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Wspominając
wakacje

Koleżanki i Koledzy,

W

akacje i urlopy mają to do siebie, że szybko przemijają. Na długie
miesiące dzielące nas od następnych wyjazdów pozostają nam
wspomnienia, które chyba są najprzyjemniejszym elementem związanym
z podróżowaniem. Jesteśmy społecznością lubiącą dalekie i egzotyczne wyprawy, na których możemy w pełni oderwać się od realiów dnia codziennego.

N

adchodzące dni zapowiadają się raczej nieciekawie – dziury budżetowe powiększają się, a stawki za poszczególne procedury na różne
sposoby są pomniejszane. Próby przeforsowania naszego punktu widzenia
na ogół kończą się niepowodzeniem, a odważnych, którzy decydują się na
pracę na własny rachunek, ciągle nie ma wielu. Na dyżurze pozostają etyka
i empatia. Nie zapominamy o tych żelaznych tematach.

U

ważam, że zawsze warto spróbować, jeżeli nie trzymają nas w pracy
ważne powody formalne typu specjalizacja czy staż. Ciągle zbyt mało
w nas wiary w powodzenie pracy na wolnym rynku, choć nie słychać
o masowych powrotach w niewolnicze dyby tych, którzy się odważyli
i skonfrontowali swoje umiejętności z wolnym rynkiem.

W

pracy finansowanej przez państwowego płatnika można oczekiwać
jedynie dalszego nasilenia rygoryzmów formalnych i skutecznego
obcinania stawek. Czy więc za rok będziemy mogli pozwolić sobie na egzotyczne wakacje, dokończenie budowy domu i wspomnieniowy numer
„Gazety dla Lekarzy”? Czas pokaże!

Z

astanawiając się nad tym, na co nas stać, warto pamiętać, że najlepsze inwestycje wiążą się ze zdobywaniem nowych umiejętności
oraz edukacją dzieci. Jak piszę w artykule o nowych wytycznych leczenia
nadciśnienia tętniczego, pamiętajmy jednak, że łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć. Zatem życzę powodzenia zarówno w wytyczaniu, jak
i osiąganiu ważnych celów!
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Nowe amerykańskie wytyczne w sprawie profilaktyki po ekspozycji zawodowej na HIV
Na łamach pisma „Infection Control and Hospital Epidemiology” dr David T. Kuhar
i wsp. opublikowali 6 sierpnia
2013 r. artykuł zatytułowany
Updated US Public Health
Service Guidelines for the
Management of Occupational
Exposures to Human Immunodeficiency Virus and Recommendations for Postexposure
Prophylaxis, który jest nowymi
wytycznymi amerykańskimi
w sprawie profilaktyki po zawodowej ekspozycji na HIV.
Pracownicy ochrony zdrowia
po zawodowej ekspozycji na

HIV powinni bezzwłocznie
W testach pierwszej geneAutorzy podkreślają, że
rozpocząć trwającą 4 tygo- racji antygenem był oczyszczo- ponieważ do rozwoju infekdnie kurację trzema lekami ny materiał wirusowy uzyski- cji dochodzi zaledwie u 0,3%
antyretrowirusowymi – piszą wany z hodowli komórkowej, osób, które doznały zawodoautorzy. Zmieniają oni w ten w testach drugiej generacji wej ekspozycji na HIV, nie
sposób stanowisko zawarte – rekombinowane białka wi- ma m możliwości uzyskania
w wytycznych z 2005 roku, rusowe. Obecnie w badaniach danych opartych na próbach
w których rozpoczęcie kuracji przesiewowych stosuje się testy klinicznych.
lekami antyretrowirusowymi trzeciej i czwartej generacji,
Polskie wytyczne w sprawie
było uzależnione od oceny ry- w których wykorzystywane „profilaktyki poekspozycyjnej
zyka. Wytyczne aktualne do- są syntetyczne peptydy o anty- po zawodowej ekspozycji na
puszczają również możliwość genowości białek wirusowych. HIV pracownika ochrony
skrócenia czasu kontrolnych Testy trzeciej generacji wykry- zdrowia” są dostępne pod
testów po ekspozycji z 6 do 4 wają przeciwciała antyHIV1 adresem http://www.aids.gov.
miesięcy, jeżeli do oceny zo- i antyHIV2, w testach czwartej pl/files/wiedza/PEP-2011.pdf.
stały zastosowane najnowsze generacji dodatkowo wykryŹródło: http://www.jstor.org/
stable/full/10.1086/672271
testy czwartej generacji.
wany jest antygen p24.

Poznawanie tajemnic mózgu jest możliwe już w życiu płodowym
W laboratoriach nauko- połączeń w mózgu ludzkim jest
wych trwają prace nad pozna- finansowany przez Europejską
niem konektomu, czyli kom- Radę ds. Badań Naukowych
pletnej mapy sieci połączeń (ERC) w ramach nowego Sysneuronalnych. Nauka zajmu- temu Grantów Synergicznych
jąca się badaniem i mapowa- (SGS). W badaniu mającym na
niem konektomu nosi nazwę celu prześledzenie wszystkich
konektomiki. O badaniach stadiów rozwoju mózgu i wczenaukowców amerykańskich snych objawów niepełnosprawmożna przeczytać pod adresem ności, takich jak autyzm lub
http://www.humanconnecto- zaburzenia koncentracji, będzie
meproject.org/. Także Unia uczestniczyć do 1500 pacjentów.
Europejska finansuje badania – Naszym celem jest stworzenie
z zakresu konektomiki. Projekt serii atlasów przedstawiających
opracowania mapy wszystkich ludzki mózg na różnych etapach

rozwoju – mówi prof. David
Edwards, dyrektor Centre for
the Developing Brain szpitala
King’s College. – Mamy też
nadzieję, że uzyskana ilość danych okaże się wystarczająca
do porównania mózgu dzieci
rozwijających się normalnie
z mózgiem dzieci z autyzmem
i zaburzeniami koncentracji,
aby stwierdzić, czy takie stany
chorobowe mają swój początek
w rozwoju płodowym mózgu.
Planuje się poddać badaniu 500 dzieci w okresie

życia płodowego, 500 zdrowych noworodków oraz 500
noworodków z grup ryzyka (wcześniaki oraz dzieci
zagrożone autyzmem). Do
badań będzie wykorzystany
skaner MRI firmy Philips,
pozwalający na obrazowanie mózgu płodów. Zostały
opracowane specjalne techniki obrazowania do badania
macicy u kobiet w ciąży oraz
mózgu uwzględniające poruszanie się płodu. Oprac. K.K.
Źródło: materiały prasowe
Philips
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Radioembolizacja w pierwotnym raku wątroby
z użyciem mikrogranulek SIR-Spheres
Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonalenia
Praktyki Klinicznej (NICE)
opublikował wytyczne, które
zalecają stosowanie selektywnej wewnętrznej radioterapii
(selective internal radiation
therapy – SIRT) w leczeniu
pacjentów z pierwotnym
rakiem wątroby ( http://
www.nice.org.uk/nicemedia/
live/13861/64609/64609.pdf).

Mikrogranulki SIR-Spheres
zostały zarejestrowane w Europie w 2002 roku.

Metoda SIRT polega na takich zabiegów, a w Wielkiej
wstrzyknięciu milionów mi- Brytanii przeprowadzono ich
kroskopijnych radioaktywnych ponad 500.
granulek do wątroby przez tętTerapia SIRT jest również
nicę wątrobową (zaopatrują- dostępna w Polsce. Radiomcą guz w krew). Granulki te bolizacja za pomocą Y90 SIRpokryte są radioaktywnym -Spheres jest refundowana
izotopem itru Y90, który przez NFZ jako terapia nieemituje promieniowanie beta. standardowa, „za zgodą płatUwalniane promieniowanie nika”, po wyczerpaniu innych
jest pochłaniane przez guz, nie możliwości terapeutycznych
uszkadzając zdrowych komó- w przypadku pierwotnego
rek wątroby.
raka wątroby lub wtórnych
Do tej pory na świecie prze- przerzutów nowotworowych.
prowadzono ponad 35 tysięcy Koszt zabiegu wynosi od 40 do

50 tysięcy zł. W zależności od
rozległości choroby nowotworowej wykonuje się jeden lub
dwa zabiegi. Radioembolizacja
jest wykonywana w Warszawie
oraz w Bydgoszczy.
Obecnie prowadzone jest
badanie kliniczne SORAMIC
i dotyczy ono terapii granulkami SIR-Spheres w połączeniu
z sorafenibem w porównaniu
z leczeniem samym sorafenibem w pierwotnym raku wątroby.
Źródło: materiały prasowe

Leki z grupy calciumblokerów i ryzyko raka piersi
Po raz kolejny powraca
w literaturze hipertensjologicznej temat ewentualnego
wpływu leków z grupy calciumblokerów na zwiększenie
ryzyka raka piersi.
Na łamach „JAMA Internal
Medicine” ukazał się artykuł
dr. Christophera I. Li i wsp.
zatytułowany Use of Antihypertensive Medications and Breast
Cancer Risk Among Women
Aged 55 to 74 Years, w którym
przeanalizowano wpływ otrzymywanego leczenia hipotensyjnego na zwiększone ryzyko
zachorowania na raka piersi.
Analizowaną grupę kobiet

stanowiły pacjentki z trzech
hrabstw nad zatoką Puget na
zachodnim wybrzeżu Stanów
Zjednoczonych. Nad zatoką
położona jest aglomeracja
miasta Seattle zamieszkiwana
przez około 4 mln osób.
Kobiety były leczone w 880
przypadkach z powodu inwazyjnego przewodowego raka
piersi, w 1027 przypadkach
z powodu inwazyjnego zrazikowego tego raka piersi,
a grupę kontrolną stanowiły
856 kobiety bez zmian nowotworowych w piersiach. Na
podstawie obliczeń statystycznych stwierdzono, że zażywa-

W 2010 roku w Stanach
nie calciumblokerów przez 10
lat lub dłużej powoduje wzrost Zjednoczonych zrealizowano
ryzyka rozwoju raka piersi. Ilo- 191,5 mln recept na betablorazu szans (ang. “odds ratio” kery, 168,7 mln recept na inOR) dla raka przewodowego hibitory ACE, 131 mln recept
wynosi 2,4, a dla raka zraziko- na diuretyki, 97,9 mln recept
wego 2,6. Nie miało znaczenia na calciumblokery i 83,7 mln
dla wysokości ilorazu szans, recept na sartany, co łącznie
czy stosowane były calcium- daje 678,2 mln recept na leki
blokery dihydropirydynowe hipotensyjne.
Autorzy podkreślają, że
czy niedihydropirydynowe,
pomimo
tak masowych predługo działające czy krótko
skrypcji
leków
obniżających
działające. Natomiast stosowanie innych leków hipoten- ciśnienie bardzo rzadko są
syjnych, takich jak diuretyki, prowadzone badania na tebetablokery czy inhibitory mat ewentualnego wzrostu
ACE nie powodowało wzrostu ryzyka wystąpienia raka
piersi.
ilorazu szans.
Źródło: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1723871

Usg tętnic szyjnych a ryzyko udaru mózgu
Na łamach „Cardiovascular Ultrasound” (czerwiec
2013) ukazało się doniesienie
dr M. L. Eigenbrodt i wsp. zatytułowane Bilateral Common
Carotid Artery Ultrasound for

5

Prediction of Incident Strokes
Using Intima-media Thickness
and External Diameter omawiające przydatność stwierdzanych zmian ultrasonograficznych w tętnicach szyjnych

w prognozowaniu zagrożenia
udarem mózgu. Prospektywne
badania usg tętnic szyjnych
przeprowadzono u 7276 osób.
Stwierdzono, że obustronnie
stwierdzane zmiany miażdży-

cowe w tętnicach szyjnych
zwiększają blisko 4-krotnie ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Źródło: http://www.
cardiovascularultrasound.com/
content/11/1/22
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Nowe europejskie wytyczne leczenia nadciśnienie tętniczego

Łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć
Krystyna Knypl
Podczas dorocznego kongresu European Society
of Hypertension opublikowano kolejne wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego. Jest to wspólny dokument
napisany przez European Society of Hypertension i European Society of Cardiology. Tym razem europejczycy
prześcignęli Amerykanów, którzy jeszcze ciągle jeszcze
piszą swoje wytyczne, zwane w skrócie 8JNC. Powody
opóźnienia kilkakrotnie zapowiadanych 8JNC nie są
znane. Podobno nie ma jednomyślności w gronie ekspertów co do ujęcia niektórych tematów. Niewykluczone,
że jednym z nich jest wartość ciśnienia krwi, do której
zaleca się jego obniżanie.
Wytyczne ESH/ESC są w całości dostępne w internecie (http://tnij.org/v1vm). Jest to dokument dość
obszerny, napisany na podstawie analizy najnowszego
piśmiennictwa, które liczy sobie w tym tekście aż 735
pozycji.
Co warto wiedzieć
o najnowszych wytycznych?
W wytycznych europejskich mamy teraz jeden cel wspólny dla wszystkich grup chorych do 80. roku życia: jest nim
obniżenie ciśnienia skurczowego do wartości <140 mmHg.
Cel ten jest zalecany dla chorych z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych od niskiego do umiarkowanego, dla pacjentów
z cukrzycą, dla osób z przebytym udarem mózgu lub TIA, dla
cierpiących na chorobę wieńcową oraz dla osób z nefropatią
cukrzycową lub innego rodzaju nefropatią. U osób po 80. roku
życia należy obniżanie RR traktować indywidualnie w zależności od tego, jak pacjent toleruje niższe wartości ciśnienia
krwi, z uwzględnieniem zagrożenia upadkami.
Zalecane ciśnienie rozkurczowe to wartość <90 mmHg,
przy czym u chorych z cukrzycą zaleca się <85 mmHg. Na
treść wytycznych, pisanych po 6 latach od opublikowania
poprzedniego dokumentu ESH i 10 latach od opublikowania
analogicznego dokumentu ESC, wpłynęło kilka na nowo naświetlonych zagadnień lub nowych danych. Należy tu wymienić
dane epidemiologiczne o występowaniu i wynikach leczenia
nadciśnienia w Europie, poszerzenie wiedzy o znaczeniu
pomiarów domowych ciśnienia, a także lepsze zrozumienie
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znaczenia zwyżek ciśnienia w godzinach nocnych, nadciśnienia białego fartucha oraz nadciśnienia ukrytego, zwanego
też maskowanym (masked hypertension). O nadciśnieniu
maskowanym mówimy wtedy, gdy wartości RR w dobowym
pomiarze lub pomiarach domowych są podwyższone, a w gabinecie lekarskim nie przekraczają 140/90 mmHg. Częstość
występowania nadciśnienia tętniczego u osób nieleczonych
może sięgać 20% populacji.
Podział i definicja pozostają takie same jak w poprzednich wytycznych, czyli optymalne jest ciśnienie poniżej
120/80 mmHg.

Epidemiologia nadciśnienia
w Europie
Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w Europie
jest szacowana na 30-45% ogólnej populacji i ma tendencję
do zwiększania się wraz z wiekiem. Parametry epidemiologiczne nie uległy istotnym zmianom w poszczególnych
krajach w ciągu minionych 10 lat. Inaczej mówiąc, nie jest
lepiej. Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym czynnikiem
ryzyka udaru mózgu i ta zależność jest mocno udokumentowana. Istotne znaczenie ma ocena całkowitego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i zdaniem autorów wytycznych
dobrym narzędziem jest wskaźnik SCORE (The Systematic
COronary Risk Evaluation) – na temat wskaźnika SCORE
można poczytać więcej w internecie: http://www.heartscore.
org/pl/Pages/Welcome.aspx.
Są jeszcze dodatkowe czynniki, nieuwzględnione w SCORE,
podnoszące ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych. Dość
długa jest to lista, ale przytoczmy ją w celach edukacyjnych.
Czynniki inne niż wysokość ciśnienia krwi
wpływające na ryzyko schorzeń
sercowo-naczyniowych

A. Klasyczne czynniki ryzyka
• Płeć męska
• Wiek – mężczyźni powyżej 55 r.ż., kobiety powyżej 65 r.ż.
• Palenie papierosów
• Zaburzenia lipidowe (T-CHOL>190 mmg%, LDL >115 mg%,
HDL<40 mg% u mężczyzn i <46 mg% u kobiet)
• Glukoza na czczo 102-125 mg%
• Nieprawidłowy test tolerancji glukozy
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• Otyłość BMI ≥ 30 kg/m2
• Otyłość brzuszna – obwód w talii u mężczyzn ≥102 cm,
kobiet ≥88 cm
• Dodatni wywiad rodzinny w kierunku zgonów sercowo-naczyniowych w młodym wieku: mężczyźni < 55 r.ż., kobiety
< 65 r.ż.
B. Asymptomatyczne cechy uszkodzenia narządów
wewnętrznych
• Ciśnienie tętna (u starszych) ≥ 60 mmHg
• Cechy przerostu lewej komory w EKG
• Echokardiograficzne cechy przerostu lewej komory LVM
index: mężczyźni > 115 g/m2, kobiety > 95 g/m2
• Pogrubienie ściany tętnicy szyjnej (IMT > 0,9 mm) lub
obecność blaszek miażdżycowych
• Szyjno-udowa szybkość fali tętna PWV > 10 m/s
• Wskaźnik kostkowo-ramienny <0,9
• eGRF 30-60 mL/min/1,73 m3
• Mikroalbuminuria 30-300 mg/24 h
C. Cukrzyca typu 2
• Glukoza na czczo oznaczona dwukrotnie ≥ 126 mg% i (lub)
• Hemoglobina glikowana > 7% i (lub)
• Test obciążenia glukozą 198 mg%
D. Rozpoznana choroba naczyń krwionośnych lub
choroba nerek
• Choroba naczyń mózgowych, udar niedokrwienny, udar
krwotoczny, przemijające niedokrwienie mózgu
• Choroba wieńcowa, zawał serca, przebyta rewaskularyzacja
• Niewydolność krążenia
• Miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych kończyn
• eGRF < 30 ml/min /1,73 m3
• Proteinuria > 300 mg/24 h
• Zaawansowane zmiany na dnie oczu – wybroczyny, wysięki,
obrzęk tarczy n. wzrokowego.

Postępowanie diagnostyczne

Z chwilą stwierdzenia podwyższonego ciśnienia krwi konieczne jest potwierdzenie rozpoznania nadciśnienia tętniczego,
wykluczenie lub potwierdzenie wtórnych postaci nadciśnienia,
określenie poziomu ryzyka sercowo-naczyniowego oraz ustalenie, czy występują schorzenia współistniejące.
Skoro konieczne jest potwierdzenie nadciśnienia, to musimy dokonać kilku pomiarów – powstaje pytanie jakim
aparatem? Aparaty rtęciowe, choć optymalne, nie są zalecane
w niektórych krajach europejskich. Sięgamy więc po aparat
półautomatyczny elektroniczny. Powinien on być walidowany
wg wystandaryzownego protokołu w zakresie dokładności
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i okresowo sprawdzany. Trudna sprawa, zwłaszcza w zakresie
okresowej kontroli. Ciśnienie krwi mierzymy na obu ramionach
i jeżeli różnica przekracza 10 mmHg, do dalszych pomiarów
wybieramy ramię z wyższą wartością ciśnienia. Większa
różnica ciśnień na obu ramionach może zwiększać ryzyko
choroby wieńcowej.
Powinno się dokonać pomiaru w pozycji siedzącej i stojącej,
dla oceny czy występuje hipotonia ortostatyczna. Rozpoznajemy ją, gdy różnica ciśnienia skurczowego przekracza
20 mmHg lub rozkurczowego ≥ 10 mmHg po 3 minutach
stania. Stwierdzenie hipotonii ortostatycznej jest czynnikiem
pogarszającym rokowanie.
Rozpowszechnione są obecnie pomiary domowe wykonywane przez pacjentów. Aby miały wartość diagnostyczną,
konieczne jest poinstruowanie pacjenta (zalecane jest także
wydanie instrukcji na piśmie) jak prawidłowo wykonuje się
pomiar RR.
Pomiary w gabinecie powinno wykonywać się po 3…5-minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej. Wykonujemy
przynajmniej dwa pomiary w odstępach 1…2-minutowych.
U osób z prawidłową wagą używamy mankietu standardowego, tj. szerokości 12…13 i długości 35 cm. Przy obwodzie
ramienia przekraczającym 32 cm należy używać mankietu
w rozmiarze L. Ręka powinna spoczywać podparta na poziomie serca. Ciśnienie skurczowe jest równoznaczne z fazą
I tonów Korotkowa (ich pojawienie się), ciśnienie rozkurczowe
z fazą V (ich zniknięcie).

Rozpoznanie
nadciśnienia tętniczego
Pomiar

Skurczowe
mmHg

Rozkurczowe
mmHg

W gabinecie lekarskim

≥ 140 i / lub

≥ 90

ABPM* w ciągu dnia

≥ 135 i / lub

≥ 85

ABPM w ciągu nocy

≥ 120

≥ 70

ABPM całodobowy

≥ 130

≥ 80

Domowy

≥ 135

≥ 85

* ambulatory blood pressure monitoring

Poza typowymi postaciami nadciśnienia warto pamiętać
o nadciśnieniu na widok białego fartucha, którego częstość
jest szacowana na około 13% populacji. Częściej tę postać
nadciśnienia stwierdza się u kobiet.
Rozpoznawszy nadciśnienie przystępujemy do badania
przedmiotowego naszego pacjenta. Powinniśmy zwrócić
uwagę na cechy sugerujące nadciśnienie wtórne i objawy
uszkodzenia narządów wewnętrznych. Zwracamy uwagę na
cechy charakteryzujące zespół Cushinga, nerwiakowłókniako-
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watość (współistnieje z guzem chromochłonnym), obustronnie
powiększone i wyczuwalne nerki (wielotorbielowatość), obecności szmerów sercowych lub naczyniowych w obrębie jamy
brzusznej, dużą różnicę ciśnień na ramieniu lewym i prawym
(koarktacja aorty, zwężenie tętnicy podobojczykowej). Cechy
ewentualnego uszkodzenia narządów wewnętrznych oceniamy
przez badanie neurologiczne, ocenę dna oczu oraz badanie
tętnic obwodowych.
Nadciśnienie tętnicze występujące rodzinnie ma od 35 do
50% populacji pacjentów. Z chwilą podejrzenia nadciśnienia
wtórnego przystępujemy do diagnostyki szczegółowej.

Cele leczenia nadciśnienia
Po ustaleniu rozpoznania, które w większości przypadków
brzmi nadciśnienie tętnicze pierwotne, przystępujemy do
wyznaczenia celów leczenia jakie zamierzamy osiągnąć.
Poprzednie wytyczne ESH/ECS z 2007 roku mówiły o dwóch
różnych celach terapeutycznych w zależności od współistniejących innych schorzeń wpływających na całkowite ryzyko
sercowo-naczyniowe. W wypadku ryzyka od niskiego do
umiarkowanego celem było osiągnięcie RR < 140/90 mmHg,
a w wypadku wysokiego ryzyka celem było osiągnięcie RR
< 130/80 mmHg. Obecnie jest jeden wspólny cel dla tych grup:
RR < 140/90 mmHg dla wszystkich.
Co wpłynęło na ujednolicenie celów? Zawsze byliśmy
przyzwyczajeni, że u chorych z współistniejącą cukrzycą
powinniśmy dążyć do RR < 130/80 mmHg. Jednakże wyniki
badania ACCORD i szwedzkie rejestry leczenia chorych z nadciśnieniem wskazują, że obniżanie RR poniżej 130/80 mmHg
nie przynosi większych korzyści.
U pacjentów starszych ciśnienie skurczowe może pozostawać w przedziale 140-150 mmHg. Można ewentualnie obniżać
RR poniżej 140 mmHg, jednak wówczas należy rozważyć
i kontrolować zagrożenie upadkami.

Leczenie dla pacjenta
z nadciśnieniem tętniczym
W każdym przypadku obowiązuje postępowanie mające na
celu modyfikację stylu życia polegającą na: redukcji spożycia
soli, ograniczeniu spożycia alkoholu, zaprzestaniu palenia,
zwiększeniu spożycia warzyw i owoców, redukcji i normalizacji masy ciała.
Ograniczenie spożycia soli ma kluczowe znaczenie w niefarmakologicznym leczeniu nadciśnienia tętniczego. Nadmierne
spożycie soli powoduje wzrost ciśnienia krwi przez następujące mechanizmy: wzrost objętości płynu pozakomórkowego
i wzrost oporu obwodowego, a także zwiększenie aktywności
układu współczulnego. Dzienne spożycie soli nie powinno
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przekraczać 5 g. Tymczasem spożywamy od 9 do 12 g soli
na dobę. Problemem jest to, iż około 80% soli dostarczamy
organizmowi nieświadomie: w gotowych produktach spożywczych, zwłaszcza w chlebie, wędlinach, serach, margarynie,
płatkach śniadaniowych.
Spożycie alkoholu nie powinna przekraczać 140 g etanolu
na tydzień dla mężczyzn i 80 g na tydzień dla kobiet.
Polecana jest dieta śródziemnomorska; chorzy z nadciśnieniem powinni jadać dwa razy w tygodniu ryby oraz każdego
dnia 300…400 g warzyw i owoców.
Ćwiczenia fizyczne powinny być wykonywane codziennie,
przynajmniej 30 minut wysiłku o natężeniu od umiarkowanego
do intensywnego (spacer, bieganie, pływanie, rower) przez
5-7 dni w tygodniu.
Oczywiście nadciśnieniowiec powinien rozstać się z paleniem, jednak bywa to trudne zadanie. Okazuje się, że zaledwie
20-30% palaczy jest w stanie wytrwać rok bez papierosów.
W większości przypadków nadciśnienia samo cnotliwe życie
nie zapewni dobrej kontroli RR i konieczna jest farmakoterapia.
Mamy do dyspozycji 5 klas leków: diuretyki (tiazydy, chlorthalidon, indapamid), betablokery, calciumblokery, inhibitory
ACE oraz sartany. Każda z nich jest uznana za równoważną
w kwestii rozpoczęcia terapii hipotensyjnej. W terapii wielolekowej można korzystać z inhibitorów reniny czy brokerów alfa
działających centralnie. Nie ma rekomendacji co do wyboru
diuretyku. Można korzystać z tabletek dwuskładnikowych
typu „fixe-dose”.
Pacjent z nadciśnieniem powinien mieć, o ile zachodzi
taka potrzeba, prowadzone leczenie przeciwlipemiczne, przeciwpłytkowe.
Czy możliwe jest zaprzestanie leczenia nadciśnienia? –
pytają nas często pacjenci. Jeżeli pacjent przestrzega zaleceń
dotyczących trybu życia i kontrola RR jest dobra, możliwe
jest zmniejszenie liczby i dawek leków, ale nie jest możliwe
całkowite ich odstawienie. Zmniejszenie dawek powinno być
stopniowe i konieczne jest kontrolowanie, czy nadciśnienie
nie powraca.

Pytania i zadania na przyszłość
Autorzy wytycznych stawiają pytania, na które nie ma
jeszcze odpowiedzi. Konieczne są dalsze badania. Takie tematy
do wyjaśnienia to między innymi: czy powinni otrzymywać
farmakoterapię pacjenci z 1. stopniem nadciśnienia i ryzykiem
małym lub umiarkowanym, starsze osoby z RR skurczowym
140-160 mmHg czy osoby z nadciśnieniem białego fartucha.
Wytyczne zamyka długi spis pozycji piśmiennictwa.
Krystyna Knypl
internista
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III Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2013

Onkologia polska w naprawie?
Krystyna Knypl

Onkologia na całym świecie jest w fazie intensywnego rozwoju i energicznych poszukiwań dróg
do lepszej przyszłości. Nowoczesne terapie molekularne uwodzą wyobraźnię pacjentów, dokładność finezyjnych metod obrazowych liczona jest w coraz mniejszych jednostkach miar, a budżety
na to wszystko przeznaczane przez wszystkie państwa sięgają miliardów i bilionów jednostek
monetarnych. Jest nieźle, ale wiele osób ma świadomość, że potencjał onkologii jest daleko większy. Ważne jest jego optymalne wykorzystanie.
Poszukiwanie wyjść
Onkologia ma więc problem, jak zaoferować
pacjentom terapie najlepsze z możliwych w optymalnych
warunkach. Na horyzoncie zarysowują się dwie metody, a dokładniej mówiąc, mamy dwa typy osobowości
liderów zmian:
1. Jestem wielki i wszystko mi się należy – mówi
lider o osobowości agresywnego superalfa.
2. Jestem mądry i postaram się zrobić to lepiej –
mówi lider o osobowości mądrego alfa.
Kto wygra, to się okaże w przyszłości, ale polskie
drogi najczęściej prowadzą do sukcesu wtedy, jeżeli lider
alfa do decydenta politycznego mówi Zdzichu. Smutne
to, ale prawdziwe. Tak było, jest i pytaniem otwartym
pozostaje: czy być musi?
Wsparcie polityków jest cenne, ale powinno być
dostępne nie tylko dla „szwagrów”, ale dla wszystkich,
którzy chcą i potrafią coś zrobić. Przykładem jest National Cancer Act, ogłoszony przez prezydenta Richarda Nixona w 1971 roku (http://legislative.cancer.gov/
history/phsa/1971), który będąc dokumentem prawa
federalnego Stanów Zjednoczonych, bardzo pomógł
całej amerykańskiej onkologii w jej rozwoju.
Wsparcie przez czwartą władzę
Niezależnie od tego, ile władzy, wiedzy i pieniędzy
mają poszczególni liderzy, wszyscy flirtują z mediami,
aby po zaprezentowaniu swoich walorów szepnąć do
ucha dziennikarza: poprzyjcie naszą wizję dalszego
rozwoju polskiej onkologii.
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Po wysłuchaniu wielu prezentacji przedstawionych podczas III Letniej Akademii Onkologicznej dla
Dziennikarzy (7-9 sierpnia 2013), zorganizowanej pod
patronatem naukowym prof. Jacka Jassema, prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, oraz pod
patronatem organizacyjnym Fundacji im. dr. Macieja
Hilgiera (prezes red. Marek Hilgier) i Health Project
Management (dyrektor dr Dariusz Pułaski), podpisuję
się pod tym sposobem naprawiania naszej onkologii,
który zaprezentował prof. Jacek Jassem wraz z zespołem
zaproszonych wykładowców.
Zespół prelegentów przedstawił nie tylko jasną
wizję tego, co powinno być zmienione, ale wie, jak to
trzeba zrobić i co bardzo ważne: nie chce nikomu niczego zabierać ani uszczęśliwiać nikogo na siłę swoją
wizją naprawy onkologii.
Zupełnie do mnie nie przemawia pogląd prof.
Maciej Krzakowskiego, konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej, że leczenie każdego pacjenta onkologicznego musi być koordynowane przez centralną
instytucję onkologiczną. Struktura instytucji oraz jej
formalne powiązanie z Ministerstwem Zdrowia nie jest
żadnym tytułem uprawniającym do koordynowania (de
facto nadzorowania) całego świata. Mądrość, wiedza,
roztropność nie są walorami zależnymi od ulokowania ludzi w systemie ochrony zdrowia, lecz zależą od
zupełnie innych parametrów. Są nimi świadomość
granic swojej kompetencji oraz realna chęć stworzenia
struktur i rozwiązań organizacyjnych służących całemu
społeczeństwu.
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Merytoryczne nowości i ciekawostki
Podczas konferencji przedstawiono nie tylko
aspekty związane z problemami organizacyjnymi, ale
także przybliżono wiele bardzo ciekawych zagadnień
merytorycznych, nie unikając tych, które są kontrowersyjne lub pokazują, że onkologia zmienia zdanie, choć
jeszcze do niedawna wszyscy prawie jednym głosem
mówili: nie cofniemy się ani o milimetr z tego stanowiska.
Takim zagadnieniem są badania przesiewowe
(a w szczególności wykonywanie mammografii), powtarzanie kontrolnych badań po całkowitym wyleczeniu
z choroby onkologicznej, czy zakres diagnostyki i jej
charakter u osób, u których stwierdzono nieprawidłowości w badaniach przesiewowych.
Generalnie w takich sytuacjach zaczyna dochodzić do głosu pogląd, że można nie robić wszystkiego,
wszystkim przez całe życie. Nie wszyscy lekarze, a także
nie wszyscy dziennikarze medyczni godzą się z tym
nowym podejściem. Niektórzy wręcz traktują takie
zdroworozsądkowe potraktowanie sprawy jako świętokradztwo naukowe.
Są jednak twarde dowody, których dostarczyli
Archie Bleyer i H. Gilbert Welch w artykule „Effect of
three decades of screening mammography on breats-cancer incidence”. W streszczeniu swojego doniesienia
napisali:
Wprowadzenie mammografii skriningowej w Stanach Zjednoczonych było połączone z podwojeniem
każdego roku wykrywania liczby przypadków raka piersi
we wczesnym stadium – ze 112 do 234 na 100 000 kobiet
(bezwzględny wzrost 122 przypadki na 100 000 kobiet)
oraz ze spadkiem przypadków zaawansowanego raka
piersi ze 102 do 94 na 100 000 kobiet (bezwzględny spadek
8 przypadków na 100 000 kobiet)
Po wykluczeniu przejściowego wpływu wzrostu
zachorowań na raka piersi skojarzonego z hormonalną
terapią zastępczą (HTZ) i skorygowaniu wpływu na częstotliwość przypadków raka piersi rozpoznanego u kobiet
poniżej 40. roku życia stwierdziliśmy, że rak piersi był
„naddiagnozowany” (overdiagnosed), czyli rozpoznany na
podstawie mammografii skriningowej i nigdy nie doszło
do rozwoju klinicznie jawnej choroby nowotworowej u 1,3
miliona kobiet w ciągu 30 lat, co stanowi 31% wszystkich
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diagnoz raka piersi w Stanach Zjednoczonych. http://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1206809#t=abstract
To jeden z tematów, który przybliżono nam
podczas III Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy. Inny bardzo ciekawy wykład to „Absurdy
w onkologii”, który przedstawiła w znakomitym, prawdziwie autorskim wykładzie dr Aleksandra Łacko. Jak
zawsze świetnie mec. Paulina Kieszkowska-Knapik
skomentowała radosną tfurczość legislacyjną w dziedzinie
ochrony zdrowia. W pozostałych wykładach padło wiele
interesujących spostrzeżeń i wniosków – z pewnością
jeszcze powrócimy do tych wątków na łamach „Gazety
dla Lekarzy”.
Żeby nie było zbyt cukierkowo, kilka słów
o spikerach uczestniczących w akademii, którzy mnie
nie zachwycili. Absolutnym zwycięzcą w tej kategorii
pozostaje Jacek Santorski, który miał omówić temat
„Razem czy osobno – jak możemy wspierać integrację
środowisk lekarskich”. Wystąpienie okazało się niestrawną mieszanką prymitywnej autopromocji przetykanej
antylekarskimi wypowiedziami (cytat: „Czy wiecie
państwo, że neurony lustrzane decydujące o poziomie
empatii u lekarzy są w supresji?”). Boję się domyślać,
jakie neurony są w supresji u osoby plotącej publicznie
takie impertynencje, ale z pewnością jakieś być muszą.
Tradycyjnie nie podobał mi się przedstawiciel organizacji
pacjentów onkologicznych pan Jacek Gugulski, którego
zapał do publicznych antylekarskich wypowiedzi próbowałam już kilkakrotnie studzić, ale widać czyniłam
to nie dość skutecznie.
Pora na
podsumowanie
Cenna inicjatywa,
ważny temat, bardzo dobra realizacja, czego najlepiej dowodziła pełna sala
słuchaczy przez trzy dni
konferencji. Brawo dla
wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy chcą, aby onkologia w naszym kraju
była lepsza.
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Po dyżurze
Motto:
(…) wy które jesteście winne tego szaleństwa, wy puste słówka, wy przemijające
przyjemności próżnych głów (…). Niech was wszyscy diabli wezmą.
Molier

Poprawka z etyki
Rafał Stadryniak = @Grypa

Mierzymy z etyką bardzo wysoko – mamy kodeksy, normy, procedury, przysięgi, regulaminy i zapisy w umowach. Nie musimy się naprężać etycznie, bo wystarczy przestrzegać podpisanego papieru. Skąd więc bierze się to całe zamieszanie z etyką i moralnością?
Geneza
Zagadnienia etyczne, z którymi musi zmierzyć się
współczesna medycyna to manipulowanie genotypem,
eksperymenty na ludziach, chirurgia mózgu, przeszczepy
organów, obowiązek informowania pacjenta, paternalizm wobec pacjenta, stosunek do przerywania ciąży
i regulacje tego zjawiska, eutanazja. Są też inne problemy
bardziej przyziemne, jak przyjmowanie łapówek, czy
czas pracy lekarza, który śmiało można wrzucić do
worka z etyką. I nieoczekiwanie okazuje się, że ramy
etyczne, w których porusza się medycyna, są archaiczne
do granic możliwości, że nieudolnie usiłują regulować
sprawy wymykające się ludzkiemu osądowi. Już nie tak
łatwo jak kiedyś zapisać co jest dobre, a co złe.
Polacy słyną z najlepszego prawa, tylko do wyegzekwowania tych osiągnięć nikt nie ma już głowy. A jak
ma głowę, to wylewa dzieciaka z kąpielą, bo nie od dziś
wiadomo, że Polak nie takie rzeczy potrafi.
Trochę faktów historycznych
Zacznijmy od początku. Etyka to filozofia moralna. Kształtowała się w miarę komplikowania się stosunków międzyludzkich. Od starożytności korzystamy
na gruncie medycyny z wytycznych Hipokratesa. W średniowieczu dorzucił coś od siebie Majmonides, a czasy
nowożytne to istny zalew dokumentów na tematy etyczne.
Mieliśmy deklarację genewską 1948, Międzynarodowy
Kongres Etyki Medycznej 1948, deklaracje z Sydney 1968,
Oslo 1970, Helsinek i Tokio... Nawet mamy dokument
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z Bielska-Białej z 1991 r. z Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Lekarzy i jego modyfikację już w 1993 r.
Na dobrą sprawę temat jest ledwo zaczęty i końca nie widać, a tu ludzie, nasi pacjenci się denerwują
podsycani umiejętnie przez media, że nie ma gotowych
rozwiązań.
Bioetyka zaś to pojęcie nowe, liczy sobie lat
kilkadziesiąt. Definiowana jako etyka życia narodziła
się z postępu nauk biomedycznych i od razu wchłonęła
biogenezę, bioterapię, tanatologię, jak również etykę
środowiska naturalnego (w tym eutanazje, przeszczepy
organów i klonowanie).
Przytaczając te fakty historyczne chcę pokazać
złożoność problemu filozoficznego, z jakim przyszło się
nam, lekarzom praktykom mierzyć.
Komisja dobra na wszystko?
Nagonki na unowocześnienie kodeksu etyki lekarskiej przez naprędce powołany zespół śmieszą i przerażają.
Etyka lekarska postuluje szacunek dla kolegów lekarzy.
Rozumienie solidarności zawodowej jako sitwy ponad
głowami pacjentów jest nieporozumieniem. Czyżby
Hipokrates był też ojcem chrzestnym „mafii lekarskiej”?
Trzeba wyjątkowo złej woli, żeby nie widzieć
całości problemu i punktować jedynie archaiczne stwierdzenia. Biblia też zyskuje zupełnie inny sens, gdy do
tłumaczenia zabiera się zespół eliminujący błędy poprzednich tłumaczeń, które już od wieków obrosły
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Gdy moralność nie wystarcza,
potrzeba etyki
Na naszym gruncie etyka traktowana jest jak broń,
a bioetyka jak broń masowego rażenia. Podobieństwo
do biopaliw nie jest przypadkowe. Dolewa się toto do
wszystkiego, nie zważając na silnik, a za to w imię korzyści dla szeroko pojętego środowiska.
W imię godności człowieka zlikwidowano niektóre izby wytrzeźwień jako twory wynaturzone, łamiące naturalne prawo człowieka do kontaktu z alkoholem. Etyczny
problem zachlanych przeniósł się
do szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie koszty obsługi awanturników spod znaku
„flaszki i czkawki”
poszybowały na
niespotykane wcześniej wyżyny. Lekarze na dyżurach

12

stali się w pewnym sensie zakładnikami tej etyki, która każe nieść pomoc zwłaszcza osobnikom, których jedyną zasługą jest to, że padli w miejscu publicznym.
Przywołując na pomoc Hipokratesa, powinniśmy
sobie zdawać sprawę, że te reguły, które zdołał zapisać
w spójnej formie, wcale nie przynależą do świata zachodniego ani nawet wyłącznie do świata ludzi. Już zwierzęta
pojmują, że najlepszą strategią jest pomóc potrzebującemu ziomkowi z pobudek czysto egoistycznych…
Esencją buddyzmu jest pomoc potrzebującym,
jeśli jesteśmy w stanie tego dokonać. Jeśli nie, to przynajmniej powinno się powstrzymać od szkodzenia…
Coś nam to przypomina.
Osobnym zagadnieniem jest etyka pracy, ot,
choćby lekarza czy kowala. Filozofowie zastanawiali
się, co kowal musi wiedzieć, żeby etycznie wykonywać
swoją pracę. Na pewno powinien mieć wiedzę z zakresu
materiałoznawstwa, obróbki termicznej, że o bhp nie
wspomnę. Natomiast czy powinien mieć rozeznanie
w mechanice kwantowej, zdania były już podzielone.
Może i dobrze, żeby miał, ale raczej nie wpłynie to na
jakość produktu końcowego. Natomiast zdecydowanie
do wiedzy niezbędnej należy zaliczyć przekonanie
kowala, że za wykonaną pracę zostanie sprawiedliwie
wynagrodzony. Bez tego przeświadczenia kowal może
walić młotem bez entuzjazmu, a nawet, nie daj Boże,
wcale nie wkładać energii w owo walenie.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje, że
zawód lekarza jest esencją etycznego działania w pracy.
Lekarz nieustannie zarządza czasem, cierpieniem i planami człowieka,
jego nadziejami,
a czasem nawet
pieniędzmi.
L ekarz
z samego założenia musi być
jednostką etyczną i nie zmieni tego najlepszy kodeks.
Musi być osobą
o ukształtowaRys. Zen

nowym sensem. A gdzie apokryfy i objawienia soborowe?
Nie ma co biadolić nad naszym kulawym kodeksem
honorowym, wystarczy dla równowagi poczytać sobie
każde inne prawo.
W wypadku medycyny mamy do czynienia
ze szczególnie wrażliwą społecznie materią. Mówiąc
publicznie o zdrowiu obywateli i reformie systemu,
można niebacznie wejść na minę i stracić cały kapitał
polityczny. Dlatego bezpieczniej jest odkładać reformy
i mówić to, co większość chciałaby usłyszeć. Natomiast
nic nie szkodzi, żeby pomajstrować przy KEL. To jest
politycznie bezpieczne.
A trzeba by zmienić prawie wszystko. Nie w Biblii,
bo to święta księga, ale w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Na
dobra sprawę niewiadomo jak się do tego zabrać. A może
zrobić referendum, a może ściągnąć z kogoś, najlepiej
mądrego, albo przepisać z internetu? Najmniej pociągająca dla władz jest ewentualność, żeby sami lekarze
praktycy napisali sobie etykę zawodową…
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nej świadomości moralnej, czyli człowiekiem sumienia. Postrzeganie naszego zawodu przez pryzmat kulawego kodeksu jest nieporozumieniem.
Etyka różnych zawodów
Etyka lekarska jest jedną z etyk zawodowych.
Uczciwe wykonywanie zawodu wystarczy do uzyskania
satysfakcji moralnej, ale z satysfakcją finansową może być
różnie. Czekając w Urzędzie Skarbowym w dziale NIP-ów,
przeczytałem sobie na przeszklonych drzwiach górnolotne i chełpliwe opisanie etyki korpusu urzędniczego.
No, myślę sobie, dobrze trafiłem. Przede mną seniorka
właśnie wyłuszczała od dłuższego czasu skomplikowaną
sprawę. Chcąc nie chcąc podsłuchiwałem, jak objaśnia
urzędnikowi, jak się zalogowała na stronie internetowej, tam została przeprowadzona przez szereg jakichś
trudnych operacji, które zakończyły się otrzymaniem
SMS-u z żądaniem podania NIP „i właśnie dlatego
dzisiaj z panem rozmawiam”, zakończyła emfatyczne
wywody starsza pani. „A nie chcieli oni czasem nie NIP
tylko PIN?” – spytał urzędnik z kamienną twarzą. „Tak,
tak, właśnie PIN” – odparła seniorka.
Myślicie, że chociaż się uśmiechnął? Nic z tych
rzeczy. To był prawdziwy rycerz korpusu urzędniczego.
Mnie zresztą załatwił bardzo uprzejmie w 5 minut i wcale
nie miałem mu za złe, że mnie nie polubił.
Najważniejszy jest kolor lampki?
Pewien znajomy szewc robił buty bardzo solidnie
i powoli. Indagowany dlaczego nie trzaska pary za parą,
przecież zarobiłby fortunę, rozkładał ręce i mawiał:
„inaczej nie potrafię”. Z powodu swojej filozofii zawodowej postrzegany był za młodu jako zdolny, ale leniwy.
Potem wypączkowała mu z tego swoista filozofia, żeby

robić swoje niespiesznie, poświęcając temu całą uwagę.
Patrząc paralelnie na problem medycyny, dostrzegamy dziś wielki niedosyt uwagi dla pacjentów.
Rejestrowani są bezosobowo, najważniejsza jest zielona
lampka przy ubezpieczeniu, jakby kolor przy nazwisku
był najważniejszym problemem dla lekarza. Potem trzeba
wypełnić pliki papierków, nadać kody, w końcu napisać
raport. Nic więc dziwnego, że w skeczach kabaretowych
lekarz występuje jako rozkojarzone indywiduum, stale
coś bazgrające z głową pochyloną nad biurkiem, udzielające zdawkowych odpowiedzi nie patrząc na pacjenta.
Lekarz usiłując być wierny etyce wchodzi w konflikt z jedynym dostępnym świadczeniodawcą, czyli
NFZ, bo nie dopełni papierów przyjmując porządnie
pacjenta, albo zamiast dziesięciu zdąży przyjąć trzech,
a pozostali pójdą na skargę.
Moje obawy
Jak się tworzy etykę, nie wiemy, z pewnością nie
zrobi tego żadna gwiazda mediów. Wiadomo natomiast
dokładnie, jak się zabija etykę. Wystarczy zapracowanym lekarzom dokładać coraz to nowych obowiązków
oddalających ich od pacjenta (sprawdzanie ubezpieczeń, pisanie różnych dziwnych kodów na receptach
dających lub odbierających pieniądze) oraz stawiać
pacjenta w opozycji do lekarza. Dobrze jest publicznie
podrywać autorytet środowiska, wskazując na przypadki
pojedynczych patologii jako na regułę.
Gdy słyszę, że ktoś zamierza majstrować przy
etyce, lub mówiąc nowocześnie przy bioetyce, to dostaję gęsiej skórki. W istocie bać powinni się winni, ale
chyba jeszcze nie wyszliśmy z systemu, w którym bycie
niewinnym nie stanowi żadnej okoliczności łagodzącej.
Rafał Stadryniak
internista

Nowości
Geny i schizofrenia
Na łamach „Nature Genetics” ukazał się artykuł dr.
Stephana Ripke i wsp. zatytułowany Genome-wide association
analysis identifies 13 new risk
loci for schizophrenia omawia-
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jący wyniki badań nad genetycznymi uwarunkowaniami
schizofrenii. Autorzy przeprowadzili badania genomu u 5001
osób z rozpoznaną schizofrenią i u 6243 osób stanowiących

grupę kontrolną. Zidentyfikowano 22 miejsca w genomie,
które uważane są za mające
znaczenie w rozwoju schizofrenii, 13 z nich jest nowo
odkrytymi. Miejsca te są związane z neuronalną sygnalizacją

wapniową. Autorzy wyrażają
pogląd, że konieczne są szersze
badania nad rolą zmian w genach w rozwoju schizofrenii.
Źródło: http://www.nature.com/
ng/journal/vaop/ncurrent/full/
ng.2742.html
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Czy w gabinecie
lekarza rodzinnego
potrzebna jest empatia?
Marzena Więckowska

Rys. Zen

Postęp medycyny jest niewątpliwie dobrodziejstwem naszych czasów,
gdyż pozwala na zastosowanie coraz bardziej nowoczesnych i skutecznych metod diagnostyki i terapii. Jednak skutkiem tego procesu jest to,
że współczesny pacjent jest leczony przez coraz większą liczbę lekarzy,
coraz bardziej wyspecjalizowanych i, niestety, często również coraz bardziej bezosobowych. Dlatego umiejętność stworzenia więzi psychicznej pacjenta z jego lekarzem
rodzinnym oraz rola empatii w ich wzajemnych relacjach są szczególnie istotne w dzisiejszych czasach zdehumanizowanej medycyny „wąskospecjalistycznej”.
Znaczenie empatii
Rola empatii w pracy lekarza rodzinnego jest
ogromna, ponieważ pozwala na zbudowanie zaufania
pacjenta do lekarza. Jeśli lekarz potrafi wysyłać sygnały,
że słucha pacjenta, że go rozumie, reaguje w sposób adekwatny do stanu emocjonalnego pacjenta, to w efekcie
daje to poprawę samopoczucia chorego, a z drugiej strony
tworzy dobre relacje pomiędzy pacjentem a lekarzem.
Z kolei jeśli pacjent nabierze przeświadczenia, że lekarz
mu dobrze życzy, to łatwiej przejmie na siebie ryzyko
związane z podejmowaniem decyzji o zastosowaniu
określonych sposobów leczenia czy też o zmianie swoich
zachowań i trybu życia. Empatia wpływa więc na skuteczność terapii lekarza rodzinnego. Tezę tę potwierdziły
amerykańsko-włoskie badania naukowe, które wykazały,
że pacjenci tych lekarzy rodzinnych, którzy wykazują
większą empatię, uzyskują lepsze wyniki terapii cukrzycy
przy mniejszej liczbie powikłań.
O budowaniu i nadwerężaniu
zaufania
Zbudowanie pozytywnych relacji opartych na
wzajemnym zaufaniu między lekarzem rodzinnym
a pacjentem nabiera szczególnego znaczenia w naszym
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systemie opieki zdrowotnej, w którym pacjenci są zapisani do konkretnych lekarzy. Z racji tego „przypisania”
pacjenta do lekarza powstaje swoista więź tworzona
dzięki empatii, trwająca często wiele lat, nawet do końca
życia pacjenta lub lekarza. Pacjent lekarza rodzinnego
obdarzonego wysokim poziomem empatii potrafi zaufać
mu tak dalece, że jest w stanie zaakceptować nawet te
jego decyzje, które niosą ze sobą pewne niedogodności.
Dość często jednak zdarzają się w codziennej
pracy lekarza rodzinnego sytuacje, w których jego empatia jest poddawana ciężkiej próbie. Zazwyczaj nie są
one związane bezpośrednio z prowadzonym przez niego
procesem diagnostyczno-terapeutycznym, lecz wynikają
z pewnych, nazwijmy to, kontrowersyjnych zachowań
innych lekarzy czy samych pacjentów i są konsekwencją takich, a nie innych uwarunkowań systemu opieki
zdrowotnej. Jedną z typowych sytuacji jest taka, w której
lekarz specjalista, mówiąc potocznie, odsyła pacjenta do
lekarza rodzinnego, by ten w czymś go wyręczył – a to
wystawił ZUS ZLA, „bo nie mam druków”, a to recepty,
„bo nie mam umowy”, a to skierowanie na zalecone przez
siebie badania dodatkowe, „bo wtedy będzie bezpłatnie”, a to skierowanie do szpitala, „bo ja prywatnie nie
mogę”. Zdarzają się również tzw. prośby kompleksowe,
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Rys. Helena Kowalska

zawierające jednocześnie polecenie zastosowania określonego sposobu leczenia (co ciekawe – nie zawsze zgodnego z aktualnymi standardami), prośbę o wystawienie
recept, a czasami także druku ZLA. Sytuację dodatkowo
utrudnia to, że bardzo często „prośby” te nie są przekazywane w formie pisemnej, lecz ustnie za pośrednictwem
pacjenta. Taka forma przepływu informacji nie daje
gwarancji, że nie została zniekształcona i często bywa
odbierana przez lekarza rodzinnego jako lekceważenie,
a wręcz poniżanie go w oczach pacjenta. Staje on przed
trudnym zadaniem wytłumaczenia pacjentowi, że nie
jest przysłowiowym wielbłądem. Musi to uczynić dyplomatycznie i taktownie, unikając jakiejkolwiek oceny
postępowania kolegi, zgodnie z podstawową zasadą etyki
lekarskiej, by nie podważać autorytetu innego lekarza
w oczach pacjenta. Nie zawsze taka rozmowa kończy
się zrozumieniem ze strony pacjenta, gdyż nawet jeśli
ufa on swojemu lekarzowi rodzinnemu, to ostatecznie
dochodzi do wniosku, że „przecież specjalista wie lepiej
niż zwykły lekarz rodzinny”. Pacjent opuszcza więc gabinet w najlepszym wypadku z mieszanymi uczuciami.
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Pacjent oczekuje
Innym rodzajem zachowań poddających empatię
lekarza rodzinnego ciężkiej próbie są prośby wypływające
bezpośrednio od pacjentów. Najczęstsze z nich dotyczą
różnych skierowań – a to do kardiologa, „bo chcę sobie
serce przebadać”, a to na rezonans, „bo plecy mnie bolą”,
a to na badania, „bo już 3 miesiące nie robiłem”, a to do
sanatorium, „bo sąsiadka co roku jeździ”. Zdarzają się
też prośby, które nie wynikają bezpośrednio z inicjatywy pacjenta, lecz kierowane są za jego pośrednictwem
przez inne osoby, najczęściej urzędników. Są więc prośby
o zaświadczenie do pracy o karmieniu piersią, „bo pani
kadrowa wymaga”, do urzędu skarbowego, „bo mi leków
od podatku nie odliczą”. W tej grupie życzeń znajdują
się jedne z najbardziej „egzotycznych”, a mianowicie
prośby od urzędników o poświadczenie przez lekarza
własnoręczności podpisu osoby, która ze względu na
stan zdrowia nie może tego podpisu złożyć w obecności
urzędnika. W takich wypadkach niezwykle przydatna jest
umiejętność dawkowania w odpowiednich proporcjach
zarówno empatii, jak i asertywności, podpartych odpowiednią
wiedzą w zakresie przepisów
prawa, tak by z jednej strony nie
pozwolić różnej maści urzędnikom na
wykorzystywanie lekarza do niewłaściwych celów,
a z drugiej strony poradzić pacjentowi, jak może
z tego wybrnąć. Opisane sytuacje kończą się różnie –
czasami bezwarunkowym fochem, czyli gwałtownym
opuszczeniem gabinetu bez słowa z trzaśnięciem drzwiami lub bez tego akustycznego akcentu, czasami groźbą:
„wypiszę się od was”, czasami głębokim westchnieniem
połączonym z pytaniem: „to co, nie pomoże mi pani?”,
czasami widoczną próbą zrozumienia, co prawda bez
pełnej akceptacji, ale też bez gniewu: „no cóż, skoro pani
nie może…”. Rzadko zdarza się pełne zrozumienie i akceptacja: „skoro pani tak mówi, to znaczy, że tak ma być”.
Wszystko zależy od temperamentu zarówno pacjenta,
jak i lekarza oraz od tego, co zostało wypracowane w ich
dotychczasowych wzajemnych relacjach. Tak czy owak
zwykle pozostaje pewien dyskomfort i wątpliwość, czy
jednak nie można było postąpić inaczej. Jeśli natomiast
w takich wypadkach lekarz kieruje się wyłącznie opacznie
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pojmowaną empatią i spełnia bez namysłu wszystkie
życzenia pacjentów i osób postronnych, które nimi
sterują, to z pewnością zyska ich sympatię oraz opinię
pożytecznego, usłużnego i dobrego człowieka, który nie
stwarza problemów, wszystko pomoże załatwić, jednak
czy na tym ma polegać empatia lekarza?
Informacja najważniejsza!
Czasami trudno oprzeć się wrażeniu, że organizatorzy systemu opieki zdrowotnej podarowali lekarzy
rodzinnych polskim pacjentom na własność. Kilka
lat temu o mały włos nie zostaliśmy przymuszeni do
pracy 24 h na dobę. Brakuje rzetelnej informacji dla
pacjentów na temat zakresu świadczeń lekarza rodzinnego, natomiast stale podkreślane są nieograniczone
prawa pacjenta i niczym nieokiełznany koszyk świadczeń gwarantowanych. Nikt nie uczy pacjentów, że nie
powinni w gabinecie lekarza stawiać żądań, lecz raczej
zaufać lekarzowi. Co więcej, zaufanie do lekarza jest
nieustannie podważane w mediach, które każde niepowodzenie w leczeniu ukazują w atmosferze sensacji
i skandalu ocierającego się o zbrodnię. Nikt nie uświadamia pacjentów, że kultura, cierpliwość, zrozumienie
i empatia dotyczą nie tylko lekarza, lecz także pacjenta.
Niewiedza pacjentów połączona ze stosunkowo łatwym
i bezpłatnym dostępem do lekarzy rodzinnych sprzyja
próbom narzucania im zadań, których wypełnianie nie
jest ich obowiązkiem. To zaś bywa źródłem konfliktów,
które mogą nadszarpnąć lub zniszczyć specyficzną więź
pomiędzy lekarzem rodzinnym a pacjentem i zabija
w lekarzach empatię. Budowane latami zaufanie potrafi

legnąć w gruzach dosłownie w jednej chwili z powodu
banalnej zachcianki, która nie zostanie spełniona. Pacjent wówczas z satysfakcją oznajmia, że zmieni lekarza
rodzinnego. No cóż, zmiana lekarza to jedna z niewielu
przyjemności, na którą pacjent może sobie pozwolić
w tym systemie praktycznie od ręki, bez konieczności
wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce.
Empatia i asertywność
zrównoważone
Odpowiedź na pytanie „czy potrzebna jest empatia w gabinecie lekarza rodzinnego” jest więc i prosta,
i trudna zarazem. Z całą pewnością empatia jest jedną
z podstawowych umiejętności społecznych, które powinien mieć dobry lekarz rodzinny, ponieważ warunkuje
ona sukces w leczeniu pacjenta. Jednak w codziennej
pracy lekarz rodzinny styka się nie tylko z problemami
dotyczącymi zdrowia swoich podopiecznych, lecz także
z ich problemami rodzinnymi, społecznymi, finansowymi, socjalno-bytowymi i wieloma innymi. W rozwiązywaniu tych problemów konieczne jest zachowanie
właściwych proporcji między empatią i asertywnością.
•
Ostatnio pan minister zdrowia stwierdził, że
lekarzom brakuje empatii. Nieprawda, panie ministrze.
To system, który stworzyliście, sprawia, że ona usycha.
Szklanka wody to zdecydowanie za mało, by mogła
rozkwitnąć.
Marzena Więckowska
internista, lekarz rodzinny

Nowości
Algorytm postępowania w ostrych zespołach wieńcowych oferty o algorytmy postępoPod adresem www.algoryt- spół kardiologów (dr hab. med.
mylardiologiczne.pl znajdzie- Marcin Grabowski, dr Łukasz
my algorytm postępowania Kołtonowski, prof. dr hab. med.
w ostrych zespołach wieńco- Grzegorz Opolski) z I Katewych opracowany na podsta- dry i Kliniki Kardiologicznej
wie aktualnych wytycznych Warszawskiego Uniwersytetu
Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Algorytm jest
Kardiologicznego przez ze- przeznaczony dla lekarzy
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wszystkich specjalności, którzy
leczą pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Według
twórców jest to przede wszystkim narzędzie edukacyjne oraz
pomoc weryfikująca podjęte
decyzje kliniczne. Autorzy algorytmu planują rozszerzenie

wania w innych jednostkach
chorobowych, na przykład
w zatorowości płucnej.
W Polsce każdego roku jest
hospitalizowanych około 140
tysięcy osób z powodu ostrych
zespołów wieńcowych.
Źródło: materiały prasowe
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Wspominając wakacje

Rogaś w dolinie Sanu
@Curcuma_Zedoaria

Rys. Zen

Redaktor Rogaś wybierał się na owocne wakacje. Owocne
będą z pewnością, pomyślał. Rzeczywiście, niebo otaczało
redaktora niezwykłą przychylnością, na co dowodem była
jego błyskawiczna medialna kariera. Redaktor wiedział, że
innych powodów poza wolą niebios nie ma, ale pozostawał
dobrej myśli, ufny w łaskawe zrządzenia losu.

W

rzucał tedy wytworne ciuchy do wytwornych
walizek, nabytych oczywiście na ostatnich wyprzedażach, następnie nałożył ostatnią warstwę żelu
na włosy. Jeszcze rzut oka w lustro – tak! Uśmiechnął
się błogo... Jesteś jak marzenie, cukierek, cukiereczek,
ciacho, mango-tango... Zakręcił się na pięcie. Jak cudownie jest żyć! Zrzucił walizki przez okno, a sam sfrunął
(wdzięcznie) po poręczy schodów.
W pomidorowym ferrari drzemała wczorajsza
laska.
– Posuń się, lala! – zawołał
Jeszcze tylko okulary od Gucciego i można opuszczać Warszawę. W tym skromnym, cichym kraju, zapomnianym przez elity, czuł ogrom swoich możliwości.
Był symbolem przemian. Rzucił okiem na laskę... Się
wymieni, nie problem. Garnęły się do niego jak muchy
do spadu, mógł przebierać jak w ulęgałkach.
No i wrzucił bieg, zawarczał i ruszył.
Droga przeleciała w try miga. Redaktor nie zwracał uwagi na znaki, skupił się na doskonałym wewnętrznym samopoczuciu. Z lubością przebiegał w myślach
zakamarki swojego ciała. Piękne, piękne.... To był dowód
na istnienie Boga. Tyle piękna zaklęte w jednej postaci,
to z pewnością nadprzyrodzone...
a miejscu nastrój trwał. Hotelik tonął w słońcu,
leniwe żuczki toczyły gnojowe kulki, a trzmiele
buczały leniwie.
Redaktor wynajął luksusowy skromny pokoik.
Obsługa przyniosła walizki, laska czekała na korytarzu.
Może ją wpuszczę żeby wzięła prysznic, pomyślał. Na

co mi taka nieświeża. Po prysznicu była wódka, potem
rosolisy, w sumie jakoś poszło...
I znów poranny rytuał przebiegał bez zarzutu.
Odbicie w lustrze nie kłamało: ten facet ma klasę!
Redaktora rozpierała radość. Z pieśnią na ustach
wybiegł na korytarz, zakręcił się na pięcie i... runął...
Bolesny dreszcz przeszył doskonałe ciało... O Boże! Ja
cierpię... pełne niedowierzania myśli kołatały się w obtłuczonej głowie. Ja cierpię! Nie może być.
Do auta. Do auta i po pomoc. Jest. Laska znowu
zasnęła na siedzeniu. Co ona taka śpiąca, ćpa czy co?
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olśnieniem zapytał. Lala, masz coś ,wiesz, kojącego?
Laska sięgnęła za stanik i wyjęła garść blistrów. Rozerwał zębami folię. O tak, teraz już mógł spokojniej
szukać pomocy.
o powrocie do Warszawy pędzikiem wpadł do
redakcji. Radosny gwar rozmów wypełniał hol.
Słuchajcie! Zakrzyknął. Słuchajcie wszyscy! Byłem na
SOR!!!!
Zapadła cisza, a po chwili redaktor zniknął pod
natłokiem rozognionych redaktorek... Na SOR, popatrzcie, był na SOR, kręciły głową z niedowierzaniem...
Ocaleniec!!!
– Co się stało, jak to przeżyłeś? – zapytała z troską naczelna. – Zresztą poczekaj, szkoda twojego czasu na marne, przynajmniej zarobisz. Damy to na wizję,
niech świat się dowie... Poleci w Najnowszych Wiadomościach! Wal! Światłem po oczach, przyszłość Polski
w Twoich rękach!
Przymknął oczy i poczuł, jak rodzi się w nim
światło. Wreszcie był u siebie...
Wieczorem lekko wybiegł z redakcji. Laska spała
w samochodzie.
Znowu. Po kiego? Teraz naprawdę nie była już
potrzebna.
@Curcuma_Zedoaria

P
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– Hej, laska, obudź się. Będziesz prowadzić, skręciłem kostkę. Nie, nie, odczep się od moich spodni,
masz tylko prowadzić! Gdzie? Do lekarza, idiotko, na
SOR, tylko szybko!
Ból narastał i redaktor zapadł w półsen. Widział
pozwijane ciała szarpane szczypcami inkwizycji... Za co,
dlaczego??? Załkał...
a korytarzu SOR kłębił się tłum. Skłębione ciała pociemniałe od bólu i grozy tworzyły jedno
ohydne cielsko wołające o pomoc. Niesmak redaktora
sięgnął zenitu.
– Jest tu kto? Zawołał. Ja z Warszawy! Z Warszawy!
Dziki tłum nagle ucichł. Tysiąc oczu wbiło się
w redaktora.
O Boże, uciekaj… pomyślał, ale już było za późno.
Oto w jego kierunku zmierzał już obudzony doktor...
Jeszcze przed śniadaniem, osnuty mgiełką wczorajszych
zmagań z medycyną, doktor popatrzył na dziwaka. Co
to jest, podryguje, płaszczy się i łasi, wciska pod pachę...
– Czego?! – ryknął doktor – nie widzi, że kolejka?!
– Ale ja, ale ja, ja jestem celebrytą i potrzebuję
pomocy.... Natychmiast, zaraz, nie mogę tu czekać, to
jakaś pomyłka...
Doktor uniósł fafle i obnażył kły. Krótkie warknięcie wydobył z krtani. Stalowym spojrzeniem przygniótł
ciało celebryty do brudnej posadzki...
– Zwichnięta kostka? – wydął wargi z pogardą. –
Panie, patrz pan, jakie ludzie tu siedzą. Bez rąk, bez nóg,
głowy im pourywało, a pan mi kostką głowę zawracasz?
Jak pan śmiesz, celebryto jeden!
Słowa jak gromy raniły duszę redaktora. Jego
obolała jaźń rejestrowała je jak świśnięcia bata. Jeden,
dwa, trzy... Doktorze, błagam, przestań smagać... Już
nic, już nic... już pójdę prywatnie...
Ból rozsadzał głowę, kostka pulsowała rytmicznie... Redaktor skacząc na zdrowej nodze dotarł do auta...
Laska spała. Ki pies? Trudno, teraz jej nie wyrzucę.
Obudził ją – szukamy lekarza za pieniądze, warknął. Ten Judym na SOR to jakaś pomyłka. Powinni lepiej
wybierać ludzi do tej roli. Ani gadki, ani prezencji nie
ma, chamidło, po prostu porażka... Ech, prowincja....
Jeszcze kilka adresów i powoli napięcie zaczęło
opadać. Laska zerkała ciekawie. Dotknięty nagłym

Zbieżność nazwisk i danych, a w szczególności lokalizacja
doznanego urazu;) są zupełnie przypadkowe, a fakty wyimaginowane. Życie wewnętrzne postaci wyssane z palca. Jeśli jakieś
podejrzenia rodzą się w Waszych głowach, to ani autor(ka),
ani redakcja nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.
Nadmiar słońca i wakacje szkodzą wszystkim, a zdrowy rozsądek jest pierwszą ofiarą.
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Wspominając wakacje
Kiedy choroba stała się jednym wielkim medialnym show

Osaczenie
fałszywą troską
jako forma
indoktrynacji
Krystyna Knypl
Maria Antonina Habsburg, królowa Francji:
Spędzony w północnej Afryce redakcyjny urlop
– S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche!
skłania mnie nie tylko do wspomnień, ale i pogłębienia
wiedzy o tym kontynencie, problemach, ludziach, ich przeszłości. Choć nie
brakuje w codziennych informacjach relacji z tamtej części świata, to jednak ich
wiarygodność nie przedstawia się mi jako zbyt wysoka, zwłaszcza w zestawieniu
w tym, co widziałam osobiście. Jedynym ponadczasowo wiarygodnym afrykańskim
reportażem pozostają dzieła Ryszarda Kapuścińskiego oraz opracowania lokalnych
autorów.

„O czym marzą wilki”
Taki egzotyczny tytuł nosi książka algierskiego
pisarza tworzącego na emigracji we Francji. Prawdziwe
nazwisko pisarza brzmi Mohammed Moulessehoul,
a Yasmina Khadra to pseudonim, na który składają się
imiona jego żony i pod którym ukazały się jego książki.
Pisarz wyjawił swą tożsamość w 2001 roku po wystąpieniu z armii i wyjeździe na emigrację do Francji. Inne
znane jego książki to „Jaskółki z Kabulu”, „Zamach”, „Co
dzień zawdzięcza nocy” oraz „Kuzynka”.
Bohater „O czym marzą wilki” po niepowodzeniach życiowych szuka nowych dróg. Napotyka
„duchowych przywódców”, którzy z wielkim zapałem
indoktrynują takich jak on młodych ludzi, szukających
swojej drogi, mających problemy. Oto ciekawy fragment:
W Kazbie nie można było znaleźć nikogo, kto
by człowieka pocieszył, nie korzystając z okazji by go
indoktrynować. Nadużywano stanu ducha „zabłąkanych”
i korzystano z ich słabości, by wprząc ich do ruchu. Każdy
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w owym czasie odkrywał w sobie powołanie na duchowego przywódcę. Młodzi imamowie wszędzie kształtowali
umysły na swoją modłę, w kawiarniach, w szkołach,
w miejscach rozdawania darmowej żywności, na klatkach
schodowych, obalając urazy, przemawiając do sumień.
Niemożnością się stało znosić cierpliwie swoje nieszczęście.
Wystarczył zwykły pomruk niezadowolenia, a już jeden
przez drugiego okazywał wam swoje współczucie, nim bez
uprzedzenia oddał was w ręce specjalistów od zbawienia.
Żadnej intymności, żadnej ucieczki.
O czym marzą konsumenci
Gdy czytałam te słowa, nasunęło mi się skojarzenie z współczesnymi sposobami indoktrynacji stosowanymi przez polityków oraz heroldów ich pomysłów
wobec osób korzystających z usług systemu ochrony
zdrowia. Analogiczne są to osoby, i słabe, i zabłąkane
w zawiłościach systemu, a przez to bardzo podatne na
sugestie „pocieszycieli”. Dziś trudno znaleźć polityka
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wyleczymy każdego”, wprowadzają ludzi w błąd, generując infantylno-narcystyczne postawy wobec zdrowia.
Propaganda w stylu „wszystko się należy” ma na celu
jedynie stworzenie złudzeń, a nie właściwych rozwiązań.
Jeszcze trochę, a tak bardzo modna empatia będzie
towarem kontraktowanym przez NFZ i zapisywanym
na recepty, gdy zabraknie pieniędzy na leki na poważne
schorzenia. Nie od dziś bowiem wiadomo, że gdy lud
nie ma chleba, należy zasugerować posilanie się ciastkami i taka właśnie postawa wobec potrzeb ludu jest
prawdziwie empatyczna.

Fot. Mieczysław Knypl

lub redakcję, która nie chciałaby pocieszać, naprawiać
i prostować zawiłości systemu ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, czy jest to redakcja zajmująca się sprawami
rolnictwa, kultury, religii czy meteorologii, wszyscy
mają w sobie wielki zapał do naprawiania systemu
i pocieszania w nim zabłąkanych, niedopieszczonych
i niezadowolonych. No i oczywiście piętnowania z bezwzględną surowością leniwej „służby” oraz opieszałych
niewolników własnego powołania.
Choroba, która w sumie jest nieszczęściem i przykrością, wskutek zabiegów działów marketingowych stała
się jednym wielkim medialnym show. Nieodłącznym
elementem współcześnie rozumianej choroby stało się
posiadanie satysfakcji z leczenia, której ma dostarczać
niebywale i całodobowo empatyczny doktór, recytujący
„witam… w czym mogę… polecam się na przyszłość
i następne okazje…”, nawet gdyby była to poradnia
schorzeń przenoszonych drogą płciową. ;))
Posiadanie skręconego stawu okazuje się tak
wielkim cierpieniem, że debatują o nim media wysokonakładowe i największe stacje telewizyjne w godzinach
najlepszej oglądalności, jakby to co najmniej były skręcone kiszki, dodatkowo powikłane zapaleniem otrzewnej,
a do tego operowane bez znieczulenia przez bezdusznego
doktora, co to szklanki wody nie poda, a już o święconej
nie ma nawet mowy! Media niskonakładowe nie mają
wyboru i muszą nadążać za tym, co jest tematycznie
trendy i na czasie. ;))
Polityczne i z wyrachowaniem powtarzane
mantry „zapewnimy każdemu, dostarczymy wszystko,

Krystyna Knypl
internista

Nowości
Zmartwienia amerykańskich bioetyków mowane przez internautów
Ciężkie czasy! Bioetyków,
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, trapią problemy
nie do rozwiązania.
Na łamach JAMA (2013,
310, 581-2) ukazał się artykuł dr. Mathewa DeCampa
z Beeerman Institute of
Bioethics and Division of

General Internal Medicine
z Johns Hopkins University
zatytułowany „Social Media
and Physicians’ Online Identity Crisis”, w którym autor
omawia zachowanie lekarzy na
portalach społecznościowych.
Dr Mathew Decamp ubolewa,
że lekarze komentują podej-

problemy medyczne jako profesjonaliści, ale w oderwaniu
od swojej tożsamości zawodowej. Problem ma wymiar nie
tylko bioetyczny. American
College of Physicians and Federation of State Medical Boards wydały nawet szczegółowe wytyczne, które opisują, jak

lekarz powinien się zachować
w internecie (http://annals.org/
article.aspx?articleid=1675927).
Najważniejsza w tych wytycznych jest sugestia, aby porady
i opinie lekarskie udzielać jedynie pacjentom zbadanym
osobiście, z którymi kontakt
internetowy jest tylko kontynuacją relacji.

Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1728725#jvp130093r1

20

9_2013

wrzesień

Fot. Mieczysław Knypl

Moda na sukces

Szklanka

B

yła taka wrażliwa... Delikatna. Leciutka, przejrzysta,
transparentna… Światło na skroś przez nią przechodziło, jak przez dziewicze dłonie złożone w modlitwie.
Kryształowo czysta. Zawsze gotowa. W połowie pełna,
w połowie pusta. Zwarta w oczekiwaniu dotknięcia
człowieczych warg. Cicha, taka łatwa do utulenia w niszy dłoni...
A niekiedy bywała i inna. Rozbrykana, roztańczona na blacie, migocąca tysiącem refleksów i tęczową
gamą barw. Jedno było pewne... spokojna czy roztańczona,
była zawsze w pogotowiu, gotowa w każdej chwili usłużyć, niosąc ukojenie, gasząc pragnienie, lecząc obolałe
myśli, tęsknotę i strach. Doskonała perfekcyjna Siostra
Miłosierdzia. Wzorzec empatii i ofiarności.
Z reguły mówiono jej, że ma koić pragnienie
wędrowców. Dbać o usta pielgrzymów. Panować nad
wybuchami chuci płci obojga, studząc miłosny zapał
kochanków.
le teraz otwierały się przed nią całkiem nowe perspektywy, teraz miała misję. Tak, tak, to nie plotka.
Rozmawiał z nią sam minister.
– Droga Szklanko – powiedział – jesteś nam potrzebna. Źli ludzie rzucają nam kłody pod nogi, obarczają
winą, pokazują niedociągnięcia i braki. Tak, szklanko
– ciągnął łagodnie – pewne braki są, ale dzięki tobie nikt
ich nie zauważy... Droga szklanko... Będą wyciągać po
ciebie ręce obolali pacjenci szpitalnych SOR, będą ordynować cię pacjentom na blokach operacyjnych, będą
podawać cię pacjentom lekarze POZ i AOS – rozmarzył
się... – będą podawać ciebie, Szklanko, z rąk do rąk, jak
czarę... Zostaniesz królową. Panią polskiej medycyny.

A

Wrócimy do źródeł,
do cudownej oczyszczającej mocy wody...
Życie zaczęło się
w wodzie i potem
dopiero zdobyło lądy.
Tako i my, wracając
do źródeł, uzdrowimy polską medycynę,
gospodarkę, pacjentów może, ba, cały naród... A potem patent pokażemy
Europie. Niech nam zazdroszczą!
Znów się rozmarzył... Szklanka czuła na sobie
jego gorejący wzrok. – Bez wątpienia, wizjoner – pomyślała. – Ten mężczyzna ma przyszłość przed sobą, oj
ma. Z prostych rzeczy potrafi uczynić niezwykły użytek.
Przed chwilą zgaszony, podeptany, już, już miał zostać
rzucony lwom na pożarcie i proszę... Sięgnął po nią
i z ofiary przeistoczył się w proroka.
– Od tej pory – ciągnął w natchnieniu minister –
szklanka wody będzie ratować życie ludzkie. Geniusz tej
myśli poraził go tak, że gwałtownie odstawił szklankę na
stół. Kilka kropel wystrzeliło, rosząc ministerialne papiery. – Cholera ale dałem popalić – pomyślał spłoszony,
usiłując rękawem pozacierać ślady... Rozmazywało się
coraz bardziej, dokument stawał się coraz mniej czytelny... podmuchał... – Aha, no nie wiem, ale wpiszmy tu:
refundowany po ukończeniu 95. roku życia lub 50 latach
trwania choroby... oraz spadku wagi poniżej 30 kg... albo
wg wskazań z ChPL. Tyż dobrze, no ni?
– Się wi! – skomentowała szklanka.
@Curcuma_Zedoaria
psychiatra
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Podróże
Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej
gwiazdy.
Jean Anthèlme Brillat-Savarin

Moje odkrycia kulinarne
Jagoda Czurak

Podróżowanie to nie tylko piękne widoki, zabytki, ludzie. To także zdobywanie kulinarnych doświadczeń. Uczestniczyłam w wielu ucztach – wspomnę tutaj tylko trzy,
które zapadły głęboko w mojej pamięci.
Po chińsku
Kaczkę po pekińsku wymyślili kucharze z Nankinu w czasach dynastii Ming, była przygotowywana na
dworze cesarskim zapewne w XIV wieku. Po raz pierwszy jadłam to danie w restauracji chińskiej w Londynie.
Siedzieliśmy przy okrągłym stole, na którym pojawiały
się, przynoszone stopniowo przez kelnera w małych
miseczkach, jakieś warzywa, sosy, w wyplatanym koszyczku z pokrywką znalazły się naleśniczki, oczywiście
gotowany ryż i wreszcie kaczka. To nie były ćwiartki
(do tak serwowanej kaczki byłam przyzwyczajona), ale
wachlarz drobnych kęsków mięsa z dolnych partii ptaka,
z piersi, wreszcie polukrowana pieczona skórka z tłuszczykiem. Kelner wyjaśnił, że kawałki mięsa z różnych
części powinniśmy nałożyć na ciepły naleśnik, dodać
„palemki” szczypioru, pasemka świeżego ogórka, polać
sosem śliwkowym, zawinąć i jeść rękoma. Smak tego
dania nie przypominał kaczki z jabłkami, którą znałam
z kuchni mamy, nie była natarta majerankiem. Ta chińska
smakowała znakomicie, była słodko-kwaśna, wyczułam
delikatny smak anyżku, który wchodzi w skład przypraw
służących w chińskiej kuchni np. do nacierania mięs.
Rozpływała się w ustach.
Po grecku
Smaki z zupełnie innej części świata poznałam
podczas kolacji w poleconej przez biuro podróży ateńskiej restauracji „Archeon Gefsis”. Właściciel zapewnia,
że serwowane potrawy zostały przygotowane wg przepisów sprzed 25 wieków, adoptowane tak, by zadowolić

22

współczesne gusty, jednak z zastosowaniem wyłącznie
składników, których używali starożytni Grecy. Kuchnia
starożytnych Greków zasadniczo różniła się od XX-wiecznej kuchni greckiej. W starożytności nie znano
ziemniaków, pomidorów ani ryżu, kawa i cukier również
nie znajdowały się w jadłospisie. Za to powszechnie stosowano miód, kasze, mielony jęczmień. Nie znano soku
z pomarańczy, więc nie podaje się go w tej restauracji.
Co zatem można tam zjeść? Sałatki z zielonej sałaty,
kapusty, ogórków, cebuli, przyprawione miodem, orzechami, ziarenkami maku, oliwą, rodzynkami, śliwkami,
skrawkami sera owczego, przysmaczone jogurtem; ciecierzycę z buraczkami; wędzonego węgorza ze szparagami,
kolendrą i oregano lub plasterki parówki z musztardą
i sosem z pora i rzeżuchy; gotowaną jagnięcinę z serem
i kapustą; pieczoną wątróbkę zawiniętą w jagnięce jelita
z dodatkiem szparagów, gotowanego jajka i sera; kurczaka panierowanego w jęczmieniu; golonkę wieprzową
nadziewaną jajkami, serem, pieczoną wątróbką, jabłkami, orzechami, rodzynkami z dodatkiem ziół; kalmary
faszerowane kapustą, serem i przyprawami; na deser
placek z serem i miodem, owoce pieczone w miodzie,
owoce z jogurtem.
Siedzieliśmy w patio, w otoczeniu palm, na niebie
gwiazdy. Obsługa w luźnych tunikach, jakie mają postacie na wazach greckich. Wino serwowano w glinianych
czarkach, ze sztućców podano tylko łyżki (ale wszystkie
potrawy były tak miękkie, że z przekrawaniem nie
mieliśmy żadnego problemu). W tle dyskretne dźwięki
muzyki (chyba jednak ludowej współczesnej). Zachęceni
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przez właściciela restauracji próbowaliśmy „odnaleźć”
smak zioła silphium, które wchodziło w skład kilku
zamówionych przez nas potraw i miało przypominać
czosnek. To rzadko spotykane zioło było stosowane
jako składnik sosów, marynat, ale również w medycynie
(polecane przez starożytnych greckich lekarzy jako środek antykoncepcyjny). Nie udało nam się wyodrębnić
takiego smaku z podanych nam sosów, ale poszukiwania
trwały aż do otrzymania rachunku, który już tradycyjnie
zapłaciliśmy kartą kredytową.
Menu z tej restauracji, które przywiozłam do
domu, wzbogacone jest cytatami z literatury starogreckiej dla podkreślenia, że składniki dania rzeczywiście
były stosowane lub wymieniane przed ponad dwoma
tysiącami lat. Jeden cytat przetłumaczyłam, odnosi się
do piwa, które też serwuje ta restauracja: „Arystoteles
uważa, że ludzie, którzy upijają się winem, zasypiają
twarzą do dołu, ci zaś, którzy piją wino z jęczmienia,
zasypiają na plecach”. Cóż, piliśmy oba trunki, ale po
powrocie do hotelu zasnęliśmy szybko raczej z przejedzenia. Porcje były duże, próbowaliśmy wszystkiego, do
czego dodatkowo zachęcały przystępne ceny.
Po duńsku
Całkowicie odmiennych doznań dostarczyła
mnie i moim przyjaciołom restauracja „XXI wieku”,
którą odwiedziliśmy w Kopenhadze. O kuchni molekularnej już wszyscy słyszeli. Kucharze przygotowujący
potrawy eksperymentują, wykorzystując zjawiska fizyko-chemiczne dla uzyskania smaków i form bardzo
odległych od serwowanych w tradycyjnej kuchni. Ryba
o smaku czekolady, makaron z soku marchwiowego
– to tylko przykład tego, co może powstać z zastosowania tradycyjnych składników, odmienionych przez
dodanie np. wyciągu z alg morskich dla zagęszczenia
potrawy lub użycie ciekłego azotu dla zamrożenia.
Gotowanie w specjalnych pojemnikach w temperaturze sporo poniżej poziomu wrzenia lub smażenie
w wodzie w temperaturze 110-120oC zmienia smak
składników (do wody w tym celu dodaje się specjalny
cukier owocowy). Powstają potrawy, których podanie
też jest sztuką i wymaga od kucharza wyobraźni oraz
zmysłu plastycznego.
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Manu w restauracji „Noma”, bo o niej mówię, jest
zmieniane co kilka tygodni, a przychodząc na kolację,
możemy wybrać zestaw składający się z pewnej liczby
dań… i tylko na liczbę dań mamy wpływ. Kucharz wie, co
ma przygotować, kelner zaproponuje odpowiednie wino
i wyjaśni, dlaczego proponuje właśnie ten, a nie inny trunek.
Wszystko odbywa się niespiesznie (skoro stolik
trzeba zamówić z kilkutygodniowym wyprzedzeniem,
to wypada swoje odsiedzieć). Porcje są malutkie, wino
dostajemy tylko na dnie kieliszków, ale to, co widzimy
na talerzu, przechodzi wyobrażenie, które próbujemy
wykreować na podstawie lakonicznego opisu kelnera (np.
szczupak, okoń i kapusta, werbena i koperek; warzywne
pikle i móżdżek; ziemniak i śliwka).
Każde danie to dzieło sztuki, a jego wykonanie
wymaga od kucharza dużej kreatywności. W tej restauracji stosowane są zioła i składniki dostępne tylko
w krajach skandynawskich, często rosnące w niedostępnych miejscach, zbierane i serwowane na świeżo lub
w postaci suszonej. Do aranżacji dania wykorzystywane
są również wszelakie „akcesoria” (i tylko wyobraźnia jest
ograniczeniem) – nam podano np. podgrzany gorący
kamień, na którym ułożono kąsek czegoś, maluteńką
marchewkę z kawałkiem części zielonej łodyżki, jeden
kiełek, chyba rzodkiewki i „kupkę” jakiejś papki. Wszystko razem smakuje tak, że brakuje określenia poza jednym:
nigdy wcześniej nie jadłam niczego podobnego. I nie
wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę miała sposobność
skosztować takich potraw, bo rachunek w „Nomie” był
niewyobrażalnie, jak na polskie realia, wysoki.
Ten październikowy wieczór 2007 roku spędzony
w dawnym kopenhaskim spichrzu, adaptowanym na
potrzeby restauracji, zapadł głęboko w mojej pamięci.
To tam obchodziłam imieniny.
Po takiej uczcie pora na
Truskawki w Milanówku,
Martwa natura, żywy dowód,
Że jeszcze wciąż istnieje powód,
By podwieczorki jeść.
Do czego zachęcam, cytując Wojciecha Młynarskiego.
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Singapur, czyli
małe jest wielkie
Część 1
Alicja Barwicka

W południowo-wschodniej Azji, w pobliżu krańca Półwyspu Malajskiego leży
Singapur – najbardziej po Japonii rozwiNa mapie cały Singapur jest
wielkości łebka od szpilki
nięte państwo Azji i absolutna światowa czołówka pod względem PKB na głowę mieszkańca (w 2007 roku – 31 400 dol., w roku 2012 – aż 60 000
dol.!). Po Londynie, Nowym Jorku i Tokio jest czwartym finansowym centrum świata,
a w jego porcie przeładowuje się drugą co do wielkości na świecie liczbę kontenerów.

T

o wyjątkowe miejsce na ziemi, a właściwie niewielki
jej skrawek. Biorąc pod uwagę, że na kontynencie
azjatyckim dominują państwa zajmujące ogromne obszary, aż trudno uwierzyć, że na tak małej powierzchni
mogło wyrosnąć jedno z najbogatszych państw świata.
I chociaż stopień zamożności mieszkańców danego kraju
raczej nie zależy od jego powierzchni, warto się przyjrzeć,
jakie czynniki mogły mieć wpływ na osiągnięcie przez
Singapurczyków swojej pozycji ekonomicznej.

Ziemia byle jaka, a ludzi dużo
Na cały kraj składa się największa wyspa Singapur, wielkością zbliżona do powierzchni Warszawy,
otoczona przez około 60 znacznie mniejszych wysp
i wysepek. Dookoła znajdują się ciepłe, pełne raf koralowych wody cieśnin Malakka i Singapurskiej, łączących
Morze Andamańskie z Morzem Południowochińskim.
Od Półwyspu Malajskiego kraj jest oddzielony wąskim
przesmykiem cieśniny Johor, liczącej tu zaledwie 2 km.

Tak mała odległość umożliwiła zbudowanie połączenia
z lądem stałym nasypem w północnej części wyspy oraz
mostem w części zachodniej. Główna wyspa utworzona
ze skał granitowych (a więc nieurodzajnych) jest wybitnie nizinna, a najwyższe wzniesienie Bukit Timah
Hill ma wysokość jedynie 177 m n.p.m. Dawniej rosły
tu wilgotne lasy równikowe oraz zajmujące głównie
wybrzeże i brzegi rzek zarośla namorzynowe. Zdecydowaną większość wykarczowano pod zabudowę i obecnie
resztki tej naturalnej roślinności stanowiącej około 5%
powierzchni kraju chronione są w rezerwatach. Takie
zachwianie ekosystemu odbiło się oczywiście także na
populacji żyjących w naturalnym środowisku zwierząt.
Dzięki ogromnym nakładom finansowym oraz warunkom klimatyczno-geograficznym, tj. bliskiej odległości
od równika (tylko 137 km na północ), a także ze względu
na wybitnie wilgotny klimat z jednakową przez cały rok
temperaturą (25-27°C), starania zmierzające do odbudowy i ochrony lokalnej fauny i flory przynoszą efekty.

Tu zmierzamy
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Mimo braku miejsca wszędzie jest dużo zieleni

Podróże
Powierzchnia tego państwa to około 700 km²,
chociaż jeszcze niedawno było o 200 km² mniej. Pewnie
za jakiś czas wielkość obecnej powierzchni Singapuru
też będzie nieaktualna. Wiąże się to z problemem niedostatku ziemi. Ale od czego są pieniądze oraz nowe
i oczywiście bardzo drogie w realizacji pomysły? Kiedy
ziemi jest zbyt mało, uruchamia się jej „produkcję”
(technologia odzyskiwania ze śmieci), natomiast od
mniej majętnych sąsiadów (Malezja i Indonezja) po
prostu kupuje się piasek, bo z niego, jak wie przecież
każde dziecko, można dużo usypać. Powierzchnia lądowa Singapuru ulega ponadto stałemu wzrostowi na
skutek prac prowadzonych nad bezpośrednim pozyskaniem lądu od morza. Brak ziemi to brak terenów pod
zabudowę. Mieszkańców Singapuru jest około 5,3 mln,
co ze wskaźnikiem gęstości zaludnienia zbliżonym do
7000 osób/km² daje po Monako drugie miejsce wśród
najgęściej zaludnionych państw świata.
Wygląda więc na to, że kluczem do bogactwa
nie jest wcale ten nieurodzajny, pozbawiony bogactw
naturalnych i strasznie zatłoczony skrawek ziemi.
Obiecujące handlowania początki,
czyli jak zarobić pierwszy milion
Najpierw była tropikalna puszcza, potem (jak to
na wyspie) wioska rybacka. Jeszcze w początkach XIX
wieku w centralnej części wyspy, w miejscu dzisiejszej
ekskluzywnej alei sadowej (Orchard Road) znajdowały
się sady muszkatołowca i plantacje pieprzu. W porównaniu z dzisiejszą sytuacją gospodarczą Singapuru można
powiedzieć, że przez wieki niewiele się tu działo. Należy
jednak odnotować pewne zdarzenie, którego następstwa
trwają w najlepsze. W XIV wieku przechadzał się po tej
tropikalnej wyspie jeden z ówczesnych władców – książę
Sumatry i napotkał w dżungli dość sprytnego lwa. Jak to
bywa w takich historiach, zaczęto prowadzić handlowe
negocjacje, w wyniku których obie strony do czegoś
się zobowiązały. Jako rezultat tej pierwszej transakcji
powstało miasto lwa – Singapur, a jego symbolem stał
się bajkowy Merlion (głowa lwa z ciałem ryby). Ryba
nawiązuje do rybackiej przeszłości, a lwia głowa odzwierciedla znaczenie słowa Singapur (w sanskrycie
singa – lew, pura – miasto).
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Potem poszło już gładko. Stratetymi dwoma tak bliskimi i tak jednogiczne położenie budziło apetyty i pewcześnie różniącymi się sąsiadami jest
nie dlatego w 1819 roku przedsiębiorczy
ciągle bardzo dużo.
sir Tomas Stamford Raffles wydzierżawił
Po I wojnie światowej Singapur
teren Singapuru od Malezyjczyków,
był już najważniejszą brytyjską bazą
a dokładnie od sułtanatu Johor na plawojskową na Dalekim Wschodzie,
a pierwsze miliony uzyskane ze sprzecówkę handlową. Zaczął też zachęcać
potencjalnych inwestorów do robienia
daży drewna pozwoliły na stworzenie
tu interesów. Żeby nie poprzestać jedyna tyle nowoczesnych jak na tamte
nie na zachętach, sprowadził z Malezji
czasy fortyfikacji i zabezpieczeń, by
drzewa kauczukowe. Przewidujący Bry- Sir Tomas Stamford Raffles spogląda
móc odpierać morskie ataki. Niewiele
na
zapoczątkowane
przez
siebie
dzieło
tyjczycy już kilka lat później odkupili
to dało, bo w 1942 roku Japończycy
Singapur od sułtana i zaczęli wykorzystywać nowe
zdobyli miasto od strony lądu i okupowali je do września
terytorium jako brytyjską bazę morską. Kauczukowe
1945 r. Po zakończeniu II wojny światowej Singapur stał
drzewa okazały się strzałem w dziesiątkę. Spokojnie sobie
się oddzielną kolonią brytyjską, ale od niedawna, bo od
rosły, ale rosło też na nie zapotrzebowanie. Apogeum
sierpnia 1965 roku jest już państwem niepodległym.
zbiegło się z wybuchem kolejnych światowych zawieruch wojennych, bo drewno dla ówczesnego przemysłu
Kasa jako źródło kasy
oraz prowadzenia działań wojennych było materiaGdy powstawało młode, niepodległe państwo,
łem absolutnie niezbędnym. Nietrudno się domyślić,
jego mieszkańcy doskonale wiedzieli, że nie zbudują
co o tym wszystkim myśleli „sprzedawcy” z Malezji…
dobrobytu na surowcach naturalnych czy rolnictwie.
I myślą chyba nadal, bo również współczesnych zatarRównocześnie byli silnie zmotywowani do pracy na
rzecz wzrostu gospodarczego, bo dobrze pamiętali,
gów (o pozyskiwanie ziemi z morza, o dostarczanie do
Singapuru wody pitnej, o okoliczne wysepki) pomiędzy
jak jeszcze przed stu laty dobrze im się wiodło dzięki
Wszędzie ciasno, a port wręcz wpycha się do miasta
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Gospodarkę napędzają
bankowość i usługi finansowe

Kontenerowce w pełnym szyku w kolejce do przeładunku

trafionym handlowym inwestycjom. Dzisiaj gospodarka
kraju opiera się na usługach finansowych. Swoje siedziby ma tu 170 wielkich banków oraz 80 towarzystw
ubezpieczeniowych, w większości o zasięgu globalnym.
Główne gałęzie to w szczególności przemysł elektroniczny,
przeładunkowy, petrochemiczny (pięć wielkich rafinerii
przetwarza importowaną ropę naftową) oraz turystyka,
zwłaszcza biznesowa (organizacja międzynarodowych
konwencji, kongresów, konferencji), ale szybki rozwój
odbywa się też w wielu innych dziedzinach, m.in. w przemyśle chemicznym i tekstylnym. Żywność natomiast
(również woda pitna) jest w większości importowana,
a rolnictwo i rybołówstwo, mimo dużych zasobów ryb
w wodach terytorialnych, są w porównaniu z innymi
gałęziami gospodarki dość słabo rozwinięte.
Pierwsze miliony zarobiono na drzewach kauczukowych
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W czym tkwi
tajemnica?
Można powiedzieć, że krajów o takich właśnie kierunkach rozwoju jest na
świecie znacznie więcej, a jednak nie wszystkim się udaje uzyskiwać
i utrzymywać tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Co więc wyróżnia Singapur? Tajemnica
tkwi w zachowaniu najwyższego poziomu i najwyższej
jakości usług i produkcji. Czuwają nad tym specjalne
państwowe instytucje np. ASTAR (Agency for Science,
Technology and Research) zajmujące się wspieraniem
rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. O najwyższy, zgodny z aktualnymi osiągnięciami nauki poziom wykonywanych usług dba system edukacji. Singapur jest najważniejszym i największym centrum edukacji w Azji Południowo-Wschodniej i jednym z najważniejszych na świecie. Poza doskona- Dzisiejszy lew
łymi uniwersytetami państwowy- to merlion
– tu na wyspie
mi, utrzymującymi się od lat w ści- Sentosa
słej światowej czołówce, takimi jak:
Narodowy Uniwersytet Singapuru,
Uniwersytet Technologiczny Nanyang i Singapore Management University, są tu liczne zawodowe wyższe szkoły specjalistyczne oraz oddziały uniwersytetów amerykańskich,
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Nieźle się ma przemysł petrochemiczny

australijskich i europejskich. Na wszystkich uczelniach
językiem wykładowym jest angielski, a zajęcia prowadzą najlepsi wykładowcy z całego świata. Kształcą się tu
studenci z wielu krajów, a staże i wymiana z innymi renomowanymi, światowymi uczelniami są powszechne.
Widać opłaca się inwestować w poziom i jakość. Kiedyś
sprzedawano drewno, dzisiaj – nowoczesne rozwiązania
bankowości i finansów oraz najnowszą myśl techniczną.

jest dużo ludzi i mało dla nich miejsca, nie może być
mowy o mieszkaniu w domku z ogródkiem. Dlatego
ponad 80% mieszkańców Singapuru mieszka w znanych
nam dobrze blokowiskach, nazywanych kondominiami.
Wielorodzinne budownictwo składa się z bardzo wysokich wieżowców, w których przeważają małe, najczęściej
trzy-, czteropokojowe mieszkania. Ich ceny są nieprawdopodobnie wysokie (np. duże, około 150 m² mieszkanie
w kondominium kosztuje w przeliczeniu 4,5 mln zł).
Odpowiednio wyższa jest cena wolno stojącego domu,
W singapurskich blokowiskach jest ciasno...

Jak to wszystko utrzymać w ryzach?
System polityczno-społeczno-gospodarczy Singapuru jest ciekawostką samą w sobie i stanowi mieszankę
autorytaryzmu i demokracji. Cechuje go w szczególności bardzo liberalna gospodarka z jednoczesną pełną
kontrolą mediów przez rząd i brak poszanowania dla
wolności słowa. Nie wydaje się jednak, by to specjalnie
przeszkadzało mieszkańcom, bo w tym miejscu na
ziemi bardziej niż wolność słowa liczą się pieniądze.
Znajdziemy tu rozwiązania rodem z socjalizmu, jak kontrolowana w pełni przez państwo polityka mieszkaniowa
oraz oryginalna forma zabezpieczenia emerytalnego.
Wszystkich tych rozwiązań pilnuje specyficzny system
prawny typu „kij i marchewka” oraz… armia, bo Singapur
z obowiązkowym poborem wojskowym jest posiadaczem
jednych z najbardziej zaawansowanych technicznie sił
zbrojnych w całej Azji Wschodniej.
Singapurskie blokowiska
Singapur jest państwem bardzo zróżnicowanym
pod względem etnicznym. Największe grupy etniczne
mają pochodzenie chińskie, hinduskie i malajskie, natomiast wśród mieszkańców ciągle dużą, aczkolwiek
zmienną grupę stanowią zatrudnieni lub studiujący
cudzoziemcy z Ameryki, Europy i Australii. Jeżeli gdzieś
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...więc buduje się dużo...

natomiast na zakup działki budowlanej czy rezydencji
mogą sobie pozwolić tylko prawdziwi bogacze. Mimo
skromnych warunków mieszkaniowych standard życia
Singapurczyków jest naprawdę wysoki. Każdy mieszkaniec ma zapewnione ubezpieczenie zdrowotne oraz
dostęp do darmowego, nielimitowanego internetu. Bezrobocie jest symboliczne, korupcja, jeśli się zdarza, jest
znikoma, podatki wyjątkowo niskie, za to zachęcające są
zarobki. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 5
tys. dol. singapurskich (1 SGD = 2,7 PLN), lekarz podstawowej opieki zatrudniony w sektorze publicznym może
liczyć na 8-10 tys. dol. singapurskich, ale już w sektorze
prywatnym zarobki będą o 40% wyższe. Mały metraż
mieszkań większości osób nie przeszkadza, bo z kolei
bardzo tanio można kupić dużą posiadłość w niedalekiej
Malezji czy na jednej z indonezyjskich wysp i tam miło
spędzać wolny czas.
Na co by tu wydać kasę?
Gdy już mamy luksusową rezydencję w (odległej
o 2 godziny drogi samochodem) Malezji, jacht, dobry
samochód i parę innych miłych zabawek, możemy zupełnie nieźle funkcjonować weekendowo, a w pozostałe
pięć dni tygodnia już tylko pomnażać dochody. Kiedy
natomiast praca zawodowa nam się znudzi i w dodatku

...ale przynajmniej klimat
pozwala na pewne
udogodnienia

(w dobrym zdrowiu) osiągniemy magiczny
wiek emerytalny 62 lat, możemy naprawdę
zaszaleć, bo istniejący tu system emerytalny będzie nam
to ułatwiał. Każdy pracujący mieszkaniec Singapuru
oddaje do wspólnej kasy 20% swoich miesięcznych
zarobków. Drugie tyle dorzuca państwo. Całość jest
cały czas inwestowana. Z tych pieniędzy pokrywane są
w niewielkiej części bieżące wydatki socjalne, ale po
osiągnięciu wieku 62 lat cały zgromadzony przez lata
pracy kapitał wraz zyskiem z inwestycji wraca do nowo
upieczonego emeryta. Można więc wybierać, jaką część
dalej inwestować, jaką przeznaczyć na bieżące potrzeby,
a jaką na szaleństwa czy pomoc innym.
W ramach szaleństwa można udać się np. do kasyna. W tym wypadku najlepiej jednak być cudzoziemcem
(ci nie płacą wstępu), bo obywatel Singapuru ma życie
mocno utrudnione. Nie dość, że wejście do świątyni
hazardu jest dla stałych mieszkańców bardzo drogie,
to trzeba się liczyć z donosicielstwem. Jeśli zazdrosny
(o wygraną oczywiście) sąsiad albo co gorsza własna żona
podejmie podejrzenie, że człowiek stał się hazardzistą,
może w majestacie prawa zgłosić to właściwym służbom
i do kasyna (nawet za słoną opłatą) już nie wejdziemy!
Ponieważ nawet w Singapurze nie wszyscy mieszkańcy są przedsiębiorczy i niektórym trudno wejść na

U sąsiadów można sobie zawsze kupić „podręczną rezydencję za miedzą”
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rynek pracy, pomyślano także o nich. Rozwinięto system
szkoleń dla różnych grup zawodowych i wiekowych.
Kursy zawodowe zależnie od profilu trwają około pół
roku, a ich koszt w znacznej części pokrywa państwo.
Dla przykładu koszt kursu przygotowującego do pracy
biurowej w korporacji dla osób z grupy „50+” wynosi
1000 dol. singapurskich, ale sam zainteresowany płaci
tylko 10% tej kwoty. Warto podkreślić, że w tym zróżnicowanym etnicznie tyglu istnieją silne narodowościowe
więzi, w tym również formalne w postaci oficjalnych,
narodowych organizacji, które wspierają (także materialnie) swoich współobywateli. I tak np. szukający pracy
Hindus może liczyć na pomoc hinduskich obywateli
Singapuru, a po znalezieniu zatrudnienia sam włącza
się w solidarnościową opiekę nad członkami hinduskiej
społeczności.
Generalnie chodzi o to, by ludzie pracowali i do
kasy dodawali kasę. W końcu jej pomnażanie jest narodową specjalnością Singapuru.
Polityka kija i marchewki
Dotychczas było o „marchewce”, teraz coś o „kiju”.
Władzom zależy na zadowolonym narodzie. W tym szybko rozwijającym się państwie ludzie mają być nie tylko
szczęśliwi, ale i bezpieczni i faktycznie przestępczość
Naturalną roślinność można znaleźć już tylko w rezerwatach

praktycznie tu nie występuje. Obowiązuje zakaz wwozu
na terytorium Singapuru materiałów o charakterze wywrotowym, buntowniczym, broni, w tym atrap, a także
zakaz publicznych zgromadzeń i publicznego nawoływania do obalenia istniejącego systemu politycznego. System
prawny jest bardzo rygorystyczny i skutecznie egzekwowany. Kary pieniężne i surowe zakazy mogą dotyczyć
prawie wszystkich codziennych czynności. W środkach
komunikacji miejskiej oraz na ulicach i w parkach utrzymywanie czystości jest rygorystycznie przestrzegane.
Od czasu incydentu z zaklejeniem gumą do żucia drzwi
w (pełni zautomatyzowanym) metrze, zakazane jest nie
tylko jej używanie, ale i sprowadzanie do kraju. Zakazy
i kary obejmują np. plucie, niespłukiwanie publicznych
toalet (kontrolują to kamery), zaśmiecanie (nawet pojedynczym papierkiem) ulic czy środków publicznego
transportu. Za jedzenie i picie w środkach komunikacji
miejskiej przewidziana jest grzywna w wysokości 1000
dol. singapurskich, a za wyrzucenie niedopałka na ulicę
kara wynosi 300 dol. singapurskich. Za to jest bardzo
czysto i bezpiecznie. Nadal wymierzana jest kara chłosty
(orzekana za drobne przestępstwa i wykroczenia, np. za
nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym), a za
najcięższe przestępstwa, np. za posiadanie lub handel
narkotykami, prawo przewiduje karę śmierci. Warto
nadmienić, że Singapur zajmuje pierwsze miejsce na
świecie pod względem ilości orzekanych wyroków
śmierci w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
Warto więc, przemierzając miasto autokarem
turystycznym, przed wyjściem na kolejny etap zwiedzania pozbierać i pochować wszystkie widoczne drobne
przedmioty (butelki, artykuły żywnościowe, notesiki,
foldery), by przez obsługujący personel nie zostały
potraktowane jako śmieci.
Cdn.

Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka, która dobrze wie, że małe bywa wielkie
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Chorwacja –
zerwany film
Jagoda Czurak

Dojrzałam do poważnej decyzji. Jestem gotowa
podjąć nowe wyzwanie. Albo czuję się zmęczona, albo licznik tyka…
Pewnie i jedno, i drugie. Jadę na wycieczkę z biurem podróży, żadnych znajomych, żadnego załatwiania i kierowania wycieczką. Płacę i jestem obsłużona – tak to sobie wyobrażałam. Rzym i długi majowy weekend. Niestety, nie zebrała się grupa. Odebrałam
zaliczkę na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu i wyszłam z biura jak niepyszna. Nieźle
się zaczyna. Czyżby już wszyscy poza mną byli w Rzymie? Ma być piękna pogoda – wymarzona pora na zwiedzanie. Dlaczego nikt nie chce pojechać? W biurze podróży obok
zaproponowano mi objazdówkę – 13 dni po Chorwacji, wycieczkę po terenie, gdzie dojrzewa śliwowica. Miałam kolegę Chorwata, który co prawda mieszkał w Wiedniu, ale
opowiadał o pięknych miastach i trudnej historii ostatnich lat swojego kraju. Ja nigdy
nie planowałam wyjazdu do Chorwacji. To miał być Rzym!…
Na początek – szok
Nie żałuję. Busik zbierał po parę osób z Warszawy,
Łodzi, Częstochowy, a cała grupa wyrusza już dużym
autokarem z miasta na południu Polski. Następnego
dnia rano, po podróży non-stop, będziemy w Słowenii.
Miejsce obok mnie było puste, więc nocna jazda nie
była uciążliwa. O 8 rano wysiadamy na placu w centrum
Lublany. W publicznej toalecie przyjmują euro, choć
to dopiero 2006 rok i Słowenia jeszcze nie jest w unii
walutowej. I na dodatek dostaję paragon. Szok! Mam ten
kwitek na pamiątkę. Robię pierwsze zdjęcia w trakcie
spaceru po mieście z miejscowym przewodnikiem, po
czym jedziemy do jaskini Postojna. Nocleg, po przyzwoitej kolacji, w przyzwoitym hotelu – śpię jak zabita.
Śniadanie i w drogę.
Przed nami trasa aż
na drugi koniec Chorwacji, do Dubrownika, wzdłuż
wybrzeża Adriatyku. Podzielona na kilka etapów,
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z noclegami w paru miastach. Nadmorska droga szybkiego ruchu jest bardzo malownicza, po lewej stronie
góry, po prawej morze, raz tuż obok, innym razem daleko
w dole. Słuchamy nagrań klapskiego pjevanija, którymi
częstuje nas pilot wycieczki. To pieśni narodowe z rejonu
Dalmacji, śpiewane a cappella, głównie przez mężczyzn.
Muszę sobie kupić taką płytkę. Ale którą – spytano
w sklepie. Wybrałam na chybił trafił jedno z kilkunastu
nagrań. To bardzo popularna muzyka, słyszeliśmy próby
jakiegoś zespołu w pustym kościele w Omišu. Morze
wygląda pięknie, wszyscy wypoczęci, nikt nie spóźnił
się na śniadanie. I tak było do końca pobytu.
No i klapa
Ale zawsze coś musi się wydarzyć pierwszy raz. Pożyczony tuż
przed wyjazdem aparat fotograficzny
zastrajkował. Nie zwróciłam uwagi, że w pewnym momencie film
przestał się przewijać. W punkcie
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fotograficznym w Zadarze nie udało się otworzyć
tylnej klapy. No to klapa. Myślałam, że mam przynajmniej cały film naświetlony prawidłowo – w Warszawie okazało się, że mam tylko 11 zdjęć ze środkowych
dni pobytu. A ja tak się ustawiałam do tych zdjęć! Od
Zadaru kupuję pocztówki. Przecież nie będę prosić
współtowarzyszy o przesłanie zdjęć. Fotkę z wodospadem
rzeki Krka zrobiła swoim aparatem pani z Łodzi. Najbardziej było mi żal pięknego ujęcia rzymskiego amfiteatru
w Puli z wielką terakotową donicą z pelargoniami na
balustradzie tarasu na pierwszym planie. Ciągle widzę
to ujęcie! Próbowałam odnaleźć w wolnej chwili Café
Miramar, w której przesiadywał James Joyce (to w Puli
zaczął pisać „Ulissesa”) – teraz jest tam sklep z meblami.
Żałuję też, że nie mogłam zrobić żadnego zdjęcia
w Mostarze (do Bośni wyskoczyliśmy na jeden dzień).
Przejazd aleją Snajperów, przy której stały domy ze
śladami ostatniej wojny. Miejsce po budynku, którego
piwnice zasypano piaskiem, ale tabliczka mówi: tu stał
dom. No i żołnierze ONZ patrolujący miasto. Meczet
z początku XVII wieku – takie multi-kulti z zakończoną
wojną w tle robi wrażenie. Jak również widok, już na
terenie samej Chorwacji, spalonych domów na skraju
kilku wsi. Pilot uprzedził nas, że w takich miejscach nie
będziemy się zatrzymywać – fotopostój zrobimy sobie
gdzie indziej. Radził też, by nie wdawać się w rozmowę
z miejscowymi na temat ostatnich lat ich historii. To dla
Chorwatów jest ciągle niezagojona rana, powiedział.
Wino, bracia i burek
Pijcie wino „Babić” – radził. Więc wypełnialiśmy plastikowe butelki czerwonym trunkiem, nalewanym prosto z beczek przez kobiety w czarnych szatach,
sprzedające wino ze swoich piwniczek. A wieczorami, na balkonie hotelu, sączyliśmy wino i śpiewaliśmy
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biesiadne piosenki, oglądając zachód słońca, jeśli to
było możliwe. W Polsce to wino nie jest dostępne
(do dziś!) ale przed powrotem zaopatrzyliśmy się
w Zagrzebiu w niezbędny zapas nie tylko wina, ale
też szynki pršut, owczego sera i oliwek. Poleciłam
„Babić” siostrze przed wakacjami w Chorwacji – chyba też jej smakowało, skoro dostałam w prezencie
buteleczkę, dla przypomnienia smaku.
Chodziliśmy wąskimi uliczkami Trogiru,
Zadaru i Szibenika. Miejscowi, słysząc nasz język,
zgadywali, że jesteśmy z kraju papieża, którego
pierwsza rocznica śmierci była przed kilkoma tygodniami. Na ten sentyment jednego katolickiego
kraju do drugiego katolickiego kraju ktoś z grupy
dostał superrabat na naszyjnik z korali. A wcale się nie
targował. Usłyszał: my, bracia czerwonochorwaci i wy,
białochorwaci, jesteśmy razem. Sprzedawca zwołał
rodzinę, by pokazać im rodaka papieża. W Chorwacji
jest wiele ulic i placów Jana Pawła II – jak w Polsce.
Byłam zdegustowana obecnym stanem pałacu
Dioklecjana w Splicie, chociaż jego rozmiary robią wrażenie. Z pewną zadumą oglądaliśmy nowe czerwone dachy
na domach całej dzielnicy Dubrownika, zniszczonego
podczas oblężenia kilkanaście lat wcześniej. To miasto już
odżyło i wróci do dawnej świetności. W delcie Neretwy
prostokątne i kwadratowe poletka, porośnięte czymś
zielonym i drzewkami mandarynek. Rolnicy muszą
dopływać łódkami po zbiory – jak w Chinach. Zbierają
też tutaj żaby. Chodziliśmy po parku przy Jeziorach
Plytwickich – wodospady, jeziorka, przejazd kolejką.
A toalety – kucane. Zgroza! Jeszcze wtedy nie wiedziałam,
że trafię do krajów, gdzie są tylko takie toalety. Postanawiam, że przyjadę do Bośni, zobaczę Sarajewo i dolinę
Neretwy. I jeszcze raz Mostar z białym marmurowym
mostem i śmiałków skaczących do rzeki, której lustro
jest jakieś 20 metrów niżej. Most odbudowano po chorwacko-bośniackiej wojnie w 2004 roku, łączy on dawną
chrześcijańską część miasta z dzielnicą muzułmańską.
Ta część Mostaru pachnie przyprawami i mocną kawą,
tutaj spróbowałam nadziewanego burka: do wyboru
farsz mięsny, serowy lub szpinakowy. Pyszny ten burek!
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Diamentowe gwiazdy
i czarny diadem

Część I

Sissi

9 września 1898 roku był pięknym, pogodnym dniem. W Pregny-Chambésy wysoka, smukła dama w czerni, zakrywająca twarz parasolką i trzymanym dyskretnie w ręku wachlarzem, energicznie
wchodzi w towarzystwie drugiej damy, również w czarnej, skromnej sukni, do wspaniałego pałacu baronowej Julii Rothschild, żony
„paryskiego” Adolfa Rothshilda, witającą ją głębokim plongeon
(ukłonem). Mimo zwykłej, czarnej sukni z mory, bez żadnej biżuterii, otoczenie traktuje damę z niezwykłym szacunkiem.

D

ama powitana po francusku przez baronową zwiedza z prawdziwym zachwytem wspaniałe ogrody
z egzotycznymi roślinami, hodowanymi z niezwykłym
trudem w szwajcarskim klimacie dzięki opiece armii
najlepszych ogrodników i przy olbrzymich nakładach
finansowych. Szczególnie przepiękne orchidee zdają
się jej wielką miłością, chłonie mnogie barwy i kształty
kwiatów, wdycha wilgotny, ciężki zapach cieplarni i patrzy na migocące smugi światła przenikające szklane
tafle oranżerii. Po spacerze krótki lunch w gronie tylko
baronowej i towarzyszącej jej damy, przy stole udekorowanym feerią orchidei. Trzy godziny minęły bardzo
szybko, tajemnicze damy pożegnały baronową i wróciły
do hotelu Beau Rivage w Genewie, gdzie zanocowały.
W księdze gości eleganckiego hotelu zanotowano, że
razem z damą w czerni – hrabiną von Hohenembs –
podróżowało 12 osób, a jej towarzyszka to węgierska
hrabina Irma Sztáray de Sztára et Nagymihály. Ktoś
z pracowników hotelu poznał prawdziwą tożsamość
damy i ta sensacyjna wiadomość ukazała się w porannym
dzienniku genewskim. Ktoś inny ją przeczytał i dokonał
ostatecznego wyboru…
Następnego dnia dama w czerni, znowu trzymając
parasolkę i zasłaniając się wachlarzem, w jedwabnej sukni
z koronkowym żabotem i bramowanej piórami lekkiej
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Last-photo-ofempress-elisabeth.jpg

Joanna Dusza-Kozera

Dama w czerni ze swą
towarzyszką

pelerynce, wyszła z hotelu energicznym krokiem, udając się do oddalonej o kilkaset metrów przystani, gdzie
cumowały statki liniowe. Ogarnęła jeszcze wzrokiem
lśniące wody Jeziora Genewskiego i szepnęła do swej
nieodłącznej towarzyszki: – Jakżeż niebiańsko błękitne
jest dzisiaj jezioro!. Po czym idąc w kierunku przystani, minęły siedzącego na ławce chudego mężczyznę
o robotniczym wyglądzie, który na ich widok szybko
podniósł się i podszedł do damy w czerni tak blisko,
że mocno ją potrącił, a potem – jakby wystraszony –
uciekł. Dama podniosła się po upadku, podziękowała
przechodniom za pomoc i nie tracąc czasu, weszła na
pokład statku, na którym zaczęto już podnosić trap. Gdy
Luigi Luccheni w chwili zamachu na damę w czerni
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Assassinato_luigi.jpg

http://www.wien-vienna.at/images3/sisi2-20.jpg

Historia w
Historia
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Szybko kończy zwykłe biurokratyczne obowiązki, gdy
nagle osobisty sekretarz melduje o przybyciu ministra
spraw zagranicznych Agenora hrabiego Gołuchowskiego
i osobistego adiutanta Eduarda hrabiego Paara. Coś
musiało się stać, gdyż widział ich już przy porannych
raportach, a teraz niewezwani proszą o bardzo pilne
posłuchanie. Ściągnięte twarze przybyłych mówią wszystko – wydarzyło się nieszczęście. Pobladły hrabia Agenor
Gołuchowski zdołał tylko wyszeptać: – Majestät, złe
wieści z Genewy… i cesarz przebiega wzrokiem depeszę.
Siada ciężko w fotelu, kryjąc twarz w dłoniach, a jego
ciałem wstrząsa nieopanowane łkanie. Mężczyźni przejęci
i poruszeni tym widokiem wycofują się w dworskich
ukłonach z gabinetu cesarza. Żegnają ich przerywane
szlochem słowa: – O Boże, nic w tym życiu nie zostało
mi oszczędzone!…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Francesco_Hayez_047.jpg?uselang=pl

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f2/DSCN8252.JPG

http://s56.photobucket.com/user/daysfan-be/media/Royal/Scannen0003.jpg.html

pełen rozbawionych, hałaśliwych turystów statek odbił od
brzegu, dama w czerni zachwiała się i osunęła w ramiona
przerażonej hrabiny Irmy Sztáray: – To nic… – szepnęła
i straciła przytomność. Kapitan początkowo nie chciał
zmienić kursu, gdyż był przyzwyczajony, że delikatne
damy nader często mdleją z emocji na jego statku i równie
szybko wracają do przytomności, ale na szepnięte do ucha
wyjaśnienie najpierw zmartwiał z przerażenia, a potem
błyskawicznie zawrócił do przystani. Z wioseł i foteli
sporządzono prowizoryczne nosze i damę pospiesznie
przetransportowano do hotelu Beau Rivage. Sprowadzony
lekarz po przybyciu na miejsce mógł jedynie stwierdzić
zgon. W sukni damy dostrzeżono małą dziurkę na wysokości serca, a na bieliźnie małą plamkę krwi. Później na
bulwarze ktoś znalazł porzucony w pośpiechu wyostrzony
trójkątny pilnik do metalu – narzędzie zbrodni.
Szybko złapano obdartego robotnika, który
okazał się mordercą.
Luigi Luccheni, członek
Bractwa Królobójców
chciał po prostu kogoś
spektakularnie zabić;
początkowo miał to być
książę Henryk Orleański, pretendent do tronu
francuskiego, ale odwoCzarna suknia ze śladem po ostrzu łał planowany przyjazd
do Genewy. Wobec
tego Luigi Luccheni po
przeczytaniu porannych
gazet wybrał zastępczą
ofiarę, która doskonale
do tego się nadawała:
Zaostrzony trójkątny pilnik
smukła dama w czerni
– narzędzie zbrodni
była znaną arystokratką
i jej śmierć wywołałaby wielkie poruszenie i rozgłos –
a o to i tylko o to chodziło anarchiście!
Tymczasem w Wiedniu cesarz Austrii Franciszek
Józef I Habsburg jest w doskonałym humorze, wrześniowy dzień jest dniem wyjazdu na ulubione manewry
wojskowe, które w 1898 roku odbywały się na Węgrzech.

Cesarstwo austriackie
Cesarz Franciszek Józef I Habsburg wstąpił na
tron w nietypowy sposób. Jego poprzednik (niebezpośredni) na
tronie, cesarz
Ferdynand I
Habsburg,
zwany Dobrotliwym – przydomek miał
z tego powodu, że trudno
było o eleganckie określenie
jego ograniczenia umysłowego (w dzieciństwie miał
Cesarz Ferdynand I Dobrotliwy
wodogłowie)
i częstych epileptycznych napadów uniemożliwiających sprawowanie władzy – abdykował.
Po krwawych zamieszkach Wiosny Ludów wiadome już było, że „dobrotliwość” nie zapewni przetrwania
monarchii i domu habsbursko-lotaryńskiego, władzę
miał więc objąć brat cesarza Franciszek Karol, mąż
Zofii (szwagier Ludwiki, matki Sissi). Mimo swego
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było nieprawdopodobne, a rozrośnięta machina biurokratyczna
skutecznie ograniczała
przedsiębiorczość obywateli, często tracących
dorobek życia z powodu
wybuchających na skutek
nieudolności rządzących
gwałtownych kryzysów
Ojciec Franciszka Józefa
– cesarz Franciszek Karol
gospodarczych. Poza tym
stale wrzały narodowowyzwoleńcze zamieszki i powstania krwawo i bezlitośnie tłumione, co podsycało
następne rewolucje i stawało się podglebiem dla kolejnych anarchistów i szaleńców, którzy organizowali
niezliczone zamachy na cesarza.
Centralne władze wykonawcze były równocześnie
organami wykonawczymi cesarza, który mógł w każdej
chwili zwolnić lub dymisjonować każdego urzędnika
w państwie niezależnie od szczebla hierarchii. By ukrócić powszechne łapownictwo, zniesiono współpłacenie
interesantów w urzędach, powodujące duże nadużycia.
Jaki był efekt tej „reformy”? Dobrze to ilustruje pewna anegdotka. Otóż żydowski handlarz, który działał
w rejonie dzisiejszych Mysłowic u zbiegu granic trzech
mocarstw rozbiorowych, narzekał na urzędników: Carscy – wiadomo, biorą; pruscy – wiadomo, nie biorą;
a austriaccy – nigdy nie wiadomo, biorą czy nie biorą?
Każda czynność urzędnika sprowadzała się do
rygorystycznego przestrzegania procedur, wszechwładny der Schimmel organizował nieruchawą maszynę
biurokratyczną i przez swoją kostyczność i tłumienie
własnej inicjatywy oraz odpowiedzialności urzędników
– dezorganizował olbrzymią monarchię.
Gdy do rozwiązania konkretnego problemu
brakowało der Schimmels, urzędnik przesyłał pismo do
urzędnika wyższego funkcją w ściśle określonej hierarchii urzędniczej. Jeżeli na wyższym poziomie nie było
rozwiązania, pismo wędrowało jeszcze wyżej. Jak nadal
nie było rozwiązania, to pismo w końcu trafiało na biurko… samego cesarza, który rozwiązywał ów „niezwykle
skomplikowany” urzędniczo problem dotyczący często
bardzo banalnych spraw. Cesarz – ponieważ sprawował

Austro-Węgry, XIX wiek

ograniczenia umysłowego cesarz Ferdynand miał jednak
czasem przebłyski świadomości, co świetnie ilustruje anegdotka. Po ponad 20 latach od abdykacji (gdy
już panował Franciszek Józef) odwiedził go dostojnik
państwowy. Cesarz zapytał: – Jak stoją nasze sprawy
we Włoszech? – Ależ Sire, straciliśmy Włochy! – A nasze
sprawy w Niemczech? – Sire, Niemcy również straciliśmy!
– No to doprawdy nie wiem, po co zrzekłem się tronu… –
zakończył sarkastycznie rozmowę cesarz.
Następca Ferdynanda, Franciszek Karol (a może
raczej jego ambitna i inteligenta żona Zofia i dwór) zdawał sobie sprawę, że brak mu zdolności intelektualnych,
ambicji i silnej woli, by objąć ster władzy silną ręką – w tej
sytuacji również abdykował, a na tron wstąpił jego syn,
młody Franciszek Józef I Habsburg. Franciszek – dzięki
ambitnej, interesującej się żywo polityką matce (która
uchodziła za jedynego mężczyznę w rodzie Habsburgów!)
był dobrze wykształcony, przeszedł całe szkolenie wojskowe pod okiem wybitnych marszałków austriackich,
znał kilka języków obcych, świetnie tańczył i uwielbiał
polowania. To zupełnie wystarczało, by być cesarzem,
resztę umiejętności miało przynieść doświadczenie.
No cóż, naiwność w sprawach takiej wagi graniczy z głupotą…
Austria była drugim, po Rosji carskiej, krajem
Europy. Wielonarodowościowa, liczyła 40 milionów
mieszkańców i rozciągała się od Czech, Węgier, Dalmacji, przez Bukowinę aż do Lombardii. Ludność trudniła się głównie rolnictwem, zacofanie cywilizacyjne
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Franciszek Józef i Elżbieta w okresie narzeczeńskim

Cesarz Franciszek Józef I w młodym wieku

bezpośredni nadzór nad wszystkimi urzędami – musiał
znać wszystkie procedury ze wszystkich szczebli administracyjnych, gdyż mając obowiązek bezpośrednio je
nadzorować, sam stawał się równocześnie pierwszym
urzędnikiem państwa. Wszystkie awanse, odznaczenia i ordery zależały od cesarza, więc każda decyzja
była poprzedzona pilnym studiowaniem całego dossier
kandydata. Ponieważ cesarz miał fenomenalną pamięć
i nigdy nie zapominał raz widzianej twarzy, nazwiska
czy sytuacji, potrafił po wielu latach w czasie wizytacji
zaskoczyć podrzędnego urzędnika na zapadłej prowincji
świetną znajomością przebiegu jego kariery, a często
kariery jego ojca lub stryja pozostających w służbie
swego cesarza.
Nominacje były wręczane przez cesarza osobiście
w czasie audiencji, szczęśliwy obdarowany wypowiadał
sakramentalne: – Geruhen, Eure Majestät, meinen allerunterhänigsten Dank für die allergnädigste Ernennung,
entgegennehmen zu wollen! (Raczy Jego Cesarska Mość
zechcieć przyjąć moje wiernopoddańcze podziękowanie
za najłaskawsze mianowanie mnie!), uff!!!… i w niskim,
dworskim ukłonie tyłem wycofywał się do wyjścia,
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które otwierał z zewnątrz Hausoffizier czatujący na
odpowiednią chwilę z uchem przylepionym do bogato
złoconych drzwi gabinetu cesarza.
Przeglądanie korespondencji, codziennych raportów urzędników, poczty dyplomatycznej, wysłuchiwanie tysięcy bezpośrednich próśb oraz widywanie
przedstawicieli praktycznie każdego stanu i każdej
narodowości w czasie wizytacji kraju oraz audiencji
w Wiedniu (każdy obywatel mógł się zapisać na osobistą audiencję cesarską, która odbywała się dwa razy
w tygodniu i być osobiście wysłuchanym przez niego)
sprawiało, że cesarz nieźle orientował się w sprawach
swego państwa. Często jednak zajmowanie się sprawami
drobnymi i bez znaczenia zasłania problemy najwyższej
wagi i zaciemnia obraz kardynalnych błędów popełnianych przez władze. Kraj był ściśle zhierarchizowany
społecznie. Mieszczaństwo, lekarze, artyści, przedsiębiorcy, bankierzy byli tzw. zweite Gesellschaft, czyli czymś
w rodzaju „drugiego towarzystwa”, dodajmy: drugiego
i „gorszego”, bo nieprzyjmowanego na dworze. Nie
było równości szlachty (jak w Autonomii Galicyjskiej),
szlachta bez tytułów z predykatem von była niezamożna
i nie miała znaczenia, wyżej stało rodowe ziemiaństwo
z tytułem Ritter von, ponad nimi baron Freiherr. Dwór
był jednak dla nich zamknięty z wyjątkiem sytuacji, gdy
tytuł otrzymywało się w nagrodę za wielkie zasługi dla
monarchii, np. na polu bitwy.
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Nieodpowiednia narzeczona
Elżbieta Amalia Eugenia Wittelsbach, zwana
przez bliskich Sissi, pochodziła z bocznej linii królewskiego rodu władającego Bawarią, który znacznie podupadł i nie miał dużego znaczenia (matka Ludwika była
córką króla Bawarii Maksymiliana I Józefa, ale poślubiła
księcia Maksymiliana też z rodu Wittelsbach, niemającego królewskiego rodowodu). Dlatego jej wychowanie
pozostawiało wiele do życzenia: wykształcenie miała
zaledwie podstawowe, powierzchowne, nie rozbudzono
w niej żadnych potrzeb intelektualnych.
Zamek w Possenhofen, jej dom rodzinny, pełen
hałaśliwego ośmiorga rodzeństwa, był pozbawiony
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Do arystokracji
należeli: hrabiowie Graf
i książęta Fürst. Najbardziej pożądane przez
wszystkich były nadawane przez cesarza tytuły
Kawalera i Damy Krzyża Gwiaździstego, które
przysługiwały osobom
z arystokracji legitymującym się nieskalanym
arystokratycznie drzewem Księżna Ludwika Wittesbach,
matka cesarzowej Elżbiety
genealogicznym z 16 pokoleniami po mieczu i 16 po kądzieli. Wymagało to często
wielu miesięcy studiów genealogicznych i sprawdzania
kandydata przez specjalną komisję. Dobrze pamiętany
był przypadek nadania tego tytułu niejakiej pani Branickiej, której sprytny genealog „pomylił” nazwisko
z Brunickiej na Branicką, podpiął pod wymarłą gałąź
Branickich i wniosek o nadanie tytułu skierował do
cesarskiej komisji. Komisja wniosek dla Polki zaakceptowała, pani Brunicka vel Branicka, jako Dama Krzyża
Gwiaździstego grała na wiedeńskim dworze pierwsze
skrzypce przed zielonymi z zazdrości arystokratami do
chwili… gdy ktoś odkrył fałszerstwo i wybuchł skandal.
Tytuł zabrano, pani Brunicka już na dworze nie bywała,
ale smaczku temu wszystkiemu dodaje okoliczność, że
to właśnie polska arystokracja miała często „czystsze”
drzewo genealogiczne niż austriacka czy węgierska.
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jakiejkolwiek etykiety,
prowadzony właściwie na sposób domu
mieszczańskiego, bez
zwracania uwagi na
zachowanie, maniery, strój dworski,
bez utrzymywania
dystansu wobec służby, otwarty na osoby
„spoza towarzystwa”,
Maksymilian, książę Wittelsbach,
z ojcem mającym
ojciec cesarzowej Elżbiety
nieślubne dzieci z kobietami „z ludu”, popisującym się cyrkowymi umiejętnościami w jeździe konnej przed poddanymi w wybudowanym w tym celu namiocie cyrkowym – wszystko
to budziło wśród innych arystokratów co najmniej
zdziwienie. Życie w Possenhofen, całkowicie prywatne,
nieskrępowane, bardzo odpowiadało naturze Elżbiety.
Świetnie jeździła konno, pływała, robiła piesze wycieczki
w góry, a nawet wspinała się na okoliczne szczyty, łowiła
ryby, brała udział w polowaniach, pływała samotnie
łodzią po jeziorze Starnberg, nad którym znajdowały
się zamkowe ogrody. Poza tym Sissi jest wprawdzie ładniutka, bo jest bardzo świeża, ale nie ma zbyt pięknych
rysów – pisała z rezygnacją jej matka Ludwika (słynna
piękność w młodości), a to już kompletnie (łącznie
z brakiem dużego posagu) przekreślało nadzieje na
tzw. dobrą partię. Zresztą nadzieje rodzina Wittelsbach
wiązała raczej ze starszą siostrą Elżbiety, Heleną Karoliną
Teresą, zwaną Néné, uchodzącą za niezwykle piękną, na
której wychowanie położono większy nacisk, licząc na jej
dobre zamążpójście. Nadzieje nie były takie płonne, bo
na Néné zwróciła uwagę rodzona siostra Ludwiki, cesarzowa Austrii Zofia, która w Wiedniu szukała żony dla
swego syna cesarza Franciszka Józefa. Cesarzowa Zofia
starannie sprawdzała potencjalne małżonki dla swego
uwielbianego „Frania”, które musiały być ebenbürtig, czyli
pochodzić z rodu królewskiego lub będącego królewskim
w niedalekiej przeszłości, gdyż tylko taka żona dawałaby cesarzowi potomstwo mogące zasiadać na tronie.
Początkowo w grę wchodziła księżniczka Elżbieta
z węgierskiej gałęzi Habsburgów, potem bratanica króla
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Zamek w Possenhofen nad jeziorem Starnberg - rodzinny dom
cesarzowej
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Na popołudniowej herbatce, w otoczeniu najbliższej rodziny nastąpiło pierwsze spotkanie Néné
z potencjalnym narzeczonym, cesarzem Franciszkiem
Józefem. Ludwika z córkami były w żałobie po niedawno
zmarłej krewnej i chyba czarny kolor sukni księżniczek
zadecydował o tym, że Franciszek nie zwrócił najmniejszej uwagi na poważną i surową w swej czerni Néné, lecz
od pierwszej chwili zakochał się bez pamięci w Sissi.
Cesarzowa Zofia zapisała w dzienniku słowa syna: Jaka
ta Sissi słodka, jaka świeża, jak rozchylający się migdał,
a jaką koronę z włosów ma na głowie! Jakie ma kochane, łagodne oczy i usteczka jak maliny. Potem na balu
dworskim w rezydencji cesarskiej, w towarzystwie matki
i siostry zjawiła się nieświadoma zainteresowania cesarza
piętnastoletnia Elżbieta w skromnej, bladoróżowej sukni
balowej, z ozdobnym grzebieniem w upiętych z tyłu
głowy orzechowoblond włosach i zatańczyła kotyliona
z Franciszkiem Józefem. W czasie wielu skomplikowanych figur tanecznych
młodzi mieli czas na
rozmowę, a na końcu
tańca Sissi otrzymała od cesarza bukiet
kwiatów – co oznaczało, że to ona jest jego
wybranką! ZaskoczeSissi z siostrą Heleną w roku, w któ- nie było ogromne, dla
rym obie spotkały cesarza Franciszka niej samej, dla wzgarJózefa
dzonej Néné i wszystkich gości, tajemnicą bowiem poliszynela był prawdziwy
cel wizyty krewnych z Bawarii.
Cesarzowa Zofia, wyraźnie niezadowolona
z obrotu sprawy, po wielu rozmowach i walce musiała
uznać, że cesarz wybrał na małżonkę Elżbietę Amalię
i niezłomnie trwa w uporze. Wola cesarza nie podlega
dyskusji – cesarzowa przekazała swej siostrze Ludwice
„życzenie” syna, który – oczywiście! – został przyjęty.
Nie znamy rozmowy Ludwiki z córką, wiemy tylko tyle,
ile ona sama opowiedziała. Podobno zdziwiona Sissi
zawołała: – Bardzo lubię cesarza!... Gdyby tylko nie był
cesarzem!…, a dopiero po latach księżna Ludwika pozwoliła sobie na krótki komentarz: – Cesarzowi Austrii
się nie odmawia.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/
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pruskiego księżniczka Anna, następnie
saska księżniczka
Sydonia, w końcu
cesarzowa skierowała oczy na własną
rodzinę – bawarskich Wittelsbachów
i córkę swej siostry
Ludwiki (młodych
wiązałoby bliskie
pokrewieństwo, byli
kuzynami I stopnia).
Mariaż byłby ko- Księżniczka Zofia Wittelsbach, cesarzystny politycznie, rzowa Austrii z małym Franciszkiem
Józefem
bo Wittelsbachowie
byli od zawsze lojalnymi sojusznikami Austrii w Związku Niemieckim. Wybór padł na Néné, najstarszą córkę
Ludwiki, i w tym celu zaaranżowano pobyt matki z córką
w Bad Ischl, letniej rezydencji Habsburgów, gdzie panowała atmosfera pozbawiona sztywności skrępowanego
etykietą dworu wiedeńskiego, a pretekstem spotkania
– zbliżające się urodziny cesarza świętowane w „rodzinnym gronie”. W podróż księżna Ludwika zabrała
nieoczekiwanie również młodszą córkę, Sissi, właśnie
nieszczęśliwie zakochaną w jakimś służącym Ryszardzie S., pogrążoną w melancholii i piszącą miłosne listy
do tego zupełnie niewłaściwego „oblubieńca”.
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Na wiedeńskim dworze
Elżbieta Amalia trafiła na wspaniały wiedeński dwór, niestety na dwór,
którego życie krępowała wszechwładna
hiszpańska etykieta, która nie zmieniła się
od czasów cesarza Karola V Habsburga,
czyli od XVI wieku. Rozkład godzinowy
dnia, wszystkie zwykłe czynności, strój,
wygląd, sposób powitania, temat rozmów, przebywanie w ciągłej obecności co
najmniej 12 osób, hierarchia przy stole
i spożywanie posiłków w rękawiczkach,
częste obiady dworskie, rauty, oficjalne
prezentacje i audiencje, setki czynności,
do których zmuszona była najpierw narzeczona, a potem żona cesarza monarchii austriackiej – odbierały całkowicie
jakąkolwiek wolność i swobodę. Gdyby Bal dworski w cesarskim Hofburgu – tzw. cercle, czyli obchodzenie przez cesarza gości
Sissi była wychowywana od początku i zamienianie z nimi kilku grzecznościowych zdań
zazdrośnie, hierarchii u dworu. Na domiar złego czuła
w takiej atmosferze, prawdopodobnie to wszystko byłoby drugą jej nawyraźną niechęć teściowej, która przy swojej inteligencji,
turą, nieciążącą
oczytaniu oraz politycznym doświadczeniu widziała płyti niepowodującą
kość umysłu młodej cesarzowej, jej brak wykształcenia
niezliczonych gaf
oraz kompletne nieorientowanie się w podstawowych
i potknięć, któproblemach politycznych i gospodarczych olbrzymiej
re skrupulatnie
monarchii. To wszystko napawało niepokojem cesarzowychwytywane
wą-matkę Zofię i stawało się stałym źródłem konfliktów
przez otoczenie
między nią a buntującą się Elżbietą. Dwór wiedeński
pogłębiały i tak
patrzył na swą nową cesarzową bardzo krytycznie, Aldużą jej nieśmiamanach Gotajski i jego Ranglista bezlitośnie odsłaniał
łość i niepewbrak jej królewskiego pochodzenia. Każdy dzień pobytu
ność. Jeszcze
w Hofburgu odsłaniał również braki w wykształceniu
przed ślubem
i wychowaniu, nieznajomość etykiety, zawiłości ceremootrzymała grubą
niału oraz niespotykaną w towarzystwie nieumiejętność
książkę zawierapłynnej francuskiej konwersacji. Przekazywano sobie
Sissi w roku 1854, w którym brała ślub
jącą przepisy etyszeptem plotki o mieszczańskim charakterze zamku
kiety związane tylko z uroczystym wjazdem do Wiednia
w Possenhofen, krytykowano „dziki” sposób wychowania
i ceremoniałem uroczystości zaślubin, których miała
jej rodzeństwa, wybuchowość, lekceważenie wszelkich
nauczyć się na pamięć do dnia ślubu.
formalności i konwenansów i wreszcie – ją samą, poA do tego dochodziły dworskie bale, rauty, przyjnieważ nawet uroda nie budziła podziwu. Katastrofa!
mowanie prezentacji całego dworu, debiutantek, poCesarzowej Zofii nie można było odmówić dobrej
znawanie olbrzymiej rodziny cesarza, osób z tytułami
woli: sfinansowała całą wyprawę przyszłej synowej, nad
arystokratycznymi i ich skomplikowanej, a strzeżonej
którą pracowała armia szwaczek, hafciarek i modystek
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obdarowywała Sissi klejnotami, cennymi przedmiotami
codziennego użytku, a nawet w prezencie zleciła przebudowę skromnej cesarskiej willi w Bad Ischl, która po
dobudowaniu dwóch skrzydeł miała przybrać kształt
litery E od imienia przyszłej cesarzowej. Początkowo
wydawało się, że niedoświadczona księżniczka, umiejętnie kierowana, często zachęcana do nauki i chwalona,
przejmie reprezentacyjne obowiązki i będzie dobrym
wsparciem dla zapracowanego Franciszka Józefa. Tak
się jednak nie stało…
Pierwsze kroki w Wiedniu
20 kwietnia 1854 roku narzeczona cesarska wyjechała z Monachium i udała się w podróż do Wiednia – trzydniową, męczącą, wypełnioną niezliczonymi
powitaniami z arystokracją, urzędnikami, młodzieżą
szkolną i zwykłymi ciekawskimi, wysłuchiwaniem dziesiątek „adresów” i ciągnącymi się w nieskończoność
ceremoniami.
Stęskniony Franciszek Józef – wbrew protokołowi, co było zupełnie nieprawdopodobne! – nie czekał
w Wiedniu, ale wyjechał po Elżbietę wspaniałym cesarskim parowcem „Franciszek Józef ” i na przybranym
tysiącami różowych róż pokładzie przywitał narzeczoną.
Tak wpłynęli do stolicy. W cesarskim pałacu Schönbrunn czekały prezenty: diamentowo-szmaragdowa
korona z garniturem od narzeczonego, diamentowy
diadem od teścia, diamentowe diademy i kolie od innych
członków domu Habsburgów, otrzymała też własny
dwór i wybraną przez teściową ochmistrzynię, bardzo
dostojną, surową i wymagającą hrabinę Zofię Esterházy
de domo Liechtenstein oraz ochmistrza księcia Lobkowitz,
Bad Ischl – letnia rezydencja Habsburgów po przebudowie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Kaiservilla_vorderansicht.jpg

http://www.gogmsite.net/_Media/sissi_dress_from_sisi_museu.jpg

z najlepszych domów mody Europy,
kupiła wyprawową
srebrną zastawę stołową i uzupełniła
braki w biżuterii,
gdyż rodzice Sissi
nie byli w stanie jej
zapewnić na poziomie odpowiednim
dla żony cesarza.
Przyszła panna
młoda musiała mieć
niezliczoną ilość
bielizny, krynoliny, Suknia Sissi, którą włożyła na pożesuknie codzienne, gnalny, panieński bal w Bawarii przed
wieczorowe, spa- wyjazdem do Wiednia.
cerowe, do jazdy konnej, kapelusze letnie, zimowe
czepki, narzutki letnie i zimowe podbite futrem, futra
i mufki, ozdoby koronkowe, egrety z piór, stroiki kwiatowe do gorsu, mankietów, buty podróżne i spacerowe,
jedwabne i atłasowe pantofle codzienne i balowe… itd.,
itd. Oprócz uzupełnienia tych absolutnie „niezbędnych”
przedmiotów Zofia sprowadziła na dwór (najpierw
w Possenhofen, a później w Wiedniu) guwernerów i nauczycieli języków obcych, uczących Sissi historii Austrii
i domu habsbursko-lotaryńskiego, podstaw geografii,
epistolografii, etykiety oraz języka dworskiego, jakim
był francuski. Nauczycielem Sissi był – bardzo przez nią
lubiany – Węgier, hrabia Jan Mailáth, który przekazał
jej przy okazji nauki część swojej dumy narodowej
i miłość do Węgier.
Warto opiekę cesarzowej-matki podkreślić, bo
przy całym zewnętrznym splendorze dwór habsburski
nie miał zbyt dużo pieniędzy! Pamiętajmy, że Franciszek
Józef I wstąpił na tron po abdykacji swego stryja i ojca,
a ponieważ dochody pochodzące z rozlicznych dóbr
cesarskich pozostawały przy nich do śmierci – młody
cesarz musiał mocno ograniczać wydatki. Ale jeszcze
przed ślubem wręczył narzeczonej wspaniały diamentowy diadem z opalami, wraz z całym „garniturem”,
który miała nosić w dniu ślubu oraz złoty komplet toaletowy z perfumami i niezbędnymi przyborami. Zofia
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wypełniona przyjmowaniem niezliczonych delegacji
wszystkich narodów i krain olbrzymiej monarchii i nieustannym przebieraniem się do posiłków, wizyt, audiencji,
balów dworskich i uroczystości poza dworem, oczywiście
stosownie do okazji i przepisów morderczej etykiety.
Wkrótce, po kilkumiesięcznym pobycie na dworze, pojawiły się niepokojące objawy zdrowotne u młodej
cesarzowej. Problemy ze snem, stałe zmęczenie, suchy
kaszel, lęki, obawa przed wchodzeniem na zwykłe schody
i kręte klatki schodowe, rozdrażnienie i wybuchy płaczu
http://www.ionbee.net/media/.gallery/image143.jpg

fraucymer z hrabinami
Bellegarde i Lamberg.
Przedstawiono jej też
wszystkich członków
rodziny cesarskiej i niezliczonych szambelanów,
radców, ochmistrzów,
sekretarzy, wielkich koniuszych, którzy od tej
pory mieli organizować
jej życie w Wiedniu.
Tren sukni ślubnej Elżbiety
Po wspaniałych
zaślubinach nastąpił czas „zwykłego życia” na dworze
w Schönbrunnie i Hofburgu oraz wypełniania codziennych obowiązków cesarzowej, począwszy od prezentacji
korpusu dyplomatycznego oraz licznych ministrów
i posłów, następnie wszystkich dam pałacowych, apartamentowych, kawalerów orderów. Po tym wszystkim
miał nastąpić tzw. cercle ze zgromadzonymi w Sali Ceremonialnej gośćmi i tu nastąpiła przewidywana przez
doświadczonych dworaków… katastrofa!
Cesarzowa nie wytrzymała napięcia, rozpłakała
się i uciekła, a zmuszona do powrotu nie potrafiła nawet
spełnić swojego podstawowego obowiązku polegającego
na zamienieniu z każdą ze zgromadzonych osób chociaż
kilku zdawkowych zwrotów grzecznościowych. Sytuacja
była bardzo niezręczna, bo zgodnie z etykietą nikt nie
mógł pierwszy zwrócić się do rodziny cesarskiej, a tym
bardziej cesarzowej – zapadało więc ciężkie milczenie.
Sissi peszyła się, nieprzyzwyczajona wyrywała prezentowanym swoją rękę obowiązkowo podawaną do
pocałowania, nie umiała nawet podtrzymać rozmowy
dyplomatycznie rozpoczynanej przez gości po dyskretnym przyzwoleniu przez czujną ochmistrzynię hrabinę
Zofię Esterházy. To wszystko budziło zdziwienie i sprawiało przykrość nierozumiejącym niczego zebranym,
odbierali to jako wyraz niechęci lub niełaski równie
niczego nierozumiejącej młodej cesarzowej.
Młoda para nie mogła być ani przez chwilę sama,
stale towarzyszyły jej damy dworu, teściowa i matka Sissi.
Nawet sypialnia małżeńska podlegała stałej inwigilacji
zarówno przez liczną służbę, jak i rodzinę cesarską, co
bardzo peszyło wrażliwą Elżbietę. Każda godzina była

http://www.gogmsite.net/_Media/1854_court_train_of_the_wed.jpg
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Małżeńska sypialnia Franciszka Józefa i Elżbiety (Hofburg)

z okresami przygnębienia, brak apetytu i zamykanie
się w sobie – co budziło zaniepokojenie dworu i Franciszka Józefa. Nie sprzyjało też powrotowi do zdrowia
powszechne i natrętne oczekiwanie na potomka, czyli
na wypełnienie podstawowego obowiązku każdej monarchini.
Nadzieję na poprawę stanu zdrowia przyniosła
pierwsza podróż Sissi do Czech, gdzie razem z mężem wizytowała nie tylko arystokratyczne dwory, ale
także szkoły, sierocińce i szpitale. Tutaj okazało się, że
niezręczna w wiedeńskich, dworskich warunkach cesarzowa świetnie daje sobie radę w rozmowach z poddanymi. Zniknęły nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne
i poprawił się stan psychiczny szesnastolatki. Niestety,
czekały na nią też oficjalne audiencje i cercle z potężną
arystokracją czeską. Schwarzenbergowie (którzy uważali
się za równych Habsburgom i nie pełnili z tego powodu
żadnej funkcji u dworu), Waldsteinowie, Lobkowitz,
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wcześniej założycielu monarchii austriackiej – wymowny
wybór…
Po perypetiach młodej cesarzowej na dworze, odsuwaniu się od obowiązków
reprezentacyjnych, śmierci
malutkiej Zofii i powszechnej opinii, że nie można jej
powierzać przyszłości następnego pokolenia Habsburgów
– Sissi została całkowicie odsunięta od dzieci.
Nie miała wpływu
nawet na wybór ich imion,
Jedyna (!!!) fotografia cesarzowej Elżbiety z dziećmi Rudolfem i Gizelą. Obok niej siedzi teściowa Zofia
i teść. Tuż za Elżbietą (w wojskowym czako) stoi mąż Franciszek Józef. Dalej szwagrowie: Maksymilian nie mogła ich wychowywać –
z żoną Charlottą, Karol Ludwik i Ludwik Wiktor.
tym zajmowały się starannie
wybrane nianie i guwernantki. Nawet pokoje dziecinne
Liechtenstein, Kinsky, a nawet spokrewnieni z Sissi Auwybrano tak, by była od nich jak najbardziej oddalona,
ersbergowie okazywali jej widoczną niechęć i skwapliwie
dzieci mogła jedynie widywać w towarzystwie teściowej,
wyłapywali wszystkie potknięcia, obszernie je opisując
niań i dam dworu. Sissi, czując się winna śmierci Zofii,
w niezliczonych listach do niezliczonych krewnych na
oddała dzieci w ręce teściowej – walkę o nie przegrała.
niezliczonych dworach Europy. Ponieważ taka sama
W tym samym czasie ożenił się młodszy brat
sytuacja zdarzała się praktycznie wszędzie, na wiedeńFranciszka Józefa, arcyksiążę Maksymilian. Jego wyskim dworze i w czasie wszystkich podróży cesarzowej,
branką była córka króla Belgii Charlotta, pochodząnigdzie nie mogła przebić muru narastającej obojętności.
ca z królewskiego Siostra Sissi – Helena zwana Néné,
Nie umiano zrozumieć, że wychowanie księżrodu, uchodząca za późniejsza księżna Thurn und Taxis
niczki bawarskiej z Monachium było tak inne niż aryprawdziwą piękność,
stokratów w Austrii, że nie ma możliwości znalezienia
świetnie wypełniawspólnego języka z nieśmiałą, zahukaną i nadwrażliwą
jąca obowiązki redziewczyną ze skłonnościami do depresji, która musiała
prezentacyjne – od
pełnić obowiązki wynikające z cesarskiego małżeństwa.
razu więc zdeklaNie pomogło nawet oczekiwane przyjście na świat
sowała nielubianą
w rok po ślubie pierwszego dziecka cesarskiej pary,
przez wiedeński
córeczki Zofii, która niestety zmarła w drugim roku
dwór (a później
życia w czasie podróży rodziców do Włoch i na Węgry.
przez samą siebie)
Za jej śmierć obwiniano niedoświadczoną cesarzową,
szwagierkę Sissi.
ponieważ odradzano jej zabranie maleńkich dzieci –
Mimo prawdziwej
Zofii i dziesięciomiesięcznej Gizeli – w męczącą podróż.
miłości męża, który
Równocześnie z Zofią zachorowała Gizela i o włos nie
okazywał Elżbiecie
doszło do jeszcze większej tragedii… W ciągu czterech
zawsze delikatność
lat małżeństwa Sissi urodziła troje dzieci: Zofię, Gizelę
i gorące uczucie, wyi po bardzo ciężkim porodzie oczekiwanego następcę
cofana, depresyjna,
tronu Rudolfa, który dostał imię po zmarłym 600 lat
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płaczliwa, zaczęła obsesyjnie dbać o swoją figurę, w swoim odczuciu niekorzystnie zmienioną po porodach, przeprowadzając dziwne głodówki i szaleńczo jeżdżąc konno
– stopniowo popadała w całkowitą izolację. Trzeba dodać
– również izolację od zwykłego życia poddanych, informacji o polityce, która ją kompletnie nie interesowała,
informacji o stanie gospodarki, zawiązywanych układach
politycznych, wartości pieniądza. Przede wszystkim zaś
trwała w niewiedzy o obowiązkach Franciszka Józefa
i brzemienia władzy, który nosił i któremu starał się
z trudem sprostać wobec zmieniającej się dramatycznie
Europy oraz braku własnych zdolności. Samotny cesarz
i samotna cesarzowa na pełnym przepychu i blichtru
dworze wiedeńskim, zawsze w otoczeniu dworaków
i armii służących…
Ucieczka ze złotej klatki
Tymczasem zaczęły pojawiać się ciche plotki
o romansach samotnego Franciszka Józefa, a Elżbieta
od 1860 roku zaczęła czuć się coraz gorzej. Napady
kaszlu, anemia, widoczne wycieńczenie, chudnięcie
spowodowane nieustannym katowaniem się dietami,
ćwiczeniami gimnastycznymi i jazdą konną – wszystko to
sprawiło, że poproszono o konsylium. Cesarscy lekarze
mieli problem z ustaleniem diagnozy, ale podejrzewano
rozwijającą się gruźlicę. Wezwany specjalista chorób
płuc doktor Skoda orzekł, że pacjentka jest w tak złym
stanie, iż nie przeżyje kolejnej zimy w Wiedniu i zlecił
wyjazd do kraju o cieplejszym klimacie. Cesarzowa
wybrała… Maderę!
Zdziwienie w kręgach dworskich było duże, bo
wyspa nie słynęła z łagodnego klimatu, była znacznie
oddalona od Austrii, a do tej pory rodzina cesarska
najczęściej jeździła na „kuracje klimatyczne” do Merano
lub Triestu. Wydaje się jednak, że wszystkie wady Madery w oczach cesarskiej rodziny były samymi zaletami
w oczach cesarzowej Elżbiety. Zostawiła malutkie dzieci,
rodzinę, Franciszka Józefa, z niespotykaną stanowczością
odmówiła zabrania swego wiedeńskiego dworu ze znienawidzoną ochmistrzynią hrabiną Esterházy i wyjechała
jesienią 1860 roku na co najmniej sześć miesięcy w towarzystwie starannie wybranych dam dworu, które darzyła
sympatią i zaufaniem. Były to księżna Helena Thurn
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und Taxis, hrabina Lily Hunyady,
Maria Festetics,
Matylda Windischgrätz, Irma
Sztáray de Sztára
et Nagymihály
i matka.
Arcyksiężna Teresa zanotowała w pamiętniku: W Wiedniu
nikt nie współczuje Sissi (z lutnią) na wyspie Maderze z damami dworu: hrabiną Karoliną Hunyady,
cesarzowej; przy- księżną Windischgrätz i księżną Heleną
kre jest to, że nie Thurn und Taxis
potrafiła sobie zyskać miłości ludu. Tutaj myliła się w ocenie: zwykli ludzie znali cesarzową jedynie z krótkich, ale
serdecznych z jej strony spotkań w czasie corocznych
wizytacji cesarstwa oraz entuzjastycznych i lukrowanych
prasowych opisów jej dobroci i szlachetności, więc darzyli ją prawdziwą sympatią. Nie zyskała miłości dworu,
ale na tym już jej nie zależało. Z dala od dzieci, męża,
nielubianej rodziny i znienawidzonego wiedeńskiego
establishmentu cesarzowa Elżbieta rozpoczynała ten
rozdział życia, który stworzył później jej legendę…
Na Maderze zdrowie cesarzowej zadziwiająco
szybko się poprawiało, korespondencja z cesarzem utrzymywana dzięki poczcie dyplomatycznej, relacje licznych
kurierów i wysłanników Franciszka Józefa i teściowej –
wszystko to napawało optymizmem jej bawarską rodzinę
i dwór wiedeński. Małżonkowie spotkali się dopiero
w maju 1861 roku w Trieście i wrócili do Wiednia, ale
tutaj natychmiast wszystkie dolegliwości powróciły.
Minister spraw zagranicznych pisał: Od czasu powrotu
cesarzowa czuje odrazę do wszelkiego jedzenia. Nic nie
je, a jej siły wyczerpują się, do czego dochodzi jeszcze
kaszel. Mocne bóle kradną jej sen, który mógłby jeszcze
pomóc zachować resztki sił. Lekarze orzekli konieczność
ponownego natychmiastowego wyjazdu z Wiednia, tym
razem na wyspę Korfu. Po pobycie na wyspie i długiej
wizycie w rodzinnym Possenhofen nic nie rokowało
powrotu cesarzowej do zdrowia: stale kaszlała, miała
napady nieustannego płaczu, nie chciała jeść, zaczytywała
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Charlotte_Empress_of_Mexico_-_Order_of_Saint_Charles.jpg

Charlotta, księżniczka belgijska, późniejsza cesarzowa
Meksyku – szwagierka Sissi

niem sprowadzała przy
pomocy dyplomatów
z całego świata.
Zgorszenie budził fakt, że nie były to
piękności pochodzące
wyłącznie z arystokraCesarzowa Francji Eugenia – uwa- tycznego środowiska…
żana za najpiękniejszą kobietę
Europy,wyrocznia mody i uoso- Miała też czas na rozmybienie elegancji
ślanie nad swoją sytuacją.

Przemiana
Po pięciu latach od wyjazdu na Maderę powróciła do Wiednia inna cesarzowa, dojrzalsza,
świadoma swojej urody i wpływu na ciągle zakochanego w niej Franciszka Józefa, znająca swoją
niepodważalną pozycję na dworze, jako cesarzowej
i matki następcy tronu. Jedną z pierwszych decyzji, jakie podjęła, było pożegnanie znienawidzonej
ochmistrzyni księżnej Esterházy i wybranie na to
stanowisko hrabiny Pauli Bellegarde-Königsegg.
Dwór oczywiście fatalnie komentował tę decyzję,
gdyż w hierarchii dworskiej ochmistrzyni cesarzowej stała wyżej niż wiele księżnych ze wspaniałymi
rodowodami, a była nią teraz… „zwykła” hrabina.
Drobna złośliwość Sissi w stosunku do starej arystokracji, ale dająca jej satysfakcję… Kolejną decyzją
było podjęcie zdecydowanej walki o syna Rudolfa.
Elżbieta była bardzo zaniepokojona doniesieniami o jego pogarszaniu się stanie zdrowia i wręcz
okrutnym wychowywaniu przez guwernerów osobiście wybranych i instruowanych przez cesarza.
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Edukacja polegała na utrzymywaniu aż 30 nauczycieli (co
samo w sobie nie byłoby złe), ale poza tym na przedziwnych działaniach mających wyrobić w następcy tronu
silny charakter, nieustępliwość i odporność na trudy
sprawowanej władzy. Dlatego kąpano go w lodowatej
wodzie w celu „wzmocnienia organizmu”, zaplanowano
nocne nieoczekiwane pobudki poprzez polewanie zimną
wodą, strzelanie nad uchem ze strzelby myśliwskiej (żeby
poznał atmosferę pola bitewnego); uczono musztry,
odseparowano od innych dzieci i zwykłych dziecięcych
zabaw – wszystko po to, aby chłopczyk wyrósł na dobrego żołnierza w przyszłości. Przerażona wyglądem
i zachowaniem zastraszonego, wątłego i stale chorującego dziecka Sissi zaczęła batalię o wyrwanie go z rąk
guwernerów. I dotąd nieśmiała, wycofana i niemająca
własnego zdania Elżbieta odniosła pierwsze zwycięstwo!
Wychowawcą Rudolfa był graf Gondrecourt, ale plan
wychowawczy ustalił cesarz, więc walka o syna była walką
z samym cesarzem. Nie tylko podjęto leczenie Rudolfa,
ale zmieniono protokół wychowania następcy tronu, co
jednak nie poprawiło jego kondycji psychicznej, napadów

Balowa suknia cesarzowej projektu Wortha
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się całymi dniami poezją
Heinego, spacerowała
samotnie i oddawała się
wielkiej namiętności:
dbaniu o swoją rozkwitającą urodę i zbieraniu
fotografii słynnych piękności, które z upodoba-
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lęku oraz skłonności do
depresji zagłuszanych
w dorosłym wieku alkoholem i narkotykami oraz
częstymi romansami. Nowym wychowawcą Rudolfa został Józef Latour von
Thurmburg, który bardzo
chłopca polubił i zamiast
okrutnego, wojskowego
drylu, wyniszczającego
arcyksięcia fizycznie i psy- Córka Sissi – arcyksiężna Gizela
chicznie, wprowadził nacisk na ogólny rozwój fizyczny,
szermierkę, jazdę konną, czytanie literatury, dyskusje
polityczne i… zaraził przyszłego następcę tronu nader
liberalnymi poglądami. Na wyraźne żądanie cesarzowej
zmieniono też układ pokojów dziecinnych, ale nic już
nie mogło przywrócić serdeczności między dziećmi
i matką, do końca życia nie mogli zbliżyć się do siebie.
Gizela – bardzo podobna do ojca i mająca też
jego charakter, nigdy nie darzyła matki głębszym uczuciem, ale Rudolf z chwiejną psychiką Elżbiety lgnął do
niej bardzo, z trudnością znosząc każde oddalenie od
cesarzowej, która zaczęła prowadzić życie na własną
rękę, nie licząc się zupełnie ze zdaniem dworu. Jak
notowały damy dworu w pamiętnikach: W stosunku
do niego (cesarza) jest, przynajmniej wobec nas, bardzo
uprzejma, rozmowna i naturalna, alla camera wychodzi
być może niejedna różnica poglądów. W celu osiągnięcia
swoich planów cesarzowa w stosunku do Franciszka
Józefa zaczęła wykorzystywać też potężną broń: obawę
cesarza przed kompromitacją rodziny Habsburgów i…
swoją urodę.
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Portret Cesarzowej Elżbiety w sukni dworskiej projektu Wortha,
z diamentowymi gwiazdami we włosach – pędzla F. X. Winterhaltera

http://media-cache-ak2.pinimg.com/originals/f9/3b/7c/f93b7cbeea65ced7080bf91838a05b59.jpg

Diamentowe gwiazdy
W latach sześćdziesiątych zaczęto dostrzegać
budzącą zachwyt urodę cesarzowej Elżbiety. Do tej
pory nie uchodziła za piękność, liczne dolegliwości,
dziwne choroby, napady płaczu i obrzęki (prawdopodobnie głodowe) nie poprawiały jej wyglądu. Teraz
jednak, po urodzeniu dzieci, pobycie w ciepłym klimacie
śródziemnomorskim i uświadomieniu sobie własnej
pozycji towarzyskiej oraz coraz częściej podziwianej

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Empress_Elisabeth_of_Austria_with_diamond_stars_on_her_hair.jpg
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urody – Sissi zmieniła się i zaczęła być nazywana jedną
z najpiękniejszych kobiet Europy.
Zainteresowała się modą. Miała własną pracownię
krawiecką kierowaną przez Brayerową (couturière en titre
– nadworną krawcową),
Srebrny komplet toaletowy Sissi
a także wyczuła rosnącą sławę paryskiego
domu mody Fredericka Wortha, notabene
„odkrytego” przez swoją zdeklarowaną nieprzyjaciółkę księżną
Paulinę Sandor-Metternich. Księżna była
żoną austriackiego
ambasadora w Paryżu, brylującą w wiedeńskim towarzystwie,
nadającą ton modzie,
organizatorką niezliczonych imprez dobroczynnych na rzecz
Czerwonego Krzyża,
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ochronek i przytułków
dla ubogich, a także
protektorką sztuki.
Elżbieta zamarzyła,
by stać się ikoną mody
i urody (tak byśmy to
dzisiaj nazwali), jak cesarzowa Eugenia we
Francji, carowa Maria
Fiodorowna Romanowa księżniczka duńska
Dagmar w Rosji i żona Garnitur szmaragdowy cesarzowej
następcy tronu Anglii Alberta – Aleksandra księżniczka duńska (siostra Dagmar), Virginia hrabina
di Castiglione czy arcyksiężna Maria-Annunziata
księżniczka Obojga Sycylii. W Anglii królewskiej
konkurencji nie miała, gdyż niska i przysadzista
oraz słynąca z braku gustu królowa Wiktoria
zajęta była polityką i rodzeniem kolejnych dzieci
ukochanemu księciu małżonkowi Albertowi.
W owym czasie nie było kreatorów i modelek
prezentujących obowiązujące kierunki mody,
zastępowały ich bogate damy z arystokracji, które
wymyślały nowe kroje, rodzaje krynolin, kształt
kapeluszy i modne desenie tkanin.
Zamówiona przez Sissi w tym czasie u Wortha
jedwabna suknia balowa pokryta przezroczystym szyfonem i usiana haftowanymi złotymi cesarskimi orłami
wzbudziła sensację na dworze, tym bardziej że założyła
do niej wspaniały prezent od męża: wykonanych przez
nadwornego jubilera Alexandra Köcherta osiemnaście
diamentowych podwójnych gwiazd, które zostały wpięte
w słynne włosy cesarzowej upięte w koronę. Cesarzowa
sportretowana przez bodaj najsłynniejszego w owym
czasie malarza arystokratów i koronowanych głów Franza
Xaviera Winterhaltera w tej słynnej sukni dworskiej
i diademie diamentowych gwiazd rzuciła na kolana nie
tylko Wiedeń, ale i całą Europę. Sissi obdarowywana
przez Franciszka Józefa wspaniałymi klejnotami: garniturem rubinowym, garniturem szmaragdowym, naszyjnikami przepięknych pereł, kolejnymi diamentowymi
pojedynczymi gwiazdami, diamentowymi gwiazdami
z perłami w środku rozety – błyszczała na salonach
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w królewskich klejnotach i zamawianych tylko dla niej,
niepowtarzalnych sukniach Wortha.
Listy pisane przez arystokrację, depesze dyplomatyczne i prywatna korespondencja opiewały urodę
monarchini. W 1864 roku Franz Xavier Winterhalter
maluje profilowy obraz Elżbiety w porannym dezabilu,
z rozpuszczonymi orzechowymi włosami spływającymi
prawie do kolan. W owym czasie nieco skandalizujące
ujęcie postaci, ale jakby było tego mało, Elżbieta zamawia
kolejny portret! Tym razem Winterhalter portretuje ją
en face, z rozpuszczonymi włosami
splecionymi na gorsie, które
kaskadami spływają po białej, porannej sukni. Był to
ukochany portret cesarza Franciszka Józefa,
wisiał w gabinecie
naprzeciw biurka,
przy którym cesarz
spędzał niezliczone
godziny pracy. Portret – wspomnienie
piękna i miłości do
kobiety, którą kochał,
ale której nie potrafił
przy sobie zatrzymać. Moja
anielska Sissi…
Publikowane w gazeUkochany portret
tach
reprodukcje
obrazów cecesarza Franciszka Józefa
„Moja anielska Sissi”
sarzowej, opisy jej toalet i bi(F. X. Winterhalter)
żuterii, słodkie sceny rodzajowe z jej odwiedzin w szpitalach, ochronkach utrwalały obraz nieco smutnej i dziwnej, ale przepięknej kobiety, niezrozumianej przez otoczenie. Uroda Elżbiety
rozkwitła w pełni. Nikt nie miał wątpliwości – to właśnie jej Parys ofiarował jabłko „Dla najpiękniejszej”…
Legendarna uroda
Włosy Sissi były jej wielką ozdobą od dawna, ale
dopiero teraz odpowiednio pielęgnowane i układane
przez fryzjerkę Franziskę (Fanny) Angerer-Feifalik zyskały prawdziwy blask. Fanny była fryzjerką Burgtheater i wymyślne oraz bardzo eleganckie fryzury aktorek teatralnych
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(a szczególnie Zerline Gabillon) jej
autorstwa zwróciły
uwagę cesarzowej.
Bardzo energicznie zabrała się za
pozyskanie świetnej fryzjerki, która z astronomiczną pensją 2000
guldenów została
dworską fryzjerką
cesarzowej (pensja
profesora uniwersytetu też wynosiła
Sissi i jej słynne orzechowe włosy
na portrecie F. X. Winterhaltera
2000 guldenów!).
Włosy cesarzowej były teraz koloru orzechowego, sięgały do pięt i wymagały niesłychanie skomplikowanych
zabiegów pielęgnacyjnych. Sissi wstawała wcześnie rano,
ok. 5.00 w lecie i 6.00 w zimie, dzień rozpoczynała od
szklanki mleka, masażu i… czesania i układania włosów,
co zajmowało… aż trzy godziny! Na cesarzową nakładano bardzo długą narzutkę z trenem, na której pasmo
po paśmie były rozczesywane włosy, a Fanny musiała
to robić w białych rękawiczkach. Po tym ceremoniale
Fanny pokazywała szczotkę, wszystkie wypadnięte włosy
były układane na srebrnej tacy i liczone, a wynik liczenia przyjmowany
Caryca Maria Fiodorowna, księżniczka
duńska Dagmar
był przez cesarzową z uśmiechem
zadowolenia lub
z wyraźną złością.
Ponieważ
od tego zależał
humor władczyni
na cały dzień, Fanny uciekała się do
fortelu i chowała
pod swój fartuch
fryzjerski wyrwane
włosy, oszukując
Elżbietę, ale zapewniając tym samym
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spokój jej damom dworu. W czasie wielogodzinnego
szczotkowania i układania fryzury cesarzowa w towarzystwie swego nauczyciela greki Christomanosa oddawała
się nauce języka greckiego i czytaniu greckich dramatów
oraz nauce języka węgierskiego. Włosy cesarzowej były
myte co dwa tygodnie (w tym celu skonstruowano nawet specjalną „maszynę” wyglądającą jak długa rynna)
i zajmowało to cały dzień. W tym dniu cesarzowa nie
przyjmowała nikogo i nie zajmowała się niczym innym.
Fanny opracowała specjalną miksturę z żółtek i koniaku,
którą wcierała we włosy Sissy i której receptura była
okryta ścisłą – równą dokumentom wagi państwowej – tajemnicą. Prawdopodobnie fryzjerka
dyskretnie barwiła
włosy cesarzowej,
bo nawet po 50.
roku życia nie zauważono żadnej
srebrnej nitki siwizny. Wymyślone przez fryzjerkę
fryzury w postaci
upięcia „w koronę”
oraz „haftowany”
z warkocza kok
okalający głowę
cesarzowej i spływający na kark
stały się znakiem Aleksandra królowa Anglii, księżniczka
duńska, siostra carycy Marii Fiodorowny
rozpoznawczym
Elżbiety i krzykiem mody fryzjerskiej w całej Europie.
Niestety, tak długie i ważące prawie 5 kilogramów włosy
powodowały silne bóle i czasami cesarzowa uciekała
się do opierania głowy o specjalną poręcz, przez którą
przewieszano włosy podwieszane na wstążkach, co
przynosiło znaczną ulgę ich właścicielce. Sissi często
powtarzała: – Jestem niewolnikiem swoich włosów!, trzeba
dodać: ich wielką admiratorką również…
Dla włosów mych postradać życie,
Dla moich loków tylko żyć,
By mogły siłę z krwi mej pić
I czerpać soki ze mnie skrycie.
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O, niechaj byt mój się przesącza
wykonywane z jedwabiu,
lecz ze skóry cielęcej
W ten jedwabisty złoty splot,
i usztywniane dużą liczNiech trwa mych włosów bujny lot,
Co mnie w ramiona śmierci wtrąca.
bą prętów fiszbinowych,
Fryzjerka Fanny Angerer-Feifalik
ale i tak po kilku tygobyła niesłychanie podobna do cesarzowej,
dniach noszenia cesarzowa uznawała je za zużyte
też miała bardzo piękne włosy i po latach
wspólnego przebywania u boku monari wyrzucała. Nie nosiła
chini stała się… doskonałym sobowtórem
też marszczonych halek
Sissi, która dzięki temu unikała w czasie
z bawełny, lecz jedynie
Po lewej cesarzowa Elżbieta, po prawej jej fryzjerka lekką krynolinę, przylepodróży (w Wiedniu byłoby to raczej nieFanny Angerer-Feifalik
możliwe) drażniących ją spojrzeń obcych
gającą do ciała halkę z jeludzi i konieczności widywania innych przy wypełnianiu
dwabiu (jak podejrzanej konduity aktorki!) i pantalony
obowiązków reprezentacyjnych.
z cieniutkiego zamszu. Pełna demoralizacja! Ubieranie
Dla utrzymania legendarnej figury (przez prawie
się cesarzowej trwało bardzo długo, samo „sznurowanie”
całe życie przy wzroście 172 centymetry ważyła 50 kinieraz ciągnęło się przez godzinę, by słynna talia Sissi
logramów i miała 50 centymetrów w talii!!!) cesarzowa
była jeszcze bardziej słynna, opiewana przez dziennikarzy,
codziennie zażywała kąpieli w miękkiej wodzie, w parze
ambasadorów i licznych gości cesarskich uroczystości
wodnej, oliwie lub mleku kozim. Dla niej w pałacu
dworskich.
cesarskim w Wiedniu wybudowano pierwszą łazienkę
z wanną i bieżącą ciepłą i zimną wodą. Cesarzowa ważyła
się 3 razy dziennie! i ograniczała swoje posiłki do: mleka,
tatara z surowego mięsa lub krwistego wyciągu z mielonej
polędwicy, czasem owoców sezonowych oraz jajek z solą.
Na noc zakładała wokół talii pasy nasączone octem jabłkowym, mającym podobno właściwości odchudzające.
Dworscy aptekarze robili specjalne kremy i mikstury,
których receptury miały rangę tajemnic państwowych,
a maseczki nakładane na twarz z truskawek, ogórków
Siostry Sutherland - słynące ze swych niesłychanie pięknych włosów
i mielonej polędwicy były czymś zupełnie niespotykanym i szokującym w tzw. doWielogodzinne, forsowne marsze i szaleńcze końSłynna 50-centymetrowa
brym towarzystwie. Idealna talia Sissi
skie galopady uważała za ćwiczenia świetnie wpływające
dama z tzw. towarzystwa miała
na urodę, co wprawiało w rozpacz nie tylko zmuszane
urodę naturalną, nie używaciągle do ekstremalnego wysiłku damy fraucymeru, jak
ła kosmetyków z wyjątkiem
i pilnujących jej – na wyraźny rozkaz cesarza – tajnych
wody kolońskiej, stosowała
agentów. Zapewnienie jej ochrony stawało się jednak zajedynie galaretkę z pigwy przy
daniem coraz trudniejszym. Niespodziewane zmienianie
układaniu włosów, a rumieńce
tras przejazdu, nagłe wysiadanie z pociągu lub powozu
robiła sobie za pomocą inteni udawanie się na zakupy, zatrzymywanie pociągu-salonki
sywnego szczypania policzków
w szczerym polu z powodu jakiegoś widoku za oknem,
przed wyjściem na bal lub raut.
nieprzewidywalne docelowe miasta i noclegi sprawiły,
Specjalnie zamawiane dla Sisże ochrona cesarzowej była coraz mniej liczna lub wręcz
si w Paryżu gorsety nie były
nieobecna, co w przyszłości przyczyniło się do tragedii.

48

9_2013

wrzesień

Historia w blasku klejnotów
http://2.bp.blogspot.com/-CF5K54itRJ4/T6hMwctbu_I/
AAAAAAAACqM/_ipCRSPfqgQ/s1600/countess_of_castiglione_b-7.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Pauline_Sandor_Princess_Metternich.jpg?uselang=it

rodowodem, wykształceniem
i znajomością etykiety, nie
stała na czele towarzystw
charytatywnych, nie
miała kontaktu z dziećmi, które jej odebrano,
nie cieszyła się ich
małżeństwami i pojawiającymi się na świecie
wnukami, ale tylko o niej
pisał zachwycony niemiecki
Księżna Paulina Sandor-Metternich, cesarz Wilhelm, niezajadła przeciwniczka Sissi, na por- poddający się łatwo
trecie F. X. Winterhaltera
wzruszeniom i zwykle nieczuły na wdzięki kobiet: Cesarzowa nie siada,
tylko majestatycznie zajmuje miejsce; nie wstaje, tylko
się podnosi; nie chodzi, tylko kroczy z godnością. Jej
pojawienie się wprawiło mnie w niemy zachwyt.
A amerykański poseł w Wiedniu tak opisywał
cesarzową w liście do matki: Cesarzowa jest, jak ci
wcześniej opowiadałem, niezwykłą pięknością – wysoka
i szczupła, przepięknie ukształtowana, z mnóstwem jasnobrązowych włosów, z niskim greckim czołem, łagodnymi
oczami, ze słodkim uśmiechem na czerwonych ustach.
Ma cichy dźwięczny głos i nieśmiałe, a jednak pełne
wdzięku zachowanie.

Virginia księżna di Castiglione – ekscentryczna piękność i kochanka
cesarza Francji Ludwika Napoleona III, męża pięknej Eugenii

Ponieważ głównym posiłkiem cesarzowej było
mleko, zwracała dużą uwagę na jego jakość.
Jeśli w czasie pobytu za granicą zasmakowało jej
mleko w jakiejś kawiarni lub gospodzie, natychmiast
przeprowadzała szczegółowy wywiad: skąd pochodzi
krowa dająca taki wyborny napój. Następnie kupowała
ową krowę za niebotyczne zupełnie pieniądze – a ponieważ nie znała ich wartości, to nawet o tym nie wiedziała
– i kazała krowę przyprowadzić do hotelu, w którym
właśnie przebywała. Jej ochmistrz baron Berzewiczy
towarzyszący jej w podróży umieszczał krowinę w ogrodzie hotelowym ku gwałtownym, ale z góry skazanym
na niepowodzenie sprzeciwom jego właścicieli.
Samotna krowa ryczała w altance hotelowej całymi dniami, cesarzowa miała mleko, a potem – ponieważ
znowu zmieniała miejsce pobytu – krowa jechała z nią
pociągiem lub była odsyłana do Wiednia.
W buduarze Sissi (wszędzie, gdzie tylko przebywała) montowano drabinki do ćwiczeń i uchwyty do
podciągania się. Te innowacje były kompletnym szokiem
dla arystokratycznego towarzystwa, ponieważ kojarzyły
się z cyrkiem i kobietami z półświatka. Minął już jednak
czas na przejmowanie się opinią dworu, Sissi pewna
miłości męża, świadoma potęgi urody i jej rosnącego
rozgłosu, nic sobie z tego nie robiła. Bratanica cesarzowej
Maria Larisch tak pisała: Wielbiła swoją urodę jak poganin swojego bożka i padała przed nią na twarz. Widok
doskonałości swego ciała sprawiał jej estetyczną rozkosz.
Cesarzowa Elżbieta nie mogła rywalizować z arystokratycznymi damami pochodzeniem, nieskazitelnym
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Węgry
Niezależna cesarzowa wyjeżdżała coraz częściej
do rodzinnej Bawarii, na Węgry, podróżowała własną,
stojącą codziennie pod parą na wiedeńskim dworcu
luksusową salonką po całej Europie, miała własny statek
śródziemnomorski „Miramare” i niczym nieskrępowana
mogła z dala od wiedeńskich obowiązków oddawać się
swym namiętnościom: czytaniu poezji Heinego, pisaniu
setek wierszy, czytaniu literatury greckiej i oczywiście...
nieustannej pielęgnacji swojej słynnej urody.
Kierując się jedynie własnym kaprysem, wydająca
fortunę na wojaże zagraniczne i pielęgnację swojej urody,
nic sobie nie robiąc z monarszych obowiązków, całymi
latami nie widując dzieci – żyła w swoim świecie. Franciszek Józef zajmował się rutyną codziennych obowiązków, dwór nauczył się żyć bez dziwnej i nierozumianej
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cesarzowej, a jej
w y t r z y my obowiązki reprewać setki
zentacyjne przejęnatrętnych
ły żony cesarskich
spojrzeń,
stale opisybraci.
Słowa
wano jej frydamy dworu Siszury, toalesi wypowiedziane
ty, kapelusze,
po śmierci cesazachowanie –
rzowej-matki Zobyła poddafii: – Pogrzebaliwana bardzo
śmy naszą cesaostrej krytyrzową! – dobrze
ce, praktyczoddają nastroje
nie stale ją Cesarzowa w perłach – prezencie od Franciszka
Salonka – prywatny wagon cesarzowej
w Austrii; po po- Elżbiety, stojący na wiedeńskim dworcu
ktoś oglądał Józefa
nad 20 latach pa- w ciągłej gotowości do wyjazdu
i oceniał. Wszyscy chcieli zobaczyć legendarną urodę
nowania Elżbieta nie stała się cesarzową. Jej ucieczki
cesarzowej. Dla nieśmiałej i skrytej osoby było to nie
od ludzi, unikanie jakichkolwiek rozmów, wyraźna niedo zniesienia. Jak pisała w jednym ze swoich wierszy:
chęć do podejmowania reprezentaAch, nieznośne to jest brzemię,
Ten wzrok tępy publiczności;
cyjnych obowiązków, brak udziału w charytatywnych imprezach,
Pragnę zapaść się pod ziemię,
napady melancholii, filozofowaPęknąć mogłabym ze złości.
nie, pisanie grafomańskich wierGdy bez przerwy mnie w operze
Lornetują bez żenady –
szy i obsesyjne dbanie o własną
Niech ich wszystkich licho bierze,
urodę – było takim przeciwieństwem niezmordowanego w wypełNiechaj sczezną podłe gady!
nianiu obowiązków cesarza FranPogłębiająca się niechęć do ludzi,
ciszka Józefa, że nie przysporzyło
rezygnacja z publicznych wystąpień i częjej popularności. Elżbieta oddalaste ucieczki do własnych, oddalonych od
wścibskiego dworu i setek taksujących oczu,
ła się od dzieci, od męża, ich rzadkie spotkania były sztywne i krótcichych i pięknych miejsc. Tam Sissi przekie – choć cesarz w dalszym ciągu
bywała z najbliższymi sobie osobami. Nie
traktował ją z wielką miłością i ryCesarz Franciszek Józef I na portrecie była to jednak rodzina i dzieci, czas spędzała
F. X. Winterhaltera
cerskością i nie sprzeciwiał się żadz damami dworu, psami i ukochanymi końmi
nym, nawet najbardziej kosztownym kaprysom. Nie łąoraz poezją Szekspira i Heinego. Wśród nich czuła się
czyły ich żadne wspólne zainteresowania, oprócz umibezpieczna i wolna.
łowania przyrody (wyrażającej się w wypadku cesarza
Elżbieta obdarzała Węgrów bardzo dużą sympanamiętnymi polowaniami), cesarzowa nigdy nie stała
tią, jej damy dworu pochodziły ze szlachty węgierskiej,
się doradcą swego męża, nie dzieliła jego trosk. Małuczyła się też trudnego języka węgierskiego. W 1867
żonkowie żyli obok siebie.
roku doszło do połączenia Węgier i Austrii w jedno
Elżbieta z powodu coraz większej sławy swej urocesarstwo Austro-Węgierskie uznające równorzędność
dy stała się jej niewolnicą. Widywana bardzo rzadko,
krajów, do czego przyczyniła się skuteczna i dyskretna
przy każdym publicznym pokazaniu się była zmuszona
presja, jaką wywierała Sissi na Franciszka Józefa. Cesarz
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został koronowany na króla Węi otwartość dwogier, a przyjmowana entuzjaru węgierskiego,
stycznie Elżbieta we wspajego naturalność,
niałej koronacyjnej sukni
żywiołowość
i diamentowym diademie
tańczonego nawzbudziła nieprawdopomiętnie czardadobny zachwyt. Suknia
sza, jawnie okabyła dziełem Wortha
zywana jej symi nawiązywała do dworpatia przez aryskiego stroju węgierskiestokrację węgiergo, co spotkało się z dużą
ską, wśród której
sympatią Węgrów. Obraz Sissi
Elżbieta
w sukni koronacyjnej Georga
czuła się wspaRaaba jest jednym z jej najpiękniale. Okazywała
Cesarzowa Austrii i królowa
Sissi w czarnej koronce zasłaniającej twarz to bardzo często,
Węgier Elżbieta Amalia w wę- niejszych portretów. Węgrzy
(1865 rok)
gierskim stroju koronacyjnym chcieli jednak mieć swój pora jej piękna prze– portret Georga Raaba
tret lubianej monarchini stojąmowa wypowiedziana w nieskazitelnym węgierskim
cej w sukni koronacyjnej i powierzyli jego wykonanie
do deputacji narodowej była momentem tak wzruszasłynnemu portreciście Bertalanowi Székely de Ádámos.
jącym, że deputowani nie mogli wydobyć z siebie głosu,
W tym czasie cesarzowa zbliżyła się do cesarza (dwór
a zarówno starym, jak i młodym spływały po policzkach
szczere łzy. Mała dygresja: gdy Galicję odwiedził cesarz
plotkował, że „w nagrodę”) i 10 miesięcy po koronacji
przyszło na świat „węgierskie dziecko” pary cesarskiej –
Franciszek Józef i był w Łańcucie u Potockich, napisał
córka Maria Waleria, jedyne dziecko, które Sissi mogła
w księdze gości po polsku tylko dwa słowa: „Franciszek
wychowywać sama.
Józef ”, co było szeroko komentowane
Hrabia Gyula Andrássy
Elżbieta otrzymała od Węgrów
i interpretowane jako wyraz głębokiej
w podarunku zamek Gödollö z olbrzymiłości do Polaków. No cóż…
mim, liczącym 10 000 ha parkiem i gęNie tylko pobyty na Węgrzech
stymi lasami, gdzie przebywała z dala
zajmowały czas Elżbiety, wyjeżdżała
od Wiednia, otaczając się szlachtą węcoraz częściej do rodzinnego domu
gierską krytycznie odnoszącą się do
w Possenhofen, gdzie spędzała miło
wiedeńskiego dworu, słuchając pieśni
czas z matką i siostrami, którym życie
Cyganów, jeżdżąc szaleńczo na koniach,
nie ułożyło się najlepiej. Własny smutny
tresując je i polując par force. Szeptana
los, samotność na dworze i w małżeńplotka mówiła też o platonicznym i gostwie zbliżała ją do rodziny i pozwalała
rącym uczuciu, jakim ją darzył jeden
dzielić kłopoty, siostry zamawiały nawet
z najsłynniejszych Węgrów w owym
identyczne toalety i czesały się w te
czasie Gyula Andrássy von Csíkszentkisame fryzury. Sissi pomagała siostrom
rály und Krasznahorka, magnat i patrioi braciom, natomiast nie uczestniczyła
ta, który świeżo wrócił z wygnania po
w żadnych sprawach i uroczystościach
udziale w Wiośnie Ludów. Bliskim konswoich dzieci. Jedynie Maria Waleria
taktom z Węgrami sprzyjała bezbłędna
była cały czas przy matce, która otaczała
znajomość języka węgierskiego przez
ją wręcz zaborczą miłością, budząc tym
cesarzową, a także spontaniczność
samym nieukrywaną zazdrość Rudolfa.
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Gizela przez całe życie odnosiła się do
matki chłodno i z rezerwą.
Cesarzowa przebywała w Bawarii i na Węgrzech, a do Wiednia lub
Bad Ischl przyjeżdżała niesłychanie
rzadko. Nawet Wystawa Światowa organizowana w Wiedniu, przebudowa
miasta, wybudowanie Ringu i wspaniałego gmachu Opery Wiedeńskiej
nie zainteresowały Sissi.
W Operze architekci stworzyli
nawet salon, który był przeznaczony tylko dla Elżbiety, z malowidłami
przedstawiającymi postaci z dzieł
ukochanego przez nią Szekspira, widoczkami rodzinnego Possenhofen
i monogramami „E”. Nawet to, tak bardzo wyraźne zaproszenie do częstsze- Fotografia Elżbiety w węgierskim stroju
go przebywania w stolicy nie zrobiło koronacyjnym i garniturze diamentowym

na niej wrażenia. Choć przebywała
w tym czasie w Wiedniu, odmówiła
przybycia na uroczyste otwarcie opery
pod byle pozorem. Doszło do tego, że
została jawnie skrytykowana przez
opiniotwórcze gazety i chcąc nie chcąc,
wzięła symboliczny udział w wizycie
carskiej pary rosyjskiej Mikołaja II
Romanowa (ostatniego cara Rosji)
i Aleksandry Fiodorowny w Wiedniu,
uchylając się jednak od większości
reprezentacyjnych obowiązków. Poczytała to sobie za niesłychaną ofiarę
ponoszoną na rzecz cesarza i państwa
i … natychmiast wyjechała w kolejną
podróż.
Cdn.
Joanna Dusza-Kozera
internista i endokrynolog

Habsburgowie-Lotaryńscy
Franciszek III Lotaryński
Franciszek II Toskański
Franciszek cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Józef II
cesarz Świętego
Cesarstwa
Rzymskiego

Leopold Toskański (1765-1790)
Leopold II cesarz Świętego
Cesarstwa Rzymskiego (1747-1792)

Franciszek II cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego
(1768-1835)
Franciszek Austriacki (1804-1835)
Ferdynand
Austriacki

Maria Anna
księżniczka
Sardynii

Franciszek Karol
Austriacki
(1802-1878)

Franciszek Józef I Austriacki
(1830-1916)

Maria Teresa Habsburg
(1717-1780)
Maria Ludwika Burbon-Parmeńska (1745-1792),
córka Karola III Hiszpańskiego i siostra Ferdynanda
króla Obojga Sycylii
Maria Teresa Burbon-Sycylijska
księżniczka Burbon Obojga Sycylii (1772-1807),
córka Ferdynanda króla Obojga Sycylii
Zofia Wittelsbach
księżniczka Bawarii (1805-1872)
Elżbieta Wittelsbach
księżniczka Bawarii,
zwana Sissi (1837-1898)
Franciszek
Ferdynand
Austriacki
(1863-1914)

Maria Annunziata
księżniczka
Burbon-Sycylijska
(1843-1871)

Karol Ludwik
Habsburg
(1833-1896)
Zofia hrabina Chotek
von Chotkowa
und Wogin
księżna Hohenberg

Otto
Habsburg-Lotaryński
(1865-1906)

Karol I Austriacki
(1887-1922)
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O wielkiej przemianie
małej świnki morskiej
Monika Jezierska-Kazberuk

P

afnucek nagle podążył za Tęczowy Most. Nikt z nas
się tego nie spodziewał, jeszcze poprzedniego dnia
normalnie zajadał sianko i skakał...
Pomponik był zrozpaczony. Szukał Pafnucka
wszędzie. W jednym domku nie ma, w drugim nie ma,
przy sianku nie ma, przy poidełku nie ma, w całej klatce nie ma, nie ma! Nie ma z kim się pokłócić, nie ma
kogo pogonić, nie ma kogo ogruchać... nagle zniknął
przyjaciel. Co robić? To, co się robi po stracie przyjaciela – trzeba płakać...
I Pomponik płakał. Wpadł w najprawdziwszą
depresję. Siedział cały dzień w domu, nie wychodził,
nie chciał jeść, nic go nie ciekawiło... Baliśmy się, że
umrze z rozpaczy (świnkom morskim to się zdarza,
są to zwierzęta bardzo towarzyskie i się bardzo łatwo
przywiązują). Zaczęło się więc intensywne poszukiwanie
nowego towarzysza dla Pomponika.

J

ak raz był sylwester i wszyscy mieli zupełnie co
innego na głowie niż świnki morskie. Wszyscy –
ale nie my. No i musiał to być świnek samczyk, bo nie
zamierzaliśmy zakładać hodowli.
Jeden sklep – nic, drugi – nic. Nie dość, że nie
ma samczyków, to nie ma świnek w ogóle! Będą, a jakże.
Po Nowym Roku. Albo w przyszłości bardziej niesprecyzowanej. A to nas zupełnie nie urządzało!
Wreszcie w trzecim sklepie była jedna, jedyna,
maluteńka świneczka. Śliczna! Płowy pyszczek, na
głowie biała grzywka z „gniazdkiem” (fachowo się to
nazywa coronet), przednia połowa ciała jasnobrązowa,
potem biały paseczek, dupinka czarna, ślepka duże,
czarniutkie – no, cudo!
Świneczka została złapana i obejrzana okiem
znawcy przez właściciela sklepu, który po inspekcji
orzekł, że to chłopczyk – a my bardzo się ucieszyliśmy,
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i świneczek powędrował z nami jako nowy członek
rodziny do naszego domu.
Pompon przywitał malucha entuzjastycznie. Maluch wlazł do domku... i tyle żeśmy go widzieli...

Ś

winek okazał sie okropnie płochliwym i lękliwym
stworzeniem. Przez pierwszy tydzień w ogóle nie
można było go zobaczyć. Krył się za sporym i włochatym
zadkiem Pompona albo w sianie, albo w najdalszym
kąciku domku. Jak tylko coś stuknęło, albo nie daj
Bóg ktoś wszedł do pokoju, malec czmychał na oślep
w popłochu – na łeb, na szyję, na łapki, przez Pompona,
przez okno, każdą dziurą, do domku, do domku, aby
szybciej i dalej od niebezpieczeństwa.
Miał sie nazywać Fredek, ale przez to wariackie
szmyrganie został nazwany Szmyrgaczem.
Szmyrgacz szybko zadomowił się na dobre. Zaprzyjaźnił się z Pomponkiem, który od razu poweselał,
zaczął normalnie jeść, piskać i funkcjonować.
Mimo upływu czasu Szmyrgaczowe szmyrganie
trwało. Stale reagował histerycznie na dźwięki oraz
naszą obecność w pokoju. Wyraźnie miał osobowość co
najmniej neurotyczną. W zasadzie zupełnie swobodnie
czuł się tylko w nocy, w kompletnej ciszy, kiedy „te duże”
przestawały się kręcić po domu. Wtedy gonił po klatce
z Pomponem, chrupał sianko, siusiał, kupkał i czuł się
doskonale. Rósł zresztą jak na drożdżach.
Próbowałam go oswoić, często brałam na ręce
i głaskałam.
(Normalna świnka morska lubi dotyk i ciepło
człowieka, lubi głaskanie. Po początkowym przestrachu
szybko się rozluźnia, zgina łapki, przytula sie brzuszkiem,
tłika z zadowoleniem, a jak jej jest bardzo dobrze, to
wyciąga się cała, wyciąga tylne łapki, ziewa i zasypia.
Czasem nawet z tej błogości potrafi się zsiusiać!)
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Niestety, nic z tego. Szmyrgacz po wyjęciu z klatki był stale nieufny, czujny, w pogotowiu do ucieczki,
kompletnie spięty, stale na sztywnych łapkach. Ledwo
oddychał z przerażenia i ze strachu nawet nie obwąchiwał otoczenia. O jakimkolwiek przytulaniu sie i tłikaniu
mowy nie było! Demonstrował, że jest to dla niego
okropne przeżycie. Po powrocie do klatki natychmiast
szmyrgał do domku.

myzianie pod bródką – a Szmyrgacz jest od szmyrgania.
I niech tak zostanie.

M

M

inęło półtora roku od przybycia do nas nowego
lokatora. Szmyrgaczowi urosły za bardzo pazurki
i trzeba było mu je skrócić. Wydawało się to łatwe, bo
przerażony Szmyrgacz był nieruchomy jak kamień, nie
wyrywał więc łapek. Bez problemu obcięłam mu pazurki
u tylnych nóżek, ale aby je obciąć u przednich, trzeba
było łobuza obrócić na grzbiet.
I wtedy się okazało że to Szmyrgusia... Dziewczynka! I nie ma nigdzie tego, co charakteryzuje płeć
męską, absolutnie NIE MA!
Moj mąż zaczął się zaśmiewać, gdy rozpaczliwie
szukałam drugorzędowych oznak męskości, a potem
stwierdził że ze mnie ciapa konkursowa! Nie rozpoznać przez tyle czasu płci świnki?! Ja odparowałam, że
Szmyrgusia tak starannie kryła swój zadeczek w domku,
że po prostu nie miałam na to szansy. No i przy okazji
się okazało, że albo ona jest niepłodna, albo Pompon.
Świnki morskie, jak każde gryzonie, rozmnażają się
bardzo łatwo i gdy ma się parkę, to co mniej więcej 10
tygodni można witać na świecie nowe potomstwo. A tu
nic takiego nie miało miejsca.
Mam tylko nadzieję, że Szmyrgusia już mi nie
zrobi żadnej niespodzianki.
Czy coś się zmieniło? W zasadzie nic. Świnki
nadal są w jednej klatce i nadal wiodą szczęśliwe świnkowe życie.

ijały dni i w zasadzie jego zachowanie uległo
jedynie niewielkiej zmianie. Już co prawda nie
uciekał na oślep i obłąkańczo, nawet rano nas witał, piskał, niuchał, ale dupinka zawsze była schowana. Nawet
przy jedzeniu wyciągał się tak, aby kuperek pozostał
bezpiecznie w domku. Wyglądało to przekomicznie.
Za to nauczył się głośno i energicznie domagać
od nas jedzenia.. No i jak się było cicho i spokojnie, to
po dłuższej chwili Szmyrgacz wyłaził na wybieg klatki
i można go było nawet przez chwilę całego zobaczyć.
Hultaj jest śliczny, zdrowiutki, zajada i rośnie. Tylko
ludzi nie bardzo lubi. Mizogin.
Świnek poszedł na kilka dni na psychoterapię
do mojej przyjaciółki, takiej jak ja entuzjastki świnkowej – zresztą rzeczywistego psychologa klinicznego.
Mimo jej wzmożonego głaskania w celu przełamania
oporu Szmyrgol nadal przejawiał wrogość. Na dodatek
kompulsywnie obgryzał domek. Neurotyk na całego,
a może nawet autystyk? Diagnoza nie była ostateczna,
ale poprawy nie uzyskałyśmy.
Stwierdziłam, że trzeba dać mu spokój, w końcu
kocha się kogoś nie za coś, ale mimo czegoś. Od głaskania mam Pomponika, który to uwielbia, zwłaszcza
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Wrzesień

O

ch, czas odpocząć po wakacjach. Dość już tej swobody, tej wolności, tego wiatru
we włosach i braku dyscypliny!
Dość, dość, dość.
Czas sobie przypomnieć, co naprawdę liczy się
w życiu! Dość tych mrzonek, zawracania żagli, lasów,
grzybów i wrzosowisk. Na ten rok wystarczy...
Nastał czas dyscypliny, pakowania tornistrów
i naginania karku. Czas się żegnać ze wspomnieniami.
Aż ciarki przechodzą, ale cóż można zrobić? Jak
przykro...
A powrót z urlopu? Katorga pierwszego dnia
w pracy? Nic się nie układa, wszystko leci z rąk.
Spokojnie, za dwa dni będzie lepiej. Deptaki
cichną, miasta rozkwitają. Najpierw ściągają dzieciaki,
potem młodzież, na końcu studenci. Kultura, sztuka
i życie intelektualne wracają do miast.
Dorośli już gorączkowo planują kolejny urlop,
byle do wiosny, byle się nie dać.
Można jeszcze uciec na dzień lub dwa do lasu na
grzyby, ale trzeba być znawcą, człowiekiem wybitnym,
by zbierać bezpiecznie... Jednak lepiej kupię grzyby
na straganie. O, kurki! Są piękne, takie złociste, mają
prześlicznie zwinięte kapelusze i zgrabną stópkę. Tak
pięknie pachną. A jak wybornie smakują duszone na
masełku, z cebulką i w śmietanie. Jejku! Już chcę!
Do kurek mam zaufanie, ale złakniona dreszczu emocji czasem ryzykuję podgrzybki, maślaki czy
prawdziwki. Och, a rydze – nadzwyczajne, pachnące
i takie smaczne...
A miało być o szkole, dyscyplinie i stawianiu czoła.

55

No cóż.
To smażę te grzyby. Kot patrzy na
mnie ze zdziwieniem. Masełko, owszem,
wcale, wcale, śmietanka też. Ale ten zapach
grzybów, brrr, weźcie to jak najszybciej,
bo sobie pójdę. Zaraz, czy ona zamierza
to jeść???
– Widzisz, kocie, zjem tak na próbę
ze trzy łyżki, jak nic mi nie będzie, podam
na kolację. Ty wiesz najlepiej, że bez ryzyka
nie ma życia...
Trzeba wymienić kwiaty na balkonie,
jak zwykle jesienią, na wrzosy i srebrzystego
starca. Nic mi nie pomoże, nic mnie nie
ocali. Trzeba podnieść przyłbicę, nabrać
tchu i aczkolwiek niechętnie – zacząć się
rozwijać intelektualnie.
Taki los, taki wrzesień...

D

la zwolenników września, tęskniących za szkołą, kupowaniem nowych
podręczników, dreszczem emocji (z kim
to będziemy siedzieć w ławce i która pani
będzie uczyć polskiego?) garść przypomnień z bliższego
i dalszego dzieciństwa. Każdy je zna, każdy przerzucał
karty lektur pełne rozczochranych, puchatych stworzeń.
Na otarcie łez pierwszych dni niewoli – koty z ilustracji
Janusza Grabiańskiego.
Ewa Dereszak-Kozanecka, psychiatra

Janusz Grabiański (ur. 27 lipca 1929 r. w Szamotułach,
zm. 20 października 1976 r. w Warszawie), polski artysta
grafik, plakacista, ilustrator książek i serii wydawniczych.
W latach 1950-1951 studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, następnie przeniósł się do ASP w Warszawie Był
ilustratorem książek dla dzieci, m.in. serii „Naokoło świata”.
Zapewne każdy z nas ma na półce choć jedną
książkę z jego ilustracjami: a to Kota w butach,
a to Filonka Bezogonka. Zilustrował też ostatnią
wersję najpopularniejszego, nieśmiertelnego
i znakomitego Elementarza Mariana Falskiego,
znajdującą się w druku od 1974 r. do chwili
obecnej. Najlepszej książki do nauki czytania,
jaką kiedykolwiek napisano, a którą ilustrowało
wielu świetnych, wybitnych grafików.
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http://jarmila09.files.wordpress.com/2011/02/kotki_blog.jpg
http://www.domowe-tygrysy.info/images/kolekcje/znaczki/pl/1964koty1.png
http://pussiesonparade.com/wp/wp-content/uploads/2012/06/cat-by-janusz-grabianski.jpg
http://ryms.pl/upload/201210221201380.36714300d.jpg
https://www.galeriagrafikiiplakatu.pl/pl/grafiki-i-inne-prace/395/Janusz-Grabianski/11856/
http://ilustracjadladzieci.blogspot.com/2013/01/janusz-grabianski.html
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osobisty)

Fot. Katarzyna Kowalska
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