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Toksyczny flirt

Koleżanki i Koledzy,

U

legać jest rzeczą ludzką. Jeżeli zalotnik jest bogaty, przebiegły i wytrwały,
potrafi zawrócić w głowie. Dla jasności powiedzmy od razu, że nie chodzi
tu o relacje damsko-męskie, lecz o wzajemne stosunki pomiędzy big pharmą
a lekarzami. Problem ma wymiar absolutnie globalny zarówno pod względem
rozległości geograficznej, jak i głębi wnikania w struktury medyczne, wpływania na decyzje lekarzy, kształtowania ich poglądów. Zakres ingerencji jest
tak wielki, że powstają o tym książki i raporty.

C

zy i w jakiej mierze jesteśmy świadomi manipulacyjnego celu tych zalotów?
Największym dziełem tego stylu uwodzenia lekarzy jest marketingowa
edycja „evidence based medicine”. Nazwa od zawsze wzbudzała mój wewnętrzny sprzeciw, była w niej bowiem podskórna sugestia, że istnieje jakaś
inna medycyna, oparta na fikcji. Która to medycyna? No pewnie ta spoza tzw.
wielkich badań klinicznych…

W

ielkie badania kliniczne nie od zawsze wyglądały tak, jak obecnie.
Wielkie próby Veterans Administration Study czy Framingham Heart
Study są i zawsze będą kamieniami milowymi postępu wiedzy medycznej,
w szczególności w chorobach układu krążenia.

G

dy rynek badań klinicznych został zdominowany przez pojedynczych
sponsorów, sprawy zaczęły toczyć się inaczej. Celem stało się uzyskanie
wyniku badania zgodnego z założeniami marketingu. A jeżeli wynik jest
niezgodny z założeniami, to co się dzieje z taką próbą? Okazuje się, że wyniki
trafiają pod klucz.

C

zy charakterystyki produktów leczniczych opracowane na podstawie
starannie wyselekcjonowanej literatury są dokumentami naukowymi, na
podstawie których możemy bezpiecznie ordynować leki, czy raczej produktami
o nieznanych proporcjach ujawnionych i zatajonych wyników? Tego nie wiemy.

J
T

edno jest pewne, że należy dążyć do ujawnienia wyników badań skrywanych
w sejfach, szufladach i nośnikach komputerowych.

ymczasem nie wiadomo czy BIG PHARMA ma BAD PROBLEM, czy może
BAD PHARMA ma BIG PROBLEM. Jedno wiadomo: ten PROBLEM
wymaga rzetelnego wyjaśnienia bez udziału speców od marketingu.
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Wzrasta nasilenie i częstość alergii pokarmowych

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Illustration_Lycium_barbarum0.jpg

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Illustration_Lupinus_luteus0.jpg

w pracy „OveZagadnieniu wzrastającej
Z kolei w doniesieniu w 7,3% próbek kurzu pobra- rall Prevalence
liczby chorych z alergiami „Milk Is The Predominant nego w klasach. W próbkach Of Self-reporpokarmowymi była poświę- Undeclared Allergen In Us pobranych w domu białko Ara ted Food Alcona odrębna sesja plakatowa. Food Product Recalls” dr I. h2 znajdowało się w 23,4% lergy In CanaWzrasta nie tylko liczba przy- Malyukova i wsp. ze Stanów próbek. Wyniki wskazują na da”, pracujący
padków, ale też wiele z nich ma Zjednoczonych donoszą, że możliwość wystąpienia reakcji na Uniwersyciężki przebieg. W doniesie- najczęstszą nieuświadamianą uczuleniowych nie tylko w wy- tecie Medycznym w Toronniu „Life-threatening Allergic i niezgłaszaną alergią pokar- niku spożywania orzeszków.
Na zagadnienie wzrastają- to. W badaniu
Reactions To Foods In Adult mową jest uczulenie na mleko
Patients” dr A. Enriquez-Ma- i jego przetwory. Mleko było cej częstości alergii na orzeszki ankietowym, do którego zatas i wsp. analizują przebieg przyczyną alergii w 31% z 302 ziemne zwrócono uwagę także proszono 10 596 gospodarstw
ciężkich alergii pokarmowych. przypadków analizowanych w doniesieniu „Increasing The domowych, otrzymano odpoNajczęściej spotyka się cięż- przez autorów. Na drugim Accuracy Of Peanut Allergy wiedzi w 3613 przypadkach.
ki przebieg u osób z alergią miejscu były jajka – 21%, Diagnosis Using Ara H2”, Z grupy tej 8,0% zgłaszało alerna orzechy. Obraz kliniczny orzechy – 18%, mąka – 17%. przedstawionym przez dr. T. gię pokarmową na mleko, jajmoże być zmienny, zależny od Przebieg w 11% był połączony D. Danga i wsp. z Australii. ka, pszenicę, soję.
Na jakie alergie chorują
wieku chorego, rasy, rodzaju z wystąpieniem reakcji anafi- Autorzy donoszą, że alergia na
stosowanej diety,
laktycznej. Autorzy białko Ara h 2 jest stwierdzana Polacy? Nie udało się znaleźć
a także lokalizacji
zwracają uwagę, że w 90-100% przypadków uczu- w programie kongresu polgeograficznej.
pokarmami uczu- lenia na orzeszki ziemne. Tu skich akcentów, mimo staranAutorzy przelającymi, a rzad- warto wspomnieć, że orzeszki nych poszukiwań. Z innych
analizowali przeko branymi pod te rosną na gałęziach drzew, źródeł wiadomo, że liczba
bieg ciężkiej aleruwagę mogą być a przymiotnik „ziemne” został chorych z alergiami w naszym
gii pokarmowej
pieczywo, chipsy dodany dlatego, że obfitość kraju rośnie. Wyrazem tego
u 176 pacjentów
i inne tego ro- orzeszków powoduje, że gałę- jest 14,5 mln opakowań leków
leczonych w szpidzaju przekąski. zie, gnąc się pod ich ciężarem, przeciwalergicznych wykupionych przez Polaków.
talach centralnej
Stężenie alergenu dotykają ziemi.
Alergie trapią również KaŹródło: J. Allergy Clin Immunol.
Hiszpanii. Średw produktach spo2013,129,2,abstr.883, 882, 888,
nia wieku w tej grupie wynosi- żywczych jest bardzo różne nadyjczyków. Donieśli o tym
887, 884
ła 29 lat. Pokarmami uczulają- i według danych FDA wahało problemie dr L.Soller i wsp.
cym były jabłka (9 osób), kiwi się od 25 do ponad 5000 ppm.
(5 osób), banany (4 osoby),
W doniesieniu „Peanut Al- Jagody goji – nowy silny alergen!
W doniesieniu „Goji dodatek do herbat i yerbakrewetki (4 osoby), melony lergen (Ara h2) in Settled Dust
(3 osoby), kasztany (3 osoby), Samples of Inner-City Scho- Berries, a Novel Potent Al- -mate.
Autorzy przebadali 566
orzechy włoskie (2 osoby), ols and Homes of Children lergenic Source with High
brzoskwinie (2 osoby) oraz with Asthma” dr W. J. She- Cross-Reactivity with Other osób pod względem uczulemigdały, bób, orzechy lasko- ehan i wsp. zwracają uwagę na Fruits” dr M. A. Lopez-Matas nia na jagody goji. Uczulenie stwierdzono
we, śliwki, awokado, jęczmień, możliwość obecności bardzo i wsp. z Hiszpanii
u 5,8% badanych.
pestki słonecznika, ośmiornica, różnych składników alergizu- zwracają uwagę na
Niekiedy jest
soczewica, ostrygi, ryby, fa- jących w kurzu. Wśród tych obecność nowego
ono skojarzone
sola (po 1 osobie). U 44 osób składników często spotykanym silnie uczulającez uczuleniem na
w przebiegu reakcji uczulenio- jest białko wchodzące w skład go produktu. Są
brzoskwinie, powej wystąpił spadek ciśnienia orzeszków ziemnych (Ara h2). nim jagody goji,
midory, orzechy,
połączony z pokrzywką lub Spośród 236 próbek kurzu po- dostępne również
paprykę.
obrzękiem Quinckego. U 12 branych przez autorów w szko- w Polsce. Można
Polska nazwa
osób spadkowi ciśnienia towa- łach i domach w 13,6% białko je kupować jako
goji to kolcowój
rzyszyła biegunka, a u 29 osób to było obecne. Stwierdzono je produkt samopospolity.
objawy spastyczne ze strony także w 18,2% próbek kurzu dzielny lub jako
oskrzeli.
pobranego w kafejkach oraz
Źródło: J. Allergy Clin Immunol. 2013,129,2,abstr.873
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Nowości
Inicjatywa Cancer LinQ

O pożytecznym wykorzystaniu
dużych medycznych baz danych
Krystyna Knypl

Cancer LinQ jest inicjatywą amerykańskich onkologów, dzięki której postanowiono nowoczesne, duże bazy danych medycznych wykorzystać do rozwoju onkologii. Dotychczas obowiązujące standardy postępowania w onkologii, a także innych specjalnościach,
opierano na wynikach badań klinicznych. A jak wiadomo populacja pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych stanowi niewielki odsetek wszystkich chorych, często
istotnie różniących się od tych, których spotykamy w naszych gabinetach.

W

schorzeniach onkologicznych zróżnicowanie poszczególnych pacjentów
jest szczególnie duże, co utrudnia dobór skutecznej terapii.
Postanowiono więc zbiory
danych o poszczególnych pacjentach, niepołączone ze sobą
w grupy o znaczeniu merytorycznym, przeanalizować i wykorzystać do poprawy diagnozowania i dobierania leczenia,
a co z tym idzie – podniesienia
jakości opieki nad tymi chorymi. Jako pierwszą grupę do
takiej analizy zakwalifikowano
pacjentki z rakiem piersi. Do
opracowania prototypowej
wersji programu o nazwie
Cancer LinQ wykorzystano
dane pacjentek z czterech dużych centrów onkologicznych:
Maine Center for Cancer Medicine, Marin Specialty Care
and Marin General Hospital (Kalifornia), Space Coast
Cancer Center (Floryda) i Tennessee Oncology and
IntirnsiQ LLC. Rozpracowanie zagadnienia od strony

5

informatycznej powierzono
Galileo Analytics, firmie specjalizującej się w obróbce dużych
baz medycznych. Oprogramowanie Galileo Cosmos (http://
www.galileoanalytics.com/who-says-the-sky-is-the-limit/) ma ułatwić

wykorzystanie zgromadzonych
danych w codziennej praktyce
lekarza
Pomysł z dużymi bazami danych spotkał się z uznaniem inwestorów skupionych
w The Helsinn Group. Przeznaczyli oni 1 mln dol. na badania mające na celu optymalizację wykorzystania danych
do poprawy codziennej opieki
onkologicznej oraz stworzenie
systemu szybkiego uczenia się
i zdobywania danych o chorobach nowotworowych.
Przedsięwzięcie Cancer
LinQ jest przyrównywane do
wyszukiwarki Google. Jego założenia zaprezentowano
podczas konferencji prasowej 27 marca w The National
Press Club w Waszyngtonie. Poprzedziła ją publikacja
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artykułu o akcji na łamach „Wall Street Journal” (http://
online.wsj.com/article/SB10001424127887323466204578384
732911187000.html). Dane pochodzące ze 100 tysięcy

przypadków raka piersi podzielono w prototypowej
wyszukiwarce na 27 podgrup klinicznych.
Czy i na ile program Cancer LinQ będzie pomocny w codziennej pracy lekarskiej, trudno powiedzieć, bo
nie pokazano go w działaniu. Jedno jest pewne, że może
być początkiem zmian w ocenie faktów w medycynie.
Określenie Evidence Based Medicine może nabrać
zupełnie nowego znaczenia.
Gdzie rozmawia się o przyszłości
medycyny?
Dyskusja panelowa oraz konferencja
prasowa poświęcone
wdrożeniu programu
Cancer LinQ odbyła
się w The National
Press Club w Waszyngtonie. Początkowo nie
zwróciłam uwagi na to
miejsce obrad, kierując się pragmatyczną
refleksją, że koszt ekspedycji byłby zbyt wysoki, ale okazało się, że możliwa
jest wirtualna podróż po tym ciekawym miejscu (http://
press.org/about/video-tour).
The National Press Club jest prywatnym klubem
dziennikarskim istniejącym od ponad wieku. Jego hasło
brzmi „The Place Where News Happens”, czyli „Miejsce, gdzie powstają nowe wiadomości” i tak dosłownie
należy potraktować wybór miejsca konferencji Cancer
LinQ. Do klubu należy 3500 dziennikarzy z wszystkich
liczących się mediów amerykańskich. Każdego roku jest
tu organizowanych ponad 2000 imprez, a progi klubu
przekracza 250 tysięcy odwiedzających.
Dzieje klubu są bardzo ciekawe. Pewnego zimnego lutowego dnia w 1908 roku reporter poczytnego
„Washington Times” Graham Nichol spotkał na roku
14th street kolegę Jamesa Haya. Narzekał na niemożność pracy i porozmawiania z innymi dziennikarzami

6

w ciasnym hotelowym pokoiku, który wynajmował.
W pewnym momencie zawołał: „A właściwie dlaczego nie mielibyśmy stworzyć klubu dla dziennikarzy?”
Skrzyknął 32 kolegów, którzy zrzucili się po 10 dol.
i z takim kapitałem założycielskim powstało miejsce,
które do dziś ma się bardzo dobrze jako ważny punkt
na mapie branży dziennikarskiej.
Progi The National Press Club przekraczali najróżniejsi wielcy tego świata: Sarah Bernard, Charlie
Chaplin, Andrew, Carnegi, Teodor Roosevelt, Eleonora
Roosevelt, Nikita Chruszczow, pani Czang Kai Szek,
Charles de Gaulle, Gołda Meir, Indira Ghandi, Borys
Jelcyn, Nelson Mandela, Jasser Arafat, Dalaj Lama,
Ronald Reagan, Jimmy Carter i wielu innych. Do 1971
roku do klubu nie miały wstępu dziennikarki.
O prestiżu miejsca świadczą słowa komentatora CBS Erica Servereida, który przemawiając w 1982 roku w klubie, powiedział, że
jest to „najświętsze” miejsce dla amerykańskich
dziennikarzy.
Trochę refleksji
Od kilku lat studiując i analizując serwisy prasowe ASCO, miałam wrażenie, że
w powietrzu unosi się zapach nadciągającej
wielkiej nowości. Tą nowością wydaje się przedsięwzięcie Cancer LinQ oraz sprzężenie go z branżą
ubezpieczeniową. Choć nie cieszy się ona szczególnie
wysokim prestiżem w sferach naukowych, to z pewnością
wie, gdzie leżą pieniądze, także w medycynie. Wie też,
jak oceniać zdarzenia medyczne, aby nie stracić. Pisałam
już niejednokrotnie, że najbardziej rzetelne bazy danych
o historii naturalnej nadciśnienia tętniczego mają amerykańskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Wygląda na to,
że o chorych onkologicznych też będą wiedziały najwięcej
i to w sposób usystematyzowany, z wykorzystaniem
technik jakie dają dziś programy komputerowe oraz
internet. Niezależnie od tego, co myślimy jako lekarze
wykształceni w tradycyjnym, dziewiętnastowiecznym
modelu spostrzegania naszego zawodu, przyszłość
medycyny w dużej mierze będzie cyfrowa.
Krystyna Knypl
internista
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Kongres

American Academy of Neurology 2013
Krystyna Knypl

N

ajwyraźniej amerykańscy neurolodzy lubią obradować w pięknej scenerii. Po kongresie na Hawajach (2011) i w Nowym Orleanie (2012) przyszła
kolej na urodziwe San Diego. Choć podróż z Polski do
Kalifornii wymaga poświęcenia, zajmuje sporo czasu
i nie mniej pieniędzy, to czasami warto zainwestować
w taką wyprawę, aby oderwać się od naszych codziennych problemów i odetchnąć nowościami z wielkiego
świata nauki. W kongresie neurologów, podczas którego
można wysłuchać wykładów i doniesień aż na ponad
300 sesjach, uczestniczy około 11 tysięcy osób.
Gdybyśmy zdecydowali się na wyprawę, to obowiązkowym wyposażeniem powinna być karta kredytowa
z wysokim limitem i parę setek dolarów w gotówce
na drobne wydatki. Oczywiście alternatywą na czas
kryzysu jest uczestnictwo on-line w obradach, ostatnio
preferowane przez naszą redakcję.
Główne tematy
Tematyka obrad jak zwykle ciekawa i bardzo obszerna. Do tego stopnia, że w programie zjazdu pojawiły
się swoiste przewodniki „Zbuduj swoją idealną trasę
szkoleniową podczas 3-dniowego pobytu na kongresie”
lub „Zbuduj swoją idealną trasę szkoleniową podczas
6-dniowego pobytu na kongresie”. Jak widać organizatorzy są świadomi ograniczeń czasowych i finansowych
w dobie kryzysu.
Duże sesje plenarne to nowości z minionego
roku, kontrowersje i duże próby kliniczne. Znacząca
część to postery – siedem sesji po 250 do 300 doniesień.
Do najciekawszych i zasługujących na umieszczenie w materiałach prasowych zaliczono tematy związane
z nowymi metodami leczenia stwardnienia rozsianego,

7

choroby Alzheimera oraz choroby Parkinsona. Oto
jakie zagadnienia opisano w materiałach prasowych dla
dziennikarzy medycznych akredytowanych na kongresie.
1. Leczenie stwardnienia rozsianego za pomocą
ACTH. W badaniu uczestniczyły 23 osoby leczone
dotychczas beta-interferonem, u których wystąpiło pogorszenie choroby. Zastosowano ACTH lub metyloprednisolon jako terapię naprzemienną w ciągu następnego
roku. Badanie kontrolne pacjentów przeprowadzono po
15 miesiącach. Mniejszą liczbę epizodów pogorszenia
choroby zaobserwowano w grupie otrzymującej ACTH,
a nie metyloprednisolon. W grupie otrzymującej ACTH
nie obserwowano także objawów psychiatrycznych, które
występowały w grupie leczonej metyloprednisolonem.
Badanie było przeprowadzone przez dr Reginę
Berkovich i wsp. z Keck Medical Center of USC w Los
Angeles. Autorzy postulują konieczność dalszych badań
randomizowanych dla określenia przydatności ACRTH
w leczeniu stwardnienia rozsianego.
2. Natalizumab jest lekiem biologicznych stosowanym w leczeniu stwardnienia rozsianego, ale zwiększa
zagrożenie postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML). W badaniu przedstawionym przez dr. Tuan
Dong-Si i wsp. obserwowano 319 pacjentów leczonych
tym lekiem, u których wystąpiło PML. U 21 osób z PML
nie było objawów klinicznych infekcji układu nerwowego,
a u 298 osób objawy takie występowały.
3. Nowy lek poprawiający pamięć w chorobie
Alzheimera, mający symbol ORM-12741. Przedstawiono
wyniki fazy IIa. Lek jest blokerem receptora adrenergicznego alfa-2C w mózgu. W badaniu uczestniczyło 100
pacjentów, którzy otrzymywali ORM-12741 w dawkach
30, 60, 100 i 200 mg, a wyniki porównywano z grupą
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W badaniu uczestniczyło 420 pacjentów. Stwierdzono
poprawę funkcji ruchowych po leczeniu tozadenantem.
7. Leczenie choroby Parkinsona rasagiliną, która
należy do drugiej generacji nieodwracalnych, selektywnych inhibitorów monoaminooksydazy typu B. Po
18-tygodniowym leczeniu wykazano poprawę funkcji
ruchowych.
Po obradach
Schorzenia neurologiczne w porównaniu z innymi są wręcz filmowe. Dlatego po raz kolejny kongresowi
AAN towarzyszą pokazy filmów promujących leczenie
pacjentów neurologicznych, w postaci „Neuro Film
Festival”. Aktor Kevin Sorbo, który przebył kilkakrotnie udar mózgu, został laureatem nagrody American
Brain Foundation za promowanie problematyki ludzi
z przebytymi udarami.
W ramach zajęć własnych możemy podziwiać
iście amerykańską panoramę, która jest dostępna bez
dodatkowych kosztów, lub udać się na zwiedzanie. San
Diego jest drugim pod względem wielkości miastem
w Kalifornii i ósmym w Stanach Zjednoczonych. Atrakcją
turystyczną numer jeden jest Balboa Park. Drugim pod
względem popularności miejscem jest starówka pochodząca z początków XIX wieku, znana z wielu filmów. ▪
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Panorama_de_San_Diego.jpg

otrzymującą placebo. Pacjenci otrzymywali ponadto
memantynę. Po 3 miesiącach oceniono stan kliniczny
za pomocą testów analizujących stan pamięci oraz
zachowanie pacjentów. Pacjenci otrzymujący ORM12741 mieli lepsze wyniki w testach pamięci niż osoby
z grupy placebo, w grupie aktywnie leczonej poprawa
w testach wynosiła 4%, a w grupie otrzymującej placebo
pogorszenie wyniosło 33%. W doniesieniu zamieszczonym pod adresem http://www.medpagetoday.com/
MeetingCoverage/AAN/37846 omawiającym to badanie
podano informację, że nie opublikowano jeszcze wyników I fazy, a w szczególności nie są znane działania
niepożądane ORM-12741.
4. Zastosowanie MRI do wczesnego wykrywania
zmian w mózgu po urazach głowy. Analizowano historie
choroby 256 osób po 50. roku życia, które były przyjęte
z powodu urazu głowy do szpitala w Bethesdzie. W wywiadzie 67% badanych skarżyło się na utratę pamięci.
W grupie tej u 104 osób stwierdzono w badaniu obrazowym cechy krwawienia do mózgu o różnym nasileniu.
5. Problemy związane z leczeniem pacjentów
z chorobą Parkinsona, a zwłaszcza objawy hipotonii
ortostatycznej, która dotyka około 20%. Powodem
tych objawów jest dysfunkcja układu autonomicznego,
powodująca niemożność dostatecznego uwolnienia
noradrenaliny przeciwdziałającej objawom hipotonii.
W badaniu uczestniczyło 225 pacjentów z chorobą
Parkinsona, którzy byli podzieleni na otrzymujących
aktywne leczenie droxidopą (prekursor noradrenaliny)
lub placebo. Po tygodniu w grupie aktywnie leczonej
zaobserwowano dwukrotne zmniejszenie częstości taki
objawów jak zawroty głowy czy uczucie zbliżającego się
omdlenia. W grupie aktywnie leczonej była też mniejsza
częstość upadków.
6. Leczenia tozadenantem, który jest antagonistą
receptorów adenozynowych A2a. Receptory te zostały
odkryte dopiero w 2008 roku i należą do rodziny białek G.
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Rozszyfruj receptę

Poczciwa
babcia recepta
ma się dobrze!
Marzena Więckowska

Rzecz dotyczy osobliwego znaleziska
spoczywającego dotychczas spokojnie
w najstarszych zakamarkach Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Jest
nim pierwsza regulacja prawna dotycząca recept lekarskich, utworzona
przez władzę Polski Ludowej w 1951
roku w postaci „Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania
recept przez lekarzy”. Datę tę należałoby uznać za początek końca recepty, która w pierwotnej wersji była
jedynie pisemnym poleceniem lekarza dla farmaceuty dotyczącym leków, jakie mają zostać użyte w leczeniu pacjenta. Jednakże dla dzisiejszego
lekarza treść tego aktu prawnego sprzed ponad 60 lat nasuwa skojarzenie z idylliczną
sielanką pióra Jana Kochanowskiego. Miłe złego początki…
Cóż zatem i w jaki sposób postanowiła prawnie uregulować władza ludowa w Polsce?
1951-1991
Ten akt legislacyjny z 1951 r. autorstwa ówczesnego ministra zdrowia doktora Jerzego Sztachelskiego
o objętości jednej strony maszynopisu w kilku zwięzłych
punktach określa, że recepta wystawiona przez lekarza powinna zawierać: nazwisko, imię i adres lekarza,
nazwisko i imię chorego, nazwę i ilość leku, a w miarę
potrzeby postać, sposób użycia, datę wystawienia i podpis lekarza. I to wszystko. Wzoru recepty nie określono.
Brak także jakiejkolwiek regulacji dotyczącej kontroli
recept, ponieważ kontrola recept wówczas nie istniała.
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W tym miejscu organ ustawodawczy zapewne
stwierdził, że akt prawny tak wysokiej rangi nie może się
składać z dziesięciu linijek, dlatego wprowadził pewne
wyjątki od reguły.
Lekarz jako przedstawiciel klasy inteligenckiej,
pełniącej służebną funkcję wobec ludu pracującego
miast i wsi, otrzymał prawo niewpisywania swego adresu, o ile recepta jest wystawiona na blankiecie zakładu
społecznego służby zdrowia oraz prawo zastąpienia
sposobu użycia wyrazem „wiadomo”, o ile lek nie zawiera
trucizny lub środka odurzającego. Co ciekawe, lekarz
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miał prawo zamieścić na recepcie adnotację „powtórzyć”, co oznaczało, że aptekarz mógł wydać pacjentowi
kolejną porcję leku na podstawie odpisu recepty bez
potrzeby wypisywania kolejnej recepty przez lekarza.
Dopuszczono używanie poleceń dla apteki w języku
łacińskim. Ustawodawca określił ponadto, że recepta
powinna być napisana czytelnie atramentem lub ołówkiem atramentowym, a poprawki powinny być omówione
i podpisane przez lekarza. Wyjaśnienia wymaga pojęcie
„ołówek atramentowy” („chemiczny”, „kopiowy”). Jest
to specjalny ołówek, obecnie rzadko spotykany, którym
się pisało po zwilżeniu rdzenia ołówka (np. śliną, co
pozostawiało charakterystyczny fioletowy ślad na języku). Pismo było odporne na ścieranie gumką. Takim
ołówkiem pisano w dokumentach, w których każdy
wpis powinien być nieusuwalny i pozostawiać trwały
ślad – np. w dokumentach finansowych – w czasach,
kiedy nieznany był jeszcze długopis, a pióra wieczne
nie były rozpowszechnione.
Taki stan prawny (z dwiema symbolicznymi
zmianami) obowiązywał aż do 1991 roku, czyli do
przemian ustrojowych.
Od 1991: hulaj dusza!
Rozpoczęła się epoka skutecznego usuwania
w zapomnienie poczciwej „babci recepty”. Niepohamowana twórczość legislacyjna uruchomiła lawinę rozporządzeń, które pojawiały się czasem nawet kilka razy
w roku. Nieustannie zmieniano i komplikowano sposób
pisania recept oraz wymyślano coraz to nowe wzory
w różnych rozmiarach, kolorach (biały, różowy, zielony,
z niebieskim paskiem), łącznie z takimi, które należało
pisać przez kalkę w dwóch egzemplarzach, pilnując
wtórnika jak oka w głowie. Od 1991 roku do dziś
zasady wystawiania recept zmieniano aż 24 razy.
Obecnie obowiązujące regulacje rozrosły się
do 30 stron. Aktualne rozporządzenie w sprawie recept pochodzi z 8
marca 2012 r., przy czym wprowadzono już do niego dwa rozporządzenia
zmieniające. Dane pacjenta poszerzono
o dokładny adres i PESEL, a także w niektórych wypadkach o wiek. Poza tym
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należy wpisać kod płatnika, kod uprawnień dodatkowych
pacjenta, numer prawa wykonywania zawodu lekarza
wraz z kodem kreskowym, unikatowy numer recepty
nadany przez NFZ wraz z kodem kreskowym, dane
osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy obejmujące
jego nazwę, adres, numer telefonu i regon wraz z kodem
kreskowym, a także odpłatność za lek, którą należy ustalić
na podstawie zmienianego co 2 miesiące wykazu leków
refundowanych oraz dokumentów rejestracyjnych leku.
Określono także maksymalne ilości leków, jakie mogą
być wypisane na jednej recepcie. Oczywiście opracowano
nowe wzory recept i ustalono ich minimalne wymiary.
Rozporządzenie reguluje ponadto zasady realizacji recept
przez farmaceutów, sposób konstruowania i przydzielania lekarzom unikatowych numerów identyfikujących
receptę, a także sposób przechowywania i szczegółowe
zasady kontroli wystawiania i realizacji recept.
Dziś: jest mur, jest i furtka
Resztki rozsądku ustawodawcy pozwoliły na
pozostawienie możliwości wypisywania leków nierefundowanych na receptach nieodpowiadających wzorowi
z rozporządzenia. Leki takie można nadal wypisywać
na zwykłych kartkach papieru o dowolnej wielkości,
kształcie i kolorze, a dane wymagane na takiej recepcie
są praktycznie takie same jak na recepcie sprzed ponad
60 lat. Niewielu lekarzy wie o możliwości wystawiania
takich recept, gdyż proces przekształcania recepty lekarskiej w „czek apteczny” skutecznie wyeliminował
ją ze świadomości większości lekarzy i farmaceutów.
Paradoksalnie jednak do jej wskrzeszenia przyczyniło
się ostatnie, najbardziej zagmatwane i restrykcyjne
rozporządzenie ministra zdrowia.
„Babcia recepta” nadal więc żyje i ma się
całkiem dobrze, ponieważ jest coraz częściej
stosowana przez udręczonych „refundologią”
polskich lekarzy. Pozostaje mieć nadzieję, że
nie uśmierci jej zapowiadana przez twórców
systemu informatyzacji ochrony zdrowia tzw. e-recepta, czyli recepta elektroniczna. Strach pomyśleć,
jaką objętość będzie mieć wówczas rozporządzenie.
Marzena Więckowska
internista, lekarz rodzinny
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Bad Pharma i co dalej?
Krystyna Knypl

Doktor Ben Goldacre jest z wykształcenia lekarzem, ale z zamiłowania pisarzem o temperamencie dziennikarza śledczego,
odkrywającym tajemnice współczesnej medycyny. Jego pierwsza książka zatytułowana „Bad Science” została sprzedana
w nakładzie ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Druga książka
porusza się w obszarze podobnych problemów i ma tytuł „Bad Pharma”. Można
ją kupić w księgarniach wysyłkowych za niespełna osiemdziesiąt złotych, a potem już tylko czytać, ocierać pot z wystraszonego lekturą oblicza i modlić się
o zdrowie. Choć nie jestem specjalną miłośniczką thrillerów, poprosiłam o książkę Bena Goldacre’a jako prezent na imieniny. W sumie lepiej widzieć, na ile ta
Big Pharma jest niedobra, niż tkwić w niewiedzy – pomyślałam.
Wciągająca lektura
Książka wciąga już od dedykacji, która ma bardzo
aluzyjne brzmienie „To whom it may concern”. Rozdział
pierwszy dotyczy danych uzyskiwanych z badań klinicznych. Okazuje się, że gdy badania są finansowane
przez przemysł farmaceutyczny, to pozytywne wyniki
uzyskiwane są w 85% prób, a gdy przez agencje rządowe,
to odsetek ten spada do 50%. Tajemnica wysokiego
odsetka wyników korzystnych, zdaniem autora, to
przede wszystkim odpowiednio skonstruowany protokół
badania. Lek będący przedmiotem oceny można porównywać z placebo, z innym lekiem o znanym, słabym
oddziaływaniu, lub gdy wyniki są wyjątkowo korzystne,
przerwać obserwacje przed terminem. To wszystko buduje pozytywny wizerunek badanego leku. Jeżeli mimo
tych zabiegów wyniki nie są pomyślne, można ich po
prostu nie publikować.
Taki proceder zastosowano w wypadku reboksetyny. Dr Ben Goldacre znając jedynie pozytywne
doniesienie o tym leku, obejmujące 254 pacjentów,
zdecydował się na zlecenie go swojemu pacjentowi,
co więcej przedstawił mu nawet dane, na podstawie
których uważa, że leczenie będzie korzystne. Niestety
obaj nie wiedzieli o badaniach, o których nie pisano,
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z obejmowały 1657 pacjentów i wyniki były niekorzystne.
Jednak technika zamiatania pod dywan ma ograniczony czas działania i w końcu doszło do opublikowania
szerokiego omówienia tego tematu.
Pod koniec 2010 roku w doniesieniu zatytułowanym „Reboxetine for acute treatment of major depression:
systematic review and meta-analysis of published and
unpublished placebo and selective serotonin reuptake
inhibitor controlled trials” Dirk Eyding i wsp. omówili
wszystkie wyniki badań nad tym lekiem – te opublikowane i nieopublikowane i wniosek jest jednoznaczny:
„reboksetyna jest nieskuteczna i potencjalnie szkodliwa,
dostępne dane pochodzą ze stronniczych publikacji,
konieczne jest opublikowanie wszystkich danych na
temat tego leku” (dla zainteresowanych http://www.bmj.
com/content/341/bmj.c4737).
Co ciekawe, pisze dr Ben, nikt nie złamał prawa,
lek jest na rynku w obrocie w wielu krajach. Sprawdziłam – w Polsce także.
Złe dane mogą być dobrze
wykorzystane
W marcu 2006 roku sześciu ochotników zgłosiło
się do jednego ze szpitali londyńskich, aby wziąć udział
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w teście nowego leku oznaczonego kryptonimem TGN
1412, który wcześniej nie był testowany na ludziach.
Za udział w eksperymencie każdy z ochotników miał
dostać 2 tysiące funtów, średni kurs funta w dniu pisania artykułu wynosił 4,7695 zł, co daje 9530 złotych.
Lek podano, a ochotnicy w myślach zaczęli wydawać
pieniądze, które na nich czekały…
Niespodziewanie po 2 godzinach u wszystkich zaczęły się lawinowo rozwijać niepokojące objawy: wysoka
gorączka, bóle mięśni, duszność, spadek ciśnienia, niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, zaburzenia
krzepnięcia, leukopenia… Podawano wszystkie możliwe
do zastosowania w takiej sytuacji leki i dzięki niezwykle
intensywnej terapii udało się uratować życie wszystkich
ochotników biorących udział w eksperymencie.
Czy można było przewidzieć tak gwałtowną
reakcję na TGN 1412? Lek działa przez receptory CD2,
CD3 i CD 28. Reakcja jest do pewnego stopnia nieprzewidywalna, jak to z lekami działającym przez system
immunologiczny bywa, ale… okazuje się, że w przeszłości
już raz podano eksperymentalnie TGN 1412 (wyprodukowany przez innego wytwórcę) zdrowemu ochotnikowi,
który zaraz zmarł. Ponieważ wynik był niepomyślny dla
producenta, informacji o tym zdarzeniu nie podano do
wiadomości świata naukowego!
Inny rodzaj niepamięci, na którą zwraca uwagę
Ben Goldacre w swojej książce, to publikowanie wyników na kongresach, które potem nie są ogłaszane
drukiem w znanych pismach. Wyniki takich badań
mogą mieć istotne znaczenie, ale dostęp do nich jest
bardzo utrudniony, bo abstrakty zjazdowe nie są w powszechnym obiegu. Co więcej, brak dalszego ciągu
w postaci publikacji w regularnym periodyku owiany
jest mgłą mniejszej wartości naukowej takiej obserwacji
– „nie zakwalifikowali się, biedacy...” – powie o takim
doniesieniu niejeden autor badania, które z racji pozytywnych wyników znalazło się w tzw. recenzowanym
czasopiśmie.
Autor przytacza wiele różnych i często zawiłych
mechanizmów żonglowania niewygodnymi danymi
przez posiadaczy tych danych. Gdy poznajemy całą ich
listę, w głowie czytelnika rodzi się pytanie – czy ktoś jest
w stanie zmienić takie praktyki?
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Biznes zwany badaniami klinicznymi
Badanie nowego leku we wczesnej fazie na ludziach od zawsze było trudnym zagadnieniem. W Stanach
Zjednoczonych do lat 80. pierwsze badania nowych leków
przeprowadzano na więźniach. Potem do testowania
próbowano angażować pensjonariuszy schronisk dla
bezdomnych, alkoholików i innych ludzi znajdujących
się w ekstremalnie trudnych warunkach życiowych. Nietrudno było wynająć takie osoby za niewygórowaną kwotę.
Gdy zwrócono uwagę jednemu z szefów międzynarodowego koncernu farmaceutycznego na niskie honoraria,
jaki otrzymywali testujący, odparł on bez wahania: „Ależ
ci ludzi chcieli przede wszystkim pomóc społeczeństwu!”
To jeszcze jeden ciekawy przykład, jak można niskie
honoraria ubrać w wysokich lotów kłamstwa.
Badanie leku to nie tylko ocena wczesnej fazy, ale
wiele innych sytuacji klinicznych. Aby przeprowadzić
takie badanie, konieczne jest prowadzenie wielu cząstkowych badań w różnych ośrodkach. Na przykład w 2008
roku przeprowadzono ponad 9000 prób klinicznych,
w których uczestniczyło ponad 2 miliony osób w 115
krajach na całym świecie.
W przeszłości zaledwie 15% badań klinicznych
odbyło się poza Stanami Zjednoczonymi. Obecnie
ponad połowa badań jest realizowane w takich krajach
jak Indie, Chiny czy Argentyna. Czy pacjent z rozpoznaniem depresji w Chinach jest dostatecznie podobny do
pacjenta z depresją w Kalifornii? – pyta Ben Goldacre.
Często próby kliniczne mają na celu udowodnienie, że nowy i z reguły droższy lek jest lepszy, chroni przez
powikłaniami i jego przepisywanie jest uzasadnione wyższą racją, jaką jest skuteczność działania. Przynajmniej
z taką intencją wiele prób klinicznych jest projektowanych, zdarza się jednak, że intencje sobie, a fakty sobie.
Tak było z badaniem ALLHAT (The Antihypertensive
and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack
Trial, które zaczęło się w 1994 roku i kosztowało 125
milionów dol. Miało za zadanie pokazać, że nowe na owe
czasy leki, jakimi były wtedy amlodypina i lisinopril, są
„lepsze” od starego chlorthalidonu. Tu warto wyjaśnić,
że chlorthalidon jest dość szeroko stosowanym lekiem
w terapii nadciśnienia tętniczego w Stanach Zjednoczonych. U nas chlorthalidon nie uzyskał takiej popularności.
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Badanie ALLHAT zakończyło się w 2002 roku. Wyniki
były korzystniejsze dla starego chlorthalidonu. No cóż,
przeszacowano rolę blokady kanałów wapniowych
i enzymu konwertującego angiotensynę w patogenezie
nadciśnienia tętniczego. Nadmierne spożycie soli pozostaje nadal głównym mechanizmem i wydaje się, że
żaden lek nie wygryzie diuretyków z ich pozycji.
Ben Goldacre zwraca też uwagę, że wiele badań
klinicznych trwa zbyt krótko, a ustalane w protokołach
„punkty końcowe” tak w istocie są oderwane od życia.
W wielu protokołach badań klinicznych mamy określenie „złożony punkt końcowy” i choć w jego skład
często wchodzą całkiem poważne wydarzenia kliniczne,
to w codziennej i realnej praktyce nigdy nie posługujemy się takimi parametrami dla oceny skuteczności
działania leku.
Badania mogą też być prowadzone zbyt długo,
mogą nie uwzględniać okoliczności, w których pacjenci
„wypadają z próby”, mogą mieć przeszacowane pozytywne
powody skrócenia próby, podejrzane analizy podgrup
pacjentów biorących udział w badaniu, gdy dane z całej
grupy nie wypadły dobrze – lista jest dość długa. Tak
czy inaczej wzięte pod szerokokątną lupę okoliczności
prowadzenia prób klinicznych pokazują ich nowe oblicze,
o którym nie myślimy, słuchając triumfalnych doniesień
o pozytywnych wynikach. To tylko fragment rzeczywistości, dobrze podrasowany i ładnie oświetlony – zdaje
się mówić autor Bad Pharmy.
Jak wpływać na opinię innych ludzi?
Zaambarasowani wchłanianiem coraz to nowej
wiedzy medycznej mało uwagi poświęcamy innym
dziedzinom życia. Tymczasem prężnie rozwijający się
marketing wymyślił ciekawą technikę wpływania na
opinię ludzi przez odpowiednią lokalizację przekazu – są
nim tzw. seeding trials. Nie ma na to określenie dobrego
polskiego tłumaczenia, ale może „próby rozsiewowe”
z grubsza oddaje jego sens, bo w istocie chodzi o rozsianie czy rozprzestrzenienie opinii o danym produkcie,
takiej jakiej oczekują organizatorzy przedsięwzięcia.
Inną technikę stosuje się, gdy zagadnienie jest
skomplikowane (na przykład leczenie kardiologiczne),
a inną gdy dolegliwość jest pospolita i często występująca

13

(na przykład bóle kostno-stawowe). Ponieważ bóle
kostno-stawowe są dolegliwością pospolitą, dział marketingu Mercka postanowił przeprowadzić badanie na
5000 pacjentów leczonych przez 600 doktorów, zwanych
„badaczami”. Tak duża liczba lekarzy zaangażowanych
w prowadzenie badania miała zagwarantować odpowiednie nagłośnienie nazwy leku w środowisku lekarskim i to
był główny cel przeprowadzenia próby ADVANTAGE
z użycie Vioxxu.
Kuchnia badania ADVANTAGE jest szczegółowo
opisana na łamach „Annales of Internal Medicine” (http://
annals.org/article.aspx?articleid=742239).
Dowiadujemy się, że celem „badania” było pozyskanie istotnych dla planów marketingowych dużych
grup lekarzy rodzinnych, przekonanie ich jak „cennym”
produktem jest dla nich Vioxx, utrzymanie wysokiego
poziomu preskrypcji przez „zaprzyjaźnienie się” działu
marketingu z „przepisywaczami” – taką bowiem mamy
nazwę w marketingowym slangu. Tak zwany wiodący
autor skarżył się na łamach „New York Timesa”, że nie
miał żadnego wpływu na gromadzenie danych i ich interpretację. Musiała być wyjątkowa gapa z tego wiodącego
autora, że wcześniej się nie zorientował, w co się pakuje.
Pacjenci też mają przydzielone
marketingowe role do zagrania
Przed kilkunastu laty, gdy zaczynałam bywać
na dziennikarskich salonach, poznałam kilka osób
z organizacji zrzeszającej pacjentów. Mając wiele lat
praktyki lekarskiej za sobą, uważałam, że znam środowisko pacjentów, wiem co mówią, co czują, co robią,
gdzie bywają. Naiwnie sądziłam, że bywanie związane
z chorobą ogranicza się do szpitala, przychodni, apteki.
Gdy dowiedziałam się, że pacjenci bywają na
zagranicznych kongresach, poczułam się nieco zdezorientowana. Do kompletnego oszołomienia doprowadziła
mnie jednak fotografia jednej z aktywistek takiej organizacji, przedstawiająca ową panią siedzącą za stołem
w eleganckiej restauracji podczas sesji kongresowej,
przy czym główną rolę na tej fotografii grał olbrzymich
rozmiarów homar, wylegujący się na półmisku. Wiem…
wiem… że szampan to jest napój ludu, który ów lud spija
ustami swoich przedstawicieli, a homary są składnikiem
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diety śródziemnomorskiej, którą zalecamy, a pacjenci
zjadają skorupiaki ustami swoich przedstawicieli…
Jednak nie tylko ja doznałam szoku przy poznaniu ról, do jakich bywają angażowani pacjenci przez
agresywny marketing. Wszystko jest oczywiście zgodne
z przepisami, ale jeżeli poznamy budżety przeznaczane
na organizacje pacjentów, to musi zrodzić się wątpliwość,
czy zgodność z przepisami to wystarczające kryterium.
Health Action International (http://www.haiweb.
org/), holenderska organizacja pozarządowa, która
jako cel swej działalności podaje poprawę dostępu do
medycyny oraz wpływanie na racjonalne użytkowanie
medycznych budżetów, przyjrzała się kwotom, jakimi dysponują organizacje pacjentów współpracujące
z European Medicines Agency (EMA). Okazuje się,
że budżety przeznaczone na te organizacje wzrosły
z 185 500 euro w 2006 r. do 321 230 euro w 2008 r.
Co więcej, mimo wydania wytycznych przez EMA na
temat sprawozdawczości o sponsorach i pozyskiwaniu
budżetu, tylko pojedyncze z nich były w stanie sprostać
wymogom sprawozdań budżetowych.
EMA jest daleko, ale możemy problem prześledzić
na polskich stronach jednej z firm farmaceutycznych.
Znajdujemy tam dane o wysokości sponsoringu przez
firmę na rzecz różnych organizacji zrzeszających pacjentów oraz informację, jaki odsetek całego budżetu danej
organizacji stanowiła ta konkretna darowizna. Okazuje

się, że organizacje dysponują budżetami sięgającymi
setek tysięcy złotych rocznie, a i milion też się zdarza.
Czym więc jest choroba w życiu ludzi, dysponujących na
mówienie o niej budżetem sięgającym miliona złotych?
Jeszcze chorobą, jakkolwiek ciężka by nie była, czy już
biznesem? Czy kilkuminutowa reklamówka pokazana w telewizji, z informacjami o chorobie podanymi
w marketingowej konwencji, to edukacja pacjenta, czy
przebiegły biznes w płaszczyku informacji?
Prawda marketingowa
Jeżeli ktoś myśli, że dane pochodzące z badań
klinicznych i reklam telewizyjnych o akcjach zwanych
profilaktycznymi to czysta i święta prawda objawiona,
to jest w słynnym „mylnym błędzie” . To dane starannie
spreparowane, z nie zawsze znanymi dodatkami, doprawione łatwymi do przełknięcia słowami, starannie dobranymi przez przebiegłe działy marketingu. W produkcji
prawd marketingowych biorą udział wszyscy gracze
rynku ochrony zdrowia, ale stopień ich świadomości
jest bardzo różny. Im uczestnik rynku jest usadowiony
dalej od działu marketingu, tym mniejsza jest owa
świadomość. Nawet gdy jest on ostatecznym, choć nie
zawsze w pełni świadomym okoliczności towarzyszących,
decydentem ordynacji leku.
Krystyna Knypl
internista

Nowości
Inicjatywa publikowania wyników wszystkich badań klinicznych
Z inicjatywy różnych śro- i negatywnych, ma dziś szczedowisk medycznych powstała gólne znaczenie, bo odsetek
strona http://www.alltrials.net/, nieopublikowanych negatywktórej hasłem jest „All Trials nych wyników ciągle wzrasta.
Registred, All Results ReporInicjatywa została podjęted”, czyli „wszystkie badania ta na początku stycznia 2013
zarejestrowane, wszystkie roku. Jest wspierana przez
wyniki ogłoszone”. Działanie „British Medical Journal”, a dr
na rzecz podawania do pu- Ben Goldacre mówi o niej
blicznej wiadomości wyników w wywiadzie opublikowawszystkich badań klinicznych, nym pod koniec lutego 2013
zarówno pozytywnych, jak na łamach www.medpagetoday,

zatytułowanym „Is Evidence
Based Medicine only an Illusion?”
Inicjatywa wzbudza duże
zainteresowanie w środowisku
lekarskim i co ciekawe, także
w środowisku producentów
leków. Firmy, których reputacja mocno podupadła wskutek
złych praktyk informacyjnych
o ich lekach, prowadzących do
wyroków sądowych nakazują-

cych zapłatę gigantycznych kar,
upatrują w inicjatywie szansy
na poprawę swego wizerunku.
Które z firm spieszą wybielić
swój wizerunek, mówi o tym
mówi dr Goldacre w swoim
wywiadzie.
Czas pokaże, czy jest to
szczera chęć poprawy swoich
obyczajów i zasad działania czy
jeszcze jedna marketingowa
sztuczka.

Źródło: http://www.medpagetoday.com/PublicHealthPolicy/ClinicalTrials/37506
http://www.senseaboutscience.org/news.php/292/alltrials-campaign-launch
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Dlaczego potrzebujemy dostępu
do wszystkich danych
z badań klinicznych?
Krystyna Knypl

Kampania na rzecz pełnego dostępu do wszystkich danych z badań klinicznych dopiero się rozpoczyna, a już
wywołała potężne zamieszanie. Dalej czekają nas niczym
u Hitchcocka tylko mocniejsze wrażenia. Nawet ludzie
z pozoru dobrze zorientowani w tych zagadnieniach nie wiedzą, jak głęboki jest ten
filipiński rów skrywający tajemnice danych o lekach. Bardziej zorientowani mogą się
tylko domyślać.

Z

ankiety przeprowadzonej wśród naukowców pracujących dla Food and Drug Administration dowiadujemy się, że aż 70% z nich nie wierzy, że produkty przez
tę instytucję zaaprobowane jako bezpieczne są takimi
w istocie. Kampanię na rzecz ujawnienia wszystkich
wyników badań klinicznych wspiera wiele organizacji o zasięgu globalnym, takich jak WHO, Narodowe
Instytuty Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, a także
amerykański kongres. Wspierają ją wydawcy poważnych
pism naukowych oraz fundacja Billa i Melindy Gatesów.
Kto jest więc hamulcowym?

Cui bono, qui prodest
Nie na darmo starożytni Rzymianie mawiali „cui
bono, qui prodest”, czyli w wolnym tłumaczeniu „czyja
korzyść, tego sprawka”. Za takim a nie innym dostępem
do informacji stoją posiadacze wyników, czyli potężne
koncerny farmaceutyczne. Określenie „potężne” jest tu
użyte nie bez powodu, bo na rynku farmaceutycznym
w ciągu minionych 30 lat doszło do dużych przemian,
wiele mniejszych firm zostało wchłoniętych przez koncerny o zasięgu globalnym, a te w poszukiwaniu coraz
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większych zysków zaczęły dość istotnie zmieniać zasady
obecności na rynku. Minimalizacja strat i wydatków,
maksymalizacja korzyści objęły wiele aspektów działania – ukrywanie niekorzystnych wyników badań jest
tylko fragmentem większej całości.
Innym zagadnieniem, o jeszcze nieokreślonym
znaczeniu, jest lokowanie badań klinicznych w takich
krajach jak Chiny czy Indie, gdzie koszty są o wiele
mniejsze.
W ciągu minionego 30-lecia obszar swobodnego
dostępu do informacji fantastycznie się powiększył.
Sprawił to oczywiście internet i związane z nim techniki. Kiedyś symbolem wiedzy zgromadzonej w jednym
miejscu była Encyklopedia Britannica. Dziś na przykład
tylko w samej Wikipedii i na stronach Google jest 3,5
mln artykułów i gdyby zostały one wydrukowane, zapełniłyby 1400 tomów papierowej Encyklopedii Britannica.
Swego rodzaju paradoksem jest więc, że gdy światowa
tendencja polega na poszerzania dostępu do wszelkich
danych, big pharma nie ustaje w wysiłkach na rzecz
ograniczenia publicznego dostępu do newralgicznych
informacji, jakimi są dane nt. działania leków.
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Czy wiemy, co przepisujemy naszym pacjentom?
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Konsekwencje zmowy w sprawie
niepublikowania danych
Najpoważniejsze konsekwencje selektywnego
publikowania danych z badań klinicznych polegają na
tym, że domniemane korzyści płynące ze stosowania
leków są przeszacowane, a skutki uboczne niedoszacowane. W poszczególnych grupach leków proporcje
przeszacowania korzyści i niedoszacowania zagrożeń
są zróżnicowane. Na przykład w odniesieniu do antydepresantów korzyści, o jakich można było przeczytać
w publicznie dostępnych publikacjach, były o 32% większe, niż w danych przysłanych do oceny FDA.
Inny problem to nagminne stosowanie eufemistycznych określeń w opisywaniu przez firmy działań
niepożądanych. Na przykład w nierzetelnie prowadzonych badaniach klinicznych informacje pacjentów
o pojawieniu się u nich natrętnych myśli samobójczych
klasyfikowano jako „labilność emocjonalną”. Jeżeli
nasilenie myśli samobójczych wymagało hospitalizacji,
wówczas takich pacjentów usuwano z badania, co istotnie
zmieniało jego wynik. Inne „sztuczki” w fałszowaniu
dokumentacji polegały na przenoszeniu pacjentów
aktywnie leczonych, u których wystąpiły myśli samobójcze do grupy placebo. Kolejny trik to ograniczanie
prawa dostępu do niepomyślnych informacji przez
tworzenie regulacji prawnych zabezpieczających interesy
producentów leków.
Przekonał się o tym brytyjski National Institute
for Health and Clinical Exellence (NICE). Gdy chciał
opublikować wytyczne leczenia depresji u dzieci i powołać się na nieopublikowane wyniki, okazało się, że nie
ma prawa dostępu do nich. Prawo takie miała jedynie
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.
Problem z prawem dostępu udało się NICE rozwiązać,
ale to raczej wyjątek potwierdzający regułę.
Główni gracze
Do głównych graczy na bigpharmowym boisku
należą dziś Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Servier, Roche. Każda z tych firm zyskała wątpliwą sławę w związku
z zatajaniem istotnych informacji o swoich produktach.
Oczywiście lista graczy nie jest tak krótka, wymienione
firmy to taka osobliwa „pierwsza liga”. Największy rozgłos
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prasowy dotyczy leków Vioxx (Merck) i Celebrex (Pfizer). Podążają za nimi Avandia (GSK), Tamiflu (Roche),
Mediator (Servier).
Szacuje się, że manipulowanie danymi o objawach
ubocznych Vioxxu przyczyniło się wśród Amerykanów
do 100 000 ataków serca i 10 000 zgonów, których być
może dałoby się uniknąć, gdyby lek był w porę odstawiony lub zaobserwowane objawy na czas zgłoszone.
Pisze się o wywieraniu nacisków na lekarzy, zarówno bezpośrednio, jak i przez przełożonych, aby nie
informowali o wystąpieniu objawów niepożądanych.
Straszy się także cofnięciem finansowania badania
w razie zgłoszenia działań niepożądanych.
Liczba kroków, które miały na celu zmylić i zdezorientować lekarzy oraz centra rejestracji leków, jakie
wykonał producent Avandii (GSK) w związku z doniesieniami o zwiększaniu przez ten lek ryzyka sercowo-naczyniowego, jest wprost nie do ogarnięcia, jeśli nie
ma się kwalifikacji dziennikarza śledczego połączonych
z dyplomem lekarskim. W końcu jednak wszystko ulega
twardej weryfikacji w codziennej praktyce i tak się stało
z Avandią oraz innymi preparatami na siłę lokowanymi
na rynku.
Obserwowaliśmy ogólnoeuropejskie zaćmienie umysłowe w wypadku Tamiflu, którego cudowne
działanie obejrzane pod lupą okazało się nie tak cudowne. Wreszcie mamy sprawę Mediatora i sędziwego
założyciela firmy Servier ze statusem oskarżonego we
Francji. Udało się umknąć producentom Acomplii od
większych kłopotów tylko dlatego, że lek był stosunkowo
krótko na rynku i pomysł przekwalifikowania preparatu
z leku odchudzającego na lek stosowany w zespole metabolicznym ze wskazań kardiologicznych nie był zbyt
intensywnie forsowany.
Będąc młodą lekarką…
Można zadać powątpiewające pytanie: A może te
historie z forsowaniem niebezpiecznych leków zdarzają
się tylko w odległym świecie, w którym nie bywamy
i może nawet nie ma pewności, czy on naprawdę istnieje?
Hmmm. Podobno dobrą miarą statystyczną częstości
występowania jakiegoś zjawiska jest osobiste się z nim
zetknięcie. Czy ja zetknęłam się z próbą nacisku na
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mnie w związku z oceną leku? Otóż tak, i to już przed
laty. Pozostaje w mojej pamięci udział w małej próbie
klinicznej, prowadzonej w początkach lat osiemdziesiątych, nieobecnego dziś na rynku preparatu mającego
wykazywać działanie hipotensyjne. Badanie przeprowadzałam razem z koleżanką. Lek w naszej ocenie nie działał
ani trochę. Wzywane byłyśmy na dywanik do naszego
przełożonego, który nie mógł się nadziwić, dlaczego nie
jesteśmy w stanie wykazać działania leku. „Jak to jest, że
u wszystkich działa, tylko u chorych którymi się panie
opiekują, lek nie działa? Muszę się zastanowić, czy panie
w ogóle potrafią poprawnie mierzyć ciśnienie krwi!” –
syczał na naradzie nasz pryncypał. Przetrwałyśmy mężnie
tę aluzję rzuconą pod adresem osób z blisko 25-letnią
praktyką w zawodzie i sporządziłyśmy raport donoszący,
że ciśnienie ani drgnęło pod wpływem „u wszystkich
działającego specyfiku”. Doczekał się nasz raport nawet
publikacji w jednym z krajowych, tzw. recenzowanych
pism medycznych.
Po roku, gdy emocje wyparowały z naszego
pryncypała, zostałyśmy zapytane o ocenę preparatu
z perspektywy czasu. „Ja moim chorym tego leku nie
zlecam” – odpowiedziałam chłodno. „Ha, ha, ha – nikt
tego na świecie nie robi…” – oświadczył rozchichotany
ordynator Wielkosz, choć nam nawet dziś na to wspomnienie nie jest do śmiechu.
Minęło kilka lat i dowiedziałyśmy się, że lek
został wycofany z powodu artymogennego działania.
Fakt! Działał arytmogennie, także na badaczy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Witkacy_Kuszenie_sw_A_2.jpg
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Co powinniśmy zrobić?
Nad tym zastanawiają się wszyscy. Trafnie piszą
na łamach JAMA Catherine D. De Angelis i Phil B.
Fontanarosa: „Zawód lekarza – w każdym jego aspekcie wykonywania czy przez klinicystę, czy nauczyciela
akademickiego, czy badacza został w głębokim stopniu
zindoktrynowany przez oddziaływanie przemysłu farmaceutycznego – ponieważ jako lekarze nie przeciwstawiliśmy się temu zjawisku. Stało się. Teraz jest czas,
aby powiedzieć temu STOP.”
Nic dodać, nic ująć.
Krystyna Knypl
internista
Piśmiennictwo
1. Gøtzsche Peter. C.: Why we need easy access to all data from
all clinical trial and how to accomplish it? Gøtzsche Trials
2011, 12:249 http://www.trialsjournal.com/content/12/1/249
2. Harlan M. Krumholz i wsp.: What we have learnt from Vioxx?
BMJ. 2007 January 20; 334(7585): 120–123. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1779871/
3. Catherine D. De Angelis; Phil B. Fontanarosa: Impugning
the integrity of medical science: the adverse effects of industry
influence http://www.cwbpi.com/AIDS/reports/JAMAGhostIntegrity.pdf

Nowości
Uczestnicy badań klinicznych piszą do European Medicines Agency
Ruch na rzecz jawnego dostępu do wszystkich wyników
przeprowadzonych badań klinicznych przybiega na sile. 18
stycznia grupa uczestników
badań klinicznych prowadzonych w ciągu minionych 30 lat
wystosowała list do prof. Guido
Rasi, dyrektora zarządzającego
European Medicines Agency,

z prośbą o opublikowanie danych wszystkich badań, niezależnie od tego, jakie przyniosły
wyniki. Autorzy listu zwracają
uwagę, że nieopublikowane wyniki są niedostępne dla lekarzy,
badaczy, osób kształtujących
prawo regulujące obrót lekami,
dla wszystkich ludzi zaangażowanych w ochronę zdrowia.

„Jest to niebezpieczne, prowadzenie badań są obecnie
kosztowne oraz cofa medy- dyskutowane w Parlamencie
cynę wstecz. Narusza to naszą Europejskim. Chcemy aby prowiarę w przepisy regulujące tokoły oraz wyniki końcowe
prowadzenie badań klinicz- wszystkich badań klinicznych,
nych. Narusza także wiarę jakie były przeprowadzono od
rodzin, które wyraziły zgodę 1980 roku, zostały umieszczona prowadzenie badań w imie- ne w publicznie dostępnym
niu terminalnie chorych pa- rejestrze” – piszą w liście
cjentów. Przepisy regulujące uczestnicy badań.

Źródło: http://www.alltrials.net/wp-content/uploads/2013/01/letter-to-EMA-from-clinical-trial-participants-2013-Jan-18.pdf
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Motto: Nothing is true, except what is not said (J. Anouilh)

Rep jak rzep, repka jak rzepka :)
Rafał Stadryniak = @grypa

Nie ma darmowych lunchów, a tym bardziej kolacji. W świecie handlu lekami, porównywalnym z rynkiem obrotu stalą, nie ma miejsca na sentymenty. Podobno słabym ogniwem tego rynku są tzw. przepisywacze leków, kapryśni i niestali w uczuciach. Tymczasem każda wydana złotówka musi się zwrócić, a uwodzeni przez Big
Pharmę „przepisywacze” mają wierzyć, że są równorzędnym partnerem, wyjątkowym
pod każdym względem i godnym inwestycji.
Trudna sztuka sprzedaży
Na pewno nie jest dziś tak, że dobry lek sam się
sprzedaje. Ciągła żonglerka cenami, limitami, pakietami
w aptekach powoduje, że prawie każdy reprezentant
medyczny może powiedzieć, że jego lek jest najtańszy
i wskazać konkretną aptekę, gdzie będzie to prawdą.
W skali kraju odbywają się ofensywy firm na rzecz
pisania drogich preparatów, które refunduje państwo.
Nie inaczej było przed laty z leczeniem osteoporozy,
gdy firmy poruszyły wszystkie poziomy medycyny, od
klinik po poz, żeby pisać masowo stosowne leki. Wielu
pacjentów na tym skorzystało, jednak wiele niepotrzebnych recept zostało napisanych i zrefundowanych. Po
okresie zachłystywania się „leczeniem osteoporozy”
rynek wrócił do normy. Preskrypcja jest ostrożniejsza
i bardziej wyważona, a potrzeba stosowania leków musi
być udokumentowana. To samo stało się z heparynami
drobnocząsteczkowymi, chociaż tutaj wciąż czekamy na
wyniki kontroli… Niektórzy z nas z dużym niepokojem…
Czym reprezentanci medyczni przekonują do
swoich preparatów? Jedni pracowicie cytują jakieś efemeryczne doniesienia lub opinie zaprzyjaźnionych ekspertów, inni powołują się na duże badania i to, że firma
jest etyczna i bierze udział w jakiejś akcji na rzecz dzieci.
Klasykiem jest przekonywanie do swojego leku
na zasadzie: „co doktorowi szkodzi go pisać, kiedy
konkurencyjna firma w ogóle do pana nie zachodzi”.
Ciekawe spojrzenie.
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Niektórzy zachwalają krótką nazwę lub od razu
podają gotowe skojarzenia, żeby się łatwiej zapamiętywało. A wszystko to w czasie ustawowej przerwy
w pracy, podczas której dopuszczalne jest przyjmowanie
reprezentantów.
Ach, te uczucia!
Jak to z uczuciami bywa, zawsze jedna strona
inwestuje więcej i jest bardziej zainteresowana. W miarę
trwania związku czasem role się odwracają. Nie inaczej
bywa w kontaktach z reprezentantami medycznymi,
którzy dla wygody będą tutaj nazywani repami, bez
żadnych ukrytych intencji i złych konotacji.
My, lekarze nierozpieszczani przez system, staliśmy się obiektem pożądania repów. Nikt na studiach nie
przygotował nas na taką bezwarunkową i bezwzględną
adorację. Reprezentanci zaś trenowani w prostej socjotechnice umieją grać na lekarzach jak na instrumentach.
Po wstępnym przesianiu kandydatów na nosiciela
dobrej nowiny lekowej na placu boju zostają przystojne
osobniki płci obojga (wszak lekarze też są rozdzielnopłciowi), umiejące biegle nawiązywać rozmowę na
temat interesujący rozmówcę, czyli w ogóle posiadający
teoretyczną i praktyczną wiedzę o flircie. Delikatny
komplement dla pani doktor, uwodzicielski uśmiech dla
pana doktora i sprzedaż ma wzrosnąć, bo przecież o to,
a nie o nawiązywanie kontaktów międzyludzkich chodzi.
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Muszę tu pochwalić reprezentantów medycznych, że zawsze są elegancko ubrani i pachnący lub też
lojalnie ostrzegają, że są spoceni po wielogodzinnych
wojażach w terenie. Wyczulenie na ubiór to zresztą znak
firmowy repów.
Dodam jeszcze, że całe to kolorowe towarzystwo
jest naprawdę bystre, przez co jeszcze bardziej odróżnia
się od niektórych pacjentów. Na obronę tych ostatnich
można powiedzieć, że są chorzy, natomiast reprezentanci
medyczni są zawsze hoży, tryskają energią i optymizmem.
Warto zauważyć, że obecnie niedopuszczalne
jest to, co jeszcze 10 lat temu podobno zdarzało się na
oczach pacjentów. Otóż związane wspólnymi wyjazdami
Big Medycyna i Big Pharma spotkawszy się po latach na
korytarzu przychodni padają sobie w objęcia z głośnymi
okrzykami „Jadźka!” i „Zocha!”. Pacjenci wyczuleni
na podobne przejawy fraternizacji reagują alergicznie.
Stało się. Życie uczuciowe między dwiema stronami tej
naturalnej przecież interakcji musiało zejść do podziemia.
Repowanie pesymistyczne
Odmianą repowania optymistycznego jest wersja
pesymistyczna. Rep przychodzi do nas zgaszony, uskarża
się na niewykonany plan sprzedaży, wredne szefostwo
i rychłe widmo utraty pracy, jeśli oczywiście lekarz nagle
nie oszaleje na punkcie jego preparatu. Takie pesymistyczne
repowanie jest uciążliwe i zamiast pięciu minut radości
pomiędzy pacjentami dostajemy poczucie, że jesteśmy przyczyną zgryzot człowieka i jednocześnie remedium na nie.
Niektórzy reprezentanci medyczni przyjmują
strategię narzekania, dołączając do utyskujących na
rzeczywistość lekarzy. Tych pewnie wyleczyłby mój
kolega, który gdy tylko ktoś zaczyna opowiadać o klęskach egipskich, rozsiada się wygodniej i z wyraźnym
ożywieniem zachęca „Opowiadaj, opowiadaj”. To robi
się już lekko podejrzane. Na pytanie wprost o co chodzi,
kolega wyjaśnia: „Bo ja tak lubię słuchać o Twoich kłopotach”… Ten gość niejednego już wyleczył…
Rep ma szefa
Czasami reprezentanci medyczni wloką ze sobą
tzw. szefów, którzy usiłują oceniać pracę repa z lekarzem.
Trzeba ocenić to jako zupełną patologię, pomijając
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aspekt humorystyczny takich wizyt. Szef często jest
spiętym formalistą, usiłującym pokazywać jakieś słupki
i porównania oraz dopytywać się, czy lekarz należycie
zrozumiał przekaz. Towarzyszący szefowi szeregowy
rep jest usztywniony i ugrzeczniony, słowem cała relacja
jest rodem z komedii slapstickowej. W dobie nagrywania wszystkiego na komórkę wzrosła świadomość
obustronnego pilnowania się.
Siła rażenia repki
Żeby zrozumieć oddziaływanie reklamy leków na
lekarzy, trzeba koniecznie zdać sobie sprawę z siły rażenia
repki, która kołyszącym krokiem wyłania się z tłumu
zbolałych i utykających pacjentów. Repka poruszająca
się na szpilkach jest praktycznie nie do zatrzymania. No,
chyba że przed gabinetem zgromadziło się stadko repów.
Wtedy zachodzą jakieś mało widoczne dla oka interakcje,
po czym ukonstytuowuje się kolejność wizyt u lekarza.
Repki mają również zadziwiająca zdolność wydzielania feromonów na żądanie. Aż żal, że namiętna
i zapatrzona w lekarza repka po godzinach okazuje
się (na szczęście) zblazowaną i obojętną niewiastą,
spieszącą się do domu…
Żeby dodać sobie wiarygodności, repki potrafią
zwierzać się ze swych domowych kłopotów lub bez żenady opowiadać o nieudanych związkach i rozwodach.
Czasem te opowieści są bardziej pouczające niż czytanie
ulotki do leku.
Nie da się ukryć, że z wiekiem przybywa wspomnień z różnych szkoleń i następujących po nich imprez. W miarę rozwoju powiedzmy wieczoru niektórzy
reprezentanci medyczni, też ludzie, stają się bardziej
rozmowni i wręcz spontaniczni, w sposób nieprzewidziany protokołem. Ot choćby repka, która nie miała
zbyt mocnej głowy, widząc dobrze bawiących się lekarzy
z żonami, krzyknęła, komplementując połowice: „Żony,
jesteście zajebiste”. I co? I nic się nie stało. Zupełnie jak
po meczu biało-czerwonych…
Panie prezentujące leki oprócz oczywistych walorów mają jeszcze więcej do zaoferowania. Już wyjaśniam.
Spostrzegawcza repka potrafi zrobić porządek na biurku
doktora lub uzyskać konsultację, a czasem i receptę na
jakieś banalne schorzenie. W tym ostatnim przypadku
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działa stara zasada, że najbardziej lubimy ludzi, którzy
coś nam zawdzięczają.
Siła rażenia repa
Rasowy reprezentant medyczny najpierw sonduje,
na jaki temat lekarz chętnie się rozgaduje, by potem
pozować na przyjaciela.
Cieszyć się na widok lekarza, tak jak rep wchodzący do gabinetu lekarskiego, nie potrafi nikt. Błysk
w oku, mowa ciała krzyczącego „Kocham cię, takim jakim
jesteś” i ta stuprocentowa akceptacja są nam potrzebne
po tym, jak przeżyliśmy procesje pacjentów, którym
się pogorszyło po naszych lekach, a w ogóle to musieli
wykupić inne, bo tamte były za drogie, do specjalisty
się nie przyjęli i chcą zaświadczenie do zapomogi, że
są chorzy oraz jednocześnie, że są zdrowi do pracy…
Ciężko, oj jak ciężko być służbistą z kamienia,
zderzając się z takim uwielbieniem i zaangażowaniem.
I co z tego, że nie bezinteresownym. Panie repki potrafią
dodatkowo zagrać ciałem, a lekarz facet jest w końcu
pod fartuchem facetem, co z tego, że wymiętym i zmęczonym…
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Jak to bywa w powierzchownych kontaktach,
ładni mają lepiej. Gładko wygolony, spryskany perfumą przystojniak w markowych ciuchach patrzący
z uwielbieniem na odwiedzaną lekarkę nie może
czekać. Zresztą musi zaraz biec do następnej i następnej…
Aby rep był skuteczny, musi solidnie zbadać przyzwyczajenia i preferencje lekarza. Lekarze specjalnie tego
nie utrudniają, mówiąc otwarcie o swoich potrzebach
i marzeniach. Powstaje z tego piękna książka, którą rep
otwiera przed wizytą, żeby odświeżyć sobie, co tam pan
doktor preferuje: jazdę na desce czy na nartach. Spisane
pracowicie informacje czasem są przekazywane kolejnemu repowi przejmującemu teren, który ma lekarza
już rozpracowanego.
Dobry rep wie, że ma parę sekund żeby nawiązać kontakt i podtrzymać zainteresowanie. Nudziarze
wyciągają od progu niepalne ulotki, albo przelatują na
tablecie jakieś prezentacje dowodzące niezbicie, że ich
generyk jest oryginalniejszy od oryginału lub innego
generyka, który dodatkowo jest przechowywany w stodole koło granicy.
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Wśród całej rzeszy różnego stylu repowania
wyróżniają się amanci i amantki, słodkie naiwniaczki,
jak również osoby próbujące wręcz rozliczać lekarzy
z liczby wypisanych opakowań. To samo dotyczy telefonów sondujących, czy rep z danego przedsiębiorstwa
chodzi tu, gdzie raportuje i czy zapamiętaliśmy jaki
wierszyk powiedział na ostatniej wizycie. Zdarzają się
też reprezentanci zdecydowanie rozbestwieni, żądający
pieczątek w ich kajecikach, że byli u nas na wizycie.
Skąd te pomysły? Nie wiem, może ktoś kiedyś tak się
pieczętował.
Są jeszcze tacy reprezentanci medyczni, których
nie widujemy w przychodniach, bo oni „pracują” z aptekarzami. Praca polega na zamianie wszystkiego, co
wypisane, na promowane odpowiedniki. Ci pracujący
tylko w aptekach są obiektem jawnej nienawiści tych,
którzy pracują uczciwie, czyli z lekarzami…
Rep też lekarz?
Kiedyś branża zdominowana była przez lekarzy
dorabiających sobie repowaniem, traktujących całą
sprawę z lekkim przymrużeniem oka. Obecnie zostali
tylko nieliczni lekarze, reszta to osoby z prawem jazdy
po różnorodnych studiach i praktyce zawodowej w najdziwniejszych dziedzinach. Swego czasu liderką w sprzedaży leków była sympatyczna pani, która wcześniej
święciła duże sukcesy, handlując hurtowo alkoholami.
Jak widać branża medyczna nie jest tak wyjątkowa, jak
się niektórym wydaje.
Trzeba się opędzać
Koszmarem lekarza, który nie chce urazić ani
pacjentów, ani bardzo grzecznych repów, są te wizyty
tylko na minutkę, tylko przypomnieć się z lekami,
tylko złożyć życzenia na święta... Do tego czarodziejskie długopisy, które potrafią same pisać określony
lek.
Osobnym zagadnieniem jest wojna na gadżety
między firmami, np. rozdawnictwo lizaczków i zapachów
do samochodu. Wojna na zaklejanie swoimi ulotkami
konkurencji jest naprawdę bezpardonowa i gdyby pozwolić na to klejenie, to lekarze chodziliby upiększeni
reklamami jak skoczkowie narciarscy.
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Są korzyści
Czasem wizyta repa w gabinecie jest jedyną
okazją, żeby złapać oddech i wreszcie wpisać zaległości
do dokumentacji oraz poprawić sobie samopoczucie.
I jeszcze na koniec o tzw. pożytkach z instytucji
repostwa. Oprócz kompaktowej informacji o lekach,
które są dostępne (firmy nie zawracają sobie głowę
czymś, czego nie ma w sprzedaży, chyba że dopiero trzeba
stworzyć rynek) reprezentanci są świetnym nośnikiem
informacji o kolegach i potrafią trafnie opisać lekarza
przyjmującego w sąsiedniej przychodni.
Natomiast warto nadmienić, że wyjątkowo cenną
zdobyczą może być dla lekarza wartościowa książka medyczna i prenumerata czasopisma medycznego. Można
śmiało nazwać taką działalność wspieraniem edukacji
lekarskiej.
Trochę normalności i miłości
Obecnie kontakty z firmami medycznymi przeszły przyspieszony rozwój i zaczyna być normalnie. Nie
przetrwała teoria, iż ma nie być żadnych kontaktów
z informacją farmaceutyczną i jej nośnikami. Nie ulega
wątpliwości, że jakieś kontakty między zainteresowanymi
stronami być muszą. Nie jest możliwe rozdzielenie lekarzy od Big Pharmy, raczej chodzi o to, żeby te kontakty
ucywilizować z pożytkiem dla pacjenta.
Ważne żeby kontakty te nie zdominowały pracy
lekarza, gdyż bywają dni, że pod drzwiami więcej jest
lekokrążców niż pacjentów.
Więc korzystajmy z narzędzi, jakie nam dano,
ku pożytkowi naszych pacjentów i na chwałę zawodu,
który, jak sądzę, jest czymś więcej niż tylko leczeniem
chorych. Ale ponieważ nagonka na lekarzy trwa w najlepsze, pamiętajmy też, żeby po obudzeniu się pewnego
ranka nie stwierdzić, że dostąpiliśmy sławy, a wokół
roznosi się scent of money… Udźwignięcie sławy związanej z pieniędzmi może nie być łatwe, a nie każdemu
uda się wywinąć tak zgrabnie jak Mośkowi w starym
żydowskim dowcipie: „Ożeniłeś się z miłości czy dla
pieniędzy?” pyta przyjaciela Lejzorek. „Z miłości do
pieniędzy” szczerze wyznaje Mosiek.
Rafał Stadryniak
internista
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Czym się kończy
słuchanie Hipokratesa
Alicja Barwicka

Chociaż wydaje mi się, że studiowałam dopiero co, a tajniki okulistyki zgłębiałam zaledwie przed chwilą, prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Studia ukończyłam
40 lat temu, czyli w okresie przedpotopowym. To były czasy, w których powtarzanie
roku było bardzo źle widziane, a urlopy zdrowotne, dziekańskie i pewnie jeszcze jakieś świadczyły o podejrzanym statusie delikwenta. Dlatego większość z nas po określonym przepisami prawa sześcioletnim okresie nauki odbywała staż lekarski w zakresie podstawowych specjalności, a po jego zakończeniu zwyczajnie podejmowała
pracę. Niby proste. Ale życie proste bywa bardzo rzadko. W związku z tym, żeby dokładnie wiedzieć, co jako lekarze mamy robić, składamy przysięgę.

J

ako fanka wszelkich tabelek
i poukładanych chronologicznie spraw do załatwienia
uważam to za rewelacyjny pomysł. Gdyby nie te parę punktów obiecanych narodowi publicznie, mogłoby się nam wiele
spraw mylić, a tak jak człowiek
zapomni, co do niego zawodowo należy, otwiera odpowiednią stronę właściwego dokumentu, czyta i… wykonuje.
I tak od czterdziestu lat dzień
po dniu staram się (z różnym
skutkiem) realizować złożone
wraz z uzyskaniem dyplomu
lekarskiego przyrzeczenie lekarskie.

medycznych wzorców, bo pochodzę z rodziny nauczycielskiej, a nie lekarskiej. Było dla
mnie oczywiste, że zawodowy
wzorzec jest jeden i nie ma
co tracić czasu na szukanie
innych.
Szybko stało się jasne,
że w tym zawodzie po pierwsze
trzeba mieć Mistrza, aby zgodnie z tekstem przyrzeczenia lekarskiego nauczycielom w medycznym rzemiośle okazywać
szczególny szacunek i wdzięczność. Poprzeczkę postawiono
wysoko i pewnie dlatego długo
nie mogłam swojego mistrza
znaleźć.
Dopiero co stałam się
Jak tu znaleźć
lekarzem,
więc nie mogłam
Dobrze, że mamy swoją zawodową ściągawkę
własnego Mistrza?
mieć zbyt wielu szefów, ale
Kiedy uroczyście przyrzekałam za Hipokraobserwowałam asystentów podczas studenckich ćwiczeń
tesem, „Mistrzem wszystkich mistrzów”, starałam się
w klinikach, a później również „chwilowych” szefów
nic nie uronić z tekstu przysięgi. Nie miałam innych
podczas stażu i prowadziłam swój osobisty ranking.
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Przyrzeczenie Lekarskie

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich
Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy
związanych z nim obowiązków przyrzekam:
• obowiązki te sumiennie wypełniać;
• służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
• według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać
cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść
pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia,
narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy
i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując
należny im szacunek;
• nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy
lekarskiej nawet po śmierci chorego;
• strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej
nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną
im życzliwością, nie podważając zaufania do nich,
jednak postępując bezstronnie i mając na względzie
dobro chorych;
• stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać
do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda
mi się wynaleźć i udoskonalić.
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Moja Mistrzyni kochała kwiaty...

...i dobre książki

Mało która z tych osób spełniała moje (wtedy dość
naiwnie wygórowane) kryteria. Część z ocen dziś bym
zweryfikowała, ale część – absolutnie nie. Pamiętam
mądrą i jednocześnie oddaną onkologicznym dzieciakom lekarkę poznaną podczas stażu w Szpitalu przy
ul. Litewskiej w Warszawie, ale też jej przeciwieństwo
w postaci znudzonego internisty, który w pewnej poradni
przyszpitalnej badał fizykalnie co trzeciego pacjenta,
reszcie zadając jedno i zawsze takie samo pytanie o zażywane ostatnio leki, po czym spokojnie je zapisywał.
U kolejnych kandydatów zawsze coś mi nie pasowało.
Ostatecznie udało mi się przynajmniej ustalić kryteria
wyboru i powoli w mojej głowie zaczął powstawać wzór
medycznego idola, czyli kogoś, kto dla młodej i świadomej swojej bezgranicznej niewiedzy lekarki mógłby
stać się wzorem do naśladowania.

nigdy wątpliwości co do wyboru rodzaju specjalności
lekarskiej, już podczas stażu rozpoczęłam starania
o jej otwarcie. Udało mi się uzyskać tzw. stypendium
specjalizacyjne i tuż po zakończonym stażu zaczęłam
terminowanie na oddziale okulistycznym Szpitala Wojewódzkiego (dzisiejszy Samodzielny Szpital Kliniczny
imienia prof. W. Orłowskiego CMKP) w Warszawie.
Tam też po raz pierwszy zetknęłam się z moją późniejszą
wieloletnią szefową dr n. med. Alicją Gierczyńską. Wtedy
jeszcze nie wiedziałam, że będzie to jednocześnie moja
Mistrzyni fachu. Zadecydowała o tym niewątpliwie jej
ogromna wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim
osobowość. Uczyła nas, swoich uczniów i wychowanków nie tylko sztuki diagnozowania, stosowania leków,
spokojnego, perfekcyjnego sposobu operowania, ale
także szacunku dla innych, sztuki słuchania i rozmowy
z pacjentem nawet w tych najtrudniejszych dla niego
chwilach. Uczyła nas wiary w nasz zawód i w jego nieprzemijające wartości. Była szefem wymagającym, ale
też nigdy nie zostawiała swoich uczniów bez pomocy.
Poprawiała, tłumaczyła, znowu poprawiała, aż do skutku.
Wszystko to odbywało się dyskretnie, bez rozgłosu i tak
naprawdę reszta zespołu najczęściej nawet nie wiedziała
o problemach. Uczyliśmy się, więc również popełnialiśmy błędy, a mimo to nie pamiętam, by publicznie
roztrząsano czyjąś pomyłkę czy niedopatrzenie. Mądry
Hipokrates doskonale wiedział, że to szczęście i zaszczyt
mieć takiego Mistrza, a co za tym idzie, że tym wielkim,

Poszukiwanie,
które przyniosło efekt
Ciągle jeszcze odbywając staż ogólnolekarski,
szukałam dla siebie miejsca na zawodowym polu. Bałam
się poddać rytmowi systemu przede wszystkim z powodu
oczywistych braków wiedzy praktycznej. Jednocześnie
miałam przeczucie, że gdy już rozpocznę etatową pracę w publicznej (inne jeszcze nie były w kraju znane)
placówce, utknę w niej na zawsze i z moich planów
robienia specjalizacji nic nie wyjdzie. Ponieważ od czasu
studenckich ćwiczeń z zakresu okulistyki nie miałam
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W zespole oddziału okulistycznego byli też uczniowie, chociaż
zawsze dominowały uczennice

Mimo codziennej ciężkiej pracy zespół tryskał optymizmem

choć często zapomnianym postaciom należy się od nas,
uczniów szacunek, pamięć i wdzięczność.

o jego stanie klinicznym, mojej koncepcji diagnostycznej
i terapeutycznej, konieczności wdrożenia przez niego
odpowiednich zachowań prozdrowotnych, nie mówiąc
o pozostałych obowiązkach jak opatrzenie danymi
pacjenta i kolejnym numerem stron w dokumentacji
itd.… Czy te czynności są, czy nie są moim lekarskim
obowiązkiem? Bo jeśli to obowiązki, to na sumienne
wykonanie potrzeba znacznie więcej czasu, no i co
z ich wagą? Wiem, Hipokrates tego nie przewidział,
ale on w ogóle niewiele wiedział o naszej pracy. Bujał
w obłokach i uważał, jak zresztą wielu jego następców, że
w relacji chory – lekarz miejsce jest tylko dla tej dwójki.
Generalnie trzeba przyznać – pełna klapa, bo tego punktu
nie jestem w stanie prawidłowo wykonać. Sama dokonuję
wyboru, co jest moim lekarskim obowiązkiem, resztę
wykonuję zdecydowanie mniej sumiennie.
 Służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu – tu według
mojej oceny nie jest już tak źle, bo każdy z nas nic innego
przecież nie robi i chociaż katuje się nas kolejnymi aferami i chętnie przedstawia jako dość nikczemne postaci
wyciągające ostatni grosz od zubożałego społeczeństwa
i dla rozrywki mordujące chorych i bezbronnych, ludzie
wciąż potrzebują naszej wiedzy i pomocy. Gdyby ta służba zdrowiu i życiu nie dawała nam autentycznej radości,
nie byłoby chętnych do wykonywania naszej codziennej,
nieraz naprawdę ciężkiej pracy. A jednak dalej chcemy dawać ludziom swoją wiedzę i doświadczenie. Jest

Wdzięczni Mistrzom, przyrzekamy
Zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, świadoma obowiązków związanych z zawodem obiecałam
publicznie (a frekwencja podczas uroczystości odbywającej się w Filharmonii Narodowej w Warszawie była
imponująca):
 Obowiązki te sumiennie spełniać – dość kiepska sprawa, bo o ile jest oczywiste, że lekarz podczas wykonywania zawodu powinien zawsze działać sumiennie,
o tyle ustalenie co jest obowiązkiem lekarza w danej
sytuacji i w danym momencie nie zawsze jest już tak
jednoznaczne. Zmieniały się przez lata zapisy prawne
w tym zakresie, a my, lekarze często nie byliśmy pewni,
czy to, co KTOŚ uważa za NASZ obowiązek, faktycznie
nim jest. Do dziś dla przykładu nie wiem, jak sumiennie
w ciągu 15 minut wykonać: badanie podmiotowe, przedmiotowe, wymyślić drogę działania, wydać odpowiednie
dla tej drogi skierowania na badania diagnostyczne (tylko,
nie daj Boże, nie za dużo tych skierowań!), wypisać leki
(uwaga na wymagane na recepcie poziomy odpłatności
z ostatniej edycji listy refundacyjnej!), napisać pacjentowi
ściągawkę jak ma je brać, udokumentować to wszystko
w historii choroby, nie zapominając o najważniejszym,
czyli o odnotowaniu faktu poinformowania pacjenta
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oczywiście i gorszy aspekt tej sprawy, bo (o zgrozo) za
sprzedaż naszej wiedzy oczekujemy zapłaty! Wiem, że to
brzmi strasznie i że tak nikczemnych słów nie powinno
się nawet używać, bo jak tu żądać zapłaty za coś, co
przecież dał nam naród. Pewnie tylko przez nieuwagę
umknęło mi żądanie zwrotu narodowi poniesionych
kosztów z tytułu wykształcenia w tym kraju (zdaje się,
że też w publicznych uczelniach) każdego inżyniera
czy prawnika.
 Według najlepszej wiedzy przeciwdziałać
cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść
pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia,
narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne,
mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując należny
im szacunek – na pierwszy rzut oka ta obietnica jest
prosta w realizacji jak najzwyczajniejszy drut. Pacjent
cierpi, trzeba mu pomóc. Proste. Cierpi każdy tak samo.
Nigdy nie przyszło mi do głowy zastanawiać się nad
cierpiącym człowiekiem – jakie może mieć poglądy
polityczne, czy jaką wyznaje religię. Po to zdobywamy wiedzę, żeby mieć umiejętność przynoszenia ulgi
w cierpieniu. Nie zawsze się nam ta sztuka udaje, ale
zawsze się staramy i próbujemy kolejny raz. Wiadomo,
że jeśli komuś pomagam, zapobiegam rozwojowi choroby, zalecając terapię, czy przynajmniej staram się ulżyć
w cierpieniu, muszę mieć na uwadze jego dobro. Ale co
robić, gdy człowiek zgodnie z wiedzą medyczną wymaga leczenia, a tego nie chce? Mam okazać pacjentowi
szacunek i faktycznie staram się to robić. Czy jednak
szacunek nie powinien dotyczyć wszystkich relacji
międzyludzkich? Dyżurowałam w nieco innych czasach.
Nie było doktora Google. Nie poddawano w wątpliwość
tak powszechnie jak dziś naszych rozpoznań, kierując
się wiedzą internetowo-szamańską. Mam dobre relacje
z pacjentami. Odpowiadam na często wręcz idiotyczne
pytania i po tylu latach pracy niczemu się nie dziwię.
Ale kiedy słucham o problemach z pijanym narodem na
SOR-ach, o obelgach rzucanych na kolegów, o pomówieniach, nasuwa się refleksja, że nieraz niezwykle trudno
okazywać szacunek komuś tylko dlatego, że właśnie
cierpi. Nie mam pretensji do „Mistrza nad mistrzami”
o ten element obietnicy. Hipokrates nigdy przecież nie
był na polskim SOR!
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 Nie nadużywać ich zaufania i dochować
tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego – ten
element przyrzeczenia lekarskiego wydaje się wyjątkowo ważny. Chory człowiek chce lekarzowi ufać, ale też
jest niezwykle wrażliwy. Wystarczy jedno nieopatrzne
słowo, a nadszarpnięte raz zaufanie nigdy nie powróci.
Pamiętając, że jest to nieodzowny składnik terapii, ważmy
słowa! A tajemnica lekarska? Niby kolejna oczywista
sprawa. Ale czy zawsze taka oczywista? Na pewno jej
przestrzegamy. Co prawda rzadko, ale jednak spotykam
się z jej szczególnym naruszeniem. Gdy choruje ktoś
z kolegów, wielu z nas uważa za właściwe powiadomić
o tym wydarzeniu następne kilka osób. Nieraz jestem
mocno zażenowana, słysząc takie „nowiny”. Zdarza się,
że te informacje jak w „głuchym telefonie” są po drodze
zmieniane i wersja ostateczna w niczym nie przypomina tej wyjściowej, przekazanej przez chorującego nie
tyle koledze, co LEKARZOWI. W tym wypadku też
obowiązuje nas tajemnica lekarska. Wszyscy czasem
chorujemy i przecież naprawdę nie chcemy, by informacja
o naszym stanie zdrowia stanowiła przedmiot rozmów
osób postronnych. Pamiętajmy o tym.
 Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej
nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną
im życzliwością, nie podważając zaufania do nich,
jednak postępując bezstronnie i mając na względzie
dobro chorych – stan lekarski; już samo sformułowanie
brzmi godnie. Jesteśmy ludźmi. Mamy wady, pracujemy
pod presją. Myślimy o naszych chorych również poza
pracą. Martwimy się o nich. Mamy rodziny i one często
ponoszą ciężar skutków ubocznych naszego zawodu:
przepracowania, zmęczenia, rozdrażnienia. Nasi pacjenci
raczej o tym nie wiedzą. Nasi koledzy – tak. I mimo iż
wszyscy jedziemy na tym samym wózku, ciężko przez
lata pracując w stresie i niedospaniu, z książkami pod
poduszką przed kolejnymi stopniami w zdobywaniu
lub aktualizacji wiedzy (przecież właśnie dla dobra
chorego), to co i rusz walczymy ze sobą różnymi metodami, z których najgorszą jest właśnie podważanie
zaufania do kolegów. Wstyd! Wielki Hipokrates miał
rację, przewidując, że nie zawsze będziemy dla siebie
życzliwi. Trzeba z tym walczyć. Metoda jest prosta
i skuteczna, bo przerwanie wątku i wykazanie braku
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jakiegokolwiek zainteresowania wypowiedzią innego
lekarza w tej materii zawsze zamyka sprawę. Pamiętajmy,
że osłabione wewnętrznymi konfliktami środowisko
lekarskie nie może sobie skutecznie radzić z ciągłymi na
nie atakami, związanymi z nieustannym poszukiwaniem
winowajców różnych nieszczęść. Podważanie zaufania do
drugiego lekarza to również istotne osłabienie zaufania
pacjenta do nas samych, a przecież dla każdego z nas
jest oczywiste, że bez wzajemnego zaufania pacjenta
i lekarza nie ma skutecznego leczenia!
 Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać
do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda
mi się wynaleźć i udoskonalić – nie bardzo wiem, co dr
Hipokrates miał na myśli. Poszerzanie wiedzy to nasz
nie tyle obowiązek przede wszystkim wobec chorych,

bo to oczywiste, ile nasze bezpieczeństwo. Dobrze
wiemy, że skuteczność naszych zawodowych działań
zależy od aktualizacji wiedzy medycznej. Ciągle się
uczymy i raczej uczyć będziemy. Postęp w medycynie
XXI wieku ma charakter lawinowy. Jedno odkrycie rodzi
natychmiast szereg następnych. Żeby być na bieżąco,
trzeba to wszystko śledzić. Oczywiście zawsze będą
i tacy, którzy nie mają ochoty się rozwijać. Tak to już jest.
Ktoś kiedyś dał im dyplom potwierdzający nabycie na
tamten czas aktualnej wiedzy. Zostali w tyle. Wykruszą
się, nie dadzą rady. Trudno. Mają problem. Dobrze, jeśli
o tym problemie wiedzą, gorzej – jeśli nie. Całe wieki
się uczę. Teraz jest mi łatwiej, bo dostęp do udziału
w sympozjach i konferencjach warunkują tak naprawdę
tylko pieniądze. Do dyspozycji są materiały papierowe,

Jak widać, tę wiedzę przyswoiłam...

...ale o tej raczej nie miałam pojęcia
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multimedialne, wszystko okraszone pięknymi zdjęciami.
Kiedyś było znacznie gorzej. Udział w konferencji czy
kongresie (w szczególności zagranicznym) graniczył
z cudem. Książki owszem były, ale drogie, a często także
trudno dostępne. Dodatkowym dla mnie utrudnieniem
był mój osobisty sposób uczenia się, który praktycznie
eliminował możliwości książkowych pożyczek. Kiedy
miałam jakiś temat zgłębić, to choćby jego omówienie
zajmowało jedynie 10 stron, musiałam kupić całą książkę.
Stąd w moim posiadaniu są książki, w których część
rozdziałów znajduje się na kartach bardzo dokładnie
odręcznie pozapisywanych (nieważne że na druku, bo
ja i tak wiedziałam o co chodzi), a część wygląda, jakby
dopiero co opuściła drukarnię, co jest dowodem, że wiedza z tych kartek mnie nie interesowała. Na szczęście nie
próbowałam nic wynaleźć, więc nie musiałam mierzyć
się z wyzwaniem podawania informacji o potencjalnym
wynalazku do wiadomości świata lekarskiego, ale pewnie
jest to jeszcze jedna „droga przez mękę”, skoro mądry
Hipokrates ją przewidział.
Jak widać realizacja poszczególnych obietnic
uwzględnionych przez tekst przyrzeczenia lekarskiego niekoniecznie musi być prosta, łatwa i przyjemna.
Dobrze że „Mistrz wszystkich mistrzów” ograniczył nas
w składanym przyrzeczeniu do tych kilku punktów, bo
w dobie wielu, nieznanych Mu na szczęście, instytucji,
procedur i wytycznych przy większej liczbie obietnic
sam chyba niewąsko by się pogubił.
Alicja Barwicka
okulistka
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Koty malowane
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ilka lat temu wybraliśmy się na majówkę do Wiednia,
obejrzeć wystawę ekspresjonistów niemieckich.
Wystawa okazała się interesująca, aczkolwiek smutna,
bo obejmowała okres dziejów sztuki uwikłany w schyłek
starego świata.
Były na wystawie również obrazy Franza
Marca (ur. 8 lutego 1880 r. w Monachium,
zm. 4 marca 1916 r. pod Verdun) – niemieckiego malarza ekspresjonisty. Miał
36 lat, kiedy zginął pod Verdun. Malował
głównie zwierzęta. Uczynił z malowania
August Macke,
zwierząt centrum i istotę swojej sztuki,
portret Franza
Marca, 1910
tym samym podnosząc portretowanie
zwierząt do rangi „sztuki wysokiej”.
Jego znakiem firmowym
są konie (słynny
obraz-manifest
„Niebieski koń”),
ale malował równie chętnie inne zwierzęta, w tym koty. Jest w tych
obrazach i kocich wizerunkach zachłanna intensywność
światła, koloru, a także staranność uwagi z jaką obserwował obiekt malarski. Tak powstał jeden z piękniejszych
kocich wizerunków w malarstwie: w zalanym słońcem
ogrodzie rudy kot na wydeptanej ścieżce. Usiądź spokojnie, w skupieniu, popatrz na kota z obrazu. Chyba nie
miał łatwego życia, pewnie nie dojadał, pewnie musiał
radzić sobie sam, jak to kot. Ale jak doskonale korzysta
z chwili słonecznego spokoju...
Czego i Tobie, i sobie majowo życzę.

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

ajpiękniej pachną bzy dzikie, szczególnie te rosnące poza miastem.
Dlatego warto wyruszyć na majówkę.
Zabrać ze sobą kosz pysznego jedzenia, miękki
koc i na kilka godzin zakochać się we wszechświecie...
Co tu kryć, maj kojarzy się z zakochaniem.
W parkach na ławeczkach, pod bzowym
baldachimem siedzą zakochane pary... Gdzie się
nie obrócisz, tam zakochani... W maju wszyscy myślą
o miłości. Ludzie, koty, psy i ptaki... gdzie się nie obejrzysz, trwają gody.
Maj to demokratyczny miesiąc powszechnej miłości. Miłości
w przepięknej, przepojonej zapachem bzów
scenerii. Rozświergotany, roześmiany, miękki,
mruczący maj. Najlepsza
nagroda po jesieni i zimie.
Warto długo żyć, by móc
cieszyć się nim wciąż na
nowo.
Brakuje mi słów,
by opisać majowe piękno.
I kota intensywnie
wpatrzonego w rozśpiewanego ptaszka na gałęzi bzu.
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Tak trudno pisać o najpiękniejszym miesiącu w roku. Maj kojarzy się z wiosną, deszczem
i kwiatami. Jest pełen zapachów. Zachęca konwalią, a zniewala bzem. Bez pachnie najpiękniej.
Ten zapach trzeba starannie zebrać z powietrza
i zachować na cały rok. Najlepiej zamknąć go
między poszewkami na poduszki, w bieliźniarce, na klucz. I strzec jak oka w głowie.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marc-cats_on_a_red_cloth.jpg

Maj

Ewa Dereszak-Kozanecka, psychiatra
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Let’s go, Europe

Szwajcaria. Heaven for everyone?
Jagoda Czurak

Szwajcaria kojarzy się z czekoladą Milka, serami twardymi, zegarkami, Alpami, wielkimi krowimi dzwonkami, Wilhelmem Tellem, jeziorem Genewskim (zwanym dla
zmyłki Lemańskim). Szwajcaria to Montreux, słynne z festiwali muzycznych. A także, a może przede wszystkim, scent of money. Szwajcaria nie jest na kieszeń każdego,
nie była równo 20 lat temu dla mnie. Ale… raz kozie śmierć, pomyślałam, opłacając
w szwajcarskim (tak!) biurze podróży czterodniową wycieczkę objazdową z Lozanny
przez Zermatt, St. Moritz, Andermatt, Appenzell do Zurychu. Wtedy przekonałam
się, jak podróżują zachodni turyści po Europie (nie studenci).

Logistyka i ser
Grupa liczyła 18 osób, na pokładzie klimatyzowanego autokaru (przypominam, 20 lat temu) Japończycy,
Australijka, Kanadyjczycy, Amerykanie, amerykańscy
Filipińczycy (na wiadomość że jestem z Polski, mówią
„dobra polska kiełbasa”), małżeństwo z byłego NRD i ja,
jedyna Polka. Kierowca wnosił nasze bagaże do hotelu,
obsługa ustawiała je pod drzwiami pokoju. Rano wystarczyło wystawić walizkę na korytarz i nie martwić
się o nic. Przed wyjazdem z Polski zaopatrzyłam się
w gotówkę, licząc na to, że uzbierana przez rok sumka
wystarczy. Zresztą podczas wycieczki będę potrzebować
tylko trochę drobnych na kawę, bo nawet kolacje opłaciłam z góry. To samo zrobiła para z Niemiec, niezbyt
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pewnie poruszająca się po realiach kapitalistycznej
rzeczywistości. Wcześniej w Lozannie spędziłam kilka
dni w tanim motelu na przedmieściach. Dobrze, że
wzięłam ze sobą kabanosy, bo na croissantach, które
podawano na śniadanie, długo bym nie pociągnęła. Za
to w czasie objazdu po Szwajcarii śniadania były bardziej
niż angielskie, więc dałam radę.
Dylemat: w jakiej kolejności jada się sery, gdy
kelner podjedzie z wózeczkiem i ukroi kawałeczek ze
wskazanych gomółek, pomógł mi rozstrzygnąć znajomy tubylec. Otóż kolejność nie ma znaczenia, można dowolnie mieszać łagodne na przemian z ostrymi.
Za to gdy chciałam jeszcze w Lozannie zamówić ze
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współtowarzyszką w restauracji tylko ser i wino, grzecznie wyjaśniono nam, że w restauracji nie podaje się
samych deserów. Należało zamówić coś jeszcze, choćby
sałatkę. A ceny? Lepiej zapomnieć!
Bankiet
Koleżanka zaprosiła mnie na bankiet towarzyszący kongresowi, na który przyjechała do Lozanny.
Oświetlony podjazd do hotelu Morges, przed wejściem
do sali należało odnaleźć swoje nazwisko na planie
12-osobowych stołów, przedstawić się współbiesiadnikom krótką formułką (jestem z Polski, zajmuję się tym
a tym) i już można było studiować menu w okładce
z czerpanego papieru z reprodukcją widoku na jezioro
z 1800 roku. Jestem w kraju z ubogą kuchnią „narodową”.
Raclette, czyli stopiony ser, którym polewa się chleb lub
kartofle gotowane w mundurkach, zagryzając kiszonym
ogórkiem, to najczęściej wymieniane w przewodnikach
tradycyjne danie. A tu od samych francuskich nazw
kręciło się w głowie. La terrine d’aile de faisan… (zgaduję że bażant i terryna). Le turbotin de Bretagne grillé
en cassolette (nie mam pojęcia, co to – okazuje się, że
ryba podana w kokilce w sosie z musującego wina znad
Loary). Le carré d’agneau rôti au four à la provençale (???
po prowansalsku – to były kotleciki jagnięce z kostką). Le
gratin de pommes de terre (rozumiem, że coś z kartofli).
I te dodatki do sosów: armaniak, ciboulette, épices douces.
Mus czekoladowy (a jakże!) na deser. Zastępy kelnerów,
widelce i widelczyki, wino, „ą”, „ę”, pardon. I ja w tym
wielkim świecie (tak mi przemknęło przez głowę). Nie
pamiętam, jak wtedy byłam ubrana, zapewne wyróżniałam się strojem in minus, to raczej pewne.
Za to w czasie objazdu nie było problemu ze
zrozumieniem wieczornego menu, bo dostawałam
wersję 3-języczną, w tym po angielsku. Pamiętam, że
jednego wieczoru był polski barszcz (tak nazwano
barszcz ukraiński), do wyboru filet z kurczaka lub ryba,
a na deser? Na przykład figa w koszulce winnej lub lody
z miodu rozmarynowego. Ten ostatni deser jadłam
w Zermatt, w hotelu Monte Rosa, tym samym, z którego
w latach sześćdziesiątych XIX wieku wyruszali alpiniści
na podbój bezczelnego prowokatora – góry Matterhorn.
Hotel w środku wyglądał jak angielski stary zajazd na
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prowincji. Podłogi trochę krzywe, ze skrzypiących desek,
ściany nie trzymały pionu, salon z ogniem w kominku
(to październik), fotelami i ogromnymi poduchami,
w które można było się zapaść, przeglądając książkę
z biblioteczki. Na ścianach salonu fotografie sławnych
gości hotelu, który od 1853 roku pozostaje własnością
jednej rodziny.
Zermatt
Po przyjeździe autokarem do Zermatt wysiedliśmy na parkingu, by dalej podjechać elektrycznymi
wózkami (żadnych spalin w mieście!). Mijaliśmy drewniane chatki stojące na czterech kamiennych nóżkach,
pokryte dachówkami z płaskich kamieni oraz symboliczny cmentarz ofiar gór. Wjechaliśmy kolejką szynową
do stacji Gornergrat na wysokość 3100 m n.p.m. i tam
poprosiłam o zrobienie mi zdjęcia. To moje imieniny
i prawdopodobnie w takim dniu nigdy w życiu nie
będę wyżej. W tle Monte Rosa (szczyt), Liskamm (oba
powyżej 4500 m) i jęzory lodowca. Matterhorn nie
był widoczny z tego miejsca, schował się za chmurami.
Za to rano następnego dnia wielka góra zapozowała
mi – jak na folderze, wynagradzając wcześniejszą grę
w chowanego. Zgadzam się z Edwardem Whymperem,
pierwszym zdobywcą Matterhornu. Gór nie należy
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podziwiać ze szczytów, krajobraz
wówczas jest płaski, po chwili gubimy się w szczegółach. Od podnóża
szczytu widzimy więcej.
Andermatt
A potem pomknęliśmy „lodowcowym” pociągiem do Andermatt, podziwiając przez wielkie okna
i szklany sufit wagonu krajobrazy, mosty, kościółki na skraju wsi i pastwiska, jeśli akurat nie byliśmy w tunelu.
Później był St. Moritz i spacer wokół
jeszcze niezamarzniętego jeziora, zakończony wizytą w kawiarni, gdzie
cała grupa zamówiła pitną czekoladę (kilkanaście rodzajów do wyboru
robiło wtedy na mnie wrażenie, ale
przecież Szwajcaria zobowiązuje, prawda?).
Lozanna
Wcześniej w Lozannie odwiedziliśmy Muzeum
Olimpijskie, w którym biletem, otwierającym kolejne
drzwi, była karta magnetyczna. Dotykałam ekranów
monitorów umożliwiających prześledzenie kariery sportowej wybranych mistrzów, filmy przeplatane zdjęciami
z zawodów i z życia prywatnego sportowców. To było
pierwsze interaktywne muzeum, które odwiedziłam.
Szukaliśmy polskich nazwisk. Nie zdołaliśmy obejrzeć
filmów w sali kinowej na ostatnim piętrze, ale przekonałam się, jak wygląda nowoczesne muzeum. Główny
hol był ozdobiony zdjęciami z wydarzeń politycznych
ostatnich lat w Europie, obok zdjęcia Lecha Wałęsy
leżała siekierka.
Muzyka i ser
Encyklopedia muzyki pod hasłem „muzyka
szwajcarska” podaje, że właściwie aż do XX wieku kultywowano pieśni chóralne i muzykę organową. Najbardziej
znanym szwajcarskim kompozytorem jest A. Honegger,
który działał w XX wieku. Naszą grupę zawieziono do
katedry Valère w Sion, w dolinie Rodanu, gdzie wysłuchaliśmy kilkunastominutowego koncertu na najstarszych
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grających organach świata, pochodzących z XIV wieku. Zatrzymaliśmy
się też na kilka chwil w królestwie
Liechtenstein i we włoskojęzycznej
części Szwajcarii – kantonie Ticino.
Dotarliśmy też do Appenzell, gdzie
wysiedliśmy na krótki spacer i by kupić ser (najlepszy w Szwajcarii, nie tak
twardy jak Gruyère). Pilotka naszej
wycieczki poczęstowała nas wcześniej
pokrojonym w kosteczkę i bardzo,
ale to bardzo śmierdzącym serem,
polecając go jako prezent dla naszych
bliskich, do przyrządzenia raclette,
jednocześnie uprzedzając, że musimy
poprosić sprzedawcę o eksportową
wersję opakowania tego specjału. Inaczej nikogo nie wpuści do autokaru,
zapowiedziała. Kupiłam i ja, przywiozłam do domu,
a że miałam wtedy malutką lodówkę, trzymałam go za
oknem. Gdy przypomniałam sobie o nim, na wiosnę
następnego roku, już „wędrował”. Do dziś żałuję.
Zurych
Objazd Szwajcarii kończymy w Zurychu. Przyzwoita restauracja dworcowa, ale przed wejściem, na
ławce, pokładają się wychudzeni, brudni, młodzi ludzie.
Strzykawki leżą koło kosza. I czar wielkiego świata
prysł. Ale też było to potwierdzenie, że tu jest „Haven
for everyone”, jak śpiewał zespół Queen.
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

PS Najprostsze raclette przygotowuje się następująco:
na roztopione na patelni masło wrzuca się słoninkę
i cebulę, układa się pokrojone w plasterki ziemniaki
(ugotowane wcześniej w mundurkach), posypuje majerankiem, tymiankiem i kminkiem, zalewa się jajkami
ubitymi ze słodką śmietaną, posypuje szczypiorkiem
i krótko zapieka w piekarniku. Dzieli się na porcje, każdą dekoruje plasterkami szynki i polewa roztopionym
serem. Przygotowanie dania trwa ok. 35 minut i zawiera
„tylko” 1210 kcal.
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Kirgizja to mały górzysty kraj wciśnięty w południowo-wschodnie obszary byłego imperium sowieckiego

Kirgizja – kraj na dorobku
Alicja Barwicka

Azja Centralna to kraina bardzo odległa geograficznie i kulturowo od Europy. Mamy
o tej części świata swoje opinie, często zupełnie nieprzystające do rzeczywistości. Aby
dowiedzieć się, jaki jest stan faktyczny, warto najpierw zajrzeć do źródeł, poznać
przynajmniej zarys historii interesującego nas kraju i wtedy zdecydować, czy chcemy
poznać go bliżej. Jeśli tak, to trzeba po prostu tam pojechać, pozwiedzać, porozmawiać z mieszkańcami, obejrzeć to i owo. Zdarza się oczywiście, że w wyniku takiej
eskapady odkrywamy kraj, który wcale nas nie zachwyca, ale takie sytuacje są raczej
wyjątkowe. Najczęściej odkrywamy coś, co na długie lata staje się początkiem fascynacji inną krainą, jej kulturą i przede wszystkim mieszkańcami.

T

akim nieznanym lub mało znanym w Polsce krajem
Azji Centralnej jest Republika Kirgiska, zwana
Kirgizją lub Kirgistanem. Jest to mały, górzysty kraj
(góry zajmują 93% terytorium państwa) pozbawiony
dostępu do morza. Został podbity przez carską Rosję
w 1864 roku i od 1919 roku był już pod panowaniem
sowieckim. Wraz z rozpadem mocarstwa w 1991 roku
uzyskał niezależność. Ta jedna z najbiedniejszych byłych
republik radzieckich rozpoczęła swój niepodległy byt

od zmagań z wieloma problemami ekonomicznymi
i społecznymi. Ale historia narodu kirgiskiego nie zawsze
była taka smutna.
Dawno, dawno temu…
Od III wieku p.n.e. do połowy VI wieku n.e. na
terenie dzisiejszego Kirgistanu, a także południowego
Kazachstanu i wschodniego Uzbekistanu rozciągało
się państwo Kangju. Te ogromne tereny zamieszkiwali

Na niekończącym się podgórskim stepie warunki do hodowli są znakomite, a obecni koczownicy znają się na swoim fachu
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koczownicy, którzy jak wynika z badań archeologicznych,
znali się również na rolnictwie i hodowli. Swoje stada
wyprowadzali na wypas wysoko w góry, a na niższych
terenach obsiewali pola. Kiedy jesienią wraz z trzodami
schodzili z gór w doliny, zbierali plony. Mieszkali w osadach, a nawet w obronnych miasteczkach budowanych na
szczytach wzgórz. Kiedy w I wieku n.e. na południowych
terenach Azji Środkowej powstawało ogromne Imperium
Kuszanów, mieszkańcy Kangju potrafili utrzymywać
z nowym, potężnym sąsiadem dobre stosunki, a przy
tym prowadzić niezależną politykę zewnętrzną. Zostali
podbici dopiero w V wieku, a ich ziemie stopniowo
dostawały się pod panowanie Kaganatu Tureckiego.
Potem było już tylko gorzej. Utrata terenów na rzecz
najeźdźców z południowego zachodu, do których dołączyły hordy z terenu Mongolii, następowała bardzo
szybko. Dziś Kirgizja liże wielowiekowe rany i próbuje
samodzielnie budować swój byt.
Każdy ma swój 10 kwietnia
Dzisiaj najpoważniejsze problemy kraju to znaczne zadłużenie zagraniczne, inflacja, nieszczelny system
podatkowy oraz bezpośrednia zależność od kapryśnych
nastrojów panujących w gospodarce rosyjskiej. Uniezależnienie polityczne od „wielkiego brata” nie spowodowało oczywiście cudu gospodarczego. Już po kilku latach,
w marcu 2005 roku wybuchła tzw. Tulipanowa rewolucja,

która obaliła rządzącego od początków niepodległości
prezydenta Askara Akajewa. Ale po kolejnych pięciu latach sytuacja społeczna i ekonomiczna kraju była na tyle
zła, że doszło do kolejnej rewolucji. 10 kwietnia 2010 roku
mieliśmy swoje koszmarne godziny i nikt nie miał głowy
do zastanawiania się nad tym, co w tym samym czasie
działo się w dalekim azjatyckim kraju. A działo się wiele.
Demonstracje rozpoczęły się 6 kwietnia 2010 w mieście
Tałas i doprowadziły do starć ze służbami bezpieczeństwa.
W kolejnym dniu zamieszki ogarnęły pozostałe miasta.
W wyniku szturmu na pałac prezydencki w stolicy i starć
z policją 10 kwietnia zginęło 85 osób, a ponad 1500
zostało rannych. Demonstranci domagali się ustąpienia
prezydenta ze stanowiska, oskarżając go o korupcję,
nepotyzm i łamanie praw człowieka. Po opanowaniu
przez protestujących najważniejszych budynków państwowych prezydent opuścił stolicę, ale
dalej mobilizował swoich zwolenników,
nie godząc się na rezygnację z władzy.
Na południu Kirgizji walki (również na
tle etnicznym) trwały jeszcze wiele dni.
Ostatecznie prezydent ustąpił i ówczesną głową państwa została Roza Otunbajewa, która konsekwentnie starała
się wprowadzić swój naród na drogę
faktycznej demokracji. Jest prywatnie
wielkim przyjacielem Polski i Polaków

Na ogrodzeniu budynku Parlamentu zawisła lista ofiar wydarzeń
i są tu zawsze świeże kwiatowe wieńce

Obelisk i pamiątkowa tablica upamiętniające
wydarzenia z 10 kwietnia 2010
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oraz miłośniczką muzyki Chopina. Panią prezydent
z kolei zastąpił na stanowisku obecnie szefujący Kirgizji
Almazbek Atambajew. Przed budynkiem parlamentu
(zwanym tu „białym domem”) w miejscu, gdzie tłum
szturmował ogrodzenie, narażając się na śmiertelne
strzały, stoi dziś wielki obelisk upamiętniający z imienia
i nazwiska wszystkie śmiertelne ofiary zajść w stolicy.
Na samym zaś ogrodzeniu dla uczczenia ich pamięci
zawsze wiszą świeże kwiatowe wieńce.
Od 10 kwietnia 2010 roku do dziś dla mieszkańców Kirgizji i dla nas, w Polsce, upłynęło tyle samo czasu…
Plusy dodatnie i plusy ujemne
Największym skarbem Kirgizji są ludzie. Co
prawda liczba mieszkańców (około 5,3 mln) nie poraża,
ale są to ludzie młodzi! Średnia wieku populacji to 23,4
lat, przy czym u mężczyzn wskaźnik ten wynosi jeszcze
mniej, bo 22,5. Ludność Kirgizji jest niezwykle zróżnicowana – według ostatniego spisu powszechnego kraj
jest zamieszkały przez 154 narodowości i grupy etniczne.
Przedstawiciele narodowości tytularnej w liczbie ok.
3,2 miliona stanowią większość. Drugą co do wielkości
narodowością są Uzbecy (650 tysięcy), zamieszkujący
głównie południe kraju, następna większa grupa (około
500 tys.) to Rosjanie, ale znajdziemy tu między innymi
sporą społeczność chińskiej mniejszości Dunganów.
Językiem narodowym jest kirgiski, ale w relacjach handlowych używany jest rosyjski. W stolicy kraju, Biszkeku
z uwagi na dużą grupę zamieszkujących tu Rosjan
w powszechnym użyciu jest język rosyjski. Pomimo iż
78% ludności wyznaje islam, kraj nie sprawia wrażenia
zdominowanego przez jedną religię.
Przy statystycznie wysokiej jak na europejskie
standardy dzietności, będzie komu budować kraj. A jest
co budować, bo zaniedbania infrastruktury po ostatnim
okresie są naprawdę ogromne. I mimo dość widocznej
wszędzie biedy budowa już się zaczęła. Na pierwszy
ogień poszły drogi. Ale to nie jest znana nam z polskiego
krajobrazu budowa ciągle nieosiągalnych autostrad. To
jest budowa w bardzo, ale to bardzo wysokich górach.
I tu doszliśmy do następnego dodatniego plusa – do gór. To kolejny wielki skarb Kirgizji. Niewiele jest państw na świecie, które mogą się pochwalić
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Na terenie Kirgizji wszędzie znajdziemy góry
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siedmiotysięcznikami. Łańcuch górski Tienszan ma ich
kilka na terytorium Kirgizji, a największą wysokość (7439
m n.p.m.) osiąga położony na południowym wschodzie
kraju Szczyt Zwycięstwa (Dżengisz Czokusu), wcześniej
znany jako Pik Pobiedy.
W górach Tienszan znajduje się ponadto inny,
bardzo szczególny skarb Kirgizji. Na wysokości 1608 m
n.p.m. położone jest największe jezioro Issyk-kul, będące równocześnie drugim co do wielkości (po jeziorze
Titicaca) jeziorem górskim na świecie. Jezioro jest słone
(zasolenie na poziomie 6‰), bezodpływowe, ogromne

Jezioro Issyk-kul jest przede wszystkim piękne

Ośrodki turystyczne są uroczo położone
i bardzo zadbane

Oferta turystyczna
obejmuje nie tylko
sporty wodne
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i bardzo głębokie. Jego powierzchnia wynosi 6236 km²,
a w najgłębszym miejscu osiąga 702 m. Rozciąga się
ze wschodu na zachód na długości aż 182 km!, a jego
krótszy wymiar to, bagatela, 58 km. Co ciekawe, zimą
dzięki zasoleniu nie zamarza, nawet przy temperaturze
otoczenia -40°C. Może również dlatego żyje tu aż 20
endemicznych gatunków ryb, a ichtiolodzy aklimatyzują
dalsze 10. Jezioro Issyk-kul jest przede wszystkim piękne.
Ponieważ ze wszystkich stron otaczają je ośnieżone
szczyty, tafla wody zlewa się na horyzoncie z bielą

śniegu, a może z chmurami? Woda, ziemia i niebo różnią się jedynie płynnie przenikającymi się odcieniami
szarości i błękitu. Całość sprawia zupełnie magiczne
wrażenie i skłania do pokory wobec nieograniczonej
potęgi przyrody. Drugi brzeg dostrzec można tylko

czasami w niektórych miejscach i przy wyjątkowej
przezroczystości powietrza.
Klimat jest tu wyjątkowo jak na otoczenie wysokich gór łagodny, a to sprawia, że wybrzeże tego pięknego
i ciepłego akwenu czeka na turystyczne zagospodarowanie. Na razie kirgiski przemysł turystyczny nieśmiało
stawia pierwsze kroki, a ośrodki turystyczne oferujące
usługi dla wymagającego klienta są ciągle rzadkością.
Jednak kiedy już się pojawiają, oferują zupełnie niezły
standard, a turysta znudzony plażowaniem i sportami
wodnymi może pojeździć konno, wybrać się na lodowiec
lub na zróżnicowane pod względem trudności górskie
wyprawy trekkingowe. Sama długość linii brzegowej
z pięknymi piaszczystymi plażami i liczba słonecznych
dni w ciągu roku dają nadzieję, że kiedyś będzie tu raj
turystyczno-wypoczynkowy. Plus ujemny jest właściwie
tylko jeden i nazywa się bieda. Ale przecież zawsze to
w końcu plus, więc jeśli skutecznie będą wykorzystywane
plusy dodatnie, ten ujemny być może zniknie…
Jak zrobić interes, nie mając ropy?
Mając takie warunki geograficzne i nie dysponując złożami ropy, trzeba poszukać autorskich rozwiązań
robienia interesu. Mimo iż kraj ma charakter rolniczy,
zaniedbania infrastruktury również w tym zakresie nie
pozwolą w krótkim czasie zaistnieć na światowym rynku.
Oczywiście wszystko wymaga czasu i (niezależnie od
priorytetów gospodarczych) odpowiednich inwestycji.
Wydaje się jednak, że pewne kierunki zostały już określone. Patrząc na budowę dróg w naprawdę ekstremalnie

Żeby zbudować drogę, trzeba najpierw na górę wnieść w workach niezbędny materiał, ustalić, jak go wykorzystać, wziąć sprzęt do ręki
i zbudować, co trzeba. Na koniec postawić zabezpieczający przed lawinami mur.
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Podczas budowy trzeba gdzieś mieszkać

Teraz pozostaje już tylko postawić stacje benzynowe

trudnych geologicznie i sprzętowo warunkach – widać
determinację w dążeniu do celu. W końcu jest wiele
krajów, które z turystyki zrobiły raje finansowe. Jednak
żeby turyści zostawili w jakimś miejscu pieniądze, muszą
się tam najpierw dostać! A więc zapewnienie dobrego
dojazdu do nieistniejących jeszcze, ale perspektywicznie
przepięknie zlokalizowanych całorocznych ośrodków
sportów zimowych oraz do ogromnego, ciepłego jeziora z plażami rozciągającymi się na długości ponad
300 km, jest chyba dobrym początkiem. Nad Issyk-kul
wybudowano już dwa lokalne porty lotnicze. Co prawda
tymczasem korzystają z nich prawie wyłącznie Rosjanie,
ale po rozbudowie i unowocześnieniu bazy hotelowej
i turystycznej może i to się zmieni? A przecież w pobliżu
Issyk-kul jest jeszcze jedno cudo, na którym można
zrobić naprawdę ogromny interes. To petroglify.
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Ponadczasowym wzorcem jest legendarny bohater Manas

Czego można się nauczyć od innych?
Mimo zmian politycznych i pełnej niezależności
mieszkańcy Kirgizji nie mogą oderwać się od niedalekiej
przeszłości i ciągle jeszcze wzorcem są tu myśli Lenina,
którego pomniki (najlepiej pozłacane) często urozmaicają szary krajobraz. Trzeba jednak podkreślić ciekawą
tendencję do zauważania współczesnych wzorców wśród
lokalnych przywódców, którzy na gruncie samorządowym wnieśli coś cennego do życia małych społeczności.

Wzorcem samym w sobie ciągle jest Lenin: pozłacany we wsi Leninskoje, a w Biszkeku majestatyczny (z odpowiednim pojazdem
„z epoki” i salutem rowerzysty).
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Wzorcem bywają też zasłużeni dla społeczności lokalni przywódcy,
którym funduje się takie mauzolea

Tych ludzi się szanuje, o ich zasługach pamięta, wznosi
się ku ich pamięci małe mauzolea. Ta potrzeba znajdowania i docenienia przykładów zmian na lepsze dobrze
rokuje. Dlatego jest nadzieja, że mieszkańcy okolic nad
Issyk-kul zwrócą się ku doświadczeniu także innych narodów i będą z nich czerpać ku własnej korzyści. Skoro
rysunki naskalne z jaskini Lascaux zrobiły światową
furorę, to kirgiskie petroglify mają co najmniej takie
same szanse. A tu w dodatku nie potrzeba praktycznie
żadnych większych inwestycji. W pobliżu miasteczka
Czołpon-Ata znajdziemy wielkie pole (od niedawna już
ogrodzone) ze śladami prehistorii. Tutejsze petroglify
są datowane na 500 lat p.n.e. Na leżących w kręgach
lub nieregularnie rozproszonych wzdłuż brzegu jeziora
kamieniach i skałach pokrytych petroglifami widzimy
obrazy zwierząt i sceny polowań przodków. Szczególnie
piękne są nagrobne postacie z epoki brązu, tzw. balbale.
Kamienne eksponaty są już skatalogowane i wszystko
wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości, po utworzeniu i zagospodarowaniu bazy dla zwiedzających, mogą

Znaleźć tu można prawdziwe cudeńka

A oto i wielkie pole ze śladami prehistorii, dzisiaj już ogrodzone
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Najpiękniejsze są „balbale”

się stać narodową atrakcją z rodzaju „żyła złota”. A jeśli
jeszcze w pobliżu zagospodarowano by kilka stoków na
potrzeby narciarzy i snowboardzistów, nastałby czas
odcinania kuponów…
Nie ma kraju bez stolicy
Biszkek nie jest miastem zachwycającym. Dominuje klockowa poradziecka zabudowa z wielkimi, ponurymi blokowiskami. Poza ścisłym centrum, w którym
zlokalizowano najważniejsze budynki rządowe oraz
siedziby dużych firm, miasto wygląda szaro i biednie. W dzielnicach mieszkaniowych poza brzydkimi
frontonami blokowisk smutne wrażenie robią place
zabaw. Nie ma tam tak wydawałoby się oczywistych
kolorowych huśtawek, zjeżdżalni czy domków. Są za
to makiety rakiet dla przyszłych kosmonautów i rozsypany piasek, pewnie przeznaczony na piaskownice.
Nawet tak bujna w tym klimacie zieleń peryferyjnych
parków sprawia wrażenie zaniedbanej. Jeśli jednak
chcemy zobaczyć pięknie utrzymany park miejski,
to rozpoczyna się tuż za budynkiem parlamentu
i naprawdę może zachwycić.

To miasto także swoje przeszło. Zostało założone
w 1825 roku na bazie twierdzy obronnej przy granicy
z uzbeckim chanatem. Już w 1862 roku twierdza została
podbita przez wojska rosyjskie, a po wybuchu euforii
związanej z wiadomymi przemianami ideologiczno-politycznymi nadano miastu nazwę Frunze, dla uczczenia
rewolucjonisty i dowódcy Armii Czerwonej Michaiła Frunze, który się tu urodził. W 1926 roku Frunze
stało się stolicą Republiki Kirgiskiej w ramach ZSRR.
W 1991 roku miasto powróciło do historycznej nazwy
Biszkek, a po deklaracji niepodległości stało się stolicą
niepodległego kraju. Dzisiaj jest siedzibą państwowego
uniwersytetu i siedmiu innych szkół wyższych, instytutów
naukowo-badawczych, muzeów. Jest to ponadto główny
i praktycznie jedyny większy ośrodek przemysłowy z zakładami gałęzi włókienniczych, maszynowych (maszyny
rolnicze, obrabiarki), obuwniczych, elektrotechnicznych,
farmaceutycznych, materiałów budowlanych, samochodowych (samochody ciężarowe), energetycznych,
środków transportu, spożywczych. W odległości około
25 km od stolicy znajduje się duży międzynarodowy port
lotniczy im. Manasa (ang. Bishkek-Manas International

Piękna jest droga do centralnego parku i sam park
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Poza reprezentacyjnym centrum miasto
wygląda na znacznie mniejsze i trochę
zaniedbane
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Panowie Marks i Engels z nostalgią spoglądają na historyczny już symbol. Ale to już całkiem inny świat.

Airport), nazwany tak dla uczczenia pamięci legendarnego bohatera kraju.
Wydaje się, że wygląd miasta liczącego obecnie
ponad 1250 tys. mieszkańców nie jest wyłącznie skutkiem
sytuacji ekonomicznej kraju na dorobku, ale że tak naprawdę mieszkańcy Kirgizji ciągle jeszcze nie przywykli

do tłoczenia się w wielkich blokowiskach. W końcu ten
dumny naród nomadów przez całe wieki funkcjonował
na ogromnych przestrzeniach. Czasy się jednak zmieniły i Kirgizi porzucili jurty. Ale nie zrobili tego tak do
końca. Przywiązanie do tradycji znalazło wyraz nawet
w symbolach narodowych – flaga kraju zawiera złoty
symbol jurtowego szanyraku na czerwonym tle.

Kirgiska prowincja wygląda dość biednie

Nieraz można liczyć na nowoczesność w domu i zagrodzie
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Częściej spotykamy wolniejszy
środek transportu
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Flaga narodowa powiewa nie tylko na głównym placu stolicy, ale jej symbol bywa ozdobą monumentów, skwerków, a nawet zbocza górskiego

Nie ma to jak sieć przydrożnych
supermarketów
Pamiętajmy, że mówimy o kraju wysokogórskim.
Trudno wypasać trzody w wysokich górach, nie mając
do dyspozycji jurt czy pasterskich szałasów. Ale nikt
jeszcze nie pomyślał o znanej z krajów europejskich
przydrożnej infrastrukturze przy budowanych ogromnym wysiłkiem na dużych wysokościach drogach (niewiele tam widać ciężkiego sprzętu, raczej są to ludzkie
ręce i barki). Tymczasem w jurtowych supermarketach

można kupić wszystko, co potrzebne podróżującym,
nie licząc produktów lokalnych. Można więc wybierać
wśród mnóstwa rodzajów wędzonych ryb, kosztować
świeżych owoców, pysznych miodów z okolicznych
pasiek, smakować samsy (małe bułeczki nadziewane
mielonym mięsem), nie mówiąc o dostępnym na każdym kroku oryginalnym rękodziele artystycznym. Ale
wiejskie domostwa to już nie jurty. Małe drewniane
domki ze sztachetami płotów wyglądają dość biednie.
Handel na wsiach odbywa się bezpośrednio przy drodze,

Na wsiach handluje się systemem przydomowych stoisk z wędzonymi rybami, miodem, owocami lub korzysta z przydomowych restauracji

W miastach handel kwitnie na bazarach. Bez trudu spotkamy tu polskie artykuły.
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Najlepiej zaopatrzone są przydrożne jurtowe supermarkety

a asortyment opiera się, jak to w handlu, na równowadze
podaży z popytem. To, co ludności potrzebne – zawsze
można dostać, jeśli natomiast poszukiwany towar nie
jest dostępny, trzeba udać się na jarmark w sąsiedniej
miejscowości lub przyjąć do wiadomości, że nie była
to faktyczna potrzeba, lecz jedynie chwilowy kaprys.
Gdzie nas nie ma?
Jak wiadomo Polaków można spotkać wszędzie i Kirgizja nie jest pod tym względem
wyjątkiem. Polonia kirgiska
nie jest może liczna, ale za
to bardzo aktywna. Polskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie”
w Kirgistanie zrzesza między
innymi potomków dawnych
zesłańców. A trafiali tu nie tylko
Polacy wcielani siłą do carskiej
armii po wielkich narodowych powstaniach czy wrogowie ludu z okresu ideologii komunistycznej, ale i np.
żołnierze armii gen. Andersa. Szlak
bojowy tej szczególnej armii złożonej w dużej mierze z jeńców, więźniów i zesłańców,
i przez więźniów i zesłańców dowodzonej,
wiódł przez trzy kontynenty (Europę, Azję
i Afrykę). Zimą 1942 roku armia Andersa przeszła znad
Wołgi w środkowej Rosji na tereny środkowoazjatyckich
republik i znalazła się na obszarze dzisiejszej Kirgizji.
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Polonia kirgiska żyła zawsze równie biednie
jak rodowici mieszkańcy i przez lata swoją polskość
kultywowała głównie na gruncie rodzinnym, nie mając
warunków do prowadzenia zorganizowanej aktywności.
Dzisiaj jest inaczej i działalność tej niewielkiej grupy
naszych rodaków w Kirgizji budzi wielki szacunek.
Wystarczy przejrzeć kilka numerów kwartalnika „Polonus”, by dowiedzieć się o wielu imprezach kulturalnych,
koncertach, odczytach, dniach pamięci, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi, konkursach.
W dziale skierowanym do najmłodszych znajdziemy poezję Marii Konopnickiej czy Jana Brzechwy.
„Polonus” w dostępnej dla
czytelnika formie przekazuje ponadto wiedzę
z zakresu historii Polski.
To szczególnie ważne dla
tych Polaków, którzy przez
lata nie mieli dostępu do informacji o kraju swoich przodków.
Kirgizja to kraj z dużym
potencjałem. Czy potrafi z niego
skorzystać? Czy wykorzysta posiadane skarby dla budowania lepszej
przyszłości własnych obywateli? Czas
pokaże, ale dobrze byłoby pojechać tam za parę
lat i zobaczyć na własne oczy, czy cel został osiągnięty.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka, okulistka
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Historia w blasku klejnotów
Splendor i zmierzch epoki Romanowów

Tiara Włodzimierza
Joanna Dusza-Kozera

C

http://img148.imageshack.us/img148/1783/dumale5.jpg

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

Wielka
zytając o końcu
księżna Maria
epoki Romanowów
Pawłowna
w carskiej Rosji początku XX wieku, trafiłam
Powróćmy do
na niezwykle rzadkie
zdjęcia. Po prawej
stare fotografie otwarstronie tronu widzimy
cia Dumy w sali św. Jedamy dworu otaczające
rzego w Pałacu Zimoczłonków rodziny cara
wym w Petersburgu 27
z rodu Romanowów.
kwietnia 1906 roku. Car
Moją uwagę zwraca stoMikołaj II w obecności
jąca w środku wysoka
członków Dumy i całepostać carycy Aleksango dworu czyta mowę
dry Fiodorowny, zwanej
tronową, odnosząc się
Alix, księżniczki heskiej,
do polityki swego kra- Sala św. Jerzego w Pałacu Zimowym, mowa tronowa cara Mikołaja II przed żony cara Mikołaja II.
członkami Dumy
ju i sytuacji politycznej
Caryca w przebogatych,
haftowanych dworskich
ówczesnej Europy.
Czas dla Rosji
szatach i tiarze Romabył bardzo trudny, nanowów stoi jak zwykle
rastające niezadowobez uśmiechu, smutna
lenie robotników oraz
i przygnębiona nie tylniewyobrażalna bieko trudną sytuacją polida chłopów żyjących
tyczną, coraz wyraźniej
w systemie pańszczyźotaczającą ją niechęcią
nianym doprowadziły Pośrodku caryca Aleksandra Fiodorowna, po jej lewej stronie caryca wdo- dworu oraz zwykłych
do pierwszego wybuchu wa Maria Fiodorowna, po prawej stronie wielka księżna Maria Pawłowna Rosjan, dla których była
– w styczniu 1905 roku w niedzielę robotnicy po raz
„tą Niemką”, ale przede wszystkim tragedią osobistą: długo
pierwszy wyszli na ulicę w pokojowej manifestacji
wyczekiwany następca tronu carewicz Aleksander, który
prowadzonej przez mnicha Gapona. Wojska carskie
urodził się dwa lata wcześniej w 1904 roku (po przyjściu
ruszyły rozpędzać tłum, użyto broni i stało się najgorsze,
na świat czterech córek pary carskiej) był ciężko chory
zginęło ponad 130 osób, w tym kobiety i dzieci. Car
na hemofilię, której nie umiano wtedy leczyć. Po lewej
z rodziną przebywał wtedy w jednej ze swoich letnich
stronie carycy stoi Maria Fiodorowna, caryca wdowa
rezydencji, w Carskim Siole, ale społeczeństwo Rosji
po carze Aleksandrze III i matka cara Mikołaja II, a kto
nie miało żadnych wątpliwości, kogo winić na rozlaną
stoi po prawej stronie Aleksandry?
krew. Krwawa Niedziela była zwiastunem znacznie
Kobieta przystrojona w przepiękne klejnoty
krwawszych późniejszych wydarzeń w 1917 roku, które
rodowe, o wyniosłej, imponującej postaci i dumnym
nie tylko zmieniły oblicze Rosji, ale zmieniły całą Europę.
spojrzeniu, mająca w sobie więcej majestatu monarszego
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Ludwiglust, dom Marii

córka księcia Meklenburgii Fryderyka Franciszka II
i jego pierwszej żony. Ojciec był bardzo szanowanym
pruskim generałem wsławionym męstwem w czasie
wojny francusko-pruskiej w 1870 roku. Rodzina Marii
była wyznania luterańskiego,
charakteryzowała się wysokim poziomem kultury,
otaczała opieką przedstawicieli świata nauki, sztuki
oraz teatru, zbierała płótna
słynnych mistrzów malarstwa, kolekcjonowała bibeMłoda Maria
loty, porcelanę i biżuterię.
W takiej atmosferze wychowała się przyszła wielka
księżna.
Miechen była już zaręczona z kuzynem swojej macochy Jerzym, księciem Schwarzburga, ale kiedy została
w Berlinie przedstawiona obłędnie bogatemu wielkiemu
księciu Włodzimierzowi Romanowowi, trzeciemu synowi
panującego cara Aleksandra III, stwierdziła, że jest to
partia znacznie lepsza i bez wahania zerwała zaręczyny.
Zrobiła to w tak brawurowy sposób, że zaniepokoiła się
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niż sama caryca, która z pochyloną głową zdaje się nie
widzieć ani niebywałego splendoru tej chwili, ani nie
zdaje sobie sprawy ze znaczenia, jakie dla licznych obserwatorów tej sceny ma jej zachowanie. Nie pomyliłam
się bardzo – kobietą o monarszej prezencji jest stryjenka cara Mikołaja II wielka księżna Maria Pawłowna,
zwana Starszą, żona wielkiego księcia Włodzimierza
Aleksandrowicza, trzeciego syna zmarłego cara i stryja
obecnego cara. Niezwykła to osoba i niezwykłe są losy
jej klejnotów, które splotły się z losami ogarniętej rewolucją Rosji i wciągniętej w I wojnę światową Europy.
Maria Aleksandra Elżbieta Eleonora Mecklenburg-Schwerin, nazywana przez najbliższych Miechen,
urodziła się w 1854 roku w pałacu Ludwiglust jako jedyna

Narzeczeńska fotografia Marii i wielkiego księcia Włodzimierza
Romanowa

nawet królowa Wiktoria, pisząc do guwernera swojego
syna (i kawalera!) Artura, żeby uważał na swego podopiecznego: Miechen …uznawana jest za bardzo piękną
kobietę, ale i wielką kokietkę – porzuciła księcia, z którym
była zaręczona, na rzecz jednego z wielkich książąt rosyjskich, z dużym prawdopodobieństwem może próbować
usidlić księcia Artura. NIE WOLNO brać jej pod uwagę.
Maria od początku zdradzała silny charakter
i niezłomną wolę: zgodziła się wyjść za Włodzimierza,
ale jako zagorzała luteranka nie chciała zmienić religii,
a był to warunek od wieków uznawany za niezbędny,
by kolejna cudzoziemska księżniczka mogła wejść do
rodziny Romanowów. Tym razem to Romanowowie po
3 latach sporów, korespondencji i dyskusji z członkami
Kościoła Prawosławnego podjęli decyzję o odstąpieniu
od tego wymogu. Maria wygrała.
Ślubna tiara Romanowów
Ślub Marii był ostatnim pełnym przepychu
ślubem wielkiego księcia z księżniczką cudzoziemką.
W Sankt Petersburgu wzdłuż całego Newskiego Prospektu stała Gwardia Carska w pełnym umundurowaniu.
Pozłacane carskie karety ciągnięte przez malowane złotą
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był twórcą rubryki towarzyskiej w „Cholly Knickerbocker”, a jego brat Oleg projektował kreacje dla Jacqueline Kennedy. Oleg tworzył suknie, a Igor je opisywał
w swojej rubryce, dzięki czemu Jacqueline okrzyknięto najelegantszą kobietą w Stanach… meandry historii.
Monarsze klejnoty
Młoda wielka księżna była dumną, upartą osobą,
szybko podejmowała decyzje, nie bała się zdecydowanych rozwiązań. Błyskawicznie zaaklimatyzowała się
w rosyjskich sferach dworskich, ale też – wobec nielubianej nowej carycy Aleksandry Fiodorowny – wkrótce
zaczęła uchodzić za jedyną damską przedstawicielkę
rodu Romanowów, która jest zdolna do udźwignięcia
roli Pierwszej Damy. Zaczyna budować swoją pozycję
na dworze, podkreślając prestiż, bogactwo i znaczenie
jako wielkiej księżnej imponującą biżuterią. Zakochany
mąż od początku małżeństwa obsypuje ją najwymyślniejszymi jubilerskimi precjozami, wiedząc o tym, że
sprawi Marii wielką radość.
W 1890
roku otrzymuje
w prezencie od
męża prawdziwie
monarszy klejnot:
diamentową tiaTiara Włodzimierza z perłami
rę, zwaną odtąd tiarą Włodzimierza. Tiara składa się
z diamentów bez skazy, osadzonych w platynowych
pętlach. Była jedną z pierwszych
platynowych tiar,
gdyż tej wielkości złota tiara
nie utrzymałaby
ciężaru kamieni
szlachetnych. Tiara była bardzo ciekawie pomyślana:
w każdej platynowej pętli był mały
uchwyt, dzięki
któremu można
było zmieniać Maria w tiarze Włodzimierza

http://i274.photobucket.com/albums/jj247/ElayneShalott/Miechenwhite.jpg
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farbą (sic!) konie poprzedzała
bajecznie kolorowa przyboczna carska Gwardia Gruzinów
i kaukaskich
Adygejczyków,
Ślubna tiara Romanowów
rodzina carska
i zaproszeni goście w klejnotach rodowych i strojach
dworskich. Panna młoda wyglądała oszałamiająco
w diamentowej, ślubnej tiarze Romanowów z różowym
diamentem i srebrnobiałej sukni. Królowa Wiktoria
odetchnęła z ulgą…
Księżna po ślubie nie zmieniła religii, ale zgodnie
z rosyjską tradycją przybrała drugie imię, tzw. otczestwo
Pawłowna, od rosyjskiego cara Pawła I, którego była
praprawnuczką. Odtąd była więc Marią Pawłowną.
Młoda para bardzo szybko zyskała sobie reputację najmodniejszych gospodarzy w Sankt Petersburgu,
przebudowując z przepychem Pałac Włodzimierzowski
w różnych stylach: bizantyjsko-rosyjskim, neogotyckim,
nawet mauretańskim. Maria prowadziła dom na wysokiej
stopie, szczególnie dbając o stronę artystyczną spotkań
towarzyskich, na których bywał cały Petersburg. Lubiła organizować przedstawienia i sprowadzać na bale
i przyjęcia aktorów, a na jednym z nich aktorka Stefanie
de Betz zrobiła Biblioteka w Pałacu Włodzimierzowskim
tak wielkie wrażenie na zaproszonym Arturze
Paulu hrabi Cassinim, że oczarowany poprosił
aktorkę o rękę.
Markiz został
później pierwszym ambasadorem carskiej
Rosji w Stanach
Zjednoczonych,
a jego wnuki zyskały sławę: Igor
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Rodzina, ach, rodzina
Maria doczekała się pięciorga dzieci i zaczęła
upatrywać w swoich czterech synach kandydatów do
tronu. Synów carycy Marii Fiodorowny traktowała
pogardliwie, gdyż uważała ich za bardzo przeciętnych
i pozbawionych silnej woli oraz stanowczości, nie miała
też wątpliwości co do
ich mało lotnych umysłów. Była przekonana,
że to właśnie jej mąż –
a brat cara Aleksandra
II – powinien zostać
carem, gdyż tylko on
ma odpowiednie ku
temu monarsze predyspozycje. Z tych
powodów relacje między nią a szwagierką
carycą Marią nie były
Maria w stroju dworskim i tiarze
Włodzimierza
najlepsze.
Maria Pawłowna z powodu swojego niemieckiego
pochodzenia i licznych koligacji na dworze niemieckim
miała bardzo dobre stosunki z kanclerzem Ottonem von
Bismarckiem, często wymieniała z nim korespondencję.
Księżna, posiadająca olbrzymią nieformalną władzę
na carskim dworze, starała się wpływać na bardziej
przychylną politykę Rosji wobec Berlina, dbając jednakże o interesy swojej przybranej ojczyzny. Pewnego
dnia wybuchł skandal: przechwycono listy księżnej do
kanclerza, w których wypowiada się bardzo krytycznie
o carze, jego polityce i przedsięwzięciach. Listy otrzymał do wysłania adiutant jej męża, Włodzimierza, ale
natychmiast dostarczył je carowi Aleksandrowi III.
Adiutant został zwolniony przez wielkiego księcia i…
od razu przyjęty na adiutanta cara, co spowodowało falę
plotek i insynuacji na dworze oraz kryzys dyplomatyczny,
a Maria Pawłowna została poproszona o odbycie kuracji
„u wód” w celu uciszenia skandalu. Od tej pory caryca
Maria Fiodorowna ignorowała Marię, na oficjalnych
dworskich uroczystościach nie okazywała jej nawet
zdawkowych grzeczności. Stosunki między carem i jego
bratem Włodzimierzem dobrze charakteryzuje pewien
fakt: kiedy uległ katastrofie pod Borkami pociąg wiozący

http://mariacaesarea95.deviantart.com/art/Maria-Pavlovna-the-Older-335031694

kamienie zawieszone w każdym z nich – perły i szmaragdy. Do kompletu wielki książę sprezentował żonie
szmaragdowo-diamentowe i perłowe kolczyki.
Księżna przystrojona w królewskie klejnoty, uważana przez dwór za uroczą oraz rasową i czarującą kobietę,
przez wielu była podziwiana, ale też miała – z uwagi
na swój apodyktyczny charakter – wielu przeciwników,
z przekąsem nazywających ją drugą Katarzyną Wielką,
która również była ambitną księżniczką niemiecką.
W 1883 i w 1903 roku Maria Pawłowna zorganizowała jedno z największych wydarzeń towarzyskich
Petersburga: wielki bal kostiumowy z kreacjami z czasów
dawnych carów. Przygotowania trwały wiele tygodni,
pracownia krawiecka Szaposznikowa tworzyła prawdziwe dzieła sztuki. Nie brakowało komicznych akcentów,
gdyż w pracowni roiło się od tajnych agentów policji
z powodu użycia do stworzenia kostiumów oryginalnych
tkanin ze złotogłowiu, złotego brokatu i prawdziwych
klejnotów naszywanych
modą starorosyjską na
długie suknie, kokoszniki, upięcia włosów
i welony. Gospodyni
wystąpiła w bajecznej sukni wyszywanej
szmaragdami i perłami, w pięknym szmaragdowo-brylantowym
kokoszniku, w którym
była słynna tiara – egreta „krople wody”. Bal
był prawdziwym sukcesem, zaszczycili go
Maria w stroju karnawałowym
nawet car z carycą,
a zdjęcia z niego dziwnym trafem przetrwały Rewolucję
Październikową i oglądając je, możemy sobie dzisiaj wyobrazić, z jakim przepychem żyło się w arystokratycznej
Rosji za czasów jej ostatniego cara.
Wielki książę Włodzimierz został przez cara
mianowany przewodniczącym Akademii Sztuk Pięknych
i była to trafna decyzja, gdyż i Włodzimierz, i Maria
Pawłowna byli koneserami sztuki, otaczali też mecenatem
wielu rosyjskich artystów.
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Tymczasem najstarszy syn
carycy Marii Fiodorowny poślubił
heską księżniczkę Aleksandrę i po
śmierci swego zaledwie 49-letniego
ojca, cara Aleksandra III, wstąpił na
tron pod imieniem Mikołaja II. Na
dworze pojawił się kolejny konflikt:

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

cara i carycę (którym nic się nie stało), Maria Pawłowna
miała powiedzieć – Taka okazja już się nam nie powtórzy…, a car Aleksander mruknął do przyjaciela – Mogę
sobie wyobrazić, jak będzie rozczarowany Włodzimierz,
gdy dowie się, że uszliśmy z życiem!
Bogactwo Romanowów było niewiarygodne,
nawet na tle innych bogatych rodzin królewskich Europy. Każdy wielki książę
otrzymywał rocznie z tzw.
listy carskiej po 150 tysięcy rubli, milion rubli
w dniu uzyskania pełnoletności, po ożenku 235
tysięcy, a ich małżonki
dodatkowo na prywatne
wydatki 40 tysięcy rocznie, dzieci po 50 do 150
tysięcy rubli rocznie. Dla
porównania: dochód ro- Maria w części tiary
Włodzimierza
botnika wynosił 246 rubli… rocznie! 100 tysięcy
rubli to obecnie ok. miliona dolarów. A były to
tylko pensje z listy domu
Romanowów, nie liczymy
tu prywatnych dochodów z tysięcy hektarów
pól, lasów, miasteczek,
wiosek, kopalń, gorzel- Egreta ze szmaragdami
ni, tartaków, hodowli…
Rodzina carska kupowała stroje w Paryżu
u Wortha, a sama peleryna carycy z niezwykle
rzadkich czarnych soboli
była wyceniana na 1,25
miliona dzisiejszych dolarów! Nic dziwnego, że
carska rodzina zamawia- Słynna tiara Cartiera z brioletami
ła najbardziej wymyślną brylantowymi „krople wody”
i kosztowną biżuterię oraz wyroby jubilerskie, których
przykładem są dzieła pracowni rosyjskich złotników
Fabergé, Briolina oraz paryskich Cartiera i Boucherona.

Maria w słynnej
perłowej obroży
z dwugłowymi orłami Romanowów

caryca wdowa nie
potrafiła zaakceptować nowej
carycy, uważając
że Aleksandra
Fiodorowna jest
zamknięta w sobie, ma zły wpływ
na cara Mikołaja II, nie potrafi
zrozumieć Rosji,
nawet nie zna języka rosyjskiego
– były całkowicie
inne pod każdym względem
Maria w stroju karnawałowym
i nie było mowy
o ułożeniu dobrych i serdecznych stosunków
między teściową
i synową. Caryca wdowa bolała
też bardzo nad
utratą pierwszego miejsca na
dworze, nie pogodziła się z tym,
że do końca życia będzie pozoPortret Marii Pawłowny pędzla Fleminga
stawać w tyle za
introwertyczną młodą carycą, nielubiącą dworskich
uroczystości, których starała się unikać.
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Kryzys
Tymczasem w Rosji nasila się niezadowolenie
społeczeństwa z powodu kryzysu gospodarczego, ginie
w zamachu bombowym brat cara Mikołaja II, Sergiusz,
dają się słyszeć pierwsze, groźne pomruki nadchodzącej
Rewolucji Październikowej. Maria Pawłowna zaczyna
bardzo poważnie myśleć o objęciu tronu przez jednego ze
swoich synów, gdyż na drodze do niego stoi tylko chory
na hemofilię carewicz Aleksy oraz wielki książę Michał,

który słynął
z hulaszczego i niefrasobliwego życia, miał też
morganatyczną małżonkę,
a w końcu został wydalony
z Rosji i spędzał czas na
wygnaniu...
Maria
podejmuje
jedną z najWielka księżna Maria Pawłowna w stroju dwor- ważniejszych
skim w komplecie szafirowym i szafirowo-diadecyzji w żymentowej tiarze
ciu – przechodzi na prawosławie, co dla jej rodziny i całego dworu
było dużym zaskoczeniem, ale wg samej księżnej był to
niezbędny krok, by zapewnić synom przyszłą sukcesję.
Tymczasem w 1909 roku umiera nagle, prawdopodobnie

http://www.gogmsite.net/_Media/1890s_maria_pavlovna_the_el.jpg

Młoda caryca rzeczywiście miała skrytą naturę, była
nieśmiała i zamknięta w sobie. Wynikało
to też z jej wychowania, które po śmierci
matki odebrała na
angielskim dworze
babki, królowej
Wiktorii angielskiej.
Aleksandra, zwana
przez rodzinę Alix,
była córką Alicji Koburg, która wyszła za
mąż za księcia Hesji Maria w formalnym stroju dworskim
i w młodym wieku w tiarze szmaragdowej
zmarła na dyfteryt, zarażając się od własnych dzieci, które
pielęgnowała w chorobie. Babka Aleksandry, królowa
Wiktoria, zabrała osierocone dzieci na swój dwór i tam
zapewniła im wychowanie tzw. domowe, które jednak
nie ułatwiło przyszłej carycy zadania na petersburskim
dworze. Nowa caryca nie miała też dobrego kontaktu
z Marią Pawłowną, gdyż nigdy nie zapomniała wielkiego
afrontu, jaki jej zrobiła wielka księżna w czasie odwiedzin
Aleksandry na dworze carskim w dniach ślubu swojej
siostry Elżbiety z Sergiuszem, bratem wielkiego księcia
Włodzimierza, lekceważąc młodziutką księżniczkę z małego państewka Hesji. Maria Pawłowna nie szczędziła jej
złośliwych uwag, obnażających nieobycie towarzyskie
nowej carycy i jej brak dyplomacji. Traktowała to jak
swoistą zabawę i dowód na to, że to jej mąż miał być
carem Wszechrusi, a syn zasiadać na tronie.

Maria z synami Cyrylem i Borysem
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Oszałamiająca kolekcja
Po śmierci męża Maria Pawłowna odziedziczyła
prawie cały jego majątek. Jej zamiłowanie do biżuterii
jeszcze się pogłębiło, a częste wizyty w Paryżu u złotnika królów, Cartiera, owocowały kolejnymi zakupami
oszałamiających klejnotów. Jednym z nich była tiara
w kształcie egrety, z gałązkami zakończonymi brioletami
brylantów, które chwiały się i błyszczały przy każdym
ruchu głowy, oraz wspaniała obroża z pereł powiązanych
orłami carskimi wysadzanymi diamentami... dyskretna
aluzja do aspiracji monarszych wielkiej księżnej. Słynne były: tiara
diamentowo-szafirowa
z osadzonymi w niej
Rubinowa tiara z rubinem Beauharnais cesarzowej Józefiny, żony olbrzymimi szafirami,
Napoleona I
szmaragdowa tiara
w kształcie rosyjskiego kokosznika z kompletem ozdób
gorsu oraz kolczykami i spinkami do włosów, tiara
rubinowa z rubinem Beauharnais należącym wcześniej
do żony cesarza Napoleona, Józefiny.
Księżna organizowała całe życie towarzyskie Petersburga, bo wobec charakteru carycy i jej całkowitego

50

zaabsorbowania pielęgnacją małego carewicza oraz
prawie stałej nieobecności w Petersburgu, dwór wymagał
takiej osoby dla zachowania swego splendoru.

Maria Pawłowna na kiermaszu charytatywnym (stoi w centrum)
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na zawał serca, jej mąż wielki książę Włodzimierz. Maria
po blisko trzydziestopięcioletnim małżeństwie wdziewa
wdowie szaty i do końca życia będzie nosić czerń.
Synowie Marii Pawłowny pozakładali rodziny,
córka Helena wyszła za mąż za greckiego księcia Mikołaja
i od tej pory przebywała w pałacu w Atenach. Maria
mieszkała sama w ogromnym Pałacu Włodzimierzowskim. Często organizowała spotkania towarzyskie, partie
brydża i spraszała kręgi dworskie na przedstawienia
teatralne. Gdy pewnego wieczoru przez kilka godzin
zabawiała w większości nieznane jej liczne towarzystwo
(etykieta dopuszczała, że można było przyjść z osobą
niezaproszoną przez gospodynię, ale pod warunkiem,
że ta osoba była już przedstawiona na dworze cara), ani
razu nie tracąc animuszu i konwersując wspaniale ze
wszystkimi, jeden z gości będący kanclerzem dworu
cara Mikołaja II zaczął ją komplementować. Na to Maria
odparła zjadliwie: – Każdy powinien znać się na swoim
fachu. Może pan to powtórzyć na dworze!

Pomoc dla wojska
Tymczasem wybuchła wojna, zwana później
I wojną światową. Powstały dwa obozy: państwa centralne (Austro-Węgry, Cesarstwo Niemieckie, Bułgaria)
oraz ententa (Wielka Brytania, Francja, Rosja). Śmierć
żołnierzy na froncie, nieudolność cara Mikołaja II jako
dowódcy, powszechna bieda oraz nienawiść do dziwnej,
nielubianej carycy Niemki zaczęły przygotowywać
wybuch kolejnego krwawego wydarzenia: rewolucji
bolszewickiej. Przeciwnik Rosji, cesarz Niemiec Wilhelm II Hohenzollern był
wnukiem królowej Wiktorii angielskiej, synem jej
córki, również Wiktorii,
toteż konflikt zbrojny
państw stał się też konfliktem w rodzinie: przecież
matka carycy Aleksandry
Fiodorowny była też córką
królowej Wiktorii, a cesarz
Niemiec był rodzonym kuzynem samej carycy.
Sześćdziesięcioletnia Maria Pawłowna
rzuca się z właściwą sobie
energią do organizowania
Maria w stroju swego pułku
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pomocy dla wojska, wykorzystując do tego swój olbrzymi
majątek. Jej pociągi sanitarne były znakomicie wyposażone i przygotowane do udzielania pomocy setkom
rannych żołnierzy. Każdy z rannych żołnierzy, wracając
do domu, otrzymywał od niej pewną sumę pieniędzy
na pierwsze potrzeby.
W czasie jednego z kursów pociągu w 1915 roku
towarzyszył jej Anglik Bertie Stopford, kurier Foreign Office, a nieoficjalnie agent wywiadu brytyjskiego
w Rosji. Spotkanie to będzie miało ogromne znaczenie,
gdyż gdyby nie ono, nie byłoby tej opowieści o tiarze
Włodzimierza. Z jego relacji wyłania się ciekawy obraz
Marii Pawłowny: To cudowna kobieta, która zawsze,
gdy jest wiele do zrobienia, daje z siebie wszystko, nie
szczędząc wysiłku, a przy tym jest bardzo sumienna.
Wielka księżna zadbała, by pacjenci co do jednego zostali
zabrani do szpitali… Była śmiertelnie zmęczona, ale nie
ruszyła się ze swego miejsca do samego końca operacji
o dziewiątej wieczorem.
Koniec mocarstwa
Tymczasem wojska rosyjskie na froncie ponosiły
klęskę za klęską i car Mikołaj II za radą swojej żony
Aleksandry zadecydował, że obejmie dowództwo – był
to początek ostatecznej klęski militarnej Rosji. Car nie
miał umiejętności wojskowych, a jego zaufanie do żony
graniczyło ze skrajną wręcz nieodpowiedzialnością.
Aleksandra wyznaczała dowódców wojskowych, decydowała o dymisjach polityków, pod wpływem mnicha
Rasputina – szarej eminencji na dworze – codziennie
korespondowała z carem, który nie podejmował żadnej
ważnej decyzji bez poradzenia się żony. Caryca ślepo
wierzyła Rasputinowi, a car ślepo wierzył carycy. Nawet
na dworze zaczęto myśleć o usunięciu Mikołaja II z tronu,
zanim dojdzie do katastrofy, a nastroje antyniemieckie
było tak wielkie, że mimo prawdziwego zaangażowania
Marii Pawłowny w pomoc wojenną uważano ją za germanofila. Rewolucja była bardzo blisko…
Zawiązano spisek dworski i Rasputin ginie zamordowany przez potomka jednego z najświetniejszych
i najbogatszych rodów Rosji, księcia Feliksa Jusupowa,
który za karę został zesłany przez imperatora do jednej ze
swoich posiadłości do aresztu domowego. Rozwścieczona

51

http://25.media.tumblr.com/tumblr_ltjcc997Yn1qawriqo1_1280.jpg

Historia w blasku klejnotów

Carskie Sioło – fotografia z okresu uwięzienia rodziny carskiej
przez bolszewików

caryca nie mogła mu nic zrobić, bo był członkiem rodziny carskiej przez małżeństwo z Iriną, córką siostry
cara Mikołaja, Kseni.
Tymczasem w marcu 1917 roku z powodu głodu,
zimna, pogarszającej się beznadziejnej sytuacji na froncie,
powszechne stały się podpalenia, grabieże, zamieszki, do
cywilów przyłączyli się żołnierze – wybuchła rewolucja.
W Pskowie, w stojącym na bocznicy carskim pociągu
salonce, Mikołaj II został zmuszony do abdykacji, ale
abdykując, zrobił coś więcej: nie abdykował na rzecz
swojego syna Aleksandra, ale na rzecz wielkiego księcia
Michała, swego brata. Choroba małego carewicza była
znana tylko najbliższej rodzinie cara, nikt inny o tym
nie wiedział i car nie mógł dopuścić, by jego ciężko
chore dziecko zostało wplątane w potworności wojny.
Książę Michał był carem tylko przez jeden dzień, bo
należący do Dumy Aleksander Kiereński wymusił na
nim niepodpisanie dokumentu. Rosja carska przeszła
do historii. Niedawne mocarstwo zajmujące jedną szóstą
powierzchni globu z nieprawdopodobną szybkością
pogrążało się w krwawej wojnie domowej.
Tragiczne losy Romanowów
Car po abdykacji udał się do Mohylewa, a stamtąd
do aresztu domowego w Carskim Siole. Wolność cara
została znacznie ograniczona, pogorszyły się też jego
warunki życia. Nauczyciel francuskiego carskich dzieci
Pierre Gilliard, który towarzyszył carowi, pisał: Widać,
że reżim, który zapanował, staje się coraz surowszy.
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buduarze zamurowaną kryjówkę i schowek z ogromnym
sejfem, w którym znajdowała się jej słynna biżuteria.
Stopford wyładował sakwojaże po brzegi, ale ponieważ
biżuterii było bardzo dużo, potrzebował jeszcze czegoś
na resztę klejnotów. Nie namyślając się wiele, wziął
znalezione w pałacu poszewki na poduszki i do nich
zapakował resztę drogocennego znaleziska. Potem
z największą ostrożnością wydostał się z Pałacu i uciekł
przed śledzącymi go bolszewikami. O dziwo udało mu
się wynieść wszystko. Część kosztowności przekazał
księżnej na Kaukaz, a część ukrył. Czy wyniósł także
tiarę Włodzimierza? Tego nie wiemy…
W październiku w Petersburgu bolszewicy pod
dowództwem Lenina zajęli całe miasto i przypuścili
atak na Pałac Zimowy, w którym
schronił się rząd
tymczasowy Kiereńskiego. Atak
się powiódł i cała
władza trafiła
w ręce Rad. Władza radziecka nie
miała sentymentów i car z rodziną został natychmiast przeniesiony z pałacu
Carskie Sioło do
Ostatni zapisek w pamiętniku carycy,
domu gubernatora dzień przed śmiercią...
w Tobolsku. Ponieważ sytuacja rodziny carskiej była coraz trudniejsza, a wrogie nastroje wobec rodziny carskiej
coraz bardziej się nasilały, rząd Wielkiej Brytanii zaczął
organizować akcję przerzucenia jej za granicę i udzielenia
schronienia na Wyspie (matka byłego cara Mikołaja II
była rodzoną ciotką ówczesnego króla Anglii Jerzego V,
ojca obecnie panującej królowej Elżbiety II). Ponieważ
pomysł z emigracją rodziny carskiej do Anglii napotkał
żywiołowy sprzeciw w kraju i nie wyraził też zgody na
azyl parlament brytyjski, król Jerzy V musiał zrezygnować
z tych zamierzeń. W 1918 roku rodzina ostatniego cara
Rosji została przeniesiona do Jekaterynburga, na Ural,
do domu kupca Ipatjewa.
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Maria Pawłowna pod namową rodziny i przyjaciół niechętnie opuściła Petersburg i wyjechała
na Kaukaz, do Kisłowodzka. Nie
wiemy, czy tiara Włodzimierza pozostała w Pałacu, czy wyjechała
ukryta w bagażach księżnej. Na
miejscu księżnę czekały bardzo
ciężkie miesiące. W jej rezydencji Maria Pawłowna
pijani żołnierze zniszczyli meble, w stroju wdowim
porozbijali porcelanę, rozkradli wszystko, co można
było ukraść, a samej księżnej zagrozili aresztowaniem.
Odważna księżna potraktowała ich pogardliwie, ani
na moment nie tracąc swojej dostojności, a żołnierze
wycofali się, nie krzywdząc nikogo.
Do księżnej z narażeniem życia przekradł się
z Petersburga Stopford, jadąc przez trzy dni koleją
i wystawiając się na napaści bolszewików. Księżna, chcąc
bezpiecznie przeczekać zawieruchę wojenną, zwróciła się
do Rządu Tymczasowego o wyrażenie zgody na wyjazd
„na kurację” do Finlandii, ale jej nie uzyskała. Do Rosji
wrócił z zesłania Lenin i Rady Delegatów Robotniczych
i Żołnierskich zaczęły zaprowadzać swoje rządy. Terror
narastał.
Caryca wdowa Maria Fiodorowna o mało nie
straciła życia po ataku kilkuset marynarzy na jej siedzibę
w Ai-Todor nad Morzem Czarnym, którzy splądrowali
wszystko szukając kosztowności, a czego nie mogli
zabrać – zniszczyli doszczętnie.
Maria Pawłowna pozostała bez środków do
życia i znów pomógł jej Stopford. Ponownie przywiózł
z Petersburga pieniądze ukryte w cholewkach butów, co
ułatwiło księżnej przetrwanie najgorszych chwil.
Stopford też stał się bohaterem jednej z najbardziej odważnych i okrytych do dziś tajemnicą akcji
szpiegowskich. Za zgodą Marii Pawłowny, w przebraniu przekradł się w styczniu 1918 roku do Petersburga, prawdopodobnie w towarzystwie syna księżnej,
Andrzeja. Wyposażony w klucz, który otrzymał od
księżnej oraz świece i dwa skórzane sakwojaże, dostał
się nocą do Pałacu Włodzimierzowskiego zajętego przez
bolszewików, ale jeszcze nierozgrabionego. Tam, mając
tajne instrukcje księżnej, odnalazł w jej mauretańskim
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Ostatnie znane zdjęcie rodziny carskiej: Aleksy z siostrami

W nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku cała rodzina
cara wraz z towarzyszącymi jej najbliższymi została
bestialsko wymordowana strzałami z pistoletów i dobita bagnetami. W Permie strzałem w tył głowy został
zabity również brat ostatniego cara, niedoszły jego
następca, wielki książę Michał. W Ałapajewsku uwięziono resztę rodziny Romanowów, między innymi
księżnę Elżbietę Fiodorowną (siostrę ostatniej carycy
Aleksandry), wrzucono ich ciężko pobitych, półżywych
do dwudziestometrowego szybu Nowaja Sielimskaja,
a wielkiego księcia Sergiusza, który podjął nierówną
walkę z oprawcami, zabito na miejscu. Resztę zmasakrowano wrzuconymi do szybu granatami, a późniejsze
oględziny ciał dowiodły, że niektórzy żyli jeszcze jakiś
czas, umierając w cierpieniu z powodu ran, głodu i pragnienia. W twierdzy pietriopawłowskiej w Moskwie
zginęli pozostali wielcy książęta Rosji, zabici strzałami
w tył głowy nad przygotowanym dla nich głębokim
wykopem, a pozostałych, którzy z powodu choroby
leżeli na noszach, zakłuto bagnetami. Praktycznie cała
rodzina Romanowów została wymordowana.
Carycę wdowę uratował angielski pancernik
HMS „Marlborough”, Maria Fiodorowna dotarła do
brzegu Morza Czarnego, a następnie trawlerem „Tajfun”
do Anapy i mimo próśb brytyjskiego komandora krążownika Royal Navy, który przybył jej na ratunek, stanowczo odmówiła wstąpienia na pokład i opuszczenia
Rosji. Nie wierząc w śmierć swoich synów, synowych
i wnuków cierpiała głód i mieszkała w opłakanych
warunkach, żyjąc nadzieją, że bliscy uratowali się
z pogromu.

53

Na wygnaniu
Księżna Maria Pawłowna przechodziła te same
tragiczne koleje losu, nie poddając się i ufając, że powróci do Petersburga. Wreszcie po zakończeniu wojny
domowej i ostatecznym zwycięstwie Czerwonych, za
namową dowódcy Białogwardzistów poddała się i udała
na wygnanie. Zrobiła to w swoim stylu, bo własnym
pociągiem, w towarzystwie dam dworu i osobistych
służących, którzy jej nie opuścili. W dodatku na własnych warunkach i drogą, którą sama wybrała, omijając Konstantynopol, gdyż jej duma nie była w stanie
ścierpieć kwarantanny i odwszawiania, czekających
uciekinierów z Rosji.
W Noworosyjsku czekała na statek i w końcu na
pokładzie włoskiego liniowca „Semiramida” opuściła
Rosję, patrząc z pokładu na oddalające się brzegi przybranej ojczyzny, której już nigdy nie miała zobaczyć.
Księżna za podróż całej swojej świty i rodziny zapłaciła
kapitanowi jedną(!) drogocenną broszą, uratowaną
z Peteresburga przez Stopforda.
Statek
zawinął do Wenecji i w ten
sposób Maria
Pawłowna, jako
ostatnia z wielkich księżnych
carskiej Rosji i ostatnia
z Romanowów,
opuściła swój
dom. Księżna
zamieszkała
w Szwajcarii,
co było możliwe
dzięki sprzedaży
części kosztow- Ostatnia fotografia wielkiej księżnej
ności wywiezio- Marii Pawłowny
nych z Rosji i od razu zaczęła bardzo intensywną akcję
dyplomatyczną na rzecz restauracji monarchii w Rosji
oraz wydostanie z niej dalekich członków swojej rodziny.
Cały jej świat został doszczętnie zniszczony, nie
zostało nic z jej dawnego splendoru, rodzina została
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Tiara Włodzimierza
na głowie Elżbiety
W tym momencie znowu pojawia się uratowana
z Rosji słynna tiara Włodzimierza, która prawdopodobnie została wywieziona przez księżnę. Kupuje ją na
aukcji w 1921 roku królowa Wielkiej Brytanii i żona
Jerzego V Maria, zwana May (fakt do dzisiaj budzący
kontrowersje wobec wcześniejszego nieudzielenia pomocy Romanowom przez jej męża) i po dodaniu do tiary
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(zamiennie z perłami) swoich słynnych
szmaragdów Cambridge, ofiarowuje
ją wnuczce Elżbiecie, panującej dzisiaj w Wielkiej Brytanii jako Elżbieta
II. I tak tiarę Włodzimierza, symbol
świetności carskiej
Rosji, symbol świata, który przeminął Królowa Wielkiej Brytanii Maria, żona
bezpowrotnie, nosi Jerzego V, babka Elżbiety II
jedna z ostatnich głów koronowanych Europy, pełniąca obowiązki w starym stylu; jest to jej osobista
biżuteria. Tiara towarzyszy spotkaniom
królowej z wielkimi
przywódcami tego
świata, prezydentami
potężnych mocarstw,
a jej niepowtarzalny
blask przywołuje
myśl, że co prawda
przeminął splendor
Królowa Elżbieta II i prezydent Sta- świata Romanowów,
nów Zjednoczonych Barack Obama
ale pamięć o nim
jest dalej żywa. Ponieważ to pamięć o historii Europy,
wielkiej, heroicznej, splamionej krwią, nieobliczalnej
i fascynującej.
Losy
reszty
kolekcji
Wy d a wać by się mogło, że na tym
kończy się historia wielkiej
księżnej Marii Pawłowny
i jej słynnej

Spinki do mankietów księcia Włodzimierza ze zdjęciami
dzieci
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brutalnie wymordowana, a synowie nie sprostali pokładanym w nich nadziejom, żeniąc się z nieodpowiednimi
według niej kobietami i tracąc czas na bezskuteczne
szukanie swojego miejsca w nowej Europie. Szczęśliwie
z Rosji udało się też uciec Stopfordowi, który dotarł do
księżnej i starał się jej doradzać w zarządzaniu uratowaną
biżuterią. Niestety, trudy ucieczki z Rosji, bieda, głód
tam doświadczony oraz cierpienie wywołane emigracją
i strata najbliższych podkopały zdrowie księżnej. W 1920
roku, mając 66 lat, zmarła we francuskim uzdrowisku
Contrexeville. Rosyjski dyplomata Aleksander Sawiński
zadedykował jej swoje wspomnienia, pisząc o zmarłej
księżnej: Nabożnie przywołuję wizerunek tej Wielkiej
Damy (w prawdziwym tych słów znaczeniu) i to jej
pamięci z szacunkiem dedykuję moją książkę.
Po śmierci księżnej sprzedano większą cześć biżuterii, którą udało
się wywieźć z Rosji, a reszta została
podzielona i trafiła
do dzieci księżnej.
Stworzona w 1909
roku przez Cartiera szafirowo-brylantowa tiara kokosznik trafiła do
Szafirowo-diamentowa tiara i Ileana, siostrzenicy Marii
córka królowej Rumunii Marii
Pawłowny, królowej
Rumunii Marii, która założyła ją na swoją koronację
w 1922 roku, a następnie przekazała w testamencie córce
Ileanie. Perły otrzymał syn Marii Cyryl, szmaragdy Borys,
rubiny Andrzej, a diamenty i brylantowo-rubinową tiarę
otrzymała córka Helena.
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Liz Taylor z częścią
szmaragdów
Marii
Pawłowny
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biżuterii, ale nie! Pamiętamy, że Stopford
uratował z Pałacu
Włodzimierzowskiego
klejnoty Marii, część
przywożąc do niej,
a część gdzieś ukrywając. Sytuacja polityczna w Petersburgu
była tak niepewna, że
dyplomata obawiał się
aresztowania i śmierci, dlatego schował
klejnoty zapakowane Wysadzana diamentami papierośnica Marii – prezent męża – na tle
w powłoczki do tektu- słynnej powłoczki zabranej z Pałacu
rowych pudełek i za- Włodzimierzowskiego
niósł do szwedzkiej misji dyplomatycznej, oznaczywszy
je jako tajną pocztę dyplomatyczną, następnie wyjechał
na Kaukaz do księżnej Marii i nie mógł już dopilnować
„przesyłki”. W krótkim czasie po tych wydarzeniach
Szwecja zerwała stosunki dyplomatyczne z czerwoną
Rosją i słuch o kolekcji zaginął. Nawet Stopford nie
wiedział, co się z nią stało, gdyż kontaktował się z Marią na emigracji i nic nie wiemy o żadnych próbach
odszukania klejnotów.
Tymczasem po 90 latach w Szwecji zaczęto przygotowania do remontu starych magazynów Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, mieszczących dyplomatyczne
dokumenty, listy i… znaleziono w starych pudełkach,
pokrytych kurzem, słynne powłoczki księżnej Marii Pawłowny z oszałamiającą zawartością ponad 100
wyrobów jubilerskich,
przedmiotów dekoracyjnych, rzeczy osobistych
oraz słynne jajko Fabergé. Znaleziona kolekcja
z ceną wywoławczą miliona funtów(!) została
wystawiona w 2009 roku
na aukcji w londyńskim
Sotheby’s. To jednak
jeszcze nie koniec. Sytu- Barbara Hutton i tiara
acja finansowa rodziny ze szmaragdami Romanowów

Romanowów
zmusiła ją do
sprzedaży innych klejnotów księżnej: szafirów, szafirowo-diamentowej tiary,
szmaragdowego kompletu oraz licznych drobnych precjozów. Szafirowo-diamentowa tiara została początkowo
zdeponowana w londyńskim banku, następnie z początkiem II wojny światowej została przewieziona do Austrii,
skąd trafiła do bezpieczniejszej Szwajcarii, potem do
Argentyny, aż w 1950 roku została sprzedana w stanach
Zjednoczonych na aukcji. Nabywca nie jest znany.
Część szmaragdów księżnej Marii kupiła na
aukcji słynna Barbara Hutton, dziedziczka olbrzymiej
fortuny rodziny Woolworth, i oprawiła je w diadem,
a część trafiła do Elizabeth Taylor, która w prezencie
ślubnym otrzymała od Richarda Burtona przepiękny
naszyjnik wykonany przez Bulgari. Rubinowa tiara stała
się ozdobą Nancy Leeds, późniejszej Anastazji Greckiej.
•
Na tym kończy się historia niezwykłej księżnej
Marii Pawłowny Romanowej i jej klejnotów. Ale czy
kończy się na pewno? W dziejach nieraz okazywało
się, że niczego nie możemy być pewni i że zawsze warto
czekać na kolejne odsłony tajemnic.
Joanna Dusza-Kozera
internista i endokrynolog
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