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Quousque
tandem
abutere?

Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

W

prowadzenie podwyżki obowiązkowych składek na izby lekarskie nie zostało
poparte żadnymi poważnymi merytorycznymi argumentami, a niektóre są
wręcz chybione. Brakuje poważnych pomysłów zagospodarowania zwiększonych
wpływów do budżetu izb. Hasła: szkolenia, pomoc prawna, wsparcie seniorów – to
ogólniki! Nie wiadomo jakie są prawdziwe powody i kto jest faktycznym autorem
pomysłu podwyższenia składki. Przedstawiciele samorządu w wywiadach udzielonych
prasie medycznej są sobą zachwyceni, podczas gdy nie milknie krytyka w środowisku.

L

ektura publicznie dostępnych informacji o wydatkach władzy samorządowej
wskazuje na hojne finansowanie członków funkcyjnych (kosztowny sprzęt elektroniczny i inny, liczne wyjazdy we wszystkich kierunkach świata) oraz oszczędne
i obwarowane często niestosownymi wymogami finasowanie szeregowych członków.
Czy podwyżka składki umożliwiłaby jeszcze bardziej beztroskie wydatkowanie
społecznych pieniędzy przez samorząd? Fakty, zachowania i wypowiedzi dla prasy
niektórych członków władz samorządu wskazują na to, że nasz samorząd zmierza
w kierunku rządów autokratycznych. Czym się takie rządy charakteryzują? Jest to
władza skoncentrowana w rękach jednej grupy panującej za pomocą monolitycznie
i hierarchiczne zorganizowanego aparatu nad społecznością pozbawioną faktycznych
możliwości powoływania i zmieniania rządzących.

D

ziałalność izb trzeba oceniać z kilku punktów widzenia: działania w sferze
publicznej na rzecz całego środowiska, działania na rzecz poszczególnych
członków, jakość obsługi członków.

W

Rys. Helena Kowalska

szelkie przemiany wymagają: diagnozy, funduszy, wodza mającego zaplecze
intelektualne i potrafiącego poprowadzić do zmian, nowych struktur i co najważniejsze – świadomych „mas społecznych”. Co mamy w chwili obecnej? Widzimy
jedynie pojedyncze objawy patologiczne. Pora na pogłębioną diagnostykę i terapię.
Być może terapię wstrząsową.
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Krystyna Knypl

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest powszechnie dostępnym miesięcznikiem ogólnopolskim tworzonym przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana
numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.
gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF).Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem redakcji „Gazety dla Lekarzy” jest tworzenie
opiniotwórczego medium środowiskowego i popularnonaukowego, adresowanego do czytelników w kraju i za granicą, przez
propagowanie misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie
oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Nadciśnienie w Stanach Zjednoczonych
„Circulation” opublikowało
artykuł Hypertension in the
United States 1999-2012: Progress Toward Healthy People
2020 Goals autorstwa B.M.
Egan i wsp., w którym przestawiono wyniki w zakresie

wykrywania, diagnozowania
i leczenia nadciśnienia w wieloetnicznej populacji Stanów
Zjednoczonych. Porównano
dane z okresu 1999-2000
z danymi z okresu 2011-2012.
Dane te zgromadzono w ra-

mach National Health and
Nutrition Examination Survey. Częstość występowania
nadciśnienia była zbliżona
w obu okresach i wynosiła
odpowiednio 30,1 i 30,8%.
We wcześniejszym okresie

leczonych z powodu nadciśnienia było 59,8%, obecnie
leczy się 74,7% pacjentów
ze zdiagnozowaną chorobą.
Zwiększył się odsetek skutecznie leczonych osób z 32,2
do 51,2%.

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/early/2014/09/24/CIRCULATIONAHA.114.010676.abstract

Poziom HbA1c a zwapnienie tętnic wieńcowych
Na łamach „Diabetes Care”
ukazało się doniesienie Carson A.P. i wsp. zatytułowane
Coronary artery calcification
among adults without diabetes,
w którym przeanalizowano
zależność pomiędzy pozio-

mem HbA1c a skłonnością do
występowania zwapnień w tętnicach wieńcowych. W badaniu uczestniczyło 2076 osób,
których w latach 2005 i 2006
wykonano wyjściowe oznaczenie HbA1c oraz CT bez użycia

kontrastu. Oba badania powtórzono po 5 latach. U 12,9%
badanych, którzy wyjściowo
nie mieli zmian w tętnicach
wieńcowych, wystąpiły zwapnienia, u 18,2% wykazano progresję zmian stwierdzanych

uprzednio, a u 5,4% progresja
była zaawansowana. Im wyższy był poziom HbA1c, tym
większe było ryzyko wystąpienia zwapnień w tętnicach
wieńcowych (tzw. risk ratio
RR=1,45).

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2014/10/14/dc14-0360.abstract

Skala psychopatii wg Roberta Hare
Pacjenci z zaburzeniami osobowości
w istotny sposób mogą utrudniać codzienną pracę w gabinecie lekarskim, na SOR-ze
czy w rejestracji. W ocenie zachowania pacjenta lub osoby towarzyszącej może być
pomocny amerykańskia Hare Psychopathy Checklist-Revised (skala psychopatii
Roberta Hare’a). Test przeprowadzany wg
tej skali obejmuje 20 kryteriów ocenianych
na 0, 1 lub 2 punkty podczas wywiadu
z badaną osobą. Uzyskanie 30 punktów
wskazuje na psychopatię. Osoby bez zaburzeń uzyskują zwykle kilka punktów.
Osoby o skłonnościach psychopatycznych
uzyskują kilkanaście punktów.

Cechy emocjonalne,
interpersonalne i społeczne

1. Swoboda w kontaktach z innymi i powierzchowny urok
2. Wyolbrzymione poczucie własnej
wartości
3. Potrzeba stymulacji i skłonność do
odczuwania nudy
4. Patologiczne kłamstwo
5. Oszustwa i manipulowanie
6. Brak poczucia winy
7. Płytki afekt
8. Brak empatii
9. Pasożytniczy styl życia
10. Niska kontrola zachowania

11. Wczesne problemy z zachowaniem
12. Brak realistycznych długoterminowych celów
13. Impulsywność
14. Nieodpowiedzialność
15. Brak poczucia odpowiedzialności za
własne czyny
16. Przestępczość nieletnich
17. Naruszanie zasad zwolnienia warunkowego lub kurateli
18. Wiele krótkotrwałych związków małżeńskich
19. Popełnianie różnego rodzaju przestępstw
20. Promiskuityzm

Źródło: Hare R.D.: Evaluating the screening version of Hare Psychopathy checklist – revised (PCL:SV) an item response theory analysis.
Psychological Assessment 1999,11,3-13

Profesjonalna uprzejmość
Na kongresie British Medical Association, American
Medical Association oraz
Canadian Medical Association (15-17 września 2014 r.
w Londynie) takie rady dawano lekarzom:

1. Szanuj innych i siebie.
2. Bądź świadomy.
3. Komunikuj się
z otoczeniem
skutecznie.
4. Dbaj o siebie.
5. Bądź odpowiedzialny.

Źródło: http://bma.org.uk/practical-support-at-work/doctors-well-being/international-conference-on-physician-health
https://twitter.com/TheBMA/status/512284463628574720/photo/1

4

11_2014

listopad

Nowości
Migawki z konferencji Karta Praw Pacjenta-Dziecka
uczania szpitalnego oraz szkół
integracyjnych może proces
nauczania przebiegać w miarę
bez komplikacji. Do naszego redakcyjnego obiektywu
zgodziła się także uśmiechnąć
pani mgr Małgorzata Pucułek,
dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. gen. Józefa
Bema przy ul. Marynarskiej
2/6 w Warszawie (www.bem.
waw.pl).
Skoro uroczystość przebiegała w Sejmie RP, w naszych
migawkach nie mogło zabraknąć lekarzy parlamentarzystów,
reprezentowali ich dr Barbara
Czaplicka i dr Czesław Czerychra.

(leczenie hormonem wzrostu).
Choć termin ten kojarzy się
z nowoczesnymi terapiami
przeciwciałami, to do leków
biologicznych zaliczają się
także insulina czy heparyna.
Nowe leki biologiczne,
zarówno innowacyjne, jak

i biopodobne, są rejestrowane
w trybie procedury scentralizowanej przez European Medicine Agency (EMA) w Londynie.
Jest to urząd Unii Europejskiej,
w pracach którego bierze udział
około 4500 ekspertów.

Fot. Krystyna Knypl

29 października 2014 r.
w Sejmie RP odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono Kartę Praw Pacjenta-Dziecka. Dokument składający się z 13 punktów w formie
plakatu będzie prezentowany
we wszystkich placówkach
medycznych. Karta ma być pomocna dzieciom w powrocie do
zdrowia (http://brpd.gov.pl/aktualnosci/karta-praw-dziecka-pacjenta).
Tę drogę pokonali z sukcesem obecni na konferencji

przedstawiciele młodych pacjentów – Agata, Piotr, Emilka, Dominika, Mateusz i inne
dzieci, które zgodziły się być
gwiazdami naszego redakcyjnego obiektywu. Gratulujemy
im najserdeczniej pokonania
choroby i życzymy wielu sukcesów na każdym polu.
Poza zdrowiem drugim
najważniejszym problemem
dla dzieci i młodzieży jest
nauka. Dzięki systemowi na-

Leki biopodobne
28 października 2014 r.
odbyła się w Warszawie
konferencja Leki Bipodobne
Czynnikiem Warunkującym
Zrównoważony Rozwój Opieki
Zdrowotnej w Całej Europie.
Dyskutowano o regulacjach

5

prawnych, skuteczności, finansowaniu oraz o wynikach leczenia lekami biologicznymi i biopodobnymi. Nowoczesne leki
biologiczne mają szczególnie
szerokie zastosowanie w onkologii, reumatologii, a także
endokrynologii pediatrycznej

Źródło: materiały prasowe
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Na czasie

Szczepić się!
Jak to łatwo powiedzieć
Krystyna Knypl

Wraz z nadejściem sezonu jesiennego powraca na salony nie tylko wirus grypy, ale
i dyskusja o szczepieniach. Osoby niebędące lekarzami wynajęte przez biznes szczepionkowy, zwane dla poprawy swego wątłego wizerunku „ekspertami”, ruszają na
front walki o zwiększenie liczby szczepień. Chwytają się argumentów budzących litość i trwogę. Szczepienie to nie jest zabieg wykonywany wskutek nawoływania absolwentów wydziałów biologii, którzy kiedyś nie dostali się na medycynę i mają w sobie
nieusuwalną potrzebę zabawy w doktora. Szczepienie to ciągle zabieg na zlecenie lekarza, który odpowiada za prawidłową kwalifikację do szczepienia i jego bezpieczne
wykonanie w przygotowanym do tego miejscu, mającym sprzęt i wykwalifikowany
personel do czuwania nad bezpieczeństwem pacjentów.

http://www.demotix.com/news/962554/mexicans-receive-vaccinations-againstinfluenza#media-962517

Dobra koniunktura
Jak dalece bezmyślny, chciwy i inwazyjny jest
biznes szczepionkowo-grypowy, pokazuje to zdjęcie.

Szczepienie przeciw grypie odbywa się na… stacji metra
w Meksyku.
Dowody naukowe na skuteczność
szczepień przeciw grypie są skromne
Interesujące spostrzeżenia można znaleźć w Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 29;10:CD008983. doi:

6

10.1002/14651858.CD008983.pub2. Influenza vaccines
in immunosuppressed adults with cancer. Eliakim-Raz N,
Vinograd I, Zalmanovici Trestioreanu A, Leibovici L,
Paul M.
Autorzy przeanalizowali bazy danych The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE i LILACS zawierające
prace opublikowane w latach 2006 -2013, które dotyczyły
szczepień przeciw grypie u pacjentów onkologicznych.
Było to jedno badanie randomizowane i trzy badania
obserwacyjne, w których łącznie uczestniczyło 2124
pacjentów. Badania były przeprowadzane w latach 1992-2012. Dotyczyły one chorych z nowotworami hematologicznymi (dwa badania), chorych po przeszczepie
szpiku (jedno badanie) i chorych z guzami litymi (trzy
badania). Jedno badanie wykazało obniżenie współczynnika hazardu (HR=0,88) zgonu z powodu zachorowania
na grypę i jedno obniżenie ilorazu szans (OR= 0,43)
zgonu z powodu grypy.
W jednym badaniu obserwacyjnym stwierdzano
mniej zachorowań na zapalenie płuc u osób szczepionych, ale nie obserwowano takich różnic w badaniu
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Na czasie
randomizowanym. Jedno badanie randomizowane
wykazało mniej hospitalizacji u osób szczepionych,
a jedno badanie obserwacyjne nie wykazało różnic. Nie
obserwowano zagrażających życiu objawów niepożądanych po szczepieniu.
Moc dowodów naukowych na korzyści płynące ze
szczepienia przeciw grypie u pacjentów onkologicznych
jest mała, jest mało badań, a ich wiarygodność niska –
piszą autorzy opracowania we wnioskach.
Postawy zwolenników masowych szczepień
przeciw grypie wdrukowane w okresie gdy istniały
tylko szczepienia obowiązkowe, w dzisiejszym świecie,
z jego pełnym dostępem do informacji, internetem,
przepływem danych nie sprawdzają się. Analizy pokazują
skąpość dowodów naukowych i niewielką skuteczność
tych szczepień.

Ciągle brak edukacji
Jak co roku brakuje należytego nagłośnienia
podstawowych zasad higieny rąk, etykiety kaszlu, zasad
zdrowego trybu życia. Szczepienie przeciw grypie należy
zalecać tym, którzy już sprawdzili ich dobrą skuteczność.
Wszystkim – unikanie zbiorowisk ludzkich, częste mycie
rąk, niezasłanianie gołą dłonią ust podczas kaszlu i kichania, lecz dłonią uzbrojoną w chusteczkę jednorazową.
Gdy nie mamy pod ręką chusteczki, kichajmy i kaszlmy
schylając głowę i chowając ją w rękawie w okolicy zgięcia łokciowego. Pacjenci polubią zalecenie dietetyczne:
codziennie miseczka warzyw lub owoców w pięciu
kolorach, czyli białym, żółtym, zielonym, fioletowym
i czerwonym. Zalecenie proste do wykonania i magiczne
w swej wymowie, zwłaszcza gdy oznajmimy, że kolory
muszą być wszystkie i dopiero wtedy dieta działa. :)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Termopilami_%28480_p.n.e.%29#mediaviewer/File:Persian_warriors_from_Berlin_Museum.jpg

Krystyna Knypl
internista
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Na dyżurze

Kolejność rzeczy: 1) sentyment, 2) temperament, 3) moment, 4) lament, 5) aliment.
Julian Tuwim

Ciszej nad tą izbą…
choć zewsząd
słychać lament
Rafał Stadryniak = @Grypa

Nasz Doktor właśnie robił porządki
w papierach, gdy zaskoczyła go wiadomość z tzw. pierwszej ręki. Kolega
ufiksowany w izbach oznajmił w tajemniczym mejlu, że czas zmienić składkę
miesięczną, bo jest „śmiesznie mała”.
Teraz ma być podobno śmiesznie większa.
I cóż z tego. Rzymianie opodatkowali nawet używanie świeżego powietrza, co dzisiaj nazywamy „klimatycznym”. Wprowadzili także sprawiedliwy zwyczaj wykupywania się od nieprzyjemnych obowiązków, na przykład od służby wojskowej. Poza tym
w każdym biznesie za „ochronę”, zwłaszcza niepotrzebną, trzeba płacić.

O

d izby lekarskiej nie ma ucieczki. Płacisz za samo
oddychanie i nie wykupisz się ani nie wykpisz.
Nierychliwa ona, ale nieuchronna. Chcesz, bracie, robić
specjalizację? Spróbuj nie zapłacić. Nie chcesz gazetki za
swoje składki? Nie ma takiej możliwości. Czytaj i płacz.
Kolega mitygował w następnym mejlu, że tak
trzeba, że wszyscy podnoszą, że trzeba być dzieckiem,
żeby tego nie rozumieć. Nasz Doktor był takim dzieckiem.
Dorosły w nim podpowiadał, że zawsze lepiej
należeć do jakiejś bandy, że w kupie raźniej, że ktoś
musi nas reprezentować itd. Jednak nagie fakty przeczyły
intuicyjnemu pojmowaniu rzeczywistości. Jakoś nikt nie
chciał z izbą lekarską rozmawiać ani brać pod uwagę
jej listomiotania się i prób usprawiedliwienia swego
niby-istnienia. Podobne sytuacje miały już ustalone
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miejsce w historii. Jak Liga Narodów się nie popisała,
to ją rozwiązano. W to miejsce powołano ONZ. W międzyczasie była wojna…
Nasz Doktor był raczej pokojowo nastawiony,
ale może rzeczywiście jakaś mała wojna by się przydała,
żeby coś zmienić…

Dobre buty, z dobrej skóry

Inne mejle były już na przyjemniejsze tematy.
Zniżki na buty, zniżki na OC/AC, zniżki na wyjazdy
do spa. A wszystko to adresowane specjalnie do lekarzy
i lekarzy farmaceutów.
No właśnie, środowisko medyczne stanowi idealną pożywkę dla dobrych kredytów, drogich gadżetów na
raty i tym podobnych. Lekarz jako idealny kredytobiorca
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Na dyżurze
nie ma dokąd uciekać ze swoim prawem wykonywania
zawodu i delikatnym rączkami, statystycznie oczywiście.
Nasz Doktor tak się zestresował tym marazmem
i bezradnością swojego samorządu, że postanowił kupić
buty z przeceny i pojechać do spa.
Buty czekały już za rogiem. W Biedronce właśnie
była dostawa i kopytka ze skóry jak ulane na nogę, za
śmieszną cenę. Zadowolony z siebie postanowił założyć
je niezwłocznie, żeby rozchodzić, tak na wyjazd do spa.
Właśnie podczas tych ukradkowych przymiarek
w gabinecie wpadł znienacka sympatyczny kolega ze
studiów, doktor Luzik. Ten, co to nigdy nie widział
problemów, a jeżeli nawet jakieś rysowały się na horyzoncie, to powtarzał jak mantrę „luzik, luzik” albo po
prostu „wrzucał na luzik”.
Jakoś to wszystko działało, chociaż czasami miał
twarz aż wykrzywioną z wysiłku od utrzymywania stanu
błogiego rozluźnienia.
Cóż, ciężko jest żyć lekko… Mimo swego programowego wyluzowania od razu dojrzał nowe, skórzane
kopytka.
– Ciekawy sprzęt na nóżki – zagaił Luzik, sadowiąc
się na fotelu dla pacjentów.
– To z Biedronki – lojalnie poinformował Nasz
Doktor metodą wszystkich chwalonych za ubiór czy
wypieki domowe pań, które skubiąc obrus dodają, że
o, tu się nie dopiekło, a w ogóle to suknia jest z ciucholandu,
tylko krawcowa przerobiła.
– Nie szkodzi, że z Biedronki. Wyglądają jak
z Lidla – uprzejmie zauważył Luzik i płynnie przeszedł
do swojej sprawy.

Ale o co chodzi?

Z grubsza chodziło o to, żeby zbadać rodzoną
ciotkę, a potem leczyć.
– I najważniejsze – zaznaczył Luzik – żebyś powiedział, że to ja ją wcisnąłem w kolejkę.
Taki teraz przymus, żeby kogoś wyminąć w kolejce, żeby być pierwszym, nawet jak stoją tylko dwie osoby.
Zawsze tak było, zamyślił się Nasz Doktor, tylko
teraz nie honor wystawać w kolejkach, a kiedyś to był
przecież nasz sport narodowy. Nasz Doktor doskonale
sobie zapamiętał, jak będąc dzieckiem, stał po nocach
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na węglarce przy torach po przydziałowy opał. A towarzystwo było zgoła nieszkolne…
– Tylko nie zapomnij. Jak ciotka ci powie, że jest
ciotką, to ty wtedy jej powiesz, że się interesowałem
i załatwiłem co trzeba.
A nie prościej byłoby powiedzieć tradycyjnie: najlepsze kasztany są na placu Pigalle? I odzew o Zuzannie?
Ale Luzik był już daleko i załatwiał kolejne sprawy.

Pediatrą trzeba być!

Jeszcze na moment myśli Naszego Doktora popędziły do zjawiska zwanego izbami lekarskimi i zaraz
potem skończyło się myślenie, bo pacjenci opadli Doktora ze wszystkich stron. Był to czas, kiedy akurat nie
było w przychodni pediatry i trzeba było występować
jako internista i jako pediatra. Pacjenci zresztą mocno
grymasili. Mając do wyboru rodzinnego i pediatrę dla
dziecka, wybierali, nic dziwnego, tego ostatniego. Dzisiaj
żadnego wyboru nie było i Nasz Doktor został zasypany
lawiną małych pacjentów z podejrzeniem przeziębienia,
podejrzeniem skrzywienia kręgosłupa oraz rodziców,
którzy chcą na pewno zwolnić dziecko z zajęć WF.
Ćwiczenie na WF-ie zawsze budziło duże emocje. Nasz
Doktor rozumiał niechęć niektórych latorośli do tego
przedmiotu, zwłaszcza jeśli nie były biegłe w sporcie.
Otwartą kwestią pozostawało ocenianie takich na ten
przykład fikołków: czy bierzemy pod uwagę bezwzględne
rezultaty, czy zaangażowanie i sportową postawę?
Zupełnie jak w medycynie, podumał Nasz Doktor.
Czy świetny fachowiec, ale cham, czy ciepłe kluchy, ale
daje na wszystkie badania...

Co nam właściwie dają izby?

Przy słowie „kluchy” myśli Doktora znów przeskoczyły dziwnym trafem na izbę lekarską.
Doktor zastanowił się i znów zupełnie przypadkowo z otchłani pamięci w świetle dziennym ukazało się
klasyczne pytanie szkolne z biologii: Kto z dzieci powie
nam dzisiaj, co nam daje krowa? No? Oczywiście mleko,
chociaż niezupełnie dobrowolnie.
A co nam dają izby lekarskie? Na tak postawione
pytanie jednoznaczna odpowiedź nie jest łatwa. Lekarze
byli bardziej zżyci z kasami chorych, potem z NFZ-em
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i ZUS-em, który zafundował im numery prawa wykonywania zawodu i umożliwił korzystanie z przywileju
wypisywania zwolnień, niż z izbami. A co takiego dają
nam izby? Za cholerę nie mógł sobie przypomnieć.
Dobrze, że takiego pytania nie ma na testowym do specjalizacji, bo jak nic można by polec. Może ten pomysł,
żeby wprowadzić legitymację lekarza, która uprawniałaby
do kupowania leków bez kolejki? – przypominał sobie
dawną izbową ideę. Na szczęście nie wypaliła, gdyż machanie chorym ludziom jakimś legitymacjami w aptece
mogło się skończyć zasłużonym linczem. Gdyby tak
legitymacja działała w innych sklepach…

A pacjentka już stała

Tak się zapętlił w szukaniu jakichś uzasadnień
logicznych, że nie spostrzegł wejścia do gabinetu pewnej
stałej pacjentki. Jako że pacjentka była stała, cała wizyta
miała przebieg mocno zrytualizowany. Najpierw pani
dzieliła się skrótem najnowszych wpadek lekarskich i błędów w sztuce, zarówno ogólnopolskich, jak i osiedlowych.
Potem następowało wyliczanie objawów, które zostały
zauważone przez panią i przepytywanie, czy Doktor
zaręczy, że to nie rak. A potem niewiasta rozwijała kartkę
z listą badań, na które miałaby ochotę. Nasz Doktor
nawet rozumiał te pacjentkę. Doskonale przystosowała
się do panującego modelu ochrony zdrowia.
Pacjentom mówi się głośno, że wszystko mają
zagwarantowane bezpłatnie. Jedyną przeszkodę stanowi
lekarz, który próbuje coś utrudniać…

Nie strugaj dziada!

W ogóle dzień był jakiś ciężki i od rana wisiała
nad gabinetem ciemna chmura. Nasz Doktor starał się
myśleć pozytywnie, ale widmo podwyżki składek na
izby lekarskie nie dawała mu spokoju. Jak ten kamyczek
w bucie. Nie potrafił tego logicznie wytłumaczyć. Czyżby
stracił właśnie poczucie bezpieczeństwa? Niby prezes
mówił, że nas na to stać, że potrzeba taka.
Nie strugaj dziada, rzuć trochę kasy – zabrzmiało
mu znienacka w uszach powiedzonko kolegi Nieztycha,
który nie tolerował, jak mu się nie postawiło obiadu
czy piwa. Aha, może to właśnie tak działa, żeby nie
strugać dziada.
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Pacjentka z wizją

Kolejna pacjentka też była stała i ponadto miała
własną wizję leczenia. Bóle głowy mają być leczone
u neurologa, nogi u reumatologa względnie ortopedy lub
chirurga naczyniowego, brzuch u gastrologa itd. W tym
schemacie nie było miejsca dla lekarza rodzinnego, poza
oczywiście wypisaniem kwitów na konsultacje specjalistów. Nasz Doktor usiłował nieśmiało tłumaczyć, że
sam może się zająć tym wszystkim, ale było to wołanie
rozpaczy. Pacjentka i tak wiedziała lepiej. Nasz Doktor
próbował jeszcze metody, którą był nabył na szkoleniach
lekarzy rodzinnych, a mianowicie nawiązania bliższego
kontaktu z pacjentem i wytłumaczenie na logikę i spokojnie, co i dlaczego. Miały dziać się cuda. Nie wiadomo
dlaczego ta metoda działała tylko na szkoleniach. Chcąc
nawiązać dobry kontakt, Nasz Doktor posłużył się
przenośnią, że niby np. jak pacjentka gotuje zupę, to
lekarz się nie wtrąca, czyli zgodnie z zasadą wzajemności dobrze by było, żeby przy leczeniu brać jednak pod
uwagę zdanie lekarza. Pacjentka popatrzyła, jak to się
mówi, spode łba i powtarzając to jest moje zdrowie, ja
nie przyszłam sobie na pogaduszki, tylko po skierowanie,
ostentacyjnie wyszła.
Nasz Doktor rozumiał oczywiście, że dla każdego
zdrowie jest największym skarbem, tym większym, że
za jego brak można uzyskać świadczenia pieniężne.
Poza tym wydało się, że Doktor przypadkowo
zna się na ludziach. Od pielęgniarki dowiedział się, że
pacjentka owa jest z zawodu kucharką i być może dlatego
porównanie nie poszło jej w smak.
Co za dzień! dumał Nasz Doktor. Sami problemowi nie do leczenia i nie do wyleczenia. I jeszcze te
nasze izby, które za nic nie chcą pójść w zapomnienie.
To stanowczo za wiele.

Pacjent, który się nie wygłupia

Passa trudnych pacjentów trwała w najlepsze. Kolejnym problemowym był stary wyjadacz przychodniany.
Nasz Doktor przyłapał się na marzeniu, że może
by tak ktoś nowy wreszcie zachorował…
Rzeczywistości nie dało się zaczarować. Pacjent
znany był z tego, że chciał się leczyć, ale nie brał leków,
chciał schudnąć, ale nie stosował diety i nie zamierzał
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się wygłupiać (to o ćwiczeniach fizycznych) i nie miał
zamiaru rzucić palenia, chociaż sam przyznawał, że może
i dobrze by było rzucić… Właśnie kolejny raz deklarował, że chce się za siebie wziąć. I kolejny raz okazywało
się, że chodzi mu o powtórzenie badań, a zwłaszcza
cholesterolu, które to badanie stało się wręcz fetyszem.
– A może oznaczymy poziom nikotyny – zaproponował zdesperowany Nasz Doktor.
– Na Fundusz? Zaciekawił się pacjent.
– Nie, prywatnie. Za prawdziwe pieniądze.
– Jak prywatnie, to nie.
– A nie pyta pan, czy to coś zmieni?
– Jak nie na Fundusz, to nie robię – powtórzył
jeszcze raz pacjent, który ufał tylko Funduszowi i potrafił
być konsekwentny w wymaganiu i w paleniu.
– No to teraz przejdźmy do diety…

Komu wolno gwizdać w kościele?

Miłym przerywnikiem była rozmowa ze staruszkiem, który wybierał się do sanatorium prywatnie, bo
co się będzie prosił funduszu. Nasz Doktor przecierał ze
zdumienia oczy. Więc tacy ludzie jednak istnieją.
– Ale proszę uważać z zabiegami, w pewnym
wieku należy dobierać je ostrożnie i z umiarem. Zresztą
będzie tam lekarz, który czuwa nad tym.
– A co mi tam – dziarsko wykrzyknął pacjent. –
Mam 85 lat! Już mi wolno gwizdać w kościele!
Doktor przyjrzał się pacjentowi na nowo. Będą
mieli z nim wesoło, bo skoro już może gwizdać w kościele,
to praktycznie może wszystko... A swoją drogą, chyba
przegapiłem jakieś zmiany…

Problem imiesłowowy

Na zakończenie dnia przyszła jeszcze pani Stanisława, która miała przewlekły problem imiesłowowy.
Używała imiesłowów rozrzutnie, konstruując dziwne
twory leksykalne. „Sądząc, iż musząc się pokazać” było
typowym jej zagajeniem. Do niej należało również: „Uważam, iż ponieważ” i „przyszedłszy się lecząc”. Obecnie po
wielu wizytach w przychodni nie stanowiła już żadnej
sensacji. Nasz Doktor, który chodził do tej samej podstawówki, miał wrażenie, że musiał opuścić którąś lekcję
polskiego. Stanisława oprócz tych śmiesznostek, które
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nie poddawały się żadnej terapii, nie była na szczęście
poważnie chora. Chodziło raczej o pewne problemy
nerwicowo-egzystencjalne. Poza tym lubiła się dzielić
najnowszymi wiadomościami z życia osiedla, a pamięć
i kojarzenie w tym względzie miała zgoła komputerowe.
Pielęgniarki nazywały Stanisławę poeszczotliwie „STASI”
i wielokrotnie pogłębiały u niej wywiad środowiskowy
o ciekawe i intymne szczegóły, których pacjentka-agentka
bynajmniej nie trzymała zazdrośnie w tajemnicy.

Keizen

Nasz Doktor zdał sobie sprawę, że zdarza mu się
wyłączać, gdy następują monologi na być może istotne dla życia osiedla tematy, ale nieistotne medycznie.
Uparcie przeżywał izby.
Ciekawe jak się ma do tego błądzenia myślami
w pracy filozofia „keizen” rodem z japońskich korporacji,
która każe stale podnosić kwalifikacje i przemyśliwać
nad usprawnieniem każdej czynności, tak żeby zabierała jak najmniej czasu. Był w tym słowie zaklęty cały
japoński perfekcjonizm. W naszym peozetowskim wydaniu keizen stanowiło nie lada wyzwanie w zderzeniu
z realnymi problemami.
Zbliżał się czas zamknięcia przychodni, a i pacjenci się już skończyli i doktor zaczął pakować swoje
gadżety na dyżur.

Na deser – fałszywy impotent

Na samym końcu, gdy podłoga w poradni była
już umyta i personel szykował się do wyjścia, wślizgnął
się jeszcze pan w kapeluszu i od razu skierował do
gabinetu Doktora.
– Ja proszę o ratunek – zagaił bez wstępu.
– A, to dobrze pan trafił – Nasz Doktor rozpromienił się na chwilę. – Niczym innym się tu nie zajmujemy,
a nawet koledzy z pogotowia ratunkowego zaczynają
być zazdrośni. Ale do rzeczy, do rzeczy.
– No więc mam kochankę.
– Gratuluję, gratuluję – Nasz Doktor czuł intuicyjnie, że musi wspierać pacjenta potrzebującego ratunku.
– A właściwie mam jej już dosyć. I powiedziałem
jej, że stałem się impotentem, żeby mi dała spokój.
– Sam pan na to wpadł? – zaciekawił się Doktor.
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– No, czyta się troszeczkę – z dumą odparł fałszywy impotent.
– I zadziałało? – Nasz Doktor był coraz bardziej
zaciekawiony przypadkiem pacjenta.
– A zadziałało. Kochanka poszła na skargę do żony.
Żona zamiast mnie bronić, powiedziała, że zasadniczo
to taki bardzo bojowy nigdy nie byłem. One sobie pogadały, a ja cierpię. Spotyka mnie przemoc domowa – tu
pacjent wskazał na brzuch.
– Był pan kopany po brzuchu – domyślił się Doktor.
– Gorzej. Normalny terror i przemoc domowa. Skończyły się obiady, kanapki do pracy, kolacyjki.
Schudłem 10 kilo.

– A czego pan oczekuje ode mnie? – Doktor starał
się nie zerkać na zegarek i żeglować do brzegu.
– Że jak przyjdzie żona, to pan doktor nie powie,
że ja tu byłem.
– Hmmm. Pokrętna logika. Ale dobrze, wszystko
dla dobra pacjenta zgodnie z kodeksem i wytycznymi.
Pacjent wyszedł bardzo zadowolony i Nasz Doktor
miał wrażenie, że właśnie ten pacjent był dziś najlepiej
leczony. Myśli znowu uleciały w stratosferę.
W duszy śpiewało mu rytmicznie „Keizen, zeizen,
zen zen”, które przeszło nieoczekiwanie w minorowe
„Izba, izba, ba, ba”.
Już dobrze, już dobrze, ciszej nad tą izbą.
Rafał Stadryniak
internista

Zdanie odrębne

Mowa oskarżycielska
w procesie Ludwika XVI
Louis Saint-Just

Przemówienie to, wygłoszone 13 listopada 1792 r., było pierwszym wystąpieniem
Saint-Justa na trybunie Konwencji Narodowej. Mowa Saint-Justa, wówczas 24-letniego
posła, przyczyniła się w dużym stopniu do przeciwdziałania manewrom i knowaniom
Żyrondy, usiłującej nie dopuścić do procesu króla.
Król winien być sądzony jako wróg
Obywatele! Celem moim jest dowieść, że król
może być sądzony; że obie opinie, a więc zarówno twierdzenie Morissona, że król jest nietykalny, jak i zdanie
komisji, że winien być on sądzony jako obywatel, są
równie fałszywe. Króla sądzić trzeba według zasad nie
mających nic wspólnego ani z jedną, ani z drugą opinią.
Komisja prawodawcza, która wygłaszała wobec
was zdrowe sądy o czczej nietykalności króla i o zasadach
odwiecznej sprawiedliwości, nie przedstawiła wam, jak
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się zdaje, wszystkich wniosków wynikających z tych
zasad. Stąd też przedłożony przez nią projekt dekretu
nie wypływa z przyjętego założenia i zatraca wskutek
tego swą siłę.
Jedynym celem komisji było przekonanie was, że
król winien być sądzony jako zwykły obywatel; ja zaś
stoję na stanowisku, że król winien być sądzony jako
wróg; że chodzi nam nie tyle o to, by go sądzić, ile o to,
by go zwalczyć. A ponieważ nie jest on już niczym
w umowie, która jednoczy wszystkich Francuzów,
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winniśmy go sądzić według procedury opartej nie na
prawie cywilnym, lecz na prawie narodów.
Ten brak rozróżnienia pociągnąłby za sobą, jako
skutek, poświęcenie samej zasady dla formy, co prowadziłoby do bezkarności króla, ześrodkowywałoby zbyt
długo uwagę na jego osobie i mogłoby robić wrażenie
przesadnej i niesłusznej surowości wyroku. Przekonałem
się już nieraz, że niewłaściwie zastosowana ostrożność
i zbytnia powolność są właśnie najwyższą nieostrożnością,
i uważam, że przeciąganie sprawy króla jest złem niemal
tak wielkim, jak zwlekanie z wydaniem praw. Może
kiedyś ludzie, równie dalecy od naszych przesądów, jak
my dalecy jesteśmy od przesądów Wandalów, dziwić się
będą barbarzyństwu epoki, w której sprawa sądu nad
tyranem miała w sobie coś religijnego. Może dziwić się
będą, że lud, który miał sądzić tyrana, podniósł go do
godności obywatela przed rozpatrzeniem jego zbrodni;
że bardziej troszczył się o to, co o nim powiedzą, niż
o to, co ma zrobić, a z przestępcy najgorszego rodzaju,
bo ciemiężyciela, uczynił, że tak powiem, męczennika
swej dumy.
Dziwić się będą kiedyś, że w wieku XVIII zacofanie było większe niż w epoce Cezara. Wtedy tyran
zgładzony został wobec całego senatu, bez wszelkich
formalności poza dwudziestu trzema uderzeniami
sztyletu, bez powoływania się na inne prawa poza wolnością Rzymu. Dziś natomiast ze wszelkimi względami
prowadzi się proces zabójcy ludu, zabójcy schwytanego
na gorącym uczynku z ręką we krwi, z ręką w zbrodni!
Oszczędzając tyrana,
nie zbudujemy republiki
Ci sami ludzie, którzy będą sądzili Ludwika, mają
wznieść gmach Republiki. Ale ci, którzy przywiązują
wagę do sprawiedliwego ukarania króla, Republiki nigdy nie zbudują. Wielką przeszkodą dla wolności jest
subtelność naszych umysłów i przeczulenie charakterów.
Skłonni jesteśmy upiększać wszystkie błędy, a prawda jest
najczęściej tylko wyrazem naszych upodobać.
Odczytany tu raport komisji jest tego przykładem.
Morisson może służyć za przykład jeszcze wyraźniejszy:
dla niego wolność i suwerenność narodów są jedynie
sprawą praktyczną. Ustalono zasady, a nie zatroszczono
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się o ich naturalne konsekwencje. Od chwili wygłoszenia raportu komisji zapanowała niepewność. Każdy
oceniał proces ze swego punktu widzenia. Jedni zdają
się obawiać późniejszych skutków swej odwagi; drudzy
nie wyrzekli się monarchii; inni żywią obawę, że dając
przykład cnoty scementuje się opinię publiczną; innym jeszcze brak energii w działaniu. Kłótnie, intrygi,
złośliwość i gniew, które na przemian wyprawiają swoje
harce, są albo przebiegle obmyślonym hamulcem dla
rozwinięcia energii, której tak bardzo potrzebujemy,
albo dowodem bezsilności ducha ludzkiego. Musimy
więc iść śmiało ku naszemu celowi i, jeśli pragniemy
Republiki, przystąpić do dzieła z całą powagą. Sądzimy
się nawzajem bardzo surowo, powiedziałbym nawet, że
z gniewem i namiętnością. Myślimy o tym, jak by pokierować energią ludu i wzmocnić dążenie do wolności,
a tymczasem pobłażamy wspólnemu wrogowi, i każdy,
bądź to powodowany słabością, bądź też zamieszany
w zbrodnię, zwleka z wymierzeniem pierwszego ciosu.
Szukamy wolności, a jedni wobec drugich stajemy się
niewolnikami! Szukamy natury, a żyjemy uzbrojeni po
zęby, jak opanowani szałem dzicy ludzie. Pragniemy
Republiki, niepodległości i jedności, a jesteśmy rozbici
i oszczędzamy tyrana.
Obywatele! Jeżeli lud rzymski po sześciuset
latach panowania cnót obywatelskich i nienawiści do
tyranów, jeżeli Wielka Brytania po śmierci Cromwella, pomimo jego niespożytej energii, ujrzała znowu
zmartwychwstałych królów — jakże ci z nas, którzy są
dobrymi obywatelami i przyjaciółmi wolności, nie mają
się zatrwożyć widząc, że topór drży w naszych rękach
i że lud już w pierwszym dniu wolności czci pamięć własnych kajdan! Jaką Republikę chcecie zbudować wśród
naszych walk wewnętrznych i naszej wspólnej słabości?
Pakt z królem jest przeciwny
naturze
Mam wrażenie, że poszukuje się ustawy, która
by pozwoliła ukarać króla, a przecież jeśli w ustroju,
z którym zrywamy, istniał człowiek nietykalny, to był
nim właśnie w mniemaniu obywateli monarcha. Lecz
między królem a ludem nie uznaję już obecnie żadnej
więzi naturalnej. Jest rzeczą możliwą, że naród, układając
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klauzule umowy społecznej, nadaje swym urzędnikom
charakter, który by zmuszał wszystkich obywateli do
poszanowania praw. Ale jest to przeprowadzane w interesie ludu. Wbrew niemu nie można nadać żadnemu
urzędowi tego czy innego charakteru, bo naród może
to w każdej chwili odwołać. Obywatele wiążą się ze
sobą umową, suweren natomiast nie jest żadną umową
związany. Panujący nie miałby nad sobą sędziego, byłby
więc tyranem. Nietykalność Ludwika nie może rozciągać
się poza jego zbrodnie i poza granice rewolucji, bo gdyby
się go jeszcze i teraz uważało za nietykalnego czy nawet
tylko podawało się w wątpliwość tę sprawę, wynikałoby
z tego, obywatele, że król nie mógłby być pozbawiony
tronu i miałby nadal możność uciskania nas pod odpowiedzialnością za ten stan rzeczy samego narodu.
Pakt jest umową między obywatelami, a nie
umową z rządem. Dla tego, kto nie jest w niej stroną,
umowa nie istnieje, a więc i Ludwik, który nie był stroną
w pakcie z narodem, nie może być sądzony według ustaw
obowiązujących. Ów pakt do tego stopnia miał charakter
ciemiężycielski, że zobowiązywał tylko obywateli, a nie
króla. Pakt taki nie mógł być ważny, wszystko bowiem,
co nie ma sankcji moralnej i jest przeciwne naturze, nie
może być legalne, nie może mieć mocy prawnej.
Oto motywy, które uzasadniają sądzenie króla
nie jako obywatela, lecz jako buntownika. A ponadto
— jakimże prawem mógłby on powoływać się na nasze
zobowiązanie sądzenia go jako obywatela, jeśli sam
złamał jedyne zobowiązanie, jakie wobec nas przyjął,
zobowiązanie chronienia nas? Czy nie byłoby to
ostatnim aktem tyranii domagać się sądu na podstawie
praw, które sam zniszczył? I gdybyśmy wyrazili naszą
zgodę na sądzenie go według praw obowiązujących,
to znaczy jako obywatela, on na tej samej podstawie
sądziłby nas, sądziłby sam lud.
Król nie jest obywatelem
Ja osobiście jestem przeciwny półśrodkom: ten
człowiek musi albo panować, albo umrzeć. Będzie on
wam dowodził, że wszystko, co zrobił, zrobił dla zachowania [władzy], która mu została powierzona. Wdając
się z nim w te dyskusje, nie będziecie mogli żądać od
niego rachunku z jego ukrytej złośliwości. Zgubi on was
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w błędnym kole, któreście sami w oskarżeniu swoim
zakreślili.
Obywatele! Oto w jaki sposób uciśnione ludy
dobrowolnie, przez własną dumę, nakładają na siebie
nierozerwalne więzy, podczas gdy jedynym punktem
wyjścia dla praw powinny być zasady moralności i
użyteczności powszechnej. Przywiązuje się wagę do
swoich błędnych poglądów, zabawia się w polemiki,
zamiast iść prostą drogą ku prawdzie.
Jakiej procedury, jakich dochodzeń chcecie się
trzymać wobec postępków i zgubnych zamysłów króla?
Uznawszy przede wszystkim, że nie jest on nietykalny wobec suwerennego narodu, przestańmy widzieć
w nim króla wobec jego zbrodni wypisanych wszędzie
krwią ludu, krwią waszych obrońców, która spłynęła
aż do stóp waszych i spryskała ten wizerunek Brutusa.
Ludwik uciskał wolny naród, okazał się jego wrogiem,
nadużywał praw, musi więc umrzeć, by zabezpieczyć
spokój ludu, skoro w jego zamiarach leżało zdobycie
własnego spokoju poprzez ucisk obywateli. Czyliż nie
zrobił on przeglądu wojska, zanim go użył?
Czyż nie uciekł sam, zamiast zabronić mu użycia
broni? Co zrobił król dla powstrzymania wściekłości
swoich żołnierzy? Proponują wam, by go sądzić jako
obywatela, kiedy wy sami przyznajecie, że on obywatelem nie był i że zamiast bronić ludu, poświęcał go dla
własnych korzyści.
Powiem więcej. Konstytucja uznana przez króla
nie obowiązywałaby obywateli. Nawet przed jego zbrodnią mieli oni prawo pozbawić go władzy i wypędzić.
Sądzić króla jako obywatela? Te słowa zadziwią trzeźwą
potomność. Sądzić — znaczy stosować prawo. Prawo
związane jest z pojęciem sprawiedliwości. Jakiż może
być związek między ludzkością a królami? Co wspólnego
z narodem francuskim ma Ludwik, by go oszczędzać po
dokonanej przezeń zdradzie?
Monarchia jest wieczystą zbrodnią
Człowiek o szlachetnej duszy powie w innych
czasach, że król winien być sądzony nie za zbrodnie
popełniane w wykonaniu władzy, ale za sam fakt, że był
królem, nic bowiem na świecie nie może uprawomocnić tej uzurpacji. Monarchia, jakimikolwiek
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otaczałaby się iluzjami, na jakiekolwiek powoływałaby
się umowy, jest wieczystą zbrodnią i każdy ma prawo
przeciwko niej powstać i wystąpić zbrojnie. Ona jest
jednym z tych zamachów, którego nawet zaślepienie
całego narodu nie może usprawiedliwić. Naród ten przez
przykład, jaki daje, staje się zbrodniarzem wobec natury,
która obdarza wszystkich ludzi tajemnym posłannictwem
niszczenia tyranii na całym świecie.
Nie można panować i być bez winy: szaleństwo
panowania jest zbyt oczywiste. Każdy król jest buntownikiem i uzurpatorem. Czyż sami królowie traktowali
inaczej rzekomych uzurpatorów swojej władzy? Czyż
nie wytoczono procesu pamięci Cromwella? A wszakże
Cromwell nie był uzurpatorem w większym stopniu
niż Karol I. Gdy bowiem naród jest tak nikczemny, że
pozwala tyranom rządzić sobą, władza staje się prawem
pierwszego lepszego i nie jest ani bardziej święta, ani
bardziej prawowita na tej lub innej głowie.
Oto są rozważania, o których naród szlachetny
i republikański nie może zapominać, kiedy chodzi o sąd
nad królem.
Mówią nam, że król powinien być sądzony przez
trybunał, jak inni obywatele... Ale trybunały ustanowione zostały wyłącznie dla członków społeczeństwa i nie
bardzo rozumiem, jaką drogą i przez jakie zlekceważenie zasad, na których opierają się instytucje społeczne,
trybunał miałby być sędzią między królem a suwerenem? W jaki sposób sąd miałby możność restytuować
ojczyźnie władcę i odpuścić mu winy, w jaki też sposób
wola powszechna zostałaby powołana przed trybunał?
Powiedzą wam, że wyrok będzie ratyfikowany
przez lud. Ale skoro lud ma ratyfikować wyrok, dlaczegóżby sam nie miał sprawować sądu? Gdybyśmy
nie odczuwali słabości tych argumentów, bylibyśmy
niewolnikami bez względu na formę rządu, jaką byśmy
wprowadzili. Suweren nie byłby nigdy na właściwym
miejscu, ani urzędnik na swoim, a naród nie miałby
żadnej gwarancji przeciwko uciskowi
Król jest cudzoziemcem wobec narodu
Obywatele! Trybunał, który ma sądzić Ludwika,
nie jest normalną instytucją sądową. To jest rada, to
jest naród, to jesteście wy, a prawa, na których mamy
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się opierać, są prawami narodów. To wy macie sądzić
Ludwika, ale nie możecie być wobec niego i trybunałem
sądowym, i przysięgłymi, i oskarżycielami. Ta procedura
uczyniłaby sąd niesprawiedliwym, a król, traktowany
jako obywatel, nie mógłby być sądzony przez tych
samych ludzi, którzy go oskarżają. Ludwik jest wśród
nas cudzoziemcem. Nie był on obywatelem przed popełnieniem zbrodni: nie posiadał praw wyborczych, nie
mógł nosić broni. Tym bardziej więc nie jest nim po
zbrodni! Nie byłożby to nadużyciem sprawiedliwości
robić z niego obywatela po to, by go skazać? Z chwilą
popełnienia zbrodni człowiek wyłącza się ze społeczeństwa; miałżeby Ludwik wejść do społeczeństwa przez
zbrodnią? Powiem wam więcej: gdybyście uznali króla
za zwykłego obywatela, nie moglibyście go już dosięgnąć.
O jakich obowiązkach z jego strony moglibyście mówić
mu w dzisiejszym stanie rzeczy?
Obywatele! Jeżeli pragniecie, aby Europa podziwiała sprawiedliwość waszego sądu, oto są zasady, na
których winien się on oprzeć. Te natomiast, które proponuje komisja, byłyby pomnikiem niesprawiedliwości.
Formy w procesie są hipokryzją; osądzą was według
zasad, których byliście wyrazicielami.
Zawsze będę miał na uwadze, że w takim samym
duchu, w jakim sądzony będzie król, zbudowana zostanie Republika. Zasady, na których oprzecie wasz wyrok,
staną się zasadami waszych instytucji. A filozofia, jaką
zastosujecie przy tym wyroku, będzie miarą wolności,
jaką wprowadzicie do konstytucji.
Powtarzam: nie można sądzić króla według praw
krajowych lub raczej praw społeczeństwa. Sprawozdawca
komisji słusznie wam to oświadczył, ale myśl ta zbyt
wcześnie zgasła w jego duszy i nie przyniosła owocu.
W ustawach Numy nie było żadnych podstaw do sądzenia
Tarkwiniusza ani w ustawach angielskich do sądzenia
Karola I. Sądzono ich zgodnie z prawem narodów: siłą
odparto siłę, usunięto cudzoziemca i wroga. I to właśnie
zalegalizowało te czyny, a nie czcze formalności, które
opierają się jedynie na zgodzie obywatela, wyrażonej
w umowie społecznej.
Mojej woli osobistej nie przeciwstawię nigdy woli
powszechnej, będę zawsze chciał tego, czego chce naród
francuski albo większość jego przedstawicieli. Ponieważ
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jednak wola moja stanowi część prawa, które jeszcze
nie zostało uchwalone, wypowiadam się tutaj otwarcie.
Nie wystarczy twierdzić, że wynika z samej
natury sprawiedliwości wieczystej, iż suwerenność jest
niezależna od istniejącej formy rządu, i wyprowadzać
stąd wniosek, że król powinien być sądzony; trzeba
jeszcze sądzić go zgodnie z duchem prawa naturalnego
i zgodnie z ideą suwerenności [ludu]. Nie będziemy mieli
Republiki, jeśli nie rozróżnimy tych pojęć, gdyż regulują
one wszystkie składniki porządku społecznego, tak jak
natura tworzy życie z połączenia różnych elementów.
Ludwik XI powinien być sądzony
jako wrogi cudzoziemiec
Mówiąc to wszystko, pragnę wam dowieść, że
Ludwik XVI winien być sądzony jako wrogi cudzoziemiec. Dodam jeszcze, że nie jest rzeczą konieczną, aby
wyrok śmierci na niego został poddany sankcji ludu.
Lud bowiem może wolą swoją narzucać prawa, gdyż
mają one na celu jego szczęście; ale nawet lud nie jest
władny zmazać zbrodnie tyranii, bo każdy człowiek
ma w stosunku do tyrana swoje własne prawa. I żaden
akt suwerena nie może zmusić obywatela, by tyranowi
przebaczył.
Waszą jest więc rzeczą zadecydować, czy Ludwik
jest wrogiem ludu francuskiego i czy jest mu obcy. Gdyby

wasza większość rozgrzeszyła go, wyrok ten powinien
by podlegać sankcji ludu. Jeżeli bowiem żaden obywatel
nie może być przez akt suwerenny zmuszony do przebaczenia królowi, to tym bardziej suweren nie może
być związany decyzją żadnej instytucji.
Ludwik był drugim Katyliną. Jego zabójca, tak jak
konsul Rzymu, uważałby się za zbawcę ojczyzny. Ludwik
walczył z narodem i został zwyciężony. Jest barbarzyńcą,
cudzoziemcem, jeńcem wojennym. Przejrzeliście jego
podstępne zamiary; widzieliście jego armię. Zdrajca nie
był królem Francuzów, był królem kilku spiskowców.
Zarządzał tajne pobory rekruta, miał swoich prywatnych urzędników. Obywateli uważał za niewolników,
skazywał w tajemnicy wszystkich ludzi wartościowych
i odważnych. On jest mordercą z Bastylii, z Nancy, z Pola
Marsowego, z Tournay i Tuilerii. Jakiż wróg, jakiż cudzoziemiec uczynił nam więcej zła od niego? Trzeba go
sądzić szybko: wymaga tego rozsądek i zdrowa polityka.
Jest on czymś w rodzaju zakładnika dla łotrów. Usiłuje
się wzbudzić litość, wkrótce będzie się kupowało łzy;
wszelkimi sposobami będą się starali zainteresować nas,
a nawet przekupić. Ludu francuski, jeżeli król będzie
rozgrzeszony, pamiętaj, że przestaniemy być godni twego
zaufania i będziesz nas mógł oskarżyć o przewrotność.
Louis Saint-Just
http://maopd.files.wordpress.com/2012/02/louis-saint-just-mowa-w-obronie-robespierrea-1794.pdf

NOWOŚCI
Dieta i ruch chronią przed udarem
Na łamach „Neurology”
ukazał się artykuł zatytułowany
Healthy diet and lifestyle and risk
of stroke in a prospective cohort
of women. Autorzy, dr S.C.Larsson i wsp. ze Szwecji przeprowadzili badanie na 31 696 kobietach znajdujących się rejestrze
Swedish Mammography Cohort.
Pacjentkom zadawano pytania
ankietowe na temat diety i stylu
życia. Do grupy niskiego ryzyka
zaliczono kobiety:
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1) stosujące zdrową dietę
2) spożywające umiarkowane ilości alkoholu (5-15 g na dobę)
3) nigdy niepalące papierosów
4) uprawiające ćwiczenia fizyczne (spacery, jazda na
rowerze ≥40 min dzienne
lub ćwiczenia fizyczne ≥1 h
tygodniowo)
5) mające BMI poniżej 25 kg/m2.
W ankietowanej grupie
wystąpiły 1554 udary mózgu
w ciągu 10,4 lat obserwacji.

Zagrożenie udarem było tym
mniejsze, im więcej parametrów zdrowego stylu życia występowało u danej osoby. Gdy
występował jeden parametr,
wskaźnik ryzyka wystąpienia
udaru mózgu wynosił 0,72;
gdy występowały dwa parametry, wskaźnik ten wynosił
0,67; gdy występowały trzy
parametry, wskaźnik wynosił
0,57; gdy występowały cztery
parametry, wskaźnik obniżał

się do 0,54 i gdy występowało
pięć parametrów, wskaźnik
wynosił 0,38.
Tak więc najmniej zagrożona udarem mózgu jest stosująca zdrową dietę, szczupła
kobieta, nigdy niepaląca papierosów, ćwicząca aktywnie
i wypijająca jednego lub dwa
drinki dziennie.
Źródło: http://www.neurology.
org/content/early/2014/10/08/
WNL.0000000000000954
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Czynniki ryzyka towarzyszące
nadciśnieniu tętniczemu
Krystyna Knypl

Nadciśnienie tętnicze bardzo rzadko jest izolowanym czynnikiem ryzyka. U większości pacjentów zwykle pozostaje skojarzone z innymi czynnikami ryzyka, takimi
jak otyłość, zespół metaboliczny, bezdech senny, zaburzenia metabolizmu glukozy,
cukrzyca, hiperuricemia. Lista czynników ryzyka jest listą otwartą.
Nadwaga i otyłość
Częstość występowania nadwagi i otyłości ciągle
narasta – szacuje się, że około 10% populacji dorosłych
osób cierpi na otyłość i około 23% na nadwagę.U osób
tych nadciśnienie tętnicze jest współistniejącym czynnikiem ryzyka w 34-65% w zależności od stopnia nasilenia
otyłości. Częstość występowania otyłości w Stanach
Zjednoczonych jest większa i ciągle narasta. Najwięcej
osób otyłych jest w przedziale wiekowym 45-64 lat: 30,6%
w roku 2009 oraz 31% w roku 2010. Nieco zwiększył się
odsetek otyłych mężczyzn z 27,8% w 2009 roku do 28,3%
w 2010 roku. Rozkład częstości występowania otyłości
dla przedstawicieli poszczególnych ras jest zróżnicowany. Wśród przedstawicieli rasy białej wynosi on 25,6%,
wśród rasy czarnej 35,8%, wśród rasy azjatyckiej 8,0%
oraz wśród rasy latynoskiej 28,4%.
Stany te rozwijają się w następstwie zaburzenia równowagi między ilością energii dostarczanej
z codziennym pożywieniem a energią wydatkowaną
przez organizm. Nadmierna podaż energii prowadzi
początkowo do powstania nadwagi, a jeżeli nie zostaną
podjęte działania korekcyjne – do otyłości.
Rozróżniamy dwa typy otyłości: brzuszną i udowo-pośladkową. W otyłości brzusznej zgromadzenie
nadmiaru tkanki tłuszczowej ma miejsce w obszarze bioder i jamy brzusznej. Otyłość brzuszna (określana także
mianem centralnej, wisceralnej, androidalnej lub typu
jabłko) częściej występuje u mężczyzn. Prostą metodą
dla określenia typu otyłości jest oznaczenie wskaźnika
talia/biodra (ang. waist hip ratio – WHR). Otyłość
brzuszną rozpoznajemy u mężczyzn, gdy wskaźnik
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WHR >1,0, a u kobiet gdy wskaźnik WHR >0,8. Niekiedy
otyłość brzuszna bywa oceniana tylko na podstawie
obwodu talii – u mężczyzn gdy obwód talii >102 cm
oraz u kobiet gdy obwód talii >88 cm.
Stopień nadwagi lub otyłości można również określić, oznaczając indeks masy ciała, czyli BMI. Jest to masa
ciała w kilogramach podzielona przez wzrost wyrażony
w metrach podniesiony do kwadratu. Za prawidłowe
wartości BMI uważa się 20,0-24,9 kg/m2, o nadwadze
mówimy, gdy wartości BMI wynoszą 25,0-29,9 kg/m2,
a o otyłości przy wartościach powyżej 30,0 kg/m2.
Nadwaga i otyłość narastają w sposób epidemiczny w większości społeczeństw przemysłowych, które
lepiej byłoby określać nadmiernie konsumpcyjnymi.
Literatura donosi o znacznym nasileniu otyłości w Stanach Zjednoczonych. Dorośli coraz częściej
cierpią na otyłość olbrzymią, a nadwaga zaczyna
dotykać również młodzież i dzieci. Dane dotyczące
Polski pochodzą z 2001 roku. W badanych dwóch
populacjach zamieszkujących Warszawę i województwo tarnobrzeskie stwierdzano narastający z wiekiem
odsetek nadwagi i otyłości. Standaryzowany na wiek
odsetek otyłości BMI ≥ 30,0 w populacji Warszawy
wynosił 26% wśród mężczyzn i 24% wśród kobiet.
Poziom wykształcenia nie wpływał istotnie na częstość występowania otyłości. Informacja ta nie jest
zaskakująca, ponieważ najrzadziej przestrzeganym
zaleceniem żywieniowym wśród pacjentów z nadciśnieniem, niezależnym od stopnia wykształcenia
było ograniczanie objętości spożywanego pożywienia. Ponad 65% badanych nie przestrzegało zasady
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ograniczania objętości spożywanych posiłków. Nie
należy sądzić, że nadciśnieniowcy mają diametralnie
odmienne nawyki żywieniowe od reszty społeczeństwa.
Przyczyny nadwagi lub otyłości mają złożoną
naturę. Poza czynnikami środowiskowymi, do których
należy zaliczyć jako podstawowe: złe nawyki żywieniowe
oraz niską aktywność fizyczną, poszukuje się innych
powodów. Trwają intensywne badania nad genetycznym
uwarunkowaniem nadwagi i otyłości. Obecnie ponad 430
genów jest wiązane przez różnych badaczy z otyłością
lub nadwagą. Niezależnie od wyników dalszych badań
największy kawałek prawdy leży na talerzu.
Wpływ zmniejszenia wagi na wysokość ciśnienia krwi jest różny – w krótkich odstępach czasu
ubytkowi wagi towarzyszy obniżenie ciśnienia krwi,
natomiast zdania na temat długotrwałego wpływu
są podzielone. Reakcja poszczególnych osób na postępowanie mające na celu obniżenie wagi ciała jest
różna, zależna od wielu zmiennych czynników, takich
jak schorzenia współistniejące, profil genetyczny czy
stosowane leczenie farmakologiczne, utrzymanie
wagi ciała na nowym poziomie i w związku z tym
wpływ na ciśnienie krwi jest również zróżnicowana.
Na podstawie 10 największych prób klinicznych dotyczących wpływu redukcji wagi ciała na wysokość
ciśnienia krwi stwierdzono, że ubytek wagi odnotowywany w tych badaniach i wynoszący średnio od -0,1
do -8,6 kg związany był z obniżeniem ciśnienia krwi
o 0,6 do 9,5 mmHg. Autorzy raportu stwierdzają we
wnioskach końcowych, że krótko- i średnioterminowe
interwencje (6 miesięcy – 3 lata) powodujące ubytek
wagi średnio o 3-9% związane są z umiarkowanym
obniżeniem ciśnienia krwi.
Zespół bezdechu podczas snu
Zespół ten można rozpoznać w razie wystąpienia co najmniej pięciu epizodów bezdechu trwających
nie mniej niż 10 sekund (lub dłużej) podczas jednej
godziny snu, którym towarzyszy senność podczas dnia.
Bezdech podczas snu występuje u około 2% kobiet i 4%
mężczyzn. Częściej zdarza się u otyłych mężczyzn. Osoby,
które chrapią, mają większą liczbę epizodów bezdechu
podczas snu, przekraczającą zwykle 15 zdarzeń w ciągu
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jednej godziny. Zaburzenia powstają w wyniku upośledzenia drożności górnych dróg oddechowych wskutek
powiększonych migdałków, pogrubiałej lub skrzywionej
przegrody nosowej lub wydłużonego podniebienia miękkiego. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego
u osób z zespołem bezdechu jest zwiększona zdaniem
różnych autorów 1,37-4,15-krotnie. Wśród przyczyn
powstawania nadciśnienia u osób z zespołem bezdechu podczas snu wymienia się zwiększoną aktywność
układu współczulnego, wzrost stężenia endoteliny-1,
a także upośledzenie wazodylatacji w odpowiedzi na
różne bodźce.
Zmiany metabolizmu glukozy
W warunkach normalnego żywienia dostarczane
jest do organizmu 200-300 g węglowodanów dziennie,
głównie w postaci cukrów złożonych. Pod wpływem
enzymów podlegają one rozkładowi na cukry proste,
które wchłaniane są w jelicie cienkim i transportowane
przez krew do wątroby. W komórkach wątrobowych
część wchłoniętej glukozy jest składowana w postaci
glikogenu, a reszta jest dostarczana krwiobiegiem do
innych tkanek.
W regulacji stężenia glukozy uczestniczy kilka
hormonów. Dominującą rolę wśród nich odgrywa
insulina. Pobudza ona wychwytywanie glukozy przez
tkanki i syntezę glikogenu, a hamuje wytwarzanie glukozy w wątrobie. Działanie przeciwstawne do insuliny
wywierają glukagon, adrenalina, kortyzol i hormon
wzrostu. Do podwyższenia stężenia glukozy we krwi
dochodzi, gdy nie jest wydzielana odpowiednia ilość
insuliny.
Poza zaburzeniami metabolizmu glukozy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może dochodzić do
rozwoju insulinooporności, na którą wskazuje podwyższone stężenie glukozy na czczo i po posiłku, podwyższone stężenia trójglicerydów i obniżone stężenie HDL.
Insulinooporność jest to stan zmniejszonej reaktywności obwodowych tkanek i narządów, zwłaszcza
mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej i wątroby na
działanie insuliny. Mechanizm, w którym dochodzi do
rozwoju insulinooporności i następczej hiperinsulinemii
nie jest do końca wyjaśniony ani jednorodny. Brane jest
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pod uwagę upośledzenie działania insuliny w mięśniach
szkieletowych, zmiany błon komórkowych upośledzające transport insuliny oraz pobudzenie układu współczulnego. Mimo upośledzenia wrażliwości niektórych
tkanek, nerki pozostają wrażliwe na działanie insuliny,
w związku z tym w miarę nasilania się hiperinsulinemii
zwiększa się zwrotne wchłanianie jonów sodowych
w kanalikach bliższych.
Hiperinsulinemia powoduje w tkance naczyniowej zwiększenie uwalniania endoteliny, gromadzenia
lipidów w makrofagach, proliferacji i migracji miocytów
oraz syntezy macierzy pozakomórkowej.
Zaburzenia lipidowe
Hipercholesterolemia jest najczęstszym zaburzeniem gospodarki lipidowej u pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym. Często podwyższonemu stężeniu cholesterolu towarzyszy hipertrójglicerydemia oraz obniżenie
stężenia HDL cholesterolu. Zaburzenia lipidowe na ogół
występują w skojarzeniu z innymi czynnikami ryzyka.
Hiperuricemia
Podwyższone stężenie kwasu moczowego jest
często spotykanym zaburzeniem u chorych na nadciśnienie tętnicze. Częstość hiperuricemii jest różna

w poszczególnych populacjach (3-54%), donosi się
o częstszym występowaniu tego zaburzenia u leczonych
niż nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
W obserwacjach własnych stwierdzano podwyższone
stężenie kwasu moczowego u 17% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Przyczyną wystąpienia hiperuricemii jest upośledzenie wydalania kwasu moczowego przez nerki.
Związane jest to ze wzrostem oporu obwodowego prowadzącym do zmniejszenia przepływu krwi przez korę
nerek i w konsekwencji do zmniejszenia klirensu kwasu
moczowego. Dowodem potwierdzającym ten mechanizm
patogenetyczny są dane o znacznym zmniejszeniu klirensu kwasu moczowego u pacjentów z jednostronnym
zwężeniem tętnicy nerkowej.
W badaniach prospektywnych donoszono o występowaniu dodatniej korelacji pomiędzy stężeniem
kwasu moczowego a rozwojem nadciśnienia tętniczego.
Badanie populacji Framingham nie wykazało przyczynowej roli kwasu moczowego w rozwoju choroby wieńcowej
i zgonach z przyczyn sercowo-naczyniowych. Stężenie
kwasu moczowego wykazuje znamienną korelację z BMI
i SBP gabinetowym.
Krystyna Knypl
internista-hipertensjolog

NOWOŚCI
Redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy” w radiu TOK FM
18 października 2014 r.
Krystyna Knypl, redaktor

naczelna „Gazety dla Lekarzy”, uczestniczyła w audy-

cji radiowej stacji TOK FM.
Tematem rozmowy z red.
Anna Gmiterek-Zabłocką
było orzeczenie sądu okręgowego w Lublinie w sprawie
lekarza, który podczas pełnienia obowiązków służbowych
został przez osobę towarzyszącą pacjentowi obrzucony
faszystowskimi obelgami
( http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,16812743,_____i_
wtedy_uslyszalem__ze_jestem_
doktorem_Mengele.html#MT).
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Na podstawie nagrania radiowego powstał artykuł ( http://www.tokfm.pl/
Tokfm/1,135821,15049276,_Mam_
pozwac_sad_do_sadu____czyli_jak_nieterminowo,,,1405263.
html).

Audycja została wyemitowana 26 października. W nagraniu uczestniczył także
Dariusz Zbroja, zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich.
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Na dyżurze, po dyżurze

Sticks and stones
Will break my bones
But words will never hurt me
(children’s rhyme*)

Profesjonalizm
w medycynie
z perspektywy
ogródków
działkowych
Rafał Stadryniak = @Grypa

Dlaczego akurat z perspektywy ogródków?
Otóż jest to niedoceniane opiniotwórcze
środowisko. Niebranie go pod uwagę przyczyniło się do okulania niejednej władzy.
Na pewno jest jakiś geniusz loci w tej pozornie trywialnej lokalizacji…

N

asz Doktor był jawnie zapracowany, ale cały czas
myślał tylko, jak by się tu urwać z łańcucha. Kolega
Nieztych mimochodem podrzucił temat, że na działkach
są fantastyczne werandy, które nadają się do intymnych
spotkań z dala od ciekawskich oczu. Do tego Pszczółka
wygadała się, że jej babcia, zresztą pacjentka Doktora,
ma taką zaciszną budowlę ogrodową na osiedlowym
działkowisku. W spotkaniu po pracy główną rzeczą jest
zachowanie incognito. Ogródki wydawały się idealne,
tylko trzeba było doczekać weekendu. A lekko nie było.
Aż wreszcie wszystkie chmury z całego tygodnia się rozstąpiły i wyjrzała sobota. To dziś – szeptało
Doktorowi do ucha – wreszcie luz blus i anonimowość.
Nieztych trochę się spóźnił, bo wracał wprost z policji,

*http://en.wikipedia.org/wiki/Sticks_and_Stones_%28nursery_rhyme%29
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Rys. Zen

gdzie składał wyjaśnienia w sprawie, której kompletnie
nie pamiętał.
– Oni tam w ogóle nie zwracają na to uwagi, że
nikt nic nie wie – poskarżył się Nieztych. – Ale za to
jak mnie tam wszyscy lubią!
Doktor pokiwał głową, bo wiara Nieztycha w powszechne uwielbienie była ogólnie znana i stanowiła
część jego osobowości.
– A co chcieli, oprócz, co oczywiste, zobaczenia
ulubionego doktora?
– A jakieś afery, pieczątki, recepty…
– Ach, recepty – wszyscy pokiwali głowami ze
zrozumieniem i połączyli się w bólu.
– Oficer mówił, że to rutynowe przesłuchanie, i że
mają już lekarzy po dziurki w nosie, z wyjątkiem mnie,
ma się rozumieć – zakończył Nieztych nieświadomym
cytatem z Misia Uszatka.
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Wkręt w altanie

Żeby odegnać zmory z pracy, pozostało tylko
poszukać babcinej altanki. Od początku było idealnie.
Altana babci okazała się solidną budowlą, zadaszoną
przyzwoicie, zamkniętą i zagrodzoną z zachowaniem
wszelkich standardów intymności. W ogródku rosły
półprodukty do grilla wegetariańskiego. W środku było
nawet łóżko. Pszczółka zlustrowała pobieżnie całe to
gospodarstwo i z satysfakcją powiedziała:
– To jest właśnie moja rodzona babcia.
Nieztych jako umysł praktyczny omiótł wszystko
wzrokiem i zawyrokował:
– Niezła chatka-kopulatka. Bierzmy się zatem do
roboty, czyli do grilla – wyjaśnił na wszelki wypadek.
Pszczółka zakrzątnęła się jak to nie ona. W pracy
leniwa i zwlekająca, tutaj migiem rozłożyła jakieś koszyczki, ręczniczki. Nasz Doktor rozdmuchał szybko
ogień i grill nabrał rumieńców.
– Dawniej takie coś nazywaliśmy kominkiem
medycznym. Spotykali się lekarze różnych specjalności i kulturalnie się spierali na różne tematy w celu
poprawienia swego warsztatu i zarażania się nawzajem
etycznym postawami.
– Zaraz poprawimy warsztat – wyrwał się Nieztych,
odbijając z wdziękiem zawodowca wino. – I zarazimy
się etycznymi postawami. Czerwone – dodał z dumą,
prezentując pod światło etykietę. – Ma mnóstwo antyoksydantów.
– Do tego pasują ciasteczka owsiane – Pszczółka
nie chciała być mniej prozdrowotna.
Ciastka były pyszne, ale Doktorowi nagle coś
zgrzytnęło pod zębem. Ja to mam szczęście. Znowu
pierścionek…
Rzeczywistość okazała się bardziej przaśna. Z ciasteczka wystawał częściowo przygryziony wkręt (pot.
śrubka). Pszczółka spiekła raka, po czym wyznała, że
jednak nie piekła sama, tylko dostała od wdzięcznego
pacjenta.
– Aaa, to wiele wyjaśnia. Ciekawe cóż to znajdziemy w następnych. Kawałki szkła, sznurek, kapsułkę
z cyjankiem – zastanawiał się Nieztych.
Gdy zaspokojono pierwszy głód i pierwsze pragnienie, rozmowa zeszła na tematy ontolo-
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giczno-deontologiczne. Deontologia, kojarzona początkowo wyłącznie ze stomatologią, okazała się dość
pojemna i zawierała również przesłanie dla innych
specjalności medycznych.
Konkretnie spierano się o to, czy należy koniecznie nawiązywać przyjazne stosunki z pacjentem dla
dobra procesu leczniczego.
– A cóż to jest ten proces? – zastanawiał się Nieztych.
Ustalono, że inni fachowcy nie muszą się zaprzyjaźniać ze zleceniodawcą i że wobec tego zawód lekarza
musi być jakiś szczególny.
Nasz doktor wykazał, że zwłaszcza od specjalistów nie oczekuje się zaprzyjaźniania, natomiast każdy
pacjent domaga się oswojonego lekarza rodzinnego,
domowego, czy jak tam jeszcze jest nazywane to podstawowe ogniwo medycyny.
– Ja tam się wolę na wszelki wypadek zaprzyjaźnić
– oświadczyła Pszczółka. – Mniej skarg potem – argumentowała logicznie.
Nasz Doktor nie zgadzał się z takim stanowiskiem,
albowiem wiedział, że z wielkiej miłości jest wielka nienawiść i nie ma bardziej mściwej istoty na świecie niż
zawiedziona kobieta, w tym wypadku kobieta-pacjent.
A więc chłodny profesjonalizm czy prywata i folgowanie
swoim uczuciom? Bo przecież nie mówimy tu o zawodowej uprzejmości, ale o prawdziwej i głębokiej do bólu
empatii, która w skrajnych wypadkach może zaburzać
osobowość lekarza.
Nasz Doktor popuścił wodze fantazji i wyobraził
sobie jeszcze ściślejsze relacje z pacjentami, które już
teraz były dość gęste z powodu dostępności do POZ
przekraczającej granice rozsądku.
Мы с девочками не дружимся – przypomniał
sobie motto kolegów po fachu z praktyki zagranicznej.
Fakt, że dotyczyło trochę innych sytuacji… ale przecież
są prawdy uniwersalne, które pasują do wszystkiego.
– A więc co ustalamy? – Nieztych był właśnie
z tych, co starają się szybko dobijać do brzegu. – Ustalmy, że lubienie pacjentów jest w naszym interesie i jest
naszą tarczą i polisą.
– A chodzenie po głowie? – Nasz Doktor miał
niejakie wątpliwości.
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– Do wszystkiego można się przyuczyć, przyzwyczaić.
W tym układzie pójście na dwutygodniowy urlop
i zerwanie się z tego emocjonalnego oflagu będzie miało
wysoce demoralizujący wpływ. Zresztą niektórzy lekarze najbardziej boją się powrotu do pracy po urlopie,
zanim jeszcze wyjadą na wypoczynek. I słusznie. Taki
urlop może spowodować, że lekarz zacznie podejrzewać istnienie jakichś innych relacji międzyludzkich niż
proponowane przez etyków medycyny.
Tutaj wszyscy zebrani, co prawda po ciasteczkach
i czerwonym winie, zgodzili się, że w naszym systemie
lekarz ma być lekarzem ciała i przewodnikiem duchowym w stylu psychoterapeuty, czyli de facto zasuwa
na dwóch etatach. Z braku środków nie rozwinął się
u nas system wypłakiwania się na kozetce psychoanalityka. Tym sposobem oszczędzono kolosalne publiczne
pieniądze. Lekarze łyknęli tę przynętę, przyjmując, że
tak ma być i już. Do niedawna lekarz był także tajnym
pracownikiem socjalnym. Sam Nasz Doktor był wzywany kilka razy do dzikiego lokatora, którego trzeba było
gdzieś umieścić. Wzywający mieli na myśli skierowanie
klienta do szpitala. Niestety lokator nie wykazywał
innych odchyleń od normy poza nieposiadaniem adresu. Długo tłumaczono Doktorowi, że to ze wskazań
społecznych, dla dobra wszystkich etc. Nagabującymi
byli policjanci, pielęgniarka oddziałowa, która wezwała
pogotowie, a nawet dyrektorka pobliskiej szkoły. Nasz
Doktor w końcu stracił cierpliwość i poprosił, żeby
dla dobra sprawy wszyscy troje wzięli bezdomnego do
siebie. Żeby było sprawiedliwie – każdy po tygodniu na
początek. Co ciekawe, najmniej zainteresowany własnym
udomowieniem był sam zainteresowany.
– No, dosyć tych smuteczków – Nieztych wstał
i zarządził autorytarnie: – Trzeba się napić. Ich bin fiszbin.
No to łyk, żeby kotlet nie pomyślał, że zjadł go pies –
wyrecytował monotonnym głosem i spełnił toast do dna.
Nieztych, który po kilku toastach stał się jeszcze
bardziej rozmowny i przyjacielski, przypomniał sobie,
że ma kolegę na drugim biegunie Polski, który prowadzi
POZ obsługujący weteranów. 95% populacji stanowią
osoby po 75 r.ż. Kolega ten posiada pełną świadomość, że
w każdej chwili może nie mieć nikogo na liście aktywnej.
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Zrobił się taki nerwowy, że aż zaczął praktykować religijnie. Regularnie chodzi na nabożeństwa, a przy okazji
spogląda na klepsydry… Jego pacjenci zaś uważają, że
wizyta lekarska w domu jest niekompletna, jeśli lekarz
osobiście nie wykupi leków zalecanych na recepcie.
Tak, lekarz POZ nie ma tego komfortu, żeby
kogoś nie lubić.
– Ogródki ogródkami, a ja uważam, że trzeba
mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, bez, pardon,
drogie panie, pudrowania. – Nieztych aż wstał, żeby
poprzeć swoje słowa wyprostowaną postawą, ale nie
wyszło to najlepiej.
– Ty używasz wielkich słów – Nasz Doktor zaczął
martwić się o kolegę, który raczej nieskłonny był do
wzniosłych czynów. – Może na dzisiaj wystarczy już
tego grilla, a spotkamy się w jakimś lokalu w tygodniu.
Nie wiadomo kiedy zaczęło się rozjaśniać i kolejny chłodny poranek powoli ogrzewał się w słońcu.
Na odchodne policzono straty własne. Kilka zbitych
kieliszków, niezjedzone ciasteczka z możliwą wkładką,
pewien niedosyt w dyskusji.
Wartość dodaną stanowiły liczne bąble po komarach, które też miały imprezę. Nie pomogła fizelina z beli,
w którą pozawijali się grillujący przed zimnem i przed

Rys. Zen
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Na dyżurze, po dyżurze
kąśliwymi owadami. Nasz Doktor stwierdził ponadto,
że został brutalnie pokłuty przez komary również na
czubku głowy. Kiedyś, przy gęstej lwiej grzywie byłoby
to technicznie niemożliwe. A teraz jest jak jest. Dobrze,
że chociaż sprawca znany – pocieszał się Nasz Doktor,
rozcierając zgrabiałe kończyny. Na zimę fizelina się nie
nada – podsumował praktycznie.
Ranek na działkach był naprawdę rześki, tak samo
zresztą jak październikowe wieczory. Nawet rowerzyści to zrozumieli i poruszali się albo w południe, albo
w czapkach. Ci, którzy tego nie rozumieli, zaludniali
poczekalnie, oczekując od lekarza rodzinnego niewiele,
bo jedynie skierowania do laryngologa. Każda dyskusja
sprowadzała się do upewnienia, że laryngolog jest od
gardła i od zatok.
– I jeszcze od uszu – podrzucał Doktor prostą piłkę.
– Właśnie – odrzucała pacjentka – uszy też mam
chore, coś mi tam prztyka.
Gdyby było choć trochę płatne, przestałoby prztykać samo, a tak trzeba będzie uruchomić procedury
wysokospecjalistyczne… pomyślał z westchnieniem
Nasz Doktor, który nie widział wyjścia z tej matni. Nie
dość tego, dziesiątki prztykających życzyły sobie dopisku
„pilne” na skierowaniu, bo pani doktor powiedziała, że
tylko wtedy przyjmie. Ciekawe co zrobić z empatią,
która w tym momencie się po prostu marnuje. Pacjenci
słusznie podejrzewali, że normalnym trybem, po dwóch
tygodniach pstrykanie samo przejdzie i specjalista nie
będzie miał okazji, żeby zobaczyć chorobę w jej rozkwicie.
Szurając resztkami grilla, Pszczółka pogodziła
się z tym, że musi posprzątać po imprezie. Nieztych
ogarnął z grubsza pozostałe szkło, czym zasłużył na
rozmarzone spojrzenie Pszczółki. Ale obłuda – Nasz
Doktor aż zachłysnął się w myślach oburzeniem. Przecież ten człowiek nigdy nie sprząta. Nawet skarpetki
ma jednorazowe, nie mówiąc o kobietach. Tu ugryzł
się solidarnie w język i uczciwie przyznał, że trochę zazdrości. Dla fasonu zrzucił okruszki z ciastek na podłogę
i schował ciasteczkowy wkręt na pamiątkę.
Może nie jest tak, jak myślimy. Może ktoś przygotowywał te cymesy jak osławioną zupę na gwoździu?
Pszczółka była bardzo wesoła. Dostała prawo wyboru lokalu na kolejną burzę mózgów. Cała promieniała
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panieńskim rumieńcem. Nieztych był jednym z tych
facetów, co zawsze zostawiają dziewczynie trochę nadziei,
że może następnym razem…

I znów poniedziałek

W domu okazało się, że zabawa musiała być
lepsza, niż się wydawało, bo gdzieś zaginął sweterek
Doktora, a nawet skromny sportowy zegarek. Na bank
zostawione w gościnnej altanie.
W pracy było jakieś przesilenie. Do rowerzystów
dołączyły panie myjące okna przed zimą i rąbiący drewno do kominków. Sama klasyka medycyny rodzinnej.
Nawet nie było kiedy wyskoczyć po pozostawione fanty.
Zresztą trzeba by się prosić o klucz. Nie wiadomo, czy
Doktor trafiłby do zakamuflowanej altanki, jednej z setek
podobnych. Słowem nic się nie dało zrobić.

Korepetycje w lokalu
gastronomicznym

Czas w pracy szybko zleciał i nie wiadomo kiedy
zrobiło się piątkowe popołudnie. Na spotkanie w lokalu
stawili się wszyscy zainteresowani. Pszczółka zajechała
swoim poobijanym autem, które, jak tłumaczyła, jest
bardzo praktyczne, bo nie budzi agresji pacjentów.
Nieztych nawet się nie spóźnił, bo jak zaznaczył na
wstępie, dzisiejszą sprawę z policją załatwił w godzinach
pracy. Był poza tym zadowolony, że tym razem wystąpił
w roli świadka. Ale mnie tam wszyscy lubią – zakończył.
No pewnie, taką miłością jak stałego bywalca.
Pszczółka zjawiła się z koleżanką, która, podobno też medyczka, odstawała od obiegowych opinii
o dziewczynach z medycyny. Neztych przedstawił się
szarmancko, dodając przy tym obowiązkowo: Ich bin
fiszbin. Wiedział łobuz, że znajomość języków obcych
zawsze robi wrażenie na płci pięknej. A Nowa była
niczego sobie i wyglądała raczej jak Supernowa, a nie
zwykła Nowa.
Nowa nie miała z Nieztychem wcześniej przyjemności, więc poprosiła o powtórzenie kwestii.
– Ich bin fiszbin – przedstawił się zadowolony
z siebie Nieztych na cały lokal.
Lody zostały przełamane. Nowa chciała się dowiedzieć, czy ten fiszbin to jest coś medycznego.
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– Oczywiście, jak najbardziej medycznego. Złapałem to na psychiatrii – Niezłych był w swoim żywiole
– jak byłem w odwiedzinach, u znajomej lekarki, ma się
rozumieć. Pacjent miał właśnie taki przymus mówienia,
bo wydawało mu się, że jest animagiem.
– Ani-co? Ani-czym? – zainteresowały się dziewczyny.
– Animagiem. To z Harry’ego Pottera. Facetowi
wydawało się, że zamienia się w walenia.
– W walenia, na lądzie? – Pszczółka usiłowała
ogarnąć abstrakcję.
– Nic się nie martw, że nie rozumiesz – pocieszał
Nieztych. – Ja załapałem się na końcówkę fiszbina, bo
dawali mu silnie tłumiące prochy. Dzięki mnie jego
fraza przetrwa wieki.
Nasz Doktor był lekko sceptyczny, gdyż dwa
tygodnie temu Nieztych witał wszystkich Ojcem chrzestnym, wypychając sobie policzki, zresztą bardzo udanie.
Panie zaczęły trochę szeptać, trochę trącać się
łokciami, a następnie wyszły do toalety poprawić makijaż, zostawiając sprawę zamówienia w męskich rękach.
– Widzisz – zaczął Nieztych, jak tylko panie
zniknęły za rogiem – ja ci tu funduję bezpłatne korepetycje z życia. Dopytywałeś się, co widzę w takiej
Pszczółce i teraz mogę ci odpowiedzieć na wybranym
przykładzie. Każda taka pszczółka ma co najmniej jedną
apetyczną koleżankę, która klei się do niej, żeby lepiej
wyeksponować różnice w prezencji.
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– A, i taką przyjaciółkę łatwiej ugryźć przez
Pszczółkę – załapał Nasz Doktor mądrość życiową.
– Otóż to. A ty będziesz moim asystentem, żeby
zagadywać Pszczółkę, jak ja będę kleił rozmowę z Nową.
Widać było, że ta sztuka była grywana już wielokrotnie.
– A rozmowy o etyce i takie tam – dopytywał
Nasz Doktor.
– A, daj spokój. To było tylko tak na ogródkach
działkowych, dla Pszczółki. Teraz czas wypuścić zwierzęta.

Rys. Zen

Zwierzęta zostały wypuszczone, a do tego, tak
zupełnie znikąd przyplątał się znajomy z odległego POZ,
niejaki Doktor Luzik. Znany był z tego, że w najbardziej
stresowych momentach „wrzucał na luzik” i zwalniał.
Jego słynne powolutku, luzik stało się przysłowiowe.
Luzik nie był wcale ani powolny, ani rozlazły, tylko
organicznie nie lubił stresu. Mawiał nawet, że stres mu
nie służy. Przysiadł się z przyjemnością i pokrótce razem
z Nieztychem zaczęli oczarowywać koleżanki, które
wróciły z toalety odświeżone i ożywione. Nasz Doktor
z przerażeniem obserwował, jak inteligentne i dorosłe
lekarki łapią się na lep przecenionych dowcipów i ociekających wazeliną białą komplementów. Brakuje tylko
Buthyri cacao – denerwował się Nasz Doktor.
Luzik dzielnie sekundował Nieztychowi i Nasz
Doktor zrozumiał, że ów właśnie skradł mu jego rolę.
Coś zjedzono, coś wypito.
Od piętnastu minut jednak atmosfera zaczęła
siadać. Luzik kręcił się nerwowo, popatrywał na zegarek
i powtarzał swoją mantrę: luzik.
Okazało się, że o 18 ma odebrać od babci córkę –
wpadkę z pierwszego małżeństwa. Była już
prawie 18. Luzik denerwował
się coraz bardziej, ale
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nie ruszał z miejsca. Gdy naznaczona godzina minęła,
otarł symboliczny pot z czoła i z sykiem wypuścił powietrze: uffff, teraz odbierze ją sobie moja była.
Dla rozładowania stresu Pszczółka z ochotą
opowiadała, jak to ona ma najcięższe dyżury, najpodstępniejsze przypadki medyczne i najbardziej roszczeniowe rodziny. Przy dobrym czerwonym winie można
wybaczyć takie tematy.
Za to Nowa okazała się przesympatyczną panią
anatomopatolog, czym z miejsca wzbudziła zainteresowanie panów. Zamiast o pracy, co w pewnym sensie
zrozumiałe, opowiadała o swoim kocie, który jest bardzo
humorzasty, zwłaszcza od czasu gdy został pozbawiony
kocich klejnotów. Ostatnio kot wbił pazur w rękę Nowej
i czekał. Nowa też czekała. Przetrzymała kota, który
ostentacyjnie się wycofał, po czym przez tydzień dawała
mu odczuć, jak jest niezadowolona. Takie kocie fochy.
Nasz Doktor pomyślał, że to tak jakby w domu
mieszkały ze sobą dwa koty...
Nie wiadomo kiedy zrobiło się na tyle późno,
że trzeba było się żegnać i rozwozić. Luzik gdzieś się
zawieruszył, a Nieztych zaoferował podwiezienie Nowej
i został przyjęty. Doktorowi została Pszczółka, która była
uszczęśliwiona, mogąc do woli wygadać się o swoich
ciężkich, ciężkich dyżurach i o pacjentach, którzy nie
znają się na etyce lekarskiej…

Kolejny tydzień nastał

zagwarantowała pacjentom ciągłość opieki od świtu
do zmierzchu. Jak w tym horrorze – zadumał się Nasz
Doktor. W przychodni pielęgniarki były jakieś dziwne
i powściągliwe. Na półce z kartami Doktora leżała reklamóweczka, a w niej, bingo: sweterek, zegarek i jakieś
bokserki.
– To nie moje – tłumaczył się Nasz Doktor. – Na
pewno nie moje.
Pielęgniarki były już bardzo rozbawione. Jedna
łaskawie wyjaśniła, że przyszła taka starsza pacjentka
i powiedziała, że Doktor nazostawiał w jej altance na
działkach te rzeczy.
– Sweterek znałyśmy, zegarek znałyśmy, ale co
do slipek, trudno było coś powiedzieć.
– Slipy nie moje – szedł w zaparte Nasz Doktor.
– A tak w ogóle, to było to spotkanie w sprawach etyki,
empatii i profesjonalizmu zawodowego.
Wszyscy ze zrozumieniem pokiwali głowami.
Nasz Doktor zorientował się poniewczasie, że nie można
liczyć ani na anonimowość nawet w gęstwinie ogródków
działkowych, ani na dyskrecję personelu.
Przypomniała mu się za to kapitalna wyliczanka,
która przychodziła z pomocą w różnych opresjach. Cytował ją ze słuchu w oryginale, bo niestety nie potrafił jej
zgrabnie przetłumaczyć, żeby było równie pouczająco:
Sticks and stones
May break my bones
But words will never hurt me

W poniedziałek w pracy Nasz Doktor zaczynał od południa popołudniową zmianę. To dobrodziejstwo wprowadziła jeszcze Kasa Chorych, która

Rafał Stadryniak
internista

NOWOŚCI
Czytelnicy „Gazety dla Lekarzy”
mieszkają na wszystkich kontynentach
Dzięki usłudze Google Analytics
dowiadujemy się, że „Gazetę dla Lekarzy” odwiedziło ponad 20 tysięcy
czytelników ze wszystkich kontynentów. Mieszkają oni w 68 krajach, 92%
z nich jest z Polski. Początkowo byliśmy obecni na stronie Google Sites,
a od marca 2103 naszą główną stroną
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jest www.gazeta-dla-lekarzy.com. Od
września 2014 wydajemy dodatkowo
numery specjalne poświęcone problematyce samorządu lekarskiego
w Polsce. Numery stałe poświęcone
są postępowi w medycynie, promocji
zdrowia, podróżom, wspomnieniom,
kulinariom i wielu innym tematom.
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kraj skąpany w słońcu
Część 3

Toledo od Alkazaru na szczycie po Tag w wąwozie...

Perła w hiszpańskiej koronie
Alicja Barwicka

Castilla La Mancha jest ogromna i nie składa się tylko z wiatraków, wśród których
podróżowali Don Kichot i Sancho Pansa. Na rozległym, dość pustym terenie, pośród
malowniczych słonecznych wzgórz w zakolu rzeki Tag znajduje się Toledo, dawna
stolica kraju, a i obecnie jedna z pereł hiszpańskiej korony.

T

o jedno z najbogatszych w zabytki miast hiszpańskich, ze starówką będącą jednym wielkim muzeum
pod gołym niebem. Niezwykłe położenie i zachowany
do dziś średniowieczny układ ulic nadają temu miejscu
niepowtarzalny charakter. Wpisanie Toledo (obecnej
stolicy regionu Castilla La Mancha) na listę światowego
dziedzictwa ludzkości UNESCO jest w pełni uzasadnione.

26

Jak to się zaczęło?
Rzeka Tag płynie meandrami, ma wartki nurt
i może niezbyt wysokie, ale jednak trudne do pokonania progi, tworzące niewielkie wodospady. W jednym
z takich zakoli, gdzie rzeka płynie wręcz w wąwozie,
znajduje się rozległe, skaliste i wysokie (529 m n.p.m.)
wzgórze, na którego mocno pofałdowanym szczycie
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pełno jest wzniesień poprzedzielanych nieckami. Samo
więc położenie było wręcz wymarzonym miejscem na
założenie ludzkiej osady i tak też dawno temu (jak podają źródła historyczne już w II-V wieku p.n.e.) zrobili
Iberowie. Osada z takim położeniem była bezpieczna,
potencjalny wróg był odpowiednio wcześnie widoczny ze
wzgórza, a to dawało możliwość przygotowania obrony.
Potencjalni chętni do przeprowadzenia ataku doskonale
wiedzieli, że już podczas pokonywania Tagu poniosą duże
straty, a przecież byłby to dopiero początek batalii. Osadę
jednak zdobyli Rzymianie w 190 roku p.n.e. Wiedzieli,
że to nie byle jaki kąsek, więc inwestowali w jej rozbudowę i podnosili prestiż. W epoce wizygockiej miasto
dalej rozkwitało, a wśród mieszkańców dominowali
chrześcijanie oraz – w coraz większej liczbie – żydzi.

Hiszpania, kraj skąpany w słońcu
W V wieku Toledo osiągnęło już tak wysoką pozycję,
iż stało się stolicą ówczesnej monarchii. W VIII wieku
Arabowie po zajęciu Półwyspu iberyjskiego dołączyli do
dotychczasowych mieszkańców, co uczyniło z Toledo
„miasto trzech kultur”. Była to epoka największego
splendoru miasta. Przez kolejne stulecia wyznawcy
trzech monoteistycznych religii żyli w jednym mieście,
wzbogacając je wielokulturową mozaiką stylów architektonicznych, dzieł sztuki i codziennych zwyczajów.
Powstawały w zróżnicowanej architektonicznie formie
kościoły, pałace, twierdze, meczety i synagogi, a dzięki
trwającej przez wieki w miarę pokojowej koegzystencji
chrześcijan, muzułmanów i żydów mamy dziś możność
zachwycać się ogromem dziedzictwa artystyczno-kulturowego.

... z katedrą na lewo i plątaniną średniowiecznych uliczek...
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Hiszpania, kraj skąpany w słońcu

... którymi można wędrować bez końca

Nie zawsze jest czas rozkwitu
Kiedy w 1492 r. padła Granada, stanowiąca
ostatni bastion Maurów, wraz z Arabami wypędzono
z Hiszpanii Żydów . Siedem lat później katoliccy władcy
zarządzili w Toledo zbiorowy chrzest 4 tys. muzułmanów,
ale i tak proces „oczyszczania” miasta i kraju z innowierców trwał nadal. Miasto zaczęło podupadać. Pierwotnie
liczne, a z czasem coraz rzadziej wykorzystywane synagogi i meczety szybko zamieniano na kościoły bądź
budynki mieszkalne. Stopniowo zmniejszała się liczba
mieszkańców. Waliła się gospodarka, bo zmniejszeniu
się liczby rąk do pracy towarzyszyły okresowe susze.
W XV i XVI wieku Hiszpania toczyła wiele wojen, a to
stanowiło jeszcze jeden powód ubytku rąk do pracy.
Zaczął się głód. Kiedy w 1561 r. stolicę przeniesiono
do Madrytu, który zaczął wyrastać na ważny ośrodek
sztuki, Toledo utraciło swoje dotychczasowe znaczenie,
ale ostatecznie okazało się, że strata pozycji wyszła
miastu na dobre. Nie było już zainteresowanych dalszą
rozbudową, stąd dziś starówka Toledo to przeniesienie
się w czasie do średniowiecza, gdzie wędrujemy labiryntem wąziutkich uliczek to w górę, to w dół i mimo,
iż teren jest bardzo mały, można się w tej plątaninie
nieźle pogubić.

Instrukcja budowania wież
W najwyższej części wzgórza rozlokował się
Alkazar, XI-wieczna twierdza obronna, która wiele
widziała, bo służyła kolejno Rzymianom, Wizygotom,
Maurom i oczywiście Hiszpanom. W czasie wojny domowej schroniły się tutaj siły wierne generałowi Franco.
Obrona była długa, a walki ciężkie, więc obiekt mocno
ucierpiał. Po odbudowie i rekonstrukcji urządzono
w nim Muzeum Wojska. Z twierdzy jak na dłoni widoczne jest całe miasto z labiryntem ulic tworzących
historyczną starówkę otoczoną murami obronnymi,
w których w różnych okresach powstawały nie tylko wieże obronne, ale i liczne bramy. Ponieważ cały ten system
jest świetnie zachowany, można doskonale prześledzić
ewolucję stylów budownictwa obronnego. Najstarsze
wieże Arabowie budowali na planie kwadratu. Szybko się
jednak okazało, że wystarczy silne uderzenie w narożnik
i wieża może ulec zniszczeniu. Dlatego późniejsze mają
już kształt okrągły. Wszystkie wyglądają potężnie i nie
noszą wielu śladów bitewnych zmagań, ale też niewielu
było atakujących. Zanim u tych nielicznych powstała
nawet myśl o ataku, czujni obserwatorzy na stanowiskach górującego nad miastem Alkazaru wybijali ją
(dosłownie i w przenośni) z głów. Także liczne bramy

Spod murów potężnego Alkazaru usadowionego na szczycie i przypominającego dumną historię daje się iść tylko w dół
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Na każdym kroku uderzają zdobnicze motywy arabskie

służące nadal wchodzącym do miasta i opuszczającym je
mimo upływu czasu trzymają się świetnie. Część z nich
jest bogato zdobiona motywami arabskimi i tak jak
w wielu budynkach toledańskich, możemy tu podziwiać
charakterystyczne arabeski i łuki podkowiaste, okna
płatowe i inne typowe elementy stylu mudejar.
Potrzeba matką (słodkiego)
wynalazku
Górujący nad miastem potężny Alkazar był z jednej strony niezwykle trudno dostępny dla potencjalnych
amatorów zdobycia Toledo, z drugiej jednak strony
prowokował do podejmowania prób oblężenia. Pewnie
dlatego mimo swojego niezwykle korzystnego dla obrońców położenia, w kolejnych wiekach pojawiali się jednak
potencjalni zdobywcy królewskiego grodu. Były w historii
miasta okresy, w których mieszkańcy mogli odpocząć oraz
zgromadzić zapasy jedynie pomiędzy kolejnymi oblężeniami. Nieraz mieli do czynienia z wrogiem cierpliwym,
który wiedział, że zawsze można zdobyć miasto głodem.
Podczas jednego z przedłużających się oblężeń prawie

nic nie zostało z dających się zjeść zapasów, a otoczonym
mieszkańcom i broniącemu się wojsku głód zaczął się
dawać mocno we znaki. W lokalnym klasztorze, który czuł
się zobowiązany do ratowania ludzi przed śmiercią głodową, także od dawna nie było nic do zjedzenia. Zostało
jedynie trochę cukru, którym oszukiwano głód, śladowe
ilości mąki i migdały, bo te zawsze tu rosły. Zostało też
nieco przypraw zupełnie nieprzydatnych, bo nie było już
czego przyprawiać. Siostrzyczki utłukły wszystko razem
na masę i zaczęły z niej wyrabiać niewielkie placuszki,
które okazały się smakowym rarytasem. I tak powstał
lokalny marcepan, produkowany zresztą do dzisiaj i będący jedną z kulinarnych atrakcji miasta.
A dzisiaj?
Najnowsza część Toledo rozlokowała się po
drugiej stronie rzeki Tag i półkolem otacza wzgórze
starówki. Miasto nie jest duże, liczy raptem około 85 tys.
Każda budowla powstała przez dobudowę lub rozbudowę czegoś starego...

Tak rodził się toledański marcepan
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... Dobrze to widać w murach Alkazaru
Z braku miejsca dobudowuje się
ozdobne narożniki
Nad ozdobnym portalem dobudowano współczesne mieszkania

mieszkańców, z czego w starej górnej części, zwanej
górnym miastem żyje 25 tys. osób. Dla wygody obecnych
mieszkańców obie części miasta łączą nie tylko mosty
(w tym jeden jeszcze z czasów rzymskich), ale i ruchome
schody, którymi szybko można pokonać sporą różnicę
wysokości. W dolnym mieście, które kiedyś było po prostu
typowym podzamczem, tak samo jak przed wiekami
Nawet ten gmach teatru stoi na czymś starym

30

Tu i ówdzie starożytne informacje o mieszkańcach...

... stare zdobienia...

mieszka „obsługa” miasta
górnego. Tu znajdują się
instytucje użyteczności publicznej, mniejsze i większe zakłady produkcyjne,
fabryki oraz zaplecze dla
niemałego przecież ruchu
turystycznego. Górne miasto ze swoimi wąziutkimi ... i stare cegły
uliczkami, praktycznie bez ruchu kołowego, za to z tłumami zajadających marcepany turystów bardzo tej
obsługi potrzebuje. Kiedy już miniemy bramy w murach
obronnych i wejdziemy do tego średniowiecznego miasta,
to w wąskich, dających trochę cienia uliczkach w każdym
praktycznie miejscu można się natknąć na starą budowlę.
Każdy dom mieszkalny zbudowano na resztkach meczetu, czy zamkowego dziedzińca. To miasto na swojej
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powierzchni było tak
samo gęsto zabudowane w XII wieku, jak
i dzisiaj. Współcześni
mieszkańcy chcąc np.
powiększyć piwnicę,
bardzo często podczas
prac budowlanych czy
remontowych natrafiają na wspaniale
zachowane cuda arTo była kiedyś wieża minaretu
chitektoniczne z dawnych epok. Stąd w górnym mieście co i rusz można się
natknąć na galerię zdjęć prywatnych posesji, gdzie
mieszkańcy udostępniają turystom dokumentację z prowadzenia np. prac adaptacyjnych na terenie własnego
ogródka, podczas których przez przypadek odnaleziono
fragmenty obiektów służących przed wiekami toledańczykom. Spośród najcenniejszych budowli średniowiecznych
trzeba wspomnieć o blisko trzydziestu synagogach. Dziś
zostały już tylko dwie. XIV-wieczna Sinagoga del Tránsito,
w której mieści się Muzeum Sefardyjskie dokumentujące
losy i kulturę iberyjskiej społeczności żydowskiej od
przybycia aż do wygnania, oraz uważana za najstarszy
istniejący budynek synagogi w Europie XII-XIII-wieczna
Sinagoga Santa Maria la Blanca, która po wygnaniu
żydów została w połowie XV wieku przemianowana
na kościół katolicki, ale z zachowaniem we wnętrzu
pierwotnej formy architektonicznej stylu mudejar.
Ciekawe, co kryje się pod tym podwórkiem?
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Hiszpania, kraj skąpany w słońcu
Legislacyjne następstwa inkwizycji
Wypędzona w 1492 roku 40-tysięczna społeczność hebrajczyków nigdy już tu nie wróciła. Szacunkowe
dane mówią, że obecnie grupa Żydów sefardyjskich na
świecie liczy około 3,5 mln osób. To potomkowie mieszkańców Półwyspu iberyjskiego, posługujący się ladino,
tj. judeo – hiszpańskim dialektem opartym na języku
XV-wiecznych mieszkańców Hiszpanii. Zamieszkują
głównie dwa wielkie skupiska miejskie: Stambuł i Rio
de Janeiro. Dzisiejszy rząd Hiszpanii ma plany naprawy
i zadośćuczynienia dawnym mieszkańcom wyrządzonej
w XV wieku krzywdy. Przygotowano projekt ustawy
o możliwości uzyskania obywatelstwa hiszpańskiego
przez członków tej grupy społecznej. Warunkiem byłoby potwierdzenie przynależności etnicznej poprzez
udokumentowanie znajomości ladino i wykazanie się
posiadaniem rodowego nazwiska sefardyjskiego. Hiszpanie uważają, że z tej możliwości może skorzystać
około 300 tys. osób. Mimo że w istocie przyjęcie ustawy byłoby równoznaczne z uzyskaniem obywatelstwa
Unii Europejskiej, wśród przeciwników takiej regulacji
jest też część rabinów uważających, iż nie powinno się
wybaczyć błędów inkwizycji.
Odkrywanie skarbów podczas spaceru
Uliczki biegnące wzdłuż potężnych murów Alkazaru prowadzą ze szczytu wzgórza w dół do głównego
placu starówki, czyli dawnego targu, rynku czy z arabska
suku (stąd nazwa Zocodover). Tak jak przed wiekami
jest to centralne miejsce spotkań. Sam plac otoczony
sympatycznymi kamieniczkami z podcieniami jest
Otoczony kamieniczkami...
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... jest jedną wielką kawiarnią...

... z wąziutkimi wylotowymi uliczkami

Z kolei „zwykły” parafialny kościół San Tomé
stanowiący zresztą wspaniały przykład architektu... i rozświetlony pięknymi latarniami Zocodover...
ry stylu mudejar znany
jedną wielką kawiarnią. Spojest koneserom sztuki
ro tu cukierni, gdzie można
ze… swojej zakrystii. To
wybierać w toledańskich marchyba jedna z najbardziej
cepanowych dziełach sztuki.
chronionych zakrystii na
Zlokalizowano tu także punkt
świecie. Bogactwo dzieł
informacji turystycznej oraz
sztuki wielkich mistrzów,
końcowe przystanki komunijakie znajdziemy na ściaLokalny McDonalds raczej nie ma tu powodzenia
kacji miejskiej. Z centralnego
nach tego prostokątnego
placu odchodzi sieć wąskich uliczek. Prowadzą to w dół,
ciągle używanego pomieszczenia, to marzenie niejedto w górę, bo szczyt wzgórza jest mocno pofałdowany.
nego wielkiego muzeum. W szczególności znajduje się
Jedna z nich biegnie w kierunku wschodnim i rozpoczyna
tu jedno z najbardziej znanych dzieł El Greca – Pogrzeb
się efektowną bramą Puerta Árabe. Warto tam zajrzeć,
hrabiego Orgaza.
choćby dla usytuowanego kilka metrów niżej i obleganego przez fotografujących turystów pomnika Miguela
Skarby i skarbce
Cervantesa. Dotrzemy tędy do ciekawego Museo de Santa
Centralnym punktem miasta jest katedra. Chociaż
Cruz. Zgromadzono tu nie tylko eksponaty archeolow jej wnętrzu zmieściłyby się co najmniej dwa Alkazary,
giczne, ale i rzeźby, ceramikę oraz cenne obrazy, w tym
to z daleka, przez swoje położenie w niecce, wydaje się
płótna El Greca czy Goi. Gdziekolwiek się jednak nie
znacznie od niego mniejsza. Jest nie tylko ogromna, ale
udamy, zawsze trafimy na resztki meczetu lub na kościół
i bardzo ciekawa architektonicznie. Jej budowę w miejscu
postawiony w jego miejscu. Na szczególną uwagę, chociaż
głównego meczetu miasta (który oczywiście zastąpił
każdy z zupełnie innych powodów, zasługują: pocho„starą” katedrę, w której modlili się Goci) rozpoczęto
dzący z przełomu XV-XVI wieku kościół San Juan de los
w 1226 r., ale zakończono dopiero po blisko 300 latach.
Reyes oraz utrzymany w stylu mudejar kościół San Tomé
Stąd we wnętrzu mieszanka stylów i zdobień. Katedra
z XIV wieku postawiony w miejscu dawnego meczetu.
ma aż 22 kaplice, w tym Capilla Mozarabe, w której nadal
Ten pierwszy był budowany z przeznaczeniem na miejodprawiana jest msza liturgii mozarabskiej, tj. według
sce pochówku królów katolickich, jednak po zdobyciu
obrządku Wizygotów żyjących pod panowaniem Maurów.
Granady i zakończeniu epoki dominacji mauretańskiej
Wieże katedry, zwłaszcza ta wyższa, ponadstumetroplany zostały zmienione i to właśnie w andaluzyjskiej
wa, są doskonale widoczne z każdego punktu miasta.
Granadzie usytuowano ostatecznie groby królewskie.
Mimo ogromu bryły bardzo liczne witraże rozświetlają
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... z daleka wygląda na znacznie mniejszą

wnętrze. A jest tu wiele do oglądania. Poza pięknym
ołtarzem głównym w stylu gotyku płomienistego trzeba koniecznie w nawie centralnej obejrzeć wykonane
z drewna orzechowego i alabastru stalle chóru kapłańskiego stanowiące arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej. Przez
wieki wnętrze bogaciło się o wspaniałe obrazy i dziś jest
ich tak wiele, że bogatą kolekcję dzieł El Greca, Lucasa
Jordana, Tycjana, Goi czy Van Dicka znajdziemy również
w katedralnej zakrystii i muzeum katedralnym. Ale
toledańska katedra ma jeszcze jedno cudo. To skarbiec.
Oczywiście jak to w skarbcu, skarbów różnej wagi jest
tu mnóstwo. Jest jednak ten jeden, który sprawia, że
Toledo podczas corocznych obchodów uroczystości
Bożego Ciała staje się dla przybyszów z całego świata
jeszcze jedną atrakcją, tym razem duchowo-turystyczną.
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Ma wiele zachwycających portali

To słynna monstrancja procesyjna, będąca wyjątkowym
w skali międzynarodowej arcydziełem złotnictwa. Przez
7 lat pracował nad jej wykonaniem XVI-wieczny artysta
Enrique de Arfe. Do sporządzonych misternie z pozłacanego srebra elementów sztuki jubilerskiej wkomponowano 260 miniaturowych obrazów. Całość waży ponad
160 kg i podczas uroczystej procesji Bożego Ciała jest
przewożona ulicami Toledo na specjalnej platformie.
A ponieważ w czerwcu tutejsze temperatury mogą być
dość wysokie, wzdłuż trasy rozpościera się nad wiernymi
płócienne baldachimy chroniące przed skwarem.
Z Krety do Hiszpanii
Spośród wielu znaczących mieszkańców Toledo,
którzy przez wieki rozsławiali
miasto i wzbogacali je swoimi
dziełami, trzeba koniecznie
wspomnieć o Dominikosie

W czerwcu bywa tu gorąco,
ale uczestników procesji chronią przed słońcem płócienne baldachimy

Wieże widać z każdego punktu w mieście

Theotokopulosie, urodzonym na Krecie w 1541 roku.
Znany całemu światu jako El Greco od 36 roku życia
aż do śmierci żył i tworzył w Toledo. Część jego dzieł
powędrowała do światowych muzeów, ale i w samym
mieście pozostało ich jeszcze całkiem sporo, zwłaszcza
w budynku mieszkalnym z epoki, gdzie urządzono Casa-Museo de El Greco. My do Hiszpanii mamy trochę
dalej niż wielki przedstawiciel manieryzmu, ale jeśli już
na Półwysep iberyjski uda się nam zawitać, to odwiedziny w Toledo, perle hiszpańskiej korony powinny być
obowiązkowym punktem programu. Ponieważ jednak
korona hiszpańska jest pełna drogocennych kamieni,
do poznania niektórych z nich zapraszam na łamy
kolejnych numerów GdL.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka
badaczka drogocennych kamieni
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Na trzydziestym równoleżniku
– południowe Maroko
Część 1
Jagoda Czurak

1

Biura podróży reklamują wycieczki do Maroka, zapraszając do krainy z Księgi tysiąca
i jednej nocy. Naprawdę historie (opowiadane przez Szeherezadę) nie przedstawiają bajecznie bogatego świata sułtana, wezyrów czy kalifów, lecz wyobrażenia o tym
świecie, niedostępnym dla zastępów opowiadaczy, którym zawdzięczamy ostateczny
kształt tego zbioru baśni. Jak we wstępie do polskiego wydania Księgi (z 1977 roku)
napisał Władysław Kubiak, autor wyboru opowiadań i tłumacz: cóż wybiera w nagrodę za przysługę bohater jednej z baśni? Pałac? Skarby? Bogate stroje? Nie, wybiera
mieszek pełen jedzenia. Tak więc baśnie nie przedstawiają tylko wyobrażeń o świecie
arabskim bogatych. Tu świat zwykłych ludzi oddany jest w szczegółach i realiach.

M

am nadzieję zobaczyć nie tylko pałace, ale również chatki właśnie zwykłych ludzi (taki program
obiecuje wybrane przeze mnie biuro podróży). Ale,
z drugiej strony, świat Maghrebu jest dla Europejczyków
niczym dekoracja bajki z powodu rozświetlonych barw
dywanów sprzedawanych na kramach, woni przypraw
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na ziołowym suku, oszałamiających i niepowtarzalnych kompozycji roślinnych czy geometrycznych na
kafelkach i rzeźbionych w cedrowym drewnie sklepień
pałaców, marmurowych ścian z ukrytymi sentencjami
z Koranu (fot. 2) ), wyniosłych wypiętrzonymi murami
kazb i tajemniczym spojrzeniem czarnych oczu kobiet
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ukrywających resztę twarzy przed obcymi. Kraj arabski ma tajemnice, których żaden turysta nie dotknie.
I dlatego kojarzy mi się z wyobrażeniami o świecie
zamkniętym, jak w opowieściach o ludziach, których
powołała do życia Szeherezada, by odwlec swoją śmierć,
sądzoną jej po nocy spędzonej z królem Szachrijarem.
Polacy tu byli
Przede mną było tu wielu Polaków. Jako pierwszy do Maroka dotarł przypuszczalnie Jan Nepomucen
Potocki (ten od Rękopisu znalezionego w Saragossie).
W 1791r roku wydał po francusku Podróż do cesarstwa marokańskiego. Podróż Hafeza. Podróż wschodnia
uczyniona w 1791 roku. Antoni Ferdynand Ossendowski przemierzył Maroko 90 lat temu. Płomienna północ. Maroko to plon tej wyprawy. Europejczycy zaczęli
podróżować na większą skalę do Afryki Zachodniej
dopiero w XV wieku. Ale dużo wcześniej, bo w XII w.
p.n.e. na wybrzeżu dzisiejszego Maroka, gdzie osiedlały
się koczownicze berberyjskie plemiona, pojawili się
Fenicjanie, potem Kartagińczycy, Rzymianie. W VII
wieku ery nowożytnej najechali te tereny Arabowie
z Tunezji, Hiszpanii i Iraku, islamizując miejscową
ludność. Burzliwa historia władających tym krajem
dynastii Almorawidów, Saadytów i rządzącej do dziś
Alawitów z czterdziestoletnim okresem protektoratu
francuskiego pozostawiła wiele budowli, które mam
zamiar obejrzeć. Od 1956 roku Maroko jest państwem
niepodległym, panującym królem jest Muhammad VI,
którego portrety wiszą na poczcie, w bankach, hotelach.
Rdzenni mieszkańcy, Berberowie, nazywający siebie
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Maroko

Amazigh – ludzie wolni, zepchnięci przez Arabów, zamieszkali w górach, a ja mam zamiar odwiedzić jeden
z tych rejonów. Muszę tylko uważać, by żaden dżin nie
pomieszał nam szyków. Czeka mnie 1625-kilometrowa
trasa, zaczynamy w Agadirze.
Ach, te baby
Maroko to kraj bab. Nie chodzi mi o kobiety.
Warowne zamki (kazby) mają bramy (bab po arabsku),
niektóre bardzo ozdobne (fot. 1, Bab Agnau w Marakeszu). Tylko tędy można było dostać się do wnętrza twierdzy – miasta. Miejscowość Tamegroute, licząca 4,5 tys.
mieszkańców, to brama do Sahary. Tak przynajmniej to
wygląda z perspektywy Maroka. Bramą do Afryki była
Zagora, którędy wędrowały karawany z niewolnikami i ze
złotem. Świadectwem tej przeszłości jest tablica „52 dni
do Timbuktu” (fot. 3). Dla wielu miejscowych bramą do
lepszego życia jest udział w charakterze statysty w filmach
europejskich kręconych w studiach Atlas Corporation
w okolicy Warzazat. Dwóch z oprowadzających nas
przewodników wystąpiło już wielokrotnie w takich
produkcjach jak Lawrence z Arabii, Gladiator, Asterix
i Obelix, Klejnoty Nilu i wielu innych. Jedynie w historii
Dalaj Lamy filmowanej w zbudowanych tutaj dekoracjach żaden z miejscowych nie mógł wystąpić (z uwagi
na kształt oczu!). Tylko w Studio w Warzazat można
przeżyć teleportację i déjà vu. Można być w domu Ben
Hura i Architekta, a po zrobieniu paru kroków wejść do
sypialni Kleopatry. Przejść się uliczkami XIV-wiecznego
Tangeru (ta scenografia to pozostałość po filmie dokumentalnym o znanym podróżniku Ibn Battucie) i podejść
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Maroko
zasłaniają twarz, jak opisywali polscy podróżnicy przemierzający ten kraj w latach 30. ubiegłego wieku. Materiały mienią się wszystkimi kolorami tęczy. A gdy strój
jest czarny, to chociaż wyszywane wzory stanowią barwy
akcent. W podmuchach wiatru luźne końcówki szat wyglądają jak skrzydła motyla. Stroje kobiet w Marrakeszu
różnią się od tych z południa, są to najczęściej kaftany.
Więcej też kobiet na ulicy w tym mieście zasłania twarze.
A kobiety z Tineghir zakładają na siebie firanki (fot. 5).
Niestety większość ludzi nie chce być fotografowana.
Przecież nie skradnę ich duszy ani nie rzucę złego uroku!

4

do olbrzymiego posągu Buddy stojącego w świątyni
znanej z filmu Kundun. Można zobaczyć Jerozolimę taką,
jak wyobrażał ją sobie reżyser filmu Królestwo Niebieskie.
Ba, można podejrzeć scenografię do filmu, którego
jeszcze nie ma na ekranach! Właśnie trwają zdjęcia do
Tutenchamona. Kolumny z gipsu od tej niewidocznej
na ekranie strony podpierają drewniane rusztowania.
To z uwagi na doskonałe światło, skąpe opady deszczu
i stabilną sytuację polityczną Maroka filmowcy z całego
świata przyjeżdżają tutaj, by realizować swoje wizje.
Tylko piesek przebiegający między kolumnami nie jest
dekoracją (fot. 4).

Okna miłe dla oka
Największe wrażenie wywarła na mnie różnorodność obramowań okien (fot 6 i kolejne). Przed ostrym
słońcem chronić się można, tworząc niewielkie otwory

Kobiety jak motyle
W Maroku motyle chodzą po ulicach. To kobiety
ubrane w kolorowe suknie i chusty. Już nie wszystkie
5

6
okienne. Na południu są miejscowości, gdzie szyby nie
muszą osłaniać np. przed deszczem, bo tu prawie nie pada.
Nad oknami umieszcza się drewniane daszki, markizy
z dachówkami, drewniane żaluzje przeciwsłoneczne,
co już jest dekoracyjne. Ponadto fantazyjne wzory krat
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Maroko

w oknach, ozdobne tynki czy wyżłobienia wokół
okien sprawiają, że mogłabym powiedzieć, że południe Maroka ozdobnymi oknami stoi. Nowe domy
czy rezydencje nie są już tak zróżnicowane, niestety.

7

Marokańska „whisky”
W Maroku „wynaleziono” bezalkoholową
whisky, którą raczą się wszyscy. Jest to zielona
herbata z dodatkiem świeżych liści mięty (taka jest
najsmaczniejsza, ale mogą też być liście suszone).
Parzy się ją w imbryku, jest dość mocno posłodzona i nalewa się ją do niewielkich szklaneczek
z góry, tak by utworzyła się warstwa piany (fot. 7).
Odmowa poczęstunku proponowanego na przykład przez sprzedawcę biżuterii to ciężka obraza.
Tak więc, mimo że muchy siadały na czekających
na nasze przyjście
szklaneczkach, skorzystaliśmy z aromatycznego „trunku”. Ja
na wszelki wypadek
kupiłam talizman –
naszyjnik z rączką
Fatimy (od imienia
córki Mahometa).
Ma strzec, według
wierzeń Berberów,
od „złego” spojrzenia ale też przynosić
powodzenie. Zresztą,
Inszallach, jeśli Bóg
pozwoli, nic złego
nam się nie stanie!
Cdn.
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka
z rodziny lekarskiej

Październik 2014
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Dziesięć dni w Tunezji
Anna Lach-Czerwińska

Na tę wyprawę wybrałam się z przyjaciółką z młodych lat, którą odzyskałam po
przejściu na emeryturę. Męża zostawiłam na Okęciu, pocieszając go, że przecież
za chwilę wracam. Odprawa przebiegła sprawnie, udało mi się nie mieć nadwagi
bagażu głównego.

To zdjęcie zrobiłam podczas jazdy na wielbłądzie!

Wieczór pierwszy
Hammamet, szwedzki stół
Po niespełna trzech godzinach wylądowaliśmy
na lotnisku w Enfidzie w Tunezji. To afrykański kraj
wielkości połowy Polski, wciśnięty między Libię i Algierię, północną i wschodnią granicę wyznacza Morze
Śródziemne.
Góry Atlas widziane z góry

40

Przed godziną 21 byliśmy w hotelu w Hammamecie, gdzie czekała na nas kolacja w postaci szwedzkiego
stołu dość bogatego w surówki i różnego rodzaju pasty,
ziemniaki pieczone, frytki i kurczaki.
Potem rozgościłyśmy się w naszym pokoju, który
znajdował się w niebieskim bungalowie wyposażonym
właściwie we wszystko, co nam do życia w all inclusive
Nasze
bungalowy
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potrzebne, a nawet nadto, bo był
też telewizor z programem TV
Polonia, tak że o nowej premier
byłyśmy poinformowane na bieżąco.
Dzień pierwszy,
aklimatyzacja
Rano poprosiłyśmy w reSama komponuję swoją surówkę
cepcji o zamontowanie sejfu. Od
razu przyszedł do pokoju młody Arab, napiwek trzeba
było dać, rozumieliśmy się w tej kwestii bez słów aż nadto.
Na spotkaniu z rezydentką zapisałyśmy się na trzy
wycieczki: w sobotę do Tunisu, we wtorek na dwudniową na Saharę i w następny piątek na „Światło i dźwięk”,
cokolwiek by to znaczyło, do Medina el Zahra Park.
Dzień drugi, Kartagina, Tunis
O 7.30 po śniadaniu autobus powiózł nas asfaltową szosą do Kartaginy. Po drodze Góra Ołowiowa
wys. 1300 m, potem mostem przez słone jezioro Ichkeul,
płytkie na metr. Po obu stronach asfaltowej drogi straszny
śmietnik. Zapytałam pilotkę o bezrobocie w Tunezji,
nikt tu nie sprząta? Podobno jest bardzo duże, około
20% i zarobki tubylców są niskie, średnio 500 dinarów,
a kelnerzy np. 240 dinarów miesięcznie, ale kraj jest teraz
pogrążony w przedwyborczym marazmie, administracja
Starożytna Kartagina jak na dłoni
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Tunezja
pracuje na pół gwizdka, aby do października. Od 2011
roku w Tunezji rządzą islamiści i najbardziej pilnują
budowy meczetów, których za ich panowania powstało
bardzo dużo.
Kartaginę wybudowali Fenicjanie na wzgórzu
Byrsa, największy rozkwit miasta przypadał na III wiek
p.n.e. Zabytkowe ruiny fenickiego miasta zburzonego
podczas ostatniej wojny punickiej i zdobytego następnie
przez arabów w VII w n.e. to pozostałości willi Kartagińczyków, zachowane mury otaczające dziedziniec,
z którego są wejścia do komnat. Ze wzgórza dobrze
było widać porty – pierwszy
od morza, kwadratowy, jest
portem handlowym, z niego
jest dopiero dostęp do okrągłego portu wojennego, co
ładnie przedstawia kolorowa
rycina w Muzeum Kartaginy.
Przy muzeum rosną wielkie
eukaliptusy, ucieszyłam się
na ich widok, przypomniały
mi antypody. Muzeum ma
w swoich zbiorach rzeźby,
mozaikę, przedmioty z odkopanych domostw. Nad
wzgórzem góruje gotycka
katedra św. Ludwika wybuEukaliptusy w Kartaginie

dowana przez Francuzów
w 1890 r.
Po zejściu ze
wzgórza udaliśmy się
w stronę term Antoniusa
Piusa. Łaźnie zostały wybudowane w latach 146
i 162, następnie zdobyte
i zniszczone przez Wandalów w roku 439.
Wodę dostarczano z okolicznych źródeł
do kamiennych cystern,
skąd akweduktami płynęła do łaźni. Tam była
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Tunezja

Termy Antoninusa Piusa

podgrzewana nad paleniskami opalanymi drewnem,
którego transport zapewniał położony blisko port. Niektórym to się całkiem nieźle żyło w tej starożytności.
Nieopodal Kartaginy na wysokim klifie wybudowano Sidi Bou Said – miasto twórców. Za swoje
miejsce do życia wybrało je wielu artystów, jak pisarze
Albert Camus i André Gide. Miasto charakteryzuje
się białymi domami z pomalowanymi na niebiesko
drzwiami, oknami i innymi elementami. jak balustrady
balkonów czy furtki. Zdaje się, że Tunezyjczycy lubią
ten zestaw kolorów, odstraszających podobno owady,
bo dość często spotykaliśmy tak pomalowane budynki.
Z placyku na szczycie klifu, który służy za taras
widokowy, widać już stolicę i port jachtowy w jednej
z trzech zatok Morza Śródziemnego, nazwanej Tuniską.
Wstąpiłyśmy na kawę, nigdzie cennika, żeby
choć orientacyjKawiarenka w Sidi Bou Said
nie wiedzieć, na
jaki wydatek sie
przygotować. Do
tej pory jeśli pytałyśmy o cenę, która
tylko w marketach
była na widoku,
Arab podawał bajońska sumę, którą
należało stargować.
Tym razem zamówiłyśmy bez pytania i zapłaciłyśmy
po 5 dinarów (ok.
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Targ w Sidi Bou Said

4 zł) za małe espresso; wobec niewygórowanej ceny i wypitej już kawy targowanie odpuściłyśmy sobie, i bardzo
dobrze, bo w kawiarniach ten zwyczaj nie obowiązuje.
W Tunisie dość szeroką ave Bourguiba dojechałyśmy na plac, Tuniska ulica
na którym podczas
ostatniej rewolucji
na początku 2011
roku trwały protesty pod ambasadą
francuską i hotelem Afryka. Hotel
ten, najbardziej
prestiżowy w całej
Tunezji, podobno
wybudowano po
to, by przyćmić
jego wysokością
pobliską katedrę

11_2014

listopad

Podróże

Tunezja

Na medinie w Tunisie

Brama Bar Bar w Tunisie

katolicką pod wezwaniem św. Wincentego Paulo, którą
wznieśli Francuzi w 1896 r.
Brama Bar Bar prowadząca na medynę (starówkę) podobno chroniła ją przed zalaniem przez wody
morza. MatePrzed mediną w Tunisie
riał na budowę tuniskiego
meczetu pochodził z ruin
Kartaginy. Na
medynie wąskie, bardzo

wąskie uliczki i zachęcający do kupna dość natarczywie właściciele straganów i sklepów. Dużo skórzanych
torebek, pasków, walizek, kapci, puf. Ceny nawet przystępne. Za torebkę średniej wielkości można wytargować cenę 20 dinarów, ze skóry antylopy o 10 dinarów
więcej, ale skóra mięciutka; kapcie ładne, skórzane –
15 dinarów. Nie polubiłam medyny… ciasno, ciemno,
tłoczno… Trudno kupić, pooglądać jeszcze trudniej.
Dzień trzeci, Hammamet-Yasmine
W niedzielę pogoda była słoneczna, dość upalna, wybrałyśmy się plażą Morza Śródziemnego do
Hammametu-Yasmine oddalonego od naszego hotelu
o niespełna 4 km. A po plaży spacerowali Arabowie prowadzący konie i wielbłądy, dość natarczywie namawiający
nas na przejażdżkę. Startowały też balony z turystami
ciągnięte przez motorówki. Z pewnym zaskoczeniem
obserwowałam młode Arabki. Wiedziałam, że chodzą
Arabskie kobiety na plaży
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odziane w długie szaty z zamotanymi na
głowie chustami
(hidżabami), ale
nie wiedziałam,
że w tych strojach również się
kąpią. Podobno
wraca moda na
przestrzeganie
religijnych strojów i zachowań,
chociaż prawo
chroni kobiety
Stara medina w Yasmine
arabskie. Pierwszy prezydent po wyzwoleniu spod protektoratu francuskiego w 1956 r. Habib Bourguiba prawdopodobnie
pod wpływem swej pierwszej żony, starszej od niego
o 13 lat Francuzki, zniósł wielożeństwo, wprowadził
zakaz noszenia stroju religijnego przez kobiety w urzędach i szkołach oraz prawo wyborcze dla kobiet i m.in.
do rozwodu cywilnego i aborcji. W wieku 84 lat został
odsunięty od władzy pod pretekstem złego stanu zdrowia.
Park rozrywki w Yasmine

Tunezja

Nowa medina w Hammamet-Yasmine

Przeszłyśmy się ulicami Yasmine, odkryłyśmy
kilka sklepów, gdzie o dziwo ceny były stałe i odpadały
długie pertraktacje ze sprzedawcą. Mała butelka wody
mineralnej kosztowała 0,5 dinara. Jest tu stara medyna
z ciasno ustawionymi straganami stwarzającymi wieczny
półmrok. Wcześniej czytałam, że jeżeli nie ma się zamiaru
czegokolwiek kupować, lepiej nie wdawać się w wymianę zdań, bo potem trudno się od sprzedawcy uwolnić.
W pobliżu znajduje się dużo kawiarni. Po wyjściu ze
starej medyny wydostajemy się na plac, gdzie znajduje
się park rozrywki rodzinnej Carthage Land, obok kilka potężnych betonowych słoni zachęca do zrobienia
sobie przy nich zdjęcia. To nowa medyna. W pobliżu
nowoczesne centrum handlowe, gdzie można kupić to
wszystko co w Europie po stałych, europejskich cenach.
W drodze powrotnej musiałyśmy ominąć port
Marina, nadłożyłyśmy trochę drogi, bo trzeba było
przekroczyć dość szeroką asfaltową jezdnię prowadzącą do portu, by znaleźć się na plaży. Słońce parzyło
Port Marina w Hammamet-Yasmine
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Zabawa w naszym hotelu

niemiłosiernie, na szczęście w plecy, woda w morzu
była za ciepła, a nasza kondycja pozostawiała dużo do
życzenia. Nie patrzyłyśmy na zegarek, byle tylko dotrzeć
do hotelu, okazało się, że trasę powrotną pokonałyśmy
w godzinę; myślę, że był to nasz rekord w marszu brzegiem morza. W ostatniej chwili zdążyłyśmy na obiad.

Tunezja
Dzień czwarty,
zabawa
Każdego wieczoru
o godzinie 20.00 na naszej
plaży zaczynał się program
rozrywkowy zwany animacją.
Najpierw animatorka zbierała
dzieci wczasowiczów na dużej scenie i było to urocze, bo
niereżyserowane. Maluchy ze
smoczkami w buzi klaskały w ręce i śmiesznie podrygiwały naśladując animatorkę i starszych kolegów,
świetnie się przy tym bawiąc. Wszystko w takt muzyki
z głośników. Potem zaczynało się bardziej profesjonalne przedstawienie, po godzinie bawili się już wszyscy,
a zabawa trwała do rana.

Koloseum w El-Jemie
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Dobrze zachowane mury koloseum

Dzień piąty, dosiadanie wielbłądów
Wtorek, pobudka o 4.00, cały czas ciepło, wieczorami 24oC, w dzień 34oC, a w słońcu na pewno około
40oC. Więc rankiem też bardzo ciepło, stołówka otwarta
Opuszczona jaskinia, widoczne wejście i komin dziedzińca
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Tunezja

Amfiteatr na 30 tys. miejsc

tylko dla nas. Wczoraj zabrałyśmy ze snack baru po
dwie butelki wody.
Pierwszy przystanek w El-Jemie. Zwiedzamy
zburzone mury amfiteatru, trzeciego co do wielkości w świecie, zbudowanego w III w n.e.,
w okresie największego rozwoju miasta.
Został zburzony w XVII w. przez Rzymian,
którzy chcieli tym sposobem zniszczyć
plemiona tubylców zamieszkujących te tereny. Na widowni 30 tys. miejsc siedzących.
Nazywany jest Tunezyjskim Koloseum.
Niewątpliwie była to największa rzymska
budowla w Afryce Północnej. Budulec na
amfiteatr w El-Jemie sprowadzano z oddalonych o 30 km kamieniołomów na wybrzeżu, a wodę doprowadzano podziemnym akweduktem z okolicznych wzgórz.
Poza rozgrywkami cyrkowymi koloseum
było wykorzystywane w celach obronnych.
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Wejście do chaty jaskiniowców, widoczne talizmany

Tunezja

Troglodytka

Dalej piękne góry za oknem autokaru, jest to
część tunezyjska Atlasu Saharyjskiego. W górach tych
mieszkają jeszcze Berberysi, zwani troglodytami. Proponowano im opuszczenie jaskiń i przeniesienie się do
pobliskiej Matmaty, jednak z około 700 gospodarstw
opuszczonych zostało niewiele ponad połowę, do pozostałych doprowadzono prąd i tak mieszkają tam do dziś.
Mijamy dużo opuszczonych jaskiń, w zamieszkałych
wejścia są wybetonowane, z dziedzińca podobnie jak
w starożytnej Kartaginie są oddzielne wejścia do każdej
z części mieszkalnych, kuchni i pokoi. W przydomowych ogródkach ptactwo. Domostwa położone są na
zboczach, więc nawet w porze deszczowej nie ma obawy
o ich zalanie. Nie
Restauracja wiejska w jaskini w Matmacie
wiem z czego
żyją mieszkańcy,
nieliczni oferują swoje domy
tur ystom do
zwiedzania, ale
dostają chyba
tylko drobne
pieniądze. Może
agencje tur ystyczne płacą im
ryczałt, a dinary
od turystów to
dodatek?
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W kuchni dzisiejszego troglodyty

Odnoszę wrażenie, że Tunezyjczykom najlepiej
wychodzi handel. Najwięcej, bo 28% dorosłych pracuje w usługach i turystyce. Niewielu w nielicznych gałęziach przemysłu tekstylnego, materiałów budowlanych,
fabryce amoniaku i zakładach przerabiających występujące w małych ilościach surowce naturalne: ołów, fosfaty,
ropę. W lecie urzędy i fabryki pracują 6 godzin w ciągu
doby, w turystyce pracują cały dzień, ale tylko w sezonie.
Tunezyjski obiad złożony z kuskusu, ryżu, birka
z jajkiem, kurczaka z kapustą zjedliśmy w wiejskiej
restauracji Sidi Driss mieszczącej się w jaskini.
Stąd już pojechaliśmy do Douz, miasta-bramy Sahary. Po drodze na południe kraju mijaliśmy
dziwne stoiska z kanistrami, to benzyna przemycana
z pobliskiej Libii i Algierii, oferowana taniej niż na
stacjach benzynowych. Przy szosie były też stragany
Przemytowa stacja benzynowa
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Tunezja
z różnorodnymi owocami – winogrona, granaty, arbuzy,
daktyle, cytrusy, brzoskwinie i jabłka. Już blisko Sahary
znajduje się zagłębie papryki, która po wysuszeniu jest
sprzedawana na przydrożnych straganach. Pomysłowe
były „herbaciarnie” w postaci stolika z kuchenką gazową i stojącymi na niej czajnikami, często obok grill.
W podobnych miejscach do grillowania widywałam
wiszące kozie skóry na sprzedaż.

Gaj oliwny i stoisko z suszoną papryką

Zaśmiecony gaj oliwny

Mijane gaje oliwne tonęły w stertach różnokolorowych reklamówek i papierów wyrzucanych z przejeżdżających samochodów.
Na skraj pustyni w pobliżu Douz dotarliśmy po
godzinie 17, tam czekały na nas wielbłądy, na których
mieliśmy udać się w głąb Wielkiego Ergu Wschodniego.
Wszyscy obawialiśmy się, jak poradzimy sobie z wsiadaniem na wielbłąda, starsi mieli większe obawy, młodzi
Róża pustyni
Gril i sprzedaż skór
Przydrożna herbaciarnia
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Tunezja

Odpoczynek na Saharze

twierdzili, że to zupełnie podobne do przejażdżki na
koniu. Ja nie miałam porównania, bo nigdy nie jeździłam
na koniu, a co dopiero na wielbłądzie. Przebraliśmy się
w wypożyczone, naprawdę pachnące świeżością stroje arabskie i chusty na głowę. Wyglądaliśmy wszyscy
paradnie, ale jak zabawa, to zabawa. Piasek pustynny
jest zupełnie inny niż na plaży, drobniutki i leciutki jak
puch. Odważyłam się zrobić kilka zdjęć, co zaowocowało
nazajutrz sporym pęcherzem na lewej dłoni, tak mocno
trzymałam się łęku wielbłądziego siodła.
Po jakimś kilometrze zatrzymaliśmy się na pustyni, by obejrzeć popisy jeźdźców na niedużych konikach
pustynnych, sfotografować się (za dwa dinary) z fenkiem, czyli liskiem pustynnym, popić coli za trzy dinary.
W drodze powrotnej wszyscy już pewniej siedzieli na
swych wierzchowcach.

Autokarem podjechaliśmy pod hotel Sahara, zakwaterowanie poszło sprawnie, pokoje dość eleganckie.
Po kolacji z pysznymi lodami na deser popływałam
w basenie z ciepłą wodą zawierającą siarkę. Było bardzo
ciepło, większość z nas odpoczywała długo w nocy na
leżakach przy basenach.
Dzień szósty, trasa rajdu Paryż-Dakar
i Gwiezdne wojny
Musieliśmy wstać o trzeciej nad ranem, by po
śniadaniu zdążyć przejechać przez ogromne słone jezioro Chott El Jerid, przecinające w poprzek prawie
całą Tunezję, gdzie mieliśmy obejrzeć wschód słońca.
Przez większą część roku jest ono wyschnięte i pokryte
grubą warstwą soli i błota, a w porze mokrej zmienia
Słone jezioro Chott El Jerid

Sahara
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Tuż przed wschodem słońca

się w trzęsawisko. Niebo było nad horyzontem trochę
zachmurzone i nie wiadomo było, czy widowisko się
uda. Znudzona trochę czekaniem na moment wschodu
i zazdroszcząc niefotografującym zakupu daktyli na
otwartym już straganie, odeszłam na chwilę w zachodnią
stronę, zdążyłam sfotografować znak drogowy informujący o granicy z Algierią i… zdjęcie wschodu słońca
jest, jakie jest – spóźniłam się na pierwsze promienie.
W zadziwiającym tempie słońce wyskoczyło ponad
linię horyzontu.

Tunezja

Algiera blisko (fotografię dedykuję tym, którzy wspominają ten kraj z nutką nostalgii)

Wiele atrakcji było jeszcze przed nami. W drodze
przez afrykańskie bezdroża towarzyszyła nam głośna
muzyka zespołu The Weekend i jego przebój „Ona
tańczy dla mnie”…
W Tamerze przesiedliśmy się na bryczki, by jadąc
wśród daktylowców dotrzeć do środka oazy. Rośnie
tu wiele egzotycznych krzewów – figowce, granaty,
bananowce i henna. Przy hennie pani Maryla, nasza
pilotka zatrzymała się i objaśniła, że roślina ta odgrywa
dużą rolę w życiu Tunezyjczyków, służy za barwnik do

Wschód słońca nad jeziorem Chott El Jerid
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Dojrzewajace daktyle w oazie

Tunezja

Krzew henny w Tamerze

tkanin, włóczki do wyrobu dywanów, używana jest do
tatuaży, a szczególnie do tradycyjnego zdobienia rąk
pannom młodym.
Po zwiedzeniu oazy wsiedliśmy do dżipów i w szaleńczym tempie ruszyliśmy trasą rajdu Paryż-Dakar.
Gdy po raz pierwszy dżip stanął na wzgórzu z rozległym widokiem z mojej strony – zamarłam, potem już
zawierzyłam kierowcy i mniej się bałam, zwłaszcza gdy
zauważyłam, że po wjechaniu na wysoką piaszczystą
górę zamknięcie oczu zdecydowanie poprawia komfort
zjeżdżania z niej. Dżip pełen osób w moim wieku, które
złorzeczyły głośno, że nie dla nich taka wycieczka, że
nigdy więcej, jednak po zatrzymaniu się w następnej
oazie, Chebice, wszyscy zdecydowanie chcieli jechać

Dżipami w pustynię

dalej. W oazie spotkaliśmy młodą parę na kawie. Jak
przystało na niedawną pannę młodą dziewczyna miała
wymalowane henną wzorki na dłoniach, podejrzewam,
że była to stała atrakcja kawiarni. W oazie znajduje
się piękny wodospad wśród skał. Dotarliśmy do miejsca, gdzie kręcono film Gwiezdne wojny. Scenografia
sprzed lat była trochę zniszczona, ale wrażenie, że to,

Pozostałości po scenografii filmu Gwiezdne wojny
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niewykończony dom podatku się nie płaci, więc ciągle
budują, wzwyż lub wszerz, nie wykańczają, daleko więc
tym miejscom do malowniczości, bo domy są szarobure,
niepomalowane.
Kolację jedliśmy już w naszym hotelu.
Dzień siódmy, słodkie nicnierobienie
Nazajutrz wypoczywałyśmy na plaży, opalałyśmy
się, pływałyśmy w morzu. Wieczorem spadł rzęsisty
deszcz, ale tylko na moment ochłodził nasze bungalowy.
Dzień ósmy
światło i dźwięk
W piątek po obiedzie wyjechaliśmy busem w stronę nadmorskiego miasta Sousse, gdzie 2 km na południe
od mediny znajduje się Medinat El Zahra. Odbywa się
tam impreza, na którą składają się występy na małym

Oaza Chebika

co widziałam na filmie, jest teraz przede mną, czyniło
to miejsce ciekawym i wartym takiej drogi.
W drodze powrotnej do Hammametu mijaliśmy
miasteczka tunezyjskie, zainteresowały nas budynki,
w których parter z jakimś sklepikiem czy restauracją
już się zestarzał, a piętro było jeszcze nie dokończone.
Pilotka wyjaśniła, że to sposób na omijanie podatków. Za
Niewykończony dom
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Owocujące opuncje w skansenie przy Medinat El Zahra Park
Pokaz tkania dywanu w Medinat El Zahra
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Widok na skansen w Medinat El Zahra
Wesele Tunezyjskie w Medinat El Zahra
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stadionie: przedstawiane
jest wesele tunezyjskie,
pokaz akrobacji na koniu
i popisy fakira. W budynku,
gdzie również mieści się
wielka na 500 osób restauracja, można było obejrzeć
wypiek chleba w wystawowej piekarni, tkanie dywanu i powstawanie zdobień
na pamiątkowych metalowych talerzach. Podczas
kolacji występy na scenie
umieszczonej pośrodku
sali, taniec brzucha, tańce
narodowe. Kelnerzy podawali tunezyjskie dania
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– chorbę (szorbę), czyli zupę pomidorową z drobnymi jak ryż kluseczkami,
brik, czyli chrupki pieróg z farszem,
tym razem jajecznym, kurczaki z ostro
przyprawionym kuskusem oraz wino
tunezyjskie. Na deser podano melony,
arbuza i winogrona. Na scenie pośrodku
wielkiej sali restauracyjnej odbywały się
występy w postaci tańca brzucha, narodowych tańców tunezyjskich i prezentacji umiejętności kuglarskich. Wyjście
po kolacji obyło się w sposób uporządWystępy podczas kolacji w Medinat El Zahra
kowany, mimo że zatrzymywaliśmy się
w drzwiach z powodu ulewnego ciepłego deszczu na
spędzić ostatni afrykański dzień w pokoju. Szybko wyzewnątrz. Odebraliśmy okrągłe słomiane maty do rozłobiegłam na zewnątrz i tuż za zakrętem, za naszym bunżenia w mokrym amfiteatrze, a deszcz tymczasem zupełgalowem natknęłam się na znajomego Araba, który konie przestał padać. Spektakl był niesamowity. W skrócie
dował nam ten sejf, bardzo się ucieszyłam na jego widok,
można powiedzieć, że nowoczesną techniką połączoną
nie muszę już iść do recepcji, zapłacę mu parę groszy…
z tradycyjnym teatrem przedstawiono 3 tys. lat powstania
A on tam znalazł się nie przypadkiem!!!! usiadł speTunezji, od założenia Kartaginy przez Elissę uciekającą
cjalnie, innej drogi na recepcję nie było. Ale cwaniak!!!
z dziećmi przed swym bratem Pigmalionem, poprzez
Rozkodował nam sejf i czekał za rogiem… Uśmiałam
wojny punickie, niewolę arabską i protektorat francuski
się z jego fortelu. Oczywiście dostał dinara i upomniał
do wyzwolenia. Te nowoczesne środki to światło lasera
się o kosmetyki.
tworzące na wielkiej fontannie przestrzenne, kolorowe
O 22.00 wyjazd na lotnisko w Monastyrze i po
obrazy. Na specjalnie wybudowanym do pokazu wielkim
niespełna trzech godzinach lotu witam męża słowami
murze średniowiecznego miasta wyświetlano w miarę
„mówiłam przecież, że za chwilę wrócę”.
potrzeby obraz pustyni, zamku nad wielką wodą czy sali
✳
balowej, w której aktorzy tańczyli np. pięknego walca.
Dziesięć dni minęło, jak z bicza strzelił, Afryka
Poszczególnym scenom towarzyszył podkład muzyczny.
urzekła mnie słoneczną pogodą i krótkotrwałym deszŚwiatło i dźwięk zachwyciło mnie.
czem, nowoczesnością i zabytkami sprzed tysięcy lat,
miłymi ludźmi, spotkani Arabowie byli bardzo uczynni
Tunezyjskie przysmaki na kolacji w Medinat
Dzień dziewiąty,
wobec do nas. Nie każdy kontynent może pochwalić się
El Zahra
pora wracać
tak długą historią i wielokulturowością. Tunezja zdecyNastępny dzień
dowanie jest przyjazna Europejczykom i chciałabym tu
upłynął dzień na pakojeszcze wrócić.
waniu. Wprowadziłam
Tekst i zdjęcia
jak zwykle kod do sejfu
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog
i po raz pierwszy zaskoczył mnie komunikat „ERTunezja, wrzesień 2014 r
ROR”!!! Zdenerwowałam
Na podstawie obserwacji własnych i opowieści pilota wycieczki.
się, trzeba było udać się do
recepcji po pomoc i czekać
PS Serdecznie pozdrawiam miłego dr. Adama, anestezjologa
ze Śląska i jego rodzinę.
A.L-C.
na naprawę, a szkoda było
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Czyli co się
wyłania
z jesiennej mgły
Ewa Dereszak-Kozanecka

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Anti-clerical_art_by_Georges_Croegaert?uselang=pl#mediaviewer/File:Georges_Croegaert_Napping.jpg

uż listopad. Ani się człowiek obejrzał i znów, jak
co roku, musi gnać po chryzantemy. A potem stać
nad kwiatami i zachodzić w głowę, które kupić? Żółte,
bordowe, fioletowe? Które będą najtrwalsze, najlepsze,
najpiękniejsze? Otwieram portfel i wyrywam dziurę
w domowym budżecie. A potem i tak będę niezadowolona z wyboru. Albo kupię za wcześnie – bo tańsze
– i odłożę kwiaty na balkon, a potem zapomnę podlać,
albo odłożę zakup na ostatnią chwilę i zapłacę jak za
woły. Na koniec i tak okaże się, że na sąsiednich grobach
jak zwykle kwitną dorodniejsze egzemplarze.
Przez całe dzieciństwo i młodość głowiłam się,
jak tanio wprowadzić estetykę w Dzień Zaduszny na
rodzinnych grobach. Prób było co niemiara, tyle ile
świadomych lat, a sukcesów zaledwie kilka.
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http://i082.radikal.ru/1011/a5/5d9c67791b61.jpg
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No cóż, czasem tak bywa, kiedy zbytnio nam
zależy, a temat jest trudny.
Już listopad. Rzeczywiście drzewa już nagie,
ogołocone, szare. A pod stopami stosy liści już powoli
butwieją. Coraz częściej z rana wita mnie wiatr i deszcz,
coraz zimniej jest nocą.
Listopadowe ciarki przechodzą po plecach.
Nieuchronna jesienna nostalgia czyha za rogiem
i tylko patrzy, jak mnie dorwać. Ostrzy pazury, wysila
wzrok, zastawia pułapki, rozciągając pod moimi stopami
przepastne kałuże... i kaprawym okiem podgląda, czy
już w nie wpadłam.
Równym krokiem, czasem grzęznąc w zaspach
liści, idziemy z M. na jesienny spacer. We dwoje raźniej.
Zerkam na M., marznie, ale się uśmiecha.
Pojutrze sama pobiegnę na cmentarz. To nawet
zabawne polerować nagrobek, w nieoczekiwanie zgodnym tłumie przedświątecznych sprzątaczek porządkować
miejsce przyszłego spoczynku.
Cóż, jak powiadają „jak sobie pościelesz, tak się
wyśpisz”... przywykłam myśleć o cmentarzu jako o mecie
życiowych zawodów. Start, bieg i pewność, że wiem,
gdzie dobiegnę. Z tej pewności czasem da się czerpać
siłę. Fajnie znać miejsce, gdzie się spędzi wieczność.
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Koty malowane

A na razie siedzę w domu i zabawiam się przemijaniem. Bilansuję, przeliczam, oglądam pod światło
– co po mnie zostanie?
Za oknem mrok, przed oknem (mokry) wiąz.
Dom śpi. Wydobywam z pamięci okruchy wspomnień,
łańcuch chwil, układankę życia. Koło mnie siedzą
wszystkie moje koty. Właśnie cichutko i zwinnie wyszły
z przedwieczornej mgły. Na sztywnych wąsach dymią
zimne obłoczki. Dostojnie, z uroczystym mruczeniem
zbliżają się do mnie, ciasnym kręgiem otaczając ekran
komputera. Oto są – Wszystkie Moje Koty.
Pierwszy – taki młody, zabawny, łaciaty. Łobuz
i rozrabiaka. Zbyt mało rozsądku, zbyt wiele odwagi.
Zupełnie jak ja w tamtych latach. (Och jaki Ty
byłeś cudny, mój pierwszy kocie... Nie mogłam się
nazachwycać, nasycić widokiem, oczu Tobą napasać...)
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I Drugi – spokojny stateczny, rozważny. Lśniący
nieskazitelną czernią, cierpliwy domator... Tak, wiem,
miałeś swoje tajemne sprawy, swoje tajemne ścieżki,
o których istnieniu nikt długo nie miał pojęcia, ale
w domu zawsze byłeś przed północą i pierwszy biegłeś
sprawdzić, jak się mają dzieci.
Zupełnie jak ja w tamtych czasach. I też musiałam
Cię pożegnać.
I Bura. Jak się cieszę, że jesteś. Jeszcze się z Tobą
nie rozstałam. Troszczyłaś się o mnie. Troszczyłaś się
o wszystko. Pilnowałaś domu, kiedy ja nie mogłam.
Zatroskana czekałaś, kiedy nie wracałam. Z niepokojem
przyjmowałaś każdą nagłą nieobecność swoich podopiecznych. Dzielnie stawiałaś czoło przeciwnościom
losu, prawie bez skargi znosząc ciężką chorobę.
– Zupełnie tego w tamtych czasach nie umiałam.

11_2014

listopad

Koty malowane
A kiedy spadł z nieba grom i dotychczasowe
życie legło w gruzach, sama ciężko chora przychodziłaś
przytulać się do mnie. Też musiałam Cię pożegnać.
Wszystkie moje koty przyjaźnie patrzą na siebie.
Przecież znają już wszystkie tajemnice. Czekają, kiedy
znów będę mogła je przygarnąć. Czekają na mnie.
Tak, nic nie mija bezpowrotnie. Zawsze zostawia
w naszych sercach ślad.
W takie dni... A kysz! Nie damy się smutkowi.
Lubię łunę świateł nad cmentarzem i zapach
płonących świec, tłum ludzi z chryzantemami, biegnący
w jedną stronę, gwar rozmów i targowisko różności,
w jakie zamienia się na ten czas, miejsce mojego przyszłego spoczynku...
A teraz dość tych bajek, czas spać...Chodźcie do
mnie, moje koty, teraz czas zamruczeć coś na dobranoc,
zagłuszyć lęk, oswoić noc. Obrońcie mnie przed złym
snem.
I znów listopadowy dzień. Słonce gdzieś przepadło, odłożyło blask do szafy. Z pobliskiego klonu leci liść
za liściem. W podmuchach wiatru wirują kolory jesieni.
Lusia króluje na podwórku. Smukła, delikatna,
zjawiskowa, jakby utkana z porannej mgły bezszelestnie wyłania się z zimnego bluszczu. Otrząsa łeb
z zimnych kropel, mruży oczy. Jest szczęśliwa, jest
dumna. Ma dokąd wrócić. Obudziła miłość w sercach dwóch.

http://www.bonhams.com/auctions/20787/lot/44/

57

http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=71602

Dla niej stolarz wstawił uchylne drzwiczki w starą bramę, dla niej wstawił klapkę w stare drzwi do
dawnego mieszkania, gdzie od lat mają swoje miejsce
stare, dumne i cenne przedmioty. Pamiątki zbierane
przez ludzi, których już nie ma. Targowisko wspomnień
i minionego bogactwa wystawionego na sprzedaż. Tam,
w ciepłym kątku obok pieca znalazła swoje miejsce. Za
dnia zasypia przy kasie, w nocy zwiedza krzywe zaułki
starego miasta. A nad ranem – właśnie wraca... Na
sztywnych wąsach stygną krople mgły. Antykwariat to
właściwe miejsce dla kota, istoty z natury swojej znającej
wszystkie tajemnice przemijania.
Przynajmniej ona tak sądzi.
Specjalnie dla Lusi, która zapewne nieprzypadkowo znalazła dom w cieniu dawnego piękna, dla innych
kotów i dla zakochanych w nich (kotach) właścicieli,
kolejny akord kociej obecności w malarstwie.
Przez przypadek tylko pokazujemy koty w towarzystwie pośredników pomiędzy nimi, nami a wiecznością. Wszyscy mamy się dobrze i na razie tutaj całkiem
nam się podoba.
A teraz:
anie i Panowie, oto przed Wami Georges Croegaert
(1848-1923) – belgijski malarz akademicki.
Urodził się w Antwerpii, ale miejsca w Belgii
długo nie zagrzał. Nie zatrzymały go nawet słynne

P

http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=71791
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https://www.tumblr.com/search/croegaert

http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=71404

belgijskie czekoladki. W wieku dwudziestu ośmiu lat przeniósł się do
Paryża, gdzie spędził resztę swego
życia. Malował portrety głównie
kobiet i dostojników kościelnych
oraz sceny rodzajowe z udziałem
tychże. Jego niektóre obrazy dość
złośliwie i zabawnie komentowały rzeczywistość, zwłaszcza z życia
wyższego duchowieństwa. Zapewne
też dlatego uchodził za antyklerykała.
Ale przecież nie wiemy, czy był nim
w istocie. Malował pięknie i starannie z zamiłowaniem do karykatury.
Wpisał koty w dość specyficzny i obcy kotom kontekst. A one
oczywiście, jak zawsze, znakomicie
się w nim odnalazły. Swoją obecnością ociepliły nieco złośliwy wizerunek. I jak to mają w naturze, mimochodem przyniosły trochę więcej
piękna, niż to wynika z malarskiego
konceptu.
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Panie i Panowie, przed Wami znakomity malarz,
mistrz purpury, nieukładny akademik – patrzcie, podziwiajcie i krytykujcie!
Ten wybór jest zupełnie przypadkowy – nie ma
nic wspólnego z listopadem. To po prostu niespodzianka,
jaką zgotowały mi koty, pokazując kolejne pola swojej
sławy’.
#
Inną sprawą jest, że nostalgia przemijania dotyka
też naszego cyklu. Powoli czas się żegnać. Jeszcze tylko
grudzień i nasze koty godnie odejdą do lamusa.
Stare płótna zapomnianych artystów znów pokryje kurz. Cóż, wszystko, co dobre, zbyt wcześnie się kończy.
Dziękuję Państwu za dwa lata wspólnej przyjemności.
Pięknie się kłaniam i zapraszam na kolejną, ostatnią już, grudniową odsłonę kotów malowanych.
Ewa Dereszak-Kozanecka

psychiatra
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Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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