jako ochrona przed słońcem i można
strugać. Potem te prawdziwe cacka ładuje się do sporej
miski, kobieta zakłada towar na głowę i wyrusza do pracy.
Tak wygląda szczególna forma handlu, czyli sprzedaż
nagłowna, w odróżnieniu od formy tradycyjnej, gdzie
w każdym, nawet przydrożnym sklepiku zawsze można
Sprzedaż nagłowna
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Sprzedaż nagłowna ma też bogaty asortyment,
ale różni się od formy tradycyjnej

sprzedać świeże owoce ułożone w misternie piramidki
czy kolorowe piękne sarongi, które jak wiadomo są
każdemu człowiekowi absolutnie do życia niezbędne.
Marzenia o Gangesie
Zdecydowana większość Balijczyków nie była
nigdy w Indiach. Jednak wyznawcy hinduizmu właśnie
w Indiach upatrują swoją duchową ojczyznę. Odległość
z Bali jest co prawda sporą przeszkodą, by Indie odwiedzić, ale na wszystko można znaleźć sposób. Jedna
z legend głosi, że pewien hinduistyczny mnich ujrzał na
wielkiej skale położonej kilkadziesiąt metrów od brzegu
Oceanu Indyjskiego niewytłumaczalnie piękne światło.
Kiedy zaczął opowiadać o swoim odkryciu, nie tylko mu
nie uwierzono, ale postanowiono go na tej skale zabić.
Do morderstwa nie doszło, bo skała z nieszczęśnikiem
pękła, a oddzielająca się część odsłoniła źródło wody
słodkiej! Zbudowano więc świątynię Tanah lot. Dziś
źródełko jest nadal czynne i służy rzeszom pątników,
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Dzięki rozstąpieniu się pewnej przybrzeżnej skały mamy dziś
Tanah lot

którzy uważają, że ta słodka woda pochodzi z pięciu
świętych rzek hinduskich. Niełatwo tam dotrzeć, bo
w czasie przypływu woda zalewa połowę kompleksu,
a kiedy jest odpływ, setki chętnych brną w słonawej
mazi, by po niewygodnych, wykutych w skale schodach
dostać się do środka. Ale widok Tanah lot jest tak piękny,
że warto to miejsce odwiedzić, nawet jeśli nie jesteśmy
w potrzebie zaopatrzenia się w wodę ze świętego źródełka.

Główne miejsce ze źródełkiem okupują setki odwiedzających
Wejścia do bocznych
części też są (jak widać
po parasolce
i koszyczku
z jedzeniem)
święte

Każdy element kompleksu
ma swoją urodę
zewnętrzną
i wewnętrzną
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Nowości
Leczenie nowotworów
przez podgrzewanie
W 1923 roku w Warszawie
została otwarta fabryka Philipsa, w której produkowano
żarówki próżniowe. Po kilku
latach zatrudnienie wynosiło
ponad 1000 osób. W 1930 roku
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kultury Balijczyków jest przyczyną, dla której znani
z ciekawości poznania świata Polacy zaczęli na Bali
liczniej przyjeżdżać. Droga na wyspę jest co prawda
długa i męcząca, ale za to potem czekają nas nie lada
atrakcje turystyczne. Nie ma się czego bać! Przecież nawet
niedawne awaryjne lądowanie boeinga 737 w wodach
Oceanu Indyjskiego obok pasa lotniska w Denpasar
(stolicy wyspy) zakończyło się szczęśliwie.
Cdn.
Tekst i zdjęcia

Alicja Barwicka
okulistka

Fot. Mimax2

Niestety, nawet tak piękny zamiennik nie może rywalizować z wielkim marzeniem większości Balijczyków,
a jest nim podróż do Indii i kąpiel w Gangesie. Dlatego
wynaleziono jeszcze jedno alternatywne rozwiązanie.
Bali ma swoje miasto pielgrzymkowe Gangi z rzeką,
w której wg lokalnych wierzeń płynie woda z samych
Indii, dlatego można się w niej rytualnie zanurzać.
Ludzie na Bali nie tylko karczują dżunglę pod
uprawy czy marzą o Indiach. Mają niebanalne zwyczaje,
dbają o zachowanie swoich wspaniałych tradycji, a także
wykonują wiele zupełnie niespotykanych gdzie indziej
profesji. Sadzę, że to właśnie poznanie całego bogactwa

rozpoczęto produkcję
aparatów rentgenowskich i radioodbiorników – urządzeń,
które na początku
lat 30. były szczytem techniki.
Dziś Philips zatrudnia około
5000 osób w 7 miastach Polski.
Organizatorzy konferencji* przedstawili m.in. wyniki
badania ankietowego przeprowadzonego przez Millward
Brown na temat stosunku
Polaków do swego zdrowia.
Okazuje się, że ogólne postrzeganie stanu zdrowia jest
raczej pozytywne: 83% respondentów czuło się dobrze
lub znakomicie. Jednocześnie

ponad 22% ankietowanych kowych o dużym natężeniu
zgłaszało, że cierpi na choroby (HIFU). Ta nowa technika
przewlekłe. Obszarem zdro- może być wykorzystana do
wotnym, który wzbudza naj- nieinwazyjnego niszczenia nowięcej lęków wśród Polaków wotworów przez ich podgrzesą choroby układu krążenia: wanie. Wystarczy osiągnięcie
aż 25% martwi się, że wystąpią temperatury tkanki nieco pou nich w ciągu nadchodzą- wyżej 65oC, by zabić komórki
cych pięciu lat, podczas gdy nowotworowe bez pustoszetylko 9% obawia się choroby nia sąsiedztwa.
nowotworowej.
Źródło: materiały prasowe
W trakcie pokazu zapreprasowa „90 lat Philips
zentowano zastosowania sku- *wKonferencja
Polsce. Innowacyjne rozwiązania
pionej wiązki fal ultradźwię- – lepsza jakość życia”.
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Czerwiec

Obok stóp przemyka bezszelestnie wiewiórka. Otula nas ciepły, pachnący mrok.
Cudownie jest spać
na dworze...
Czerwiec...
Szaleństwo jaśminu, piwonii i róż.
Codziennie inny kolor i nowy zapach, bogactwo i nadmiar, ostatnie dni intensywnej pracy w ogrodzie. W lipcu już będziemy tylko odpoczywać.
A nasze koty? Wracają zmęczone i uspokojone. Wykładają się na nagrzanych trawnikach i zapewne odtwarzają
pod powiekami
obrazy i wspomnienia gwałtownej miłości. Hmmm...
na pewno pamiętają i czasem dyskretnie znikają, żeby
z daleka popatrzeć na ukochaną...

J
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Ilustracje zaczerpnieto z Wikipedii francuskiej, niemieckiej i angielskiej

ak się jest kotem, można przysiąść wieczorem na jej
brzegu, położyć się na ciepłych jeszcze kamieniach
i zanurzyć wąsy w delikatnej wodnej mgle. Rzeka tak
intensywnie pachnie wieczorem, kiedy oddaje pochłonięte za dnia ciepło.
Intensywność zapachu odurza, ale też wygania
dalej od wody w nadrzeczne zarośla, gdzie przez długie godziny przyjdzie czekać na przychylność kryjącej
się śród łopianów wybranki. Ona siedzi i czaruje spojrzeniem. Niespokojnie tłucze ogonem o ziemię, łamiąc
wilgotne źdźbła traw. Czasem się przeciągnie, czasem
wyda z siebie pomruk. Ale przede
wszystkim patrzy płonącymi oczyma. I tak przez kilka godzin lub dni.
Czasem wpadną razem
na wspólne śniadanie czy kolację. Wtedy ona je pierwsza. A jaśmin pachnie i odurza. Zapada ciepła noc i zagarnia zakochane koty.
Gdzieś całkiem blisko ludzie siedzą przy ognisku, słychać
rozmowy, śpiew i pokrzykiwanie.
Noc odkrywa kolejne gwiazdy.

czerwcowe wieczory zapraszam do obejrzenia
kocich rysunków Teofila Steinlena (1859-1923). Urodzony
w Szwajcarii rysownik i ilustrator
osiadł na stałe we Francji. Miał
swoje ukochane koty, opiekował
się nimi z czułością i rysował je
pięknie. Ile emocji i wyrazu
oraz poczucia humoru jest
w tych kocich portretach!
Mistrz stworzył też najbardziej znany na świecie plakat – dla kabaretu „Chat Noir”,
często też wykorzystywał koty
w reklamach produktów spożywczych i kliniki weterynaryjnej Cheron.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinlen_1913.jpg

Piękny, ciepły, najbardziej ukwiecony miesiąc
roku. Najpiękniejsze ciepłe aksamitne noce
i najdłuższe dni. Czerwiec zachowuje jeszcze świeżość wiosny, a jednocześnie bujność
i upalność lata. Tylko woda w rzekach jeszcze
jest chłodna. Ale co tam, koty nie lubią pływać,
więc jakie znaczenie ma rzeka? Może dla ludzi...

Ewa Dereszak-Kozanecka, psychiatra
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Pani redaktor + bezdomni = izba przyję�

Rys. Zen

Jagoda Czurak
zaproponował, że skoro stawiamy na reportaż literacki
i fotograficzny, skoro o naszym pierwszym
internetowym numerze ma być głośno, to…
– Do roboty, kochani – podsumował.
Dostaliśmy dwa tygodnie na przygotowanie
bombowych materiałów, ale szkice pomysłów mieliśmy przynieść już następnego dnia. O.K., skoro tak,
to wrócę do zarzuconego pomysłu książki o ludziach
bezdomnych z okolic Dworca Zachodniego. Wykroi
się z tego jakiś reportaż, wyśle na konkurs.
Z okien kolejki WKD widziałam legowiska
w krzakach, obserwowałam, jak bezdomni ciągną
worki z puszkami do punktu skupu po drugiej stronie
Alej Jerozolimskich, jak pchają swój dobytek na zdezelowanych spacerówkach lub wózkach z supermarketu.
Wieczorem chwiejnym krokiem wracali
„do domu”. Zawsze nurtowało mnie to,
kim są i co spowodowało, że są tu, gdzie są. Nasze miasta
wyglądają już pod wieloma względami tak, jak na tak
zwanym Zachodzie. Te same marki towarów w sklepach,
galerie handlowe niczym w amerykańskich serialach,
kilkanaście gatunków pieczywa nawet w osiedlowym
sklepiku. I bezdomni śpiący na ulicy. Rzeczywiście
świat to globalna wioska. A ci ludzie też należą do
naszego świata.
o kieszeni wytartych dżinsów włożyłam dyktafon, na
T-shirta narzuciłam powyciągany sweter. Zbliżywszy
się do polanki przy niewielkiej górce nieopodal dworca, zgodnie z przewidywaniem dostrzegłam kobietę
i dwóch mężczyzn siedzących na „taboretach” z plastikowych butelek, wkoło walały się szmaty, puszki i butelki.
Fantazyjnie wywinięty golf w kolorze turkusowośliwkowym tworzył pod szyją kobiety obrożę. Był to jedyny
czysty element ubioru. Spodnie i bluzy moich przyszłych
bohaterów miały nieokreślony ciemny kolor i były tak
brudne, że żaden proszek świata nie byłby w stanie
przywrócić im świeżego wyglądu. Za plecami moich
„bohaterów” trzepotała niebieska folia, to zasłaniając, to

D

W

redakcji od kilku tygodni wyczuwało się nerwową
atmosferę. W innych tygodnikach zwalniano
dziennikarzy. Spadała sprzedaż, o reklamodawców było
coraz trudniej. Szefowie na zebraniu zespołu oznajmili,
że musimy zaistnieć w internecie. Może wtedy znów
pojawią się sponsorzy, a przyszłość będzie bezpieczniejsza. Burza mózgów, sporo pomysłów, na ogół mniej lub
bardziej chybionych. Wreszcie, w piątej godzinie narady,
gdy już opróżniliśmy wszystkie termosy z kawą, naczelny
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odsłaniając wejście do całkiem sporej jamy wygrzebanej
w porosłej trawą górce. Taka ziemianka. Przedstawiłam
się, spytałam, czy mogę z nimi porozmawiać. Butelka
taniego wina przełamała pierwsze lody. Brodacz obejrzał
etykietkę i stwierdziwszy, że ujdzie, odkręcił nakrętkę.
Rozlał zawartość do plastikowych kubeczków, które
też przyniosłam. Wypiliśmy po łyku, gdy usłyszałam:
– A papierosy masz?
No tak, powinnam przewidzieć, że i taki „prezent”
też może się przydać.
– Zaraz przyniosę.
Gdy wróciłam, kobieta machała butelką i na mój
widok zaśpiewała ochrypłym głosem:
– Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra, ta butelka jest pu-staa!
Przewidziałam to, ociepliłam atmosferę drugą
flaszeczką z dworcowego kiosku.
– No, królowo – zagaił brodaty. – Co chcesz
wiedzieć?
Przysiadłam na taborecie, który specjalnie dla
mnie przygotowali. Mówili trochę niewyraźnie, zmęczeni dniem i tym, czym się raczyli, zanim do nich
zawitałam.
Usłyszałam, że kobieta ma przezwisko „Francuzka”, bo gdy zabraknie im alkoholu, to powtarza „Parle,
parle, sucho w gardle”. Brodacz to „Felek” (miał kiedyś
psa Felka, o którym wszystkim opowiadał). Kiedyś,
wcześniej, dawno temu. Ten z zabandażowaną dłonią
to „Mechanik” – zbierał z ulicy fragmenty zderzaków,
kołpaki, zwoził jakieś rury, śruby. Jest jeszcze „Ogrodnik”.
– Przyjdzie, przyjdzie. Przynosi owoce i warzywa
z pobliskich ogródków działkowych.
Jak niczego do jedzenia nie znajdą w osiedlowych śmietnikach, to przechodzą na dietę wegańską.
– Witaminy to podstawa, no nie? – „Felek” czekał, bym
potwierdziła.
Dlaczego mieszkają przy dworcu? Bo lubią snuć
opowieści o podróżach. Jak słyszą zapowiedź odjazdu
pociągu, to wyobrażają sobie, że wsiadają do przedziału,
wyjmują kanapki i… Co prawda pisk hamulców przeszkadza im zasnąć, ale trudno. A jak uzbierają trochę
pieniędzy, to pojadą... nad morze, do Sopotu. Albo nie,
do Gdyni. Będą leżeć na plaży, fale będą obmywać ich
stopy. Wyrzucą w cholerę te stare kołdry. A w porcie
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pooglądają statki, będą wyliczać, jakie towary już załadowano i będą zgadywać, dokąd odpłyną.
„Francuzka” przeczytała w miejskim autobusie,
że są jakieś skarby na dnie Wisły. Pojadą, pozbierają,
sprzedadzą i może porzucą to obozowisko. Może jutro…
– Nasza Lalunia – to chyba o „Francuzce” – to
jeździ autobusami i czyta, co tam piszą w telewizorku.
Języków się uczy. Jeszcze na Sorbonie będzie studiować,
jak ta no, ta nasza… No powiedz, jakie słówko dzisiaj
było? – „Felek” szybkim ruchem przyciągnął do siebie
kobietę.
– Na-me-sa-ke – odburknęła niezadowolona.
– Zapamiętałam, bo do rymu. Taka wyliczanka była. –
Ale co to znaczy, to nie doczytała. – Z daleka nie widzę
mniejszych literek. Ale widziałam – ożywiła się – że
dziś w nocy będzie ciepło.
Przyszedł „Ogrodnik”. Nogawki spodni miał
postrzępione. Rzeczywiście, ciągnął za sobą worek z marchewką, pomidorami, jabłkami i śliwkami. Triumfalnym
gestem wyciągnął jakąś butelkę z kolorową etykietką
z bąbelkami. „Mechanik” podszedł do niego, cmoknął
z uznaniem.
– Jest zakąska i coś do zakąski też jest – po chwili grzebania w worku „Ogrodnik” wyjął opakowanie
kiełbasek. – Drobiowe. Zdrowe – spojrzał na mnie.
– Skubani poszczuli mnie psem, musiałem przełazić
przez ogrodzenie, moje wyjściowe spodnie porwałem,
zgubiłem but. Zawadziłem o drut kolczasty. Tych paru
owoców żałują potrzebującemu – użalał się przez chwilę.
– Dziś ucztujemy – zarządził „Felek”. – Pani redaktor jest naszym gościem.
Zaczęli rozpalać ognisko, kłócąc się o to, kto
z nich zostawił zapałki na trawie, że zamokły. Szarpali się
przez chwilę, a kobieta próbowała rozdzielić mężczyzn.
Skuliła się, gdy ręka któregoś wylądowała na jej nosie.
Muszę mieć materiał do książki, muszę mieć na
jutro szkic reportażu. Postanowiłam zostać z nimi. Ale
zaczęło mnie mdlić. Ledwo zdążyłam w krzaki. Po powrocie zastałam towarzystwo z zaostrzonymi patykami
w dłoniach. Udało się rozniecić ogień.
– Zastawy Rosenthala to my tutaj nie mamy, ale
naszej wódeczki napije się pani z nami, prawda? – znalazły się jakieś dwa słoiczki, które opłukano kilkoma
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ycie karetki słyszałam jak przez grubą ścianę…
Poczułam, że ktoś podnosi mi powieki i że coś
kłuje moje źrenice. Chyba zemdlałam. Potem zaczęłam
widzieć światło, na przemian to jednym, to drugim
okiem. Ktoś delikatnie mną potrząsał.
– Czy pani mnie słyszy? Jak się pani nazywa?
Już dobrze, jest pani na Izbie Przyjęć. Gdyby nie pani
kolega, to… Co pani strzeliło do głowy, by biesiadować
z bezdomnymi? Oj, kobieto, kobieto – westchnął lekarz.
– Na szczęście w porę tu pani trafiła – dodał uspokajająco. – Za parę godzin będzie lepiej. Musi pani tylko
jeszcze wypić trochę alkoholu. Dla zneutralizowania tego
świństwa, które znaleźliśmy przy pani – dodał. – Pani
kolega ma piersiówkę.
– Nie, tylko nie alkohol – zaczęłam się bronić. – To
już wolę... znowu mnie zemdliło. Okazało się, że Tomek
wyruszył na fotoreportaż w okolice Dworca Zachodniego
po parę dokrętek do wcześniej zrobionego materiału. Obserwował naszą biesiadę, ale mnie z oddali nie rozpoznał
(to przebranie, no i siedziałam tyłem do niego). Dopiero
gdy zobaczył, że jedna z osób „fiknęła koziołka”, podbiegł,
po czym zadzwonił do szpitala. Towarzystwo prysło, a ja
zostałam sama przy ognisku, obok plastikowej butelki
z resztką trunku. Miałam silne zatrucie pokarmowe, ale
na szczęście nieprzyzwyczajony do „wynalazków” żołądek
sam się ratował wymiotami. No a kiełbaska…
– Musiała być mocno przeterminowana – skonstatował lekarz.

* * *

Fotoreportaż Tomka „Freeganie z Zachodniego”
zakwalifikował się do finału Grand Press Photo. A mój
reportaż? Nic się nie nagrało! Musiałam przez przypadek
nacisnąć niewłaściwy klawisz. Do diabła z reportażem
uczestniczącym! Wybiorę bezpieczny temat. Jak wydobrzeję, oczywiście.
Jagoda Czurak
ekonomistka
z rodziny
lekarskiej

Rys. Zen

kroplami z dna butelki. Kubeczki, które przyniosłam,
leżały zgniecione w piasku. – Jeden pucharek dla pani
redaktor, a my do drugiego będziemy sobie po kolei
nalewać.
Obrzydzenie mnie brało, ale cel przede mną zbożny. Wytrzymam. Długo szukałam miejsca do siedzenia,
takiego, by nieświeży zapach ich ubrań i ciał snuł się
w przeciwnym kierunku. Mimo to co chwila zatykałam
nos, udając, że mam katar. Starałam się nie wpatrywać
w strupy na ich twarzach, siniaki i zadrapania. Starałam
się unikać uporczywego kontaktu wzrokowego, chociaż
powinnam zapamiętać wszystkie szczegóły naszego
spotkania. Nie chciałam z nimi jeść, ale już mi zaczęło
szumieć w głowie, poza tym wolałam nie upić się zbyt
szybko. Kiełbaska była spieczona na czarno i trochę
dziwnie smakowała, ale jakoś przełknęłam kilka kęsów.
Sama zaprotestowałam, by nie ściągano skóry przed
pieczeniem. Jeszcze pobrudzą zawartość niemytymi
łapami – pomyślałam, widząc nóż w ręku „Mechanika”.
Kątem oka obserwowałam, gdzie go odłożył. A gdzie
się podziały moje chusteczki higieniczne? Powinnam
przetrzeć ręce.
„Wódeczka” miała metaliczny posmak, dziwny zapach, lekko perfumowany. Wstrząsnęło mną po
pierwszym łyku, co z głośnym śmiechem przyjęli współbiesiadnicy.
– Pani redaktor niezwyczajna. A my to innej nie
mamy.
Zza drzew, nieśmiało i chwiejnym krokiem zaczął się zbliżać jakiś mężczyzna. Podkulony uciekł, gdy
pierwszy kamień poleciał w jego stronę. „Felek” podniósł
się i rzucił za nim „szwedką”, na której wspierał się przybysz i którą zgubił, umykając przed rozzłoszczonymi
biesiadnikami.
– Na gotowe to każden jeden chce się załapać,
kurdupel taki owaki… – stek wyzwisk niósł się wkoło.
Muszę być dzielna, pomyślałam. Przecież chcę
nagrać, jak mówią i co mówią. Wreszcie będę miała
materiał nie tylko na reportaż. Gdy ponownie musiałam udać się w krzaki, poczułam, że zaczynam
widzieć podwójnie. Wróciłam, ostrożnie stawiając
stopy, klapnęłam ciężko na swoim miejscu. Zawirowało mi w głowie…
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Klejnoty wielkiej księżnej

Cerkiew św. Marii Magdaleny w Jerozolimie

W

Jest takie miejsce w Jerozolimie, które wywołuje
uczucie zadumy i powoduje, że musimy zatrzymać
się w biegu codziennych problemów, zwykłych
trosk i obowiązków choć na chwilę. To Getsemani, ogród oliwny. Miejsce ostatecznego opuszczenia, dojmującej samotności, lęku i trwogi, miejsce
bezwarunkowej wierności i miłości; miejsce mocy,
która potrafi zmieniać ludzkie serce i życie. W tym
właśnie miejscu warto stanąć w pokorze i pochylić
się nad samym sobą…

ieczór w Jerozolimie, słychać gwar miasta, które
nigdy nie kładzie się spać, letni upalny dzień się
kończy, a zachodzące słońce rzuca złotoróżowy blask
na Wzgórze Oliwne i świątynie przytulone do jego
stromego zbocza. Po szerokich kamiennych schodach,
ścieżce, która zakosami uparcie pnie się w górę, między
smukłymi cyprysami i rosochatymi wiekowymi gajami
oliwnymi, w ogłuszającym dźwięku cykad i zapachu
rozgrzanych liści mirtowych krzewów wychodzi się na
szeroki, tarasowy dziedziniec przed zbudowaną z białego
piaskowca cerkwią. To cerkiew prawosławna św. Marii
Magdaleny. Piernikowe ornamenty i złocone kopuły
cerkwi w zachodzącym słońcu płoną, ale w środku
chłód ciszy powoduje, że głosy milkną i odwiedzający
świątynię mogą stanąć w zadumie przed ikonostasem
i zapalić smukłą świecę w intencjach, z którymi tu przychodzą. Po obu stronach ikonostasu w białych marmurowych grobowcach spoczywają: Elżbieta Fiodorowna,
księżniczka Hesji i Renu, wielka księżna Romanowa,
siostra ostatniej carycy Rosji Aleksandry i księżna Alicja
Battenberg, matka księcia Edynburga Filipa II, męża
obecnej królowej Anglii Elżbiety II. To nie może być
przypadek, że w tej właśnie cerkwi leżą u stóp ołtarza
księżniczki krwi, z królewskich rodów i bliskie krewne:
ciocia i siostrzenica. Rzeczywiście, to nie był przypadek,
lecz ludzkie losy splątane z Wielką Historią…
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Początki
Elżbieta Aleksandra Ludwika Alicja, księżniczka
Hesji i Renu urodziła się w 1864 roku Darmstadt, jej matką była księżniczka Alicja Maud Koburg, córka królowej
Wiktorii angielskiej, a ojcem książę Hesji i Renu Ludwik
IV. Dzieciństwo upłynęło
jej w zgodnej i szczęśliwej rodzinie, w pięknym
pałacu w Darmstadt otoczonym lasami, stawami
i wspaniale utrzymanymi
ogrodami. Na wychowanie Elżbiety wpłynęła
osobowość matki, która
mimo znakomitego pochodzenia
i arystokraMatka Elżbiety, księżna Alicja
tycznych
koligacji
z najKoburg w ślubnej sukni
większymi królewskimi rodami Europy była bardzo
skromną osobą.
Księżna Alicja, zwana Alix, urodzona w Pałacu
Buckingham w Londynie, odebrała wychowanie domowe
prowadzone przez guwernerów i guwernantki osobiście wybieranych przez ojca, księcia Alberta Koburga
na podstawie programu edukacyjnego opracowanego
przez niego samego i jego przyjaciela barona Stockmara.
Zarówno sama królowa Wiktoria, jak i jej mąż książę

http://www.gogmsite.net/_Media/1862_princess_alices_weddin.jpg

http://www.romanovrussia.com/Ella1912.html

Joanna Dusza-Kozera
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Albert preferowali skromny, rodzinny tryb życia i takie
też surowe zasady wpajali swoim dzieciom. Alix poznała
życie wsi, pracę zwykłych ludzi, umiała prowadzić gospodarstwo domowe, znała doskonale wszystkie prace
i obowiązki związane z byciem gospodynią domową, ale
i przyszłą głową domu arystokratycznego.
Na ukochanej przez całą rodzinę wyspie Wight
na polecenie królowej Wiktorii wybudowano pałac
Osborne House, gdzie wszyscy spędzali wakacje wraz
z zaproszonymi krewnymi z całej Europy. Oprócz pałacu królewskiego specjalnie dla dzieci wybudowano
Swiss Cottage, małe wiejskie gospodarstwo, w którym
zaplanowano połączenie zabawy z cennymi doświadczeniami praktycznymi. Było to gospodarstwo rolne
z sadami, ogrodami warzywnymi i zwierzętami gospodarskimi, którymi miały się dzieci królewski zajmować,
a dom utrzymywać w czystości, samodzielnie sprzątając
i paląc w kominkach. W połączeniu z odwiedzaniem
tzw. zwykłych ludzi, czyli mieszkańców pobliskich wsi
i miasteczek, pozwalało to na szerokie otwarcie złotej
klatki, w której dzieci królewskie były zwykle wychowywane. Wychowanie niespotykane w innych domach
arystokratycznych, dzisiaj wydaje się może śmieszne, ale
wtedy było po prostu rewolucją.
Obowiązkiem małej Alix były również prace
dobroczynne oraz pomaganie chorym i rannym żołnierzom, którzy powrócili z krwawej wojny krymskiej
do Londynu. Obdarzona prawdziwie dobrym sercem,
rozsądna i roztropna księżniczka wychowywała swoich
siedmioro dzieci w podobnym duchu. W swoim państwie heskim zorganizowała z poświęceniem szkoły
dla ubogich, przytułki, wspomagała szpitale, troszczyła
się o weteranów wojen, zyskując prawdziwy szacunek
swoich poddanych.
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http://media-cache-ec6.pinterest.com/upload/123286108520506444_l1sUoYKJ.jpg

The Swiss Cottage House na wyspie Wight

Księżniczka Elżbieta przyszła na świat 1 lipca
1864 roku jako drugie dziecko pary książęcej i została
wychowana w poczuciu odpowiedzialności za swoje
życie, w świadomości pochodzenia władzy z nadania
wolnych obywateli państwa, a nie boskiego namaszczenia; wiedziała, że wysokie pochodzenie to obowiązki
wobec innych, to nakaz przykładnego życia i szacunku
dla ludzi ubogich.

Królowa Wiktoria angielska z wnuczkami: Ella stoi po prawej, siedzi
Alix, przyszła caryca Rosji

Rodzinne tragedie
Niebawem na rodzinę spadł wielki cios. Okazało
się, że matka Elżbiety, księżna Alicja jest nosicielką
hemofilii (w rodzie hanowerskim, z którego pochodziła królowa Wiktoria, bardzo często pojawiała się ta
choroba), na którą zachorował jej syn a brat Elżbiety
Fryderyk, który zmarł w wieku 2 lat po upadku z okna.
Nie był to koniec tragedii. W księstwie Hesji pojawiła się epidemia dyfterytu i choroba zawitała również
do rodziny książęcej. Na błonicę zapadają wszystkie
dzieci Alicji. Dzięki pełnej poświęcenia pielęgnacji matki,
która czuwała przy nich dzień i noc, powoli wracają do
zdrowia. Ale najmłodsza córeczka Maria umiera. To
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Ella w roku swoich zaręczyn
z wielkim księciem Siergiejem
Aleksandrowiczem
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Małżeństwo
Elżbieta wyrasta na smukłą, ładną
panienkę, porównuje
się ją nawet z cesarzową Austro-Węgier Elżbietą Bawarską, zwaną
Sissi, toteż po oficjalnym wprowadzeniu
jej na dwór londyński
zaczynają pojawiać się
konkurenci, jednak
ani następca tronu

Niemiec Wilhelm, ani książę szwedzki nie uzyskują
aprobaty ojca. Wtedy zjawia się wielki książę Siergiej
Aleksandrowicz, młodszy syn panującego cara Rosji
Aleksandra III. Książę uchodził za niezwykle przystojnego mężczyznę. Był wysokim, szczupłym, dowcipnym,
gruntownie wykształconym sybarytą, ale o gwałtownym
charakterze Romanowów i nieco dzikiej naturze. Elżbieta pozostając pod dużym urokiem księcia, podejmuje
decyzję: zgadza się zostać jego żoną.
Księżniczka Hesji i Renu wyjeżdża do Petersburga
i tam 3 czerwca 1884 roku w cerkwi pałacu Zimowego
odbywa się pełna
przepychu dworskiego ceremonia
ślubna. Panna
młoda w szatach
ślubnych i diamentowych koronach
ślubnych carów
jest przyjęta entuzjastycznie nawet
przez pełen rezerwy dwór rosyjski.
Obyczajem
rosyjskim było, że
Ślub Elżbiety i Sergieja
księżniczki cudzoziemskie przybierały sobie imię, tzw. otczestwo oraz
zmieniały religię na prawosławną, lecz tego wymogu
nie stosowano rygorystycznie w stosunku do księżniczek młodszych synów cara, dlatego Elżbieta pozostała
przy swojej luterańskiej religii. Wkrótce po przyjeździe
uczy się intensywnie języka rosyjskiego i opanowuje go
w stopniu doskonałym, co też nie było powszechnym
zwyczajem w rodzinie Romanowów, gdyż językiem
dworskim był język francuski i nim porozumiewała się
cała rosyjska arystokracja.
Elżbieta staje się wielką księżna i zaczyna wieść
życie typowe dla wielkiej damy i żony jednego z najbogatszych książąt rosyjskich. Jej mąż Sergiusz kupuje przepiękny pałac w Petersburgu przy Newskim Prospekcie,
nad brzegiem Newy. Elżbieta uczestniczy w życiu dworskim, wydaje bale kostiumowe, bywa na rautach, przewodniczy komitetom charytatywnym, towarzystwom

http://goddesssaintnoblewomannun.blogspot.com/2011/06/june-15.html

podkopuje nadwerężone siły Alicji i na nic zdaje się
przybycie najlepszych nadwornych lekarzy przysłanych
przez matkę, królową Wiktorię. Księżna Alicja wkrótce
umiera w wieku 35 lat, osierocając dzieci.
Księżniczka Elżbieta wraz z resztą rodzeństwa
zostaje wysłana do Londynu, na dwór swej babki królowej Wiktorii angielskiej, i tam dorasta. Pobyt na dworze i jego atmosfera oraz przedwczesna śmierć matki
nadają jej charakterowi rys pokory, ale i stanowczości
oraz konsekwencji, a przeżyte cierpienia i świadomość
kruchości życia powodują, że coraz chętniej otwiera się
na innych i poświęca pracy charytatywnej, kontynuując
dzieła zmarłej matki.
Natomiast młodsza siostra, Aleksandra, z którą Elżbieta była bardzo blisko związana, ukochana
córka księżnej Alix, zwana przez nią „Sunny”, zamyka
się w sobie, staje się nieufna, wycofana i lękająca się
obcych. Nie może się też pozbyć poczucia winy, gdyż
zachorowała jako pierwsza w rodzinie i od niej zaraziło
się rodzeństwo, a na końcu matka. Aleksandra zostanie
później ostatnią, tragiczną carycą Rosji i matką carewicza Aleksandra, na którego przeniosła „przekleństwo
hanowerskie”, hemofilię. Ponadto przez swoje cechy charakteru stała się dla swego męża, cara Mikołaja II, złym
doradcą w sprawach państwowych oraz znienawidzoną
przez Rosjan „tą Niemką”. Nie wiemy, czy gdyby życie
Aleksandry nie zostało tragicznie naznaczone brakiem
ukochanej matki, nie potoczyłaby się inaczej historia
carskiej Rosji początku XX wieku…
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kulturalnym
i oświatowym.
Mąż obsypuje
ją niezwykłą biżuterią, z której
sławne były bicze pereł o złotawym blasku, garnitur ametystowy, diamentowa tiara i przepiękna, słynna
szmaragdowa
t i ar a - koko s z nik ze szmaragdowym garniturem w komplecie.
Ukochanie Rosji i jej ludu
Elżbieta, zwana przez wszystkich Ellą, pokochała
szczerze Rosję i jej kulturę, piękną Moskwę z cerkwiami,
starymi pałacami, muzeami, a przede wszystkim pokochała naród rosyjski z całym jego bogactwem duchowym,
umiłowaniem historii, piękna, sztuki i głęboką wiarą
kościoła prawosławnego. Szybko zauważa przerażającą

http://www.romanovrussia.com/Ella1885.html

Monarszy splendor
– wielka księżna
Elżbieta Romanowa
w stroju dworskim
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Szmaragdowy naszyjnik Elli

Ella w diamentowej tiarze
i naszyjniku

biedę mieszkańców Moskwy i Petersburga i od tej chwili
jej działalność charytatywna staje się czymś zupełnie
innym niż zabawy w dobroczynność arystokratycznych
dam, co jest obowiązkowym zajęciem każdej osoby
„wysoko urodzonej”, podobnie jak umiejętność lekkiej
konwersacji, tańca towarzyskiego i układania kwiatów
w wazonach…
Gdy w 1888 roku car Aleksander III powierza
księciu Sergiejowi budowę świątyni prawosławnej
w Jerozolimie, Ella angażuje się w budowę całym sercem, wspomaga pielgrzymki do Ziemi Świętej, funduje
ubogim możliwość wyjazdu do tego miejsca. Kiedy
powstaje przepiękna cerkiew św. Marii Magdaleny,
uważana za jedną z najpiękniejszych świątyń Jerozolimy, księżna wyposaża ją w komplet złotych naczyń
liturgicznych i kadzidła.
http://ic.pics.livejournal.com/punto_di_vista/15942381/193697/193697_640.jpg

http://www.royal-magazin.de/russia/ella/ella-bolin-emerald-tiara.htm

Szmaragdowa tiara-kokosznik
Elżbiety

http://www.royal-magazin.de/russia/ella/ella-emeralds-stomacher.htm
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Salon Elli w pałacu generała-gubernatora Moskwy
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http://img.photobucket.com/albums/v433/feomarie/royals/
elladuckyelis.jpg

Wizyta w Ziemi Świętej była dla Elżbiety przełomem duchowym. W 1891 roku pisze do ojca, księcia
Hesji Ludwika, prośbę o błogosławieństwo, gdyż chce
przejść na prawosławie. Dla jej najbliższych jest to szok,
nie potrafią tej decyzji zrozumieć, mają żal do księżnej,
traktują to jak zdradę rodziny, jej historii i tradycji rodowych. Ojciec także swojej córki nie zrozumiał i błogosławieństwa nie udzielił, a w rok później zmarł. Elżbieta
cierpi z tego powodu i szuka pociechy w pomaganiu
innym, działalność charytatywna zaczyna być sensem
jej życia, a po pielgrzymce po miastach rosyjskich i ich
świątyniach tworzy bardzo konkretny plan pomocy
ubogim przez świetnie zorganizowane i nadzorowane
przez siebie organizacje dobroczynne.
Wielką osobistą tragedią Elżbiety był brak potomstwa, na które długo i bez powodzenia czekała. Była
jedyną wielką
księżną, która
nie miała dzieci i często cierpiała z powodu
drwin i upokorzeń doznawanych ze strony innych pań
z towarzystwa.
Ella patrzy smutnym wzrokiem na śliczną Uczucia macóreczkę Viktorii Melity
cierzyńskie Elli
ujawniły się w całej pełni, gdy Romanowów dotknęło
nieszczęście. Uwielbiana przez rodzinę wielka księżna
Aleksandra Gieorgijewna Romanowa, żona brata księcia Pawła Aleksandrowicza, będąc w siódmym miesiącu
ciąży udała się na spacer i zapragnęła popływać łódką
po pałacowym stawie. Zbyt szybko wskoczyła do łódki,
przewróciła się i straciła przytomność. W wyniku tego
wypadku Aleksandra przedwcześnie urodziła syna Dymitra i kilka dni później zmarła, nie odzyskując świadomości. Osierocone dzieci – Dymitra i jego starszą siostrę Marię Pawłownę młodszą (w odróżnieniu od żony
wielkiego księcia Włodzimierza, Marii Pawłowny starszej, zwanej Miechen – czyt. „Tiara Włodzimierza”, GH
3/2013) adoptowała Elżbieta i jej mąż, wychowując jak
swoje własne, gdyż wdowiec po Aleksandrze szybko się
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pocieszył w ramionach pięknej Olgi Paley i został przez
cara Mikołaja II za karę zesłany do Paryża.
Małżonek
Mąż Elżbiety był człowiekiem o dwóch obliczach:
konserwatywny w poglądach, wytworny, elegancki
bon vivant, koneser sztuki, sybaryta, umiejący cieszyć
się życiem arystokrata. Nie były też dla arystokracji
rosyjskiej tajemnicą jawnie demonstrowane skłonności
homoseksualne wielkiego księcia. Nie wiemy, jak Elżbieta
znosiła zachowanie męża, który wprawdzie szanował jej
działalność na rzecz ubogich, dobroć i mądrość, ale też
często okazywał lekceważenie i niechęć. Nie znaleziono
żadnych śladów w pamiętnikach im współczesnych
ani też listów samej księżnej, w których w jakikolwiek
sposób skarżyłaby się na swój los.
Książę Sergiusz został obdarzony przez swego
brata, cara Mikołaja II obowiązkami wojskowymi dowódcy batalionu pułku Prieobrażeńskiego, a potem generała-gubernatora Moskwy, ale zupełnie nie nadawał
się do tych funkcji. Źle zorganizowany, nadmiernie represyjny, antysemita, reprezentował odłam arystokracji rosyjskiej dążący do brutalnej konfrontacji z rodzącymi się ruchami bolszewickimi bez względu na cenę.
Nietrudno było zgadnąć, że wkrótce stanie się celem
licznych zamachów terrorystycznych, stale organizowanych na członków rodu Romanowów (w zamachu zginął car Aleksander II). Kochana przez zwykłych ludzi
Ella otrzymała wiadomość od nieznanego nadawcy, by
przestrzegła męża, że grozi mu niebezpieczeństwo, ale
książę nie zmienił swego postępowania.
W 1896 roku książę Sergiusz odpowiadał za
organizację uroczystości koronacji brata Mikołaja II.
Na podmoskiewskim polu Chodyńskim zgromadziło
się ponad pół miliona ludzi, którym obiecano darmowy poczęstunek i podarki z okazji koronacji. Pole było
terenem ćwiczeń wojskowych, pełnym okopów, niezasypanych umocnień i pozostałości sprzętu wojskowego.
W pewnym momencie zgłodniali ludzie hurmem ruszyli
po żywność zgromadzoną na straganach, zaczęli się
tratować, doszło do paniki, a okopy stały się dla wielu
śmiertelną pułapką. Zginęło ponad tysiąc trzysta osób,
kilka tysięcy odniosło obrażenia, a opinia publiczna całą

6_2013

czerwiec

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khodynka_stampede_victims.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_Duke_Sergei_04_Carriage.jpg

Historia w blasku klejnotów

Tragedia na polu Chodyńskim

Zamach na wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza

odpowiedzialnością obarczyła właśnie księcia Sergiusza,
który nie zadbał o bezpieczeństwo festynu. Nowy car
Mikołaj II i jego żona Aleksandra (siostra Elli) wykazali
się wybitnym brakiem uczuć wobec tragedii na polu
Chodyńskim, nie przerwali uroczystości towarzyszących
koronacji i udali się na bal wydawany przez ambasadora
francuskiego w Moskwie, co zostało odebrane przez
obywateli jako wyraz bezduszności, obojętności i pogardy dla rannych i zmarłych w wyniku tragedii ludzi.
Historycy często zwracają uwagę, że po tragedii na polu Chodyńskim wzrasta aktywność ruchów
bolszewickich i liczebność grup terrorystycznych oraz
poparcie dla nich wśród ludności miast i wsi.
Krwawa Niedziela w 1905 roku, kiedy to policja
otworzyła ogień do pokojowej manifestacji robotników
i ludności cywilnej Moskwy, spowodowała, że Lew Trocki
ogłosił: Nadeszła rewolucja! Partia socjaldemokratyczna
wydaje odezwę: Wczoraj ujrzeliście brutalność monarchii.
Widzieliście spływającą ulicami krew… Kto kierował karabinami żołnierzy i strzelał robotnikom w pierś? TO CAR!
Na Wielkiego księcia Sergiusza przygotowywany
jest zamach bombowy. Plan jest taki, że wyznaczony
terrorysta wywodzący się z eserowców wrzuci bombę
do karety księcia. Plan byłby się powiódł, gdyby nie to,
że terrorysta trzymający bombę z zapalonym lontem
spostrzegł, że w karecie, z której wychodził książę Sergiusz, znajduje się szanowana przez wszystkich wielka
księżna Elżbieta z dwojgiem adoptowanych dzieci, i…
odstąpił od zamachu. Dwa dni później kolejna akcja się
powiodła i książę zginął pod murami Kremla, zabity

przez Iwana Kalajewa, który wrzucił bombę prosto do
przejeżdżającego powozu.
Elżbieta przebywała wtedy w apartamentach
kremlowskich (w mieszkaniu generała-gubernatora
Moskwy, którym był wtedy Sergiusz) i wiedziona złym
przeczuciem, po usłyszeniu potężnej eksplozji, bezskutecznie zatrzymywana przez służbę, wybiegła bez
ochrony z pałacu. Widok zmasakrowanego ciała męża
był straszny. Brytyjski konsul w Moskwie pisał w raporcie: Siła eksplozji była ogromna. Niemal wszystkie okna
w budynkach sądów oraz w arsenale roztrzaskały się bądź
zostały wepchnięte do wewnątrz. Księżna osobiście zbierała rozrzucone szczątki księcia (część została znaleziona
nawet na dachu pałacu Sprawiedliwości), zachowując
przy tym spokój i godną podziwu odwagę, gdyż wystawiała się na ewentualne ataki innych zamachowców.
Po powrocie do apartamentów przebrała się
w czarne suknie, zdjęła biżuterię i poprosiła o pozostawienie jej w samotności. Dowiedziawszy się jednak, że
woźnica księcia, który próbował go zasłonić własnym
ciałem, jest w ciężkim stanie i przebywa w szpitalu, z powrotem ubrała błękitną zwykłą suknię popołudniową
(w której widział ją wcześniej woźnica wyjeżdżający
z księciem) i udała się do rannego z wizytą, udając, że
wielki książę żyje i przekazuje wiernemu słudze słowa
otuchy i życzenia zdrowia. Pozostała przy łóżku rannego
tak długo, aż ten zmarł od obrażeń w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku.
Księżna odwiedziła też aresztowanego terrorystę
Kalajewa, który przeżył zamach prawie bez szwanku.
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http://pinterest.com/pin/235242780507332615/

Wdowieństwo
Śmierć męża spowodowała, że Elżbieta zaczęła zmieniać swoje życie z konsekwencją i uporem,
przeprowadzając
wszystkie zaplanowane wcześniej zamierzenia tak, jak tego
chciała. Tragedia,
której doświadczyła, umocniła
jej postanowienie i skrystalizowała plany. Przechodziła duchową transformację,
Ella w stroju wdowim, wkrótce po zamachu mającą całkowina męża Siergieja
cie zmienić jej życie i równocześnie życie całej rodziny Romanowów. Od
czasu zamachu nosiła tylko czarne suknie z wdowim
czepkiem z welonem, bez żadnej biżuterii, jadła jedynie potrawy wegetariańskie, a w pałacu zdjęła obrazy ze
ścian, rozdała meble i zbytkowne przedmioty, zadowalając się najprostszymi sprzętami codziennego użytku.
Ponieważ wychowywane przez nią dzieci Maria Pawłowna i Dymitr były już dorosłe, coraz więcej czasu spędzała na prowadzeniu licznych akcji charytatywnych,
organizując pomoc dla ubogich, odwiedzając szpitale,
przytułki, domy dla sierot.
Jeszcze w czasie wojny rosyjsko-japońskiej księżna rozwinęła wszystkie swoje talenty organizacyjne.
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Zamawiała kobiety do pracy na rzecz żołnierzy, polegającej na szyciu odzieży, darciu bandaży, pakowaniu tysięcy paczek z żywnością. Do paczek wkładała
małe modlitewniki, fundowane z prywatnych środków.
Wszystkie duże sale i apartamenty własnego pałacu
zamieniła w szwalnie i magazyny.
Przegrana wojna, tragedia ciężko okaleczonych
żołnierzy, bezrobocie, choroby dziesiątkujące wygłodzonych mieszkańców Moskwy, żyjących jak zwierzęta
w porównaniu z niebywałym przepychem życia arystokracji oderwanej od rzeczywistości – to wszystko
skłania wielką księżnę do podjęcia ostatecznej decyzji.
W liście do brata Ernesta pisze: Sytuacja staje się coraz
gorsza. Nie należy robić sobie nadziei, że w najbliższych
miesiącach cokolwiek się poprawi. To rewolucja – i nikt
nie wie, jaki obrót przybiorą sprawy, ponieważ rząd jest
tak słaby, że wydaje się, jakby nie istniał.
Życie zakonne
Wielka księżna
konsekwentnie przystępuje do realizacji następnego etapu swoich
zamierzeń. Wszystkie
swoje klejnoty dzieli na
trzy części. Jedną przekazuje carowi Mikołajowi jako część klejnotów
koronnych, drugą część
ofiarowuje przybranym
dzieciom jako ich posag, Elżbieta w stroju mniszki
za trzecią część kupuje w Moskwie posesję z kilkoma
domami, by przebudować je i urządzić tam klasztor
miłosierdzia. Cały swój majątek, pałace, posiadłości,
meble, obrazy i inne dzieła sztuki rozdaje najbliższym
lub sprzedaje. Sama 10 lutego 1909 roku zrzuca szaty
świeckie i staje się mniszką w klasztorze św. Marii i Marty,
który założyła.
W klasztorze jest kościół, bezpłatny szpital i przychodnia, apteka wydająca darmowe leki, jadłodajnia dla
ubogich, biblioteka z bezpłatną czytelnią i mała szkoła dla
osieroconych dziewcząt. Myślą księżnej było życie proste,
jak na początku chrześcijaństwa, razem z mniszkami

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elisabeth_Fyodorovna.jpg

Przyszła z Ewangelią i przebaczeniem, za które zabójca
jej męża podziękował, w pokorze całując jej w dłoń.
Prosiła też cara Mikołaja II o ułaskawienie. Podziwiam
ten akt – powiedział potem brat zabitego Sergiusza,
książę Mikołaj Michajłowicz – nie potrafię jednak pojąć
tak niewiarygodnej pobożności… Car pozostał nieugięty
i wyrok wykonano. Kalajewa powieszono. Przybrana
córka księżnej, Maria Pawłowna tak opisuje te dni:
owdowiała księżna dała dowód niewyobrażalnego heroizmu; nikt nie miał pojęcia, skąd czerpała siły, by tak
dzielnie znosić swoje nieszczęście.
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przebywania w łóżku, ograniczania jego obowiązków
reprezentacyjnych, a nawet zwykłych zabaw z rówieśnikami. Caryca spędzała czas z Aleksym i swoją ukochaną przyjaciółką Anną Wyrubową z dala od Moskwy
i Petersburga, nie uczestniczyła w życiu stolicy, państwa i w życiu towarzyskim, nie lubiła tego, nie czuła
potrzeby poświęcania się dla innych. Całe jej życie
było podporządkowane pielęgnacji ukochanego syna,
którego nazywała „promyczkiem”. Miała świadomość,
że przeniosła hemofilię z rodziny hanowerskiej na syna
i było to dla niej ciężkim brzemieniem.
Klasztor św. Marii i Marty w Moskwie, założony przez Elżbietę
Choroba syna, jedynego spadkobiercy rodu Rodiakonisami. Stała się jak jedna z ubogich zakonnic,
manowów i dziedzica tronu Mikołaja II, wzbudzała w caczęsto nosiła włosiennicę, modliła się i pracowała dla
rycy wyrzuty sumienia, które starała się stłumić żarliwym
chorych i cierpiących pod duchowym kierunkiem ojca
przywiązaniem do religii prawosławnej graniczącym
Sriebrianskiego.
ze śmiesznością. Niezrozumiałe dla otoczenia było
wycofanie się carycy z życia publicznego i bezgraniczne
Rasputin i choroba carewicza
zaufanie do Rasputina, gromadzenie setek obrazków
Elżbieta będąc blisko zwykłych ludzi, poznała ich
świętych, ikon, amuletów, wiara w zabobony i gusła.
opinie o carze i swojej siostrze carycy Aleksandrze oraz
Plotki o tych zachowaniach carycy oraz o zbyt bliskiej
Rasputinie, którego caryca uwielbiała i któremu wierzyła
i niemoralnej zażyłości z Anną Wyrubową i samym
bezgranicznie. Nie mogła na to nie zareagować. Usiłowała
Rasputinem pogłębiały jedynie niechęć Rosjan do i tak
przekonać siostrę o złym wpływie mnicha na rodzinę.
nielubianej „Niemki”.
Ella z wielką intuicją rozpoznawała prawdziwe ludzkie
Rasputin przybył do Sankt Petersburga z Sybeintencje. Sama bardzo szybko przejrzała mnicha. Widziarii, został przedstawiony rodzinie cara Mikołaja przez
ła jego pychę i zachłanność. Nie ufała mu i była pewna
wielką księżnę Milicę i od razu zdobył zaufanie swoją
jego złej woli. Wiedziała też o jego rozpustnym życiu
pobożnością, skromnością i całkowitym oddaniem Bogu
i rozrzutności, starannie ukrywanymi przed protektorką,
i grzesznikom. Pisał car: Poznaliśmy człowieka oddanego
carycą Aleksandrą. Ale caryca nie chciała o niczym słyBogu – pochodzącego z rejonu Tobolska Grigorija.
szeć i nie dopuszczała myśli o oddaleniu „świętego męża”,
Pozostała rodzina carska podobnie jak księżna
gdyż mający hipnotyzerElżbieta była świadoma,
skie właściwości Raspuże nazbyt bliskie stosunki
tin kilkakrotnie uratował
cara i carycy z Rasputiżycie carewicza Aleksego,
nem mogą doprowadzić
tamując ciężkie krwotoki,
do tragedii. Coraz częstjakich doznawał chłopiec
sze przykłady uzależniechorujący na hemofilię.
nia decyzji w sprawach
Choroba carewipaństwowych, wojskocza była ściśle strzeżoną
wych, a nawet rodzintajemnicą, nawet rodzina
nych od opinii Mikołaja
carska nie wiedziała, jaka
Rasputina sprawiły, że
jest przyczyna częstych niew Rosji carskiej początdomagań Aleksego, jego Sypialnia carewicza Aleksego ze ścianą ikon
ku XX wieku rządził
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niepiśmienny, nieznanego pochodzenia mnich, na
którego nikt nie miał wpływu. Samodzierżawie, ale
w ujęciu takim, o jakim nie myślał jego twórca car Iwan
IV Groźny.
Matka cara, caryca wdowa Maria Fiodorowna
próbowała na ten temat rozmawiać z synem i taką zdaje
relację wielkiemu księciu Pawłowi: Powtarzam mu to
każdego dnia, lecz on ani myśli mnie słuchać; w naszym
położeniu militarnym orientuje się równie kiepsko jak
w naszej sytuacji wewnętrznej. Nie potrafi dostrzec, że
wiedzie Rosję ku katastrofie.
Rasputin dobrze znał Pismo Święte, często je
cytował, odmawiał przyjmowania podarków z rąk carycy i cara. Pozornie będąc skromnym, wręcz biednym
człowiekiem, chętnie stawał się przewodnikiem duchowym pań z arystokracji, ingerując w ich życie osobiste
i rodzinne. Rasputin niewątpliwie posiadał zdolności
hipnotyzowania podatnych na to osób, miał także właściwości terapeutyczne. Nie tylko wielokrotnie tamował
krwotoki carewicza Aleksego, ale i uwalniał z gorączki
dzieci, przyspieszał gojenie ran. Przepowiadał też przyszłość, co zadziwiająco się sprawdzało.
Anatolij Niekludow wspomina: Na petersburskich
salonach, gdzie bywałem wcale nierzadko, Rasputin stanowił wyłączny temat konwersacji. Wiele osób z najbliższego
otoczenia rodziny carskiej, a nawet caryca wdowa Maria
Fiodorowna, prosiło o oddalenie Rasputina z dworu, ale
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caryca pozostawała na nie głucha, zwłaszcza że mnich po
raz kolejny uratował carewicza Aleksego przed śmiercią.
Oto co się zdarzyło. W 1912 roku car Mikołaj z żoną
i dziećmi przebywał w Puszczy Białowieskiej na polowaniu. Carewicz, mimo że cały czas pilnowało go dwóch
rosłych marynarzy, skaleczył się w udo i kolano, doszło
do masywnego krwotoku oraz wyniszczającej gorączki
i dziecko cierpiało niewyobrażalne katusze, krzycząc
z bólu, gdyż olbrzymie krwiaki rozrywały mu mięśnie,
a operacja była w tym stanie niemożliwa. Para carska
natychmiast wyjechała do Spały, ale jedyne co mogła
zdziałać, to cierpieć razem z dzieckiem i czekać. Mały
carewicz w męce pytał matkę: Kiedy umrę, przestanie
mnie boleć, prawda? Odchodząca od zmysłów carowa
Aleksandra wysłała przez Wyrubową telegram do Rasputina, który
odpisał: Malec nie umrze!
Matka położyła telegram na
chorym dziecku i wkrótce
potem carewiczowi spadła gorączka,
zmniejszyły
Karykatura Rasputina i rodziny carskiej
się dręczące
go bóle i ku zdziwieniu opiekujących się nim lekarzy
wracał do zdrowia.
Po tym niewytłumaczalnym racjonalnie fakcie carowa uwierzyła w niezwykłą, wręcz boską moc
Rasputina, co niestety oznaczało narastające kłopoty
dla monarchii i państwa. Nie było żadnego argumentu
i żadnej osoby, która mogłaby podważyć niezachwianą
wiarę cara i carowej w dobre intencje i moc mnicha.
Tymczasem do rodziny carskiej wszedł człowiek,
który pochodził z jednego z najznamienitszych i najbogatszych rodów arystokratycznych Rosji. Był nim książę
Feliks Jusupow, niezależny, dumny, nieprawdopodobnie
bogaty dziedzic fortuny rodu Jusupowów i Sumarokowów-Elstonów. Feliks ożenił się z siostrzenicą cara Mikołaja, córką wielkiej księżnej Kseni, piękną i elegancką
Iriną. Jego najbliższym przyjacielem i towarzyszem
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSrasputin.htm
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napływających z frontu rannych. Wielka księżna Włodzimierzowa, Maria Pawłowna starsza pisze: najdroższa Ella z pewnością ma już ręce pełne roboty w swym
klasztorze i przy wszystkich biedakach Moskwy i rzuca się
z całą swoją energią w wir przygotowań do stworzenia
pociągów sanitarnych, z którymi będzie jeździć jako
sanitariuszka i kierownik organizacyjny po całej Rosji
(czyt. „Tiara Włodzimierza”, GH 3/2013).
Na froncie nie działo się dobrze, armia niemiecka
pod dowództwem Paula von Hindenburga odnosiła
zwycięstwo za zwycięstwem, w efekcie z końcem 1914
roku liczebność armii rosyjskiej spadła do 2/3 stanu
początkowego. Żołnierze ginęli w boju lub trafiali do
obozów jenieckich, gdzie umierali w nieludzkich warunkach. Na czele wojsk rosyjskich stał wielki książę
Mikołaj Mikołajewicz, który miał zdolności przywódcze,
a żołnierze uwielbiali go. Po początkowym załamaniu
frontu zdołał odbudować armię i zadać nieprzyjacielowi
dotkliwe ciosy. Ale był też zagorzałym przeciwnikiem
Wojna
Rasputina i car Mikołaj II pod wpływem carycy odebrał
W 1914 roku sprawa Rasputina schodzi na dalmu dowództwo, osobiście je przejmując.
szy plan. Wybucha wojna, do której przystępuje Rosja,
Car nie miał żadnych umiejętności wojskowych,
nieprzygotowana i wycieńczona wojną japońsko-ronie lubił armii, nie miał dobrego kontaktu z żołnierzasyjską, wewnętrznymi problemami gospodarczymi,
mi, a zdawanie się na rady równie jak on niedoświadnarastającymi nastrojami rewolucyjnymi, buntami
czonej żony Aleksandry w każdej sprawie wojskowej
chłopów i strajkami robotników oraz dezercjami w woji personalnej powoli i skutecznie wiodło do jednego
sku. Rasputin pisze do cara Mikołaja proroczo: Niechaj
końca… do klęski. Wojskowe zasoby ludzkie pozornie
Ojciec nie myśli o wojnie – oznaczać to będzie koniec dla
były niewyczerpane (zmobilizowano 12 milionów żołRosji i dla nas wszystkich; pozostaniemy wygubieni co do
nierzy!), ale do końca 1915 roku zginęło lub dostało
jednego. Tym razem car nie posłuchał.
się do niewoli 2 miliony żołnierzy, klęska goniła klęskę,
Wielka księżna Elżbieta, będąca
zaopatrzenie wojska w żywność i amunicję
już wtedy przeoryszą zakonu, staje po
było niewystarczające lub złej jakości, a winą
stronie Rosji, mimo że jest Niemką i ceza wszystko obarczano cara. Tymczasem casarz Niemiec Wilhelm II jest jej kuzynem.
ryca Aleksandra – wobec nieobecności cara,
Natychmiast zaczyna przygotowywać
który często przebywał na froncie – rządziła
pomoc dla wojska, wykorzystując pełw Moskwie z pałacu Carskie Sioło i Sankt
nię swoich talentów organizacyjnych.
Petersburga sama, a wpływy Rasputina na
Pomagają jej wszystkie kobiety z rodu
nią i na politykę państwową rosły zastraszaRomanowów, pracując jako sanitariuszki
jąco. Biedna, zgubiona Rosja…
Czerwonego Krzyża, asystując przy zabieElżbieta nie ustaje w pracach dogach operacyjnych, zmieniając rannym
broczynnych. W Moskwie szaleje głód, wyElla już jako mniszka z dziećmi
opatrunki, piorąc zakrwawione bandaże brata Ernesta, księcia Hesji
buchają zarazy, robotnicy grożą strajkami,
i ubrania oraz gotując dla chorych i stale i Renu
a skarb państwa wyczerpany wojną jest
http://www.flickr.com/photos/39791267@N07/6668288101/
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zabaw był przybrany syn Elżbiety, książę Dymitr Pawłowicz.
Początkowo rodzina carska nie
chciała się zgodzić na ten ślub,
ale książę Jusupow był bardzo
uparty i nawet pokonał konkurenta do ręki pięknej księżniczki, którym był jego przyjaciel…
Dymitr Pawłowicz. Słyszało się Książę Feliks Jusupow
pogłoski o homoseksualnych z żoną Iriną
skłonnościach Feliksa Jusupowa. Obawiając się, że mogą
dotrzeć do uszu wybranki i jej rodziców, pretendent do
ręki Iriny wyznał grzechy młodości i obiecał poprawę,
przekonał do swych dobrych intencji nawet babcię Iriny
carycę wdowę Marię Fiodorownę.
Feliks Jusupow wraz z Dymitrem, który przebaczył mu odbicie Iriny, stanie się bohaterem jednej
z najsłynniejszych zbrodni XX wieku.
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pusty. Nastroje rewolucyjne sięgają zenitu, umiejętnie
podsycane przez emisariuszy socjaldemokratów i bojowników Czerwonych. Potrzeby są olbrzymie, wielka
księżna oddaje swoje racje żywnościowe głodnym, śpi
2…3 godziny dziennie, zdobywa z trudem leki, pomaga
wdowom wojennym i osieroconym dzieciom.
Car nie radzi sobie zupełnie jako szef sztabu
generalnego, nawet sam Rasputin przyznaje: …caryca
ma mądry i mocny umysł …on z kolei to prosta istota.
Nie nadaje się na władcę; został stworzony do życia rodzinnego, do podziwiania przyrody i kwiatów, ale nie do
sprawowania rządów. To wykracza poza jego siły. A zatem,
z bożym błogosławieństwem, przybywamy mu na ratunek.
Słowa te Rasputin wypowiedział do… Feliksa Jusupowa,
w którym od dłuższego czasu dojrzewał zamysł pozbycia
się znienawidzonego i obdarzonego nieograniczoną
władzą mnicha.
Cała rodzina carska zmobilizowała siły i zwarła
szeregi. Po niepowodzeniach licznych rozmów braci
i wujów z carem, po mediacjach matki carycy wdowy
Marii Fiodorowny car odparł: Nie ufam nikomu oprócz
mojej żony! Katastrofa wisiała w powietrzu, pojawiły
się nawet plany pałacowego zamachu stanu, umiejętnie
podsycane przez żądną władzy wielką księżną Marią
Pawłownę Starszą. Rodzina cara sięga po ostatnią pomoc – prosi o interwencję Elżbietę Fiodorownę, która
była ukochaną ciotką cara i osobą uważaną za autorytet
moralny oraz symbol prawdziwej wiary i pobożności.
Ella w obecności swojej siostry i carycy rozmawiała
z Mikołajem II, ale została wyproszona z pałacu. Caryca
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nie uwierzyła w „plotki o świętym starcu” i stanowczo
odmówiła odesłania Rasputina z dworu. Ella zanosząc się
płaczem, przekazała te wieści Jusupowowi: Przepędziła
mnie jak psa, biedny Niki, biedna Rosja!
Śmierć Rasputina
W tej sytuacji zdecydowana na wszystko matka
księcia Feliksa, Zinaida Jusupowa tak pisała, szyfrując
list w obawie przed szpiegami Rasputina: …nic się nie da
zrobić, o ile nie zniszczy się księgi /Rasputina/ i nie ujarzmi
Valide /carycy Aleksandry/. Feliks Jusupow bezzwłocznie przystąpił do akcji, a działania swoje pojmował jako
wyraz patriotyzmu, mający na celu ratowanie Rosji i rodziny przed ostateczna klęską. Zawiązał spisek dworski
i postanowił zamordować Rasputina. Przy pomocy przyjaciela Dymitra Pawłowicza i cichym wsparciu całej rodziny Romanowów
w grudniu 1916
roku zwabił mnicha do Piotrogrodu, pod pretekstem poznania go
z żoną, piękną Iriną, która niezwykle podobała się
Rasputinowi, ale
stale odmawiała
spotkania.
Mnich
Feliks Jusupow (siedzi po lewej stronie)
z bratem, ojcem i matką księżną Zinaidą nie spodziewając
Jusupową
się niczego i nie
wiedząc, że Irina przebywała w tym czasie na Krymie,
zjawił się w pałacu Jusupowa i zjadł nasączone cyjankiem potasu ciasto i wypił zatrute wino, słodkie, takie,
jakie uwielbiał. Lecz o dziwo przeżył ten poczęstunek
i zorientował się, co się dzieje. Wybiegł z pokoju pałacowego, co widząc przestraszeni spiskowcy postrzelili
go z pistoletu. Mnich upadł i został uznany za zabitego.
Po chwili jednak podniósł się z ziemi i brocząc krwią
z odniesionych ran, z niesamowitą siłą rzucił na księcia Feliksa, krzycząc, że o wszystkim powie carycy.
Zdesperowani spiskowcy dobili go strzałami w głowę
i klatkę piersiową. Pozbyli się zwłok, wrzucając je do
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Rewolucja i śmierć Elżbiety
Wyeliminowanie Rasputina nie powstrzymało
potężnej fali rewolucji, która zaczęła zmiatać z powierzchni ziemi rosyjskiej stary ład, carską rodzinę i świat
carskiej Rosji. W czasie rewolucji lutowej rozwścieczony
tłum zbliżył się do murów klasztoru, w przekonaniu że
Elżbieta Fiodorowna (jako Niemka) jest szpiegiem niemieckim, mimo że wszyscy doskonale znali jej postawę
wobec wojny i dobroczynną działalność. Wystarczyło, że
należy do Romanowów. Odważna księżna wyszła sama
do tłumu. Po przeszukaniu klasztoru ludzie rozeszli się,
nie czyniąc nikomu krzywdy.
Ponieważ sytuacja polityczna była coraz trudniejsza, władze państw zachodnich podjęły starania
mające na celu wydostanie Elżbiety z ogarniętej rewolucją
Moskwy. Głównym animatorem tych działań był cesarz
Niemiec Wilhelm II, który kiedyś starał się o jej rękę. Ella
odmówiła, deklarując, że chce dzielić los swojego kraju
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i los swoich zakonnic,
które są pod jej opieką.
Bolszewicy
w istocie szanowali
pracę wielkiej księżnej.
Mimo coraz większych
trudności w zaopatrzeniu dwa razy w tygodniu ciężarówka
przywoziła do klasztoru owoce, jarzyny,
suszone ryby i lekarstwa. Ale nie trwało
to długo. W 1918 roku
pod klasztor św. MaOstatnie znane zdjęcie Elżbiety
rii i Marty podjechali
uzbrojeni bolszewicy i dali Elżbiecie 20 minut na spakowanie się i rozstanie z mniszkami. Czasu starczyło
na zabranie najbardziej osobistych rzeczy, modlitewnik i pożegnanie z najbliższymi współpracownikami
i zakonnicami. Pięćdziesięciotrzyletnia wielka księżna
została wywieziona do Ałapajewska, znanego ośrodka
metalurgicznego założonego przez carycę Katarzynę
Wielką i tam dołączyła do innych aresztowanych członków rodziny Romanowów, którzy zostali zamknięci
w budynku miejscowej szkoły.
Zakonnice, które pracowały z księżną w Moskwie,
m.in. Warwara Jakowlewa, udały się do czekistów z prośbą o dołączenie ich do aresztowanej księżnej. Czekiści nie
chcieli się na to zgodzić – prawdopodobnie były już plany
zagłady wszystkich Romanowów i nie chcieli świadków.
Grozili kobietom torturami i śmiercią, ale one odparły,
że są gotowe na śmierć i chcą być z księżną. Dzięki
nieugiętej postawie mniszki uzyskały zgodę na wyjazd
do Ałapajewska, gdzie dołączyły do księżnej Elżbiety
i pozostałych członków rodziny Romanowów. W nocy 5
lipca wszyscy więźniowe zostali brutalnie pobici, podzieleni na grupy i wywiezieni do starej kopalni za miastem.
Tam zostali wrzuceni do głębokiego na 20 metrów szybu
pokopalnianego. Książę Siergiej, potężnie zbudowany
siłacz i odważny żołnierz próbował walczyć, ale został
zastrzelony na miejscu i wrzucony do dołu razem z innymi. Elżbieta nie spadła na dno szybu, ale zatrzymała
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wyrąbanego w Newie przerębla, a do transportu użyli
zakrytego samochodu Dymitra.
Edward T. Heald, sekretarz YMCA, tak wspomina
te chwile: na ulicach panowała atmosfera pełna grozy;
ludzie szeptali o przerażających zajściach i oglądali się
za siebie, wypatrując ramienia zagłady, przed którym
gotowi byli salwować się ucieczką. Wielka księżna Maria
pisała później w liście: …ludzie na ulicach obejmowali
się, jakby była Wielkanoc, a kobiety zalewały się łzami!
Elżbieta nie pochwalała morderstwa, ale uznała
postępek Feliksa i Dymitra za konieczne, choć niezgodne z wiarą chrześcijańską działanie dla dobra ojczyzny.
Wysłała telegram do matki Feliksa, księżnej Zinaidy
Jusupowej przebywającej w swoich dobrach na Krymie,
że Feliks jest zdrowy i że modli się za niego i całą jego
rodzinę. Spełniła się przepowiednia Rasputina, który
kiedyś patrząc na księcia Jusupowa powiedział, że czeka go osobliwy żywot, ale na jego rękach widzi krew.
Rasputin, który przeczuwał, że szykuje się na niego
zamach, oznajmił wcześniej carowi: Jeśli mojej śmierci
będą winni Wasi krewni, żadne z Waszych dzieci ani nikt
z rodziny nie przeżyje więcej niż dwa lata. A ja zostanę
zamordowany. Był rok 1916, wszyscy pamiętamy, co
stało się z rodziną carską i Romanowymi w 1918 roku…
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Wieczny spoczynek w Jerozolimie
Gdy zakończyły się działania bolszewików i wojna
domowa, jeden z bardzo szanowanych ojców kościoła
prawosławnego podjął starania o odnalezienie ciała
księżnej. Razem z białogwardzistami korzystając z informacji nielicznych świadków mordu na rodzinie Romanowów, odkrył w szybie szczątki zabitych i przewiózł
je do misji prawosławnej w Pekinie, gdyż nie można
było w tym czasie wracać do Moskwy. Ciało wielkiej
księżnej, zabalsamowane w miodzie i jaśminie, zostało
wywiezione do Jerozolimy – zgodnie z jej wolą – do
cerkwi św. Marii Magdaleny i złożone po prawej stronie
ikonostasu. Spoczywa tam do dziś.
W 1969 roku księżniczka Alicja Battenberg, matka
Filipa księcia Edynburga (męża królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II) umiera w pałacu Buckingham i zgodnie
z życzeniem wyrażonym za życia, spocznie u boku swojej
ciotki, wielkiej księżnej Elżbiety Romanowej w cerkwi
św. Marii Magdaleny w Jerozolimie. Alicja Battenberg
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całe życie poświęciła działalności charytatywnej, założyła zakon prawosławny i szkołę zakonną, wychowując
pięcioro dzieci i pełniąc reprezentacyjne obowiązki
żony księcia Grecji, Andrzeja. Została też odznaczona
medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za uratowanie rodziny żydowskiej w czasie II wojny światowej.
W 1981 roku wielka
księżna Elżbieta zostaje kanonizowana przez
kościół prawosławny,
jako jedna z Soboru
Nowomęczenników
i Wyznawców Rosyjskich.
W Jerozolimie,
w cerkwi św. Marii
Magdaleny, obok białego sarkofagu, w którym spoczywa święta
Ikona św. Elżbiety
Elżbieta Romanowa, jest przeszklone płaskie pudełko,
zawierające przedmioty znalezione przy Elli, gdy wydobyto jej ciało z dna szybu w Ałapajewsku: prosty
różaniec, krzyż prawosławny i fragmenty medalików.
To były ostatnie i najbardziej cenne klejnoty wielkiej
księżnej Romanowej Elżbiety Aleksandry Ludwiki Alicji
księżnej Hesji i Renu.
Joanna Dusza-Kozera
internista i endokrynolog
Fot. Deror Avi http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_Mary_Magdalene_
IMG_3548.JPG?uselang=pl
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się na występie
drewnianego
szalunku ok.
15 metrów poniżej górnego
otworu i przeżyła upadek.
Ciężko ranna
zaintonowała
śpiew cherubinów, psalm
często śpiewany w Rosji
w czasie wielkich uroczystości religij„Męczeństwo Elżbiety Romanowej”
nych. Słysząc
to, oprawcy wrzucili do szybu granaty. Elżbieta żyła
jeszcze jakiś czas. Mimo złamań i ran usiłowała zrobić
opatrunek leżącemu obok księciu Ioannowi Konstantynowiczowi, odrywając kawałek swojego welonu mniszego
i robiąc z niego prowizoryczny bandaż. Zmarła z dłońmi
ułożonymi w kształt krzyża. Tak została znaleziona.

Klejnoty św. Elżbiety Aleksandry wielkiej księżnej Hesji i Renu
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