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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,
żejestem, ĄęWtdzę opatrunek na klat.
ce piersiowej'Znacry, żemnie na pewno
operowano' że }ozpo wszystkim. Pamiętam bardzo dokładnieten moment, mimo
że od transplantacji minęło 16 lat. Jest
mi ciepło,błogostan.ostatnie miesią.
ce przed zabiegiem byłomi nieustannie
zimno, spałempod kołdrą,kocem, w cie68
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płej bieliźnie,bo inaczej marzłem.Słabe kĘżenie, moje sercewtedy już prawie
nie działało.Wybudzony spojrzałemna
pielęgniarkę, jakbym chciał szukać potwierdzenia, że wszystko w porządku.
Uśmiechnęłasię. Powiedziała:JIak, tak,
masz nowe serce".
Kawatekobcegocztowieka.
Tak pan pomyśtat?
- Najpierw wsłuchałemsię w swoje tętno. Było ciche, ale wytaźne,sĘszałemje
w uszach, w głowie.Dopiero kiedy minę-

ło pierwsze wrażeniepo przebudzeniu,
zacząłemsię zastanawiać.No, Stasiu, pytałemsam siebie w myślach,jak 4ługoto
cośbędziepracowałolTo, co niejest mną.
Na ile mogęli cryć?Dzieii Tydzień ? Może
rok? Swoje serce to zawsze swoje, kiepskie,bo kiepskie,alejajużje rozumiałem
A tego nowego przeciez w ogóle nie znałem.Nie wiedziałem,na co je staó.
Tak, to było cośobcego. od tej chwido
li musiałem się zacząć prz.vzw'vczajać
obecnościfragmentu innego człowieka
w moim ciele.
Dtugotrwato to przyzwyczaianie?
- Całelata. Ale ten czas byłpodzielony na
etapy.W pierwszych miesiącach czułem,
że nowe serce nie nalezy do mnie' Istotnaczęśćmnie, pompująca moj4 krew, ale
jednak należącajak gd,vbydo kogośinne.
go. Stan dziwnej niepewnościtrwałkilka
miesięcy. W q/m czasie starałemsię do.
wiedzieć,kim byłdawca. Gdybym się dowiedzial, próbowałbym dottzeć do jego
rodziny. w jakiś sposób podziękowaó.
operowałmnie doktor MirosławGarlicki'
Prosiłem,zeby mnie zĄrodziną skontaktował.Chciałempojechaćna cmentarz,
z|oĘćkviaĘ. Doktor Garlicki na to: "Ni-

gdy ci tego nie powiem, takie są procesmakuje.Nie piję alkoholu, bo nie mogę.
Najwyżej odrobinkę taz na jakiś czas.
dury a poza tym dla ciebie samego takie
poszukiwanie nie będziedobre".WiedziaI muszę panu powiedzieć, ze naprzy|dad
zapach i smak ginu mnie odrzucałprzed
łem,żekiedyś,na początkupolskiej transplantologii, todziny dawcy i biorcy się operacją, ateraz to dla mnie bardzo miĘ
poznawĄ Ale wkrótce pojawiĘ się probsmak i zapach. Kiedyśz kolei bardzo lubiłem podroby, na przykład serca - teraz
lemy, bo kiedy rodziny dawców ĄaszaĘ
ź.adnychpodrobów bym nie wziąłdo ust.
się do rodzin biorców, to traktowaĘ biorcę jak swojego nowego syna, nową córSerce, nawet pod postacią podrobów, stałosię dla mnie tabu. Nie ma mowy, żebym
kę, męża,zonę, zawłaszczaĘ psychicznie
człowieka.Ę jesteśnasz' iasza i koniec jadł serca.
- przekonywaĘ. Zaptzestano więc inNadatpan myśtio tym mtodymcztowieku,
którego nazwatpan bratem?
formowania' Całkiem niedawno widzia- Myślęcały czas. Daję na mszę za jego
łemz kolei film robiony dla stacji HBo.
Kobieta z miasta na północy Polski odduszę.Jużwiem, żenigdy nie bę.dęchciał
odna|eźć
anijego grobu, anijego rodziny,
na|azłapod Warszawą biorcę serca swojego zmarłego syna. Znamienne słowa ale składam kwiaty na takim opuszczojest serce mojego syna". nyrn grobie niedaleko miejsca pochówku
tej kobiety:
"Oto
Aprzecieżjuż,nie jest jego.
mojej mam"v,na warszawskim Bródnie.
Ten grób jest anonimowy, nawet żadnej
I nic pan nie wie o swoim dawcy?
- Doktor Garlicki zdtadził'tyle, ile mógł. tabliczki na nim nie ma. Symbolicznie
To był dwudziestoparoletni chłopak, jest to dla mnie grób tego chłopca.I jesz.
cze coś,pewnie się pan zdziwi. Urodzisportowiec. Zgsnął w wypadku komu.
łemsię l sĘcznia 1948 roku. Ale od t6 lat
nikaryjnym. Zamiast szukaó jego rodzi.
ny, stworzyłemwizerunek tego chłopca. obchodzę nowe urodziny, 6 czerwca, bo
Wyobraziłemgo sobie jako wspaniałe- to dzień, w któr',..rndostałem nowe sergo, młodego człowieka. Wydawało mi się
ce' atazefiI z sercem nowe łcie. Urodziłem się ptzeciez od nowa. Wszyscy o Ęm
nawet, że wiem, jak wyglądał.Już kilka
miesięcy po transplantacji zacząłemgo wiedzą, nawet znajomi przyrł,ryczal|i się
narywać młodsąrmbratem, braciszkiem. już do składaniaĘczefi 6 czerwca, a nie
A więc pracowałowe mnie serce moje- pierwszegodnia roku.
go brata. Ten stan, w którym serce było Wiem, żemnóstwo osób iyjąc-vchzpruewspólne - jego i moje - trwałkilka lat. Teszczepionym sercem majakieśswoje dziwactwa. Kaidy przeżrywapo swojemu.
raz jest to już tylko moje serce.
Staramysięotym mówió, dzielić doświadNowesercejakośpanazmienito?
- Jestem ĘTn sam}Tnczłowiekiemco kieczeniami. Sam rozmawiam tez z |udźmi
dyś.Tak samo myślę,czuję. Moje serce, przygotowywanymi do przeszczepu. Oni
mówiąc żartem,jest bardzo mądre.Wnioprócz zwykłego strachu mają często dykirn się nie zakochało,nikogo innego niż lemaĘ moralne, które ich powstrzymują
pt zed zgodą na tran splantację.
moja zona, moja rodzina, nie potrzebowało. Siedliskiem uczuć jest oczywiście DytemaĘmoralne?
- Tak. Sam je miałem. Bo żeby dostać
mózg, nie serce.
jednak
zmieniło. I to wkrótce po
nowe ż,vcie,ktośinny musi umrzeć. PaCośsię
operacji. Zmienił'mi się smak. Więc te- miętam swoje rozterkj - czy ja,wptautdzie
chory ale jednak Ąący człowiek mam
raz śmiejącsię, mówię, żemam smak po
prawo czekać na cudzą śmierć?Prawdę
swoim bracie' Rozmawiałem o tym z lemówiąc' ja rzecryvńściena nią czekałem,
|<avami. oni mówią, żeprawdopodobnie
by samemu przezyó. Nie brałemw ogóle
istnieje cośtakiegojak pamięó komórkopod uwagę,żecĄaś śmierćbędzie przywa. Komórki' w pewnym stopniu niezapadkiem, nieodwracalnyrnzbiegiem okoleźnieod naszej woli, zapamtęn$ąrózne
liczności.I że się zdatzy niezależnieod
rueczy.Możliwe,żeserce,które noszę' zapamiętałoprzyząvczajenia smakowe motego,czy ja na nią czekam, czy nie. Sama
jego brata. Ale mogłoteiLbyćtak, żesam
śrviadomośó
tego,Żeczyjas śmierćbędzie
zabieg, głębokieuśpieniew1wołałozmiad]a mnie dobra, była okrutnym wyTwanvw moim mózgl. Kiedyśnie cierpialem niem dla psychiki. Rozmawiałem o Ęm
smaku rybywgalarecie. Wżyciu b1rrncze- z żoną.Nawet bardzo często rozmawiagośtakiego nie wziąłdo ust. Ateruzryba
łem,bo oczekiwanie na przeszczeptrwało
w galarecie to dla mnie wyśmieritzrzecz.
osiem miesięc,v.Przypomnieliśmysobie,
To samo z gotowanym kalafiorem - kiedyś że mamy znajomego psychologa. W do.
nie mogłemznieśójego smaku. Teraz mi
datku księdza. Pojechaliśmydo niego do

Lichenia. on powiedziałcośtakiego:
"Posłuchajmnie uważnie, Stanisław,Ę nie
cze|ąszna cudzą śmierć,bo ta śmieróbę.
dzie tak czy inaczej, nie myśItak, chłopie,
nawet gdybyśnie chciałskorzystaćzjego
serca' to ten człowiek,jakiśczłowiek, trvój
potencjalny dawca i tak umrze".
Trafitodo pana?
- Przekonało mnie. Ja się już ttedy coruz gotzej czułem'Nad ulicą, przyktórej
wtedy mieszkaliśmy,byla kładkadla pieszych. ZwyKe' już jak byłem chory pokonanie jej zajmowało mi kilka, potem
kilkanaścieminut. A przed samą operacją musiałemmieć 40 minut, żebyprzejść
z jednej na drugą stronę uliry. Moje serce
miałoĘlko dziewięćprocent wydolności.
oczekujących na zabieg, między innymi
mnie, zaproszono do Krakowa. Rozmawiali z nami profesor Antoni Dziatkowiak, dokor Garlicki. Aletez inni ludzie
zaa\gazowani w transplantacje - pielęgniarki, kierowca karetl<i,pilot helikoptera, pilot samolotu, którym dostarczano
serca do k]iniki. Zrozumiałem, ze warto zaryzykować. Mimo żebyłem na liście,
to jednak przeciez ciągle chodziłem,jakośoddychałem.W końcu zacząłemmyjak operacja się nie uda, to najwyżej
śleć:
odejdę w komforcie, uśpionyptzez|ekarzy, nic nie będę czuł,bezbólu przejdę na
drugą stronę. Gdy zadzwonił telefon z informacją, żejest dawca, to juz właściwie
tak bardzo się nie bałem.Pogodziłemsię
z tym, ze mogę się nie obudzić. Potem
lot helikopterem z Warszawy do Krakowa. Maska naŃatz, uśpienie,osiem godzin na stole, wybudzenie. I pielęgniarka
informująca, Że mam nowe serce' Nowy
silnik. Niby zwyu,łymięsień. T\r komora,
tam jakaśzasta.wka.Kieruje człowiekiem
niezaleznie od tego, w jakim jest ciele.
SĘd ono to wie, że tak musi rcbić? Czy
to nlejest cud?
Lekarze nie nazyrvajątego cudem.
- No tak. Rozmawiałem o tym kiedyś
z profesorem Zbigniewem Religą' Mówił,żesamaoperacjato coraz bardziej rutynolvy zabieg. I że największewtażenie
robi na nim nie tyle wszczepienieserca,
ile moment wycięcia starego. Ta chwila,
gdy we wnętrzu człowiekawidać ogromną dziurę, krater, niepowtarzalny brak.
Wzez dhuszą chwilę człowiek nie ma ani
starego,ani nowego serca.Wkońcu pustkę wypełnia cudzy organ, z kórym trzeba
się nauczyćzyć. Mnie się udało.
Napisz do autora
k@newsweek.pt
dariusz.witcza
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