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NEWSWEEK: o czym pan pomyśtat' kiedy
tekarze wybudziti pana po przeszczepie?

W pierwszej chwiti. Budzi się pan ico?

sTANlsŁAw JERUSALIMCEW: Czuję,
że jestem, ĄęWtdzę opatrunek na klat.
ce piersiowej' Znacry, że mnie na pewno
operowano' że }ozpo wszystkim. Pamię-
tam bardzo dokładnie ten moment, mimo
że od transplantacji minęło 16 lat. Jest
mi ciepło, błogostan. ostatnie miesią.
ce przed zabiegiem było mi nieustannie
zimno, spałem pod kołdrą, kocem, w cie-

płej bieliźnie, bo inaczej marzłem. Sła-
be kĘżenie, moje serce wtedy już prawie
nie działało. Wybudzony spojrzałem na
pielęgniarkę, jakbym chciał szukać po-
twierdzenia, że wszystko w porządku.
Uśmiechnęła się. Powiedziała: JIak, tak,
masz nowe serce".
Kawatek obcego cztowieka.
Tak pan pomyśtat?
- Najpierw wsłuchałem się w swoje tęt-
no. Było ciche, ale wytaźne, sĘszałem je
w uszach, w głowie. Dopiero kiedy minę-

ło pierwsze wrażenie po przebudzeniu,
zacząłem się zastanawiać. No, Stasiu, py-
tałem sam siebie w myślach, jak 4ługo to
coś będzie pracowałol To, co niejest mną.
Na ile mogę li cryć? Dzieii Tydzień ? Może
rok? Swoje serce to zawsze swoje, kiep-
skie, bo kiepskie, alejajużje rozumiałem.
A tego nowego przeciez w ogóle nie zna-
łem. Nie wiedziałem, na co je staó.
Tak, to było coś obcego. od tej chwi-
li musiałem się zacząć prz.vzw'vczajać do
obecności fragmentu innego człowieka
w moim ciele.
Dtugo trwato to przyzwyczaianie?
- Całe lata. Ale ten czas był podzielony na
etapy. W pierwszych miesiącach czułem,
że nowe serce nie nalezy do mnie' Istot-
naczęść mnie, pompująca moj4 krew, ale
jednak należąca jak gd,vby do kogoś inne.
go. Stan dziwnej niepewności trwał kilka
miesięcy. W q/m czasie starałem się do.
wiedzieć, kim był dawca. Gdybym się do-
wiedzial, próbowałbym dottzeć do jego
rodziny. w jakiś sposób podziękowaó.
operował mnie doktor Mirosław Garlicki'
Prosiłem, zeby mnie zĄrodziną skontak-
tował. Chciałem pojechać na cmentarz,
z|oĘćkviaĘ. Doktor Garlicki na to: "Ni-
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gdy ci tego nie powiem, takie są proce-
dury a poza tym dla ciebie samego takie
poszukiwanie nie będzie dobre". Wiedzia-
łem, że kiedyś, na początku polskiej trans-
plantologii, todziny dawcy i biorcy się
poznawĄ Ale wkrótce pojawiĘ się prob-
lemy, bo kiedy rodziny dawców ĄaszaĘ
się do rodzin biorców, to traktowaĘ bio-
rcę jak swojego nowego syna, nową cór-
kę, męża, zonę, zawłaszczaĘ psychicznie
człowieka. Ę jesteś nasz' iasza i koniec
- przekonywaĘ. Zaptzestano więc in-
formowania' Całkiem niedawno widzia-
łem z kolei film robiony dla stacji HBo.
Kobieta z miasta na północy Polski od-
na|azła pod Warszawą biorcę serca swo-
jego zmarłego syna. Znamienne słowa
tej kobiety: 

"Oto 
jest serce mojego syna".

Aprzecież już, nie jest jego.
I nic pan nie wie o swoim dawcy?
- Doktor Garlicki zdtadził' tyle, ile mógł.
To był dwudziestoparoletni chłopak,
sportowiec. Zgsnął w wypadku komu.
nikaryjnym. Zamiast szukaó jego rodzi.
ny, stworzyłem wizerunek tego chłopca.
Wyobraziłem go sobie jako wspaniałe-
go, młodego człowieka. Wydawało mi się
nawet, że wiem, jak wyglądał. Już kilka
miesięcy po transplantacji zacząłem go
narywać młodsąrm bratem, braciszkiem.
A więc pracowało we mnie serce moje-
go brata. Ten stan, w którym serce było
wspólne - jego i moje - trwał kilka lat. Te-
raz jest to już tylko moje serce.
Nowe serce jakoś pana zmienito?
- Jestem ĘTn sam}Tn człowiekiem co kie-
dyś. Tak samo myślę, czuję. Moje serce,
mówiąc żartem, jest bardzo mądre. Wni-
kirn się nie zakochało, nikogo innego niż
moja zona, moja rodzina, nie potrzebo-
wało. Siedliskiem uczuć jest oczywiście
mózg, nie serce.
Coś się jednak zmieniło. I to wkrótce po
operacji. Zmienił' mi się smak. Więc te-
raz śmiejąc się, mówię, że mam smak po
swoim bracie' Rozmawiałem o tym z le-
|<avami. oni mówią, że prawdopodobnie
istnieje coś takiego jak pamięó komórko-
wa. Komórki' w pewnym stopniu nieza-
leźnie od naszej woli, zapamtęn$ąrózne
rueczy. Możliwe, że serce, które noszę' za-
pamiętało przyząvczajenia smakowe mo-
jego brata. Ale mogło teiLbyć tak, że sam
zabieg, głębokie uśpienie w1wołało zmia-
nvw moim mózgl. Kiedyś nie cierpialem
smaku rybywgalarecie. Wżyciu b1rrn cze-
goś takiego nie wziął do ust. Ateruzryba
w galarecie to dla mnie wyśmieritzrzecz.
To samo z gotowanym kalafiorem - kiedyś
nie mogłem znieśó jego smaku. Teraz mi

smakuje. Nie piję alkoholu, bo nie mogę.
Najwyżej odrobinkę taz na jakiś czas.
I muszę panu powiedzieć, ze naprzy|dad
zapach i smak ginu mnie odrzucał przed
operacją, ateraz to dla mnie bardzo miĘ
smak i zapach. Kiedyś z kolei bardzo lu-
biłem podroby, na przykład serca - teraz
ź.adnych podrobów bym nie wziął do ust.
Serce, nawet pod postacią podrobów, sta-
ło się dla mnie tabu. Nie ma mowy, żebym
jadł serca.
Nadat pan myśti o tym mtodym cztowieku,
którego nazwat pan bratem?
- Myślę cały czas. Daję na mszę za jego
duszę.Już wiem, że nigdy nie bę.dę chciał
odna|eźć anijego grobu, anijego rodziny,
ale składam kwiaty na takim opuszczo-
nyrn grobie niedaleko miejsca pochówku
mojej mam"v, na warszawskim Bródnie.
Ten grób jest anonimowy, nawet żadnej
tabliczki na nim nie ma. Symbolicznie
jest to dla mnie grób tego chłopca. I jesz.
cze coś, pewnie się pan zdziwi. Urodzi-
łem się l sĘcznia 1948 roku. Ale od t6 lat
obchodzę nowe urodziny, 6 czerwca, bo
to dzień, w któr',..rn dostałem nowe ser-
ce' atazefiI z sercem nowe łcie. Urodzi-
łem się ptzeciez od nowa. Wszyscy o Ęm
wiedzą, nawet znajomi przyrł,ryczal|i się
już do składania Ęczefi 6 czerwca, a nie
pierwszego dnia roku.
Wiem, że mnóstwo osób iyjąc-vch zprue-
szczepionym sercem majakieś swoje dzi-
wactwa. Kaidy przeżrywa po swojemu.
Staramysię otym mówió, dzielić doświad-
czeniami. Sam rozmawiam tez z |udźmi
przygotowywanymi do przeszczepu. Oni
oprócz zwykłego strachu mają często dy-
lemaĘ moralne, które ich powstrzymują
pt zed zgodą na tran splantacj ę.
DytemaĘ moralne?
- Tak. Sam je miałem. Bo żeby dostać
nowe ż,vcie, ktoś inny musi umrzeć. Pa-
miętam swoje rozterkj - czy ja,wptautdzie
chory ale jednak Ąący człowiek mam
prawo czekać na cudzą śmierć? Prawdę
mówiąc' ja rzecryvńście na nią czekałem,
by samemu przezyó. Nie brałem w ogóle
pod uwagę, że cĄaś śmierć będzie przy-
padkiem, nieodwracalnyrn zbiegiem oko-
liczności. I że się zdatzy niezależnie od
tego, czy ja na nią czekam, czy nie. Sama
śrviadomośó tego,Że czyjas śmierć będzie
d]a mnie dobra, była okrutnym wyTwa-
niem dla psychiki. Rozmawiałem o Ęm
z żoną. Nawet bardzo często rozmawia-
łem, bo oczekiwanie na przeszczep trwało
osiem miesięc,v. Przypomnieliśmy sobie,
że mamy znajomego psychologa. W do.
datku księdza. Pojechaliśmy do niego do

Lichenia. on powiedział coś takiego: 
"Po-słuchaj mnie uważnie, Stanisław, Ę nie

cze|ąsz na cudzą śmierć, bo ta śmieró bę.
dzie tak czy inaczej, nie myśI tak, chłopie,
nawet gdybyś nie chciał skorzystać zjego
serca' to ten człowiek, jakiś człowiek, trvój
potencjalny dawca i tak umrze".
Trafito do pana?
- Przekonało mnie. Ja się już ttedy co-
ruz gotzej czułem' Nad ulicą, przyktórej
wtedy mieszkaliśmy, byla kładka dla pie-
szych. ZwyKe' już jak byłem chory po-
konanie jej zajmowało mi kilka, potem
kilkanaście minut. A przed samą opera-
cją musiałem mieć 40 minut, żeby przejść
z jednej na drugą stronę uliry. Moje serce
miało Ęlko dziewięć procent wydolności.
oczekujących na zabieg, między innymi
mnie, zaproszono do Krakowa. Rozma-
wiali z nami profesor Antoni Dziatko-
wiak, dokor Garlicki. Aletez inni ludzie
zaa\gazowani w transplantacje - pielęg-
niarki, kierowca karetl<i, pilot helikopte-
ra, pilot samolotu, którym dostarczano
serca do k]iniki. Zrozumiałem, ze war-
to zaryzykować. Mimo że byłem na liście,
to jednak przeciez ciągle chodziłem, ja-
koś oddychałem. W końcu zacząłem my-
śleć: jak operacja się nie uda, to najwyżej
odejdę w komforcie, uśpiony ptzez|eka-
rzy, nic nie będę czuł,bez bólu przejdę na
drugą stronę. Gdy zadzwonił telefon z in-
formacją, że jest dawca , to juz właściwie
tak bardzo się nie bałem. Pogodziłem się
z tym, ze mogę się nie obudzić. Potem
lot helikopterem z Warszawy do Krako-
wa. Maska naŃatz, uśpienie, osiem go-
dzin na stole, wybudzenie. I pielęgniarka
informująca, Że mam nowe serce' Nowy
silnik. Niby zwyu,ły mięsień. T\r komora,
tam jakaś zasta.wka. Kieruje człowiekiem
niezaleznie od tego, w jakim jest ciele.
SĘd ono to wie, że tak musi rcbić? Czy
to nlejest cud?
Lekarze nie nazyrvają tego cudem.
- No tak. Rozmawiałem o tym kiedyś
z profesorem Zbigniewem Religą' Mó-
wił, że sama operacja to coraz bardziej ru-
tynolvy zabieg. I że największewtażenie
robi na nim nie tyle wszczepienie serca,
ile moment wycięcia starego. Ta chwila,
gdy we wnętrzu człowieka widać ogrom-
ną dziurę, krater, niepowtarzalny brak.
Wzez dhuszą chwilę człowiek nie ma ani
starego, ani nowego serca. Wkońcu pust-
kę wypełnia cudzy organ, z kórym trzeba
się nauczyć zyć. Mnie się udało.
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