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Profesor Zdzisław Ryn: - Chodzę tam, gdzie człowiek jest na kra
wędzi. Zdecydowałem się na przykład na samotną jazdę motocy
klem na wysokości czterech tysięcy metrów nad poziomem morza 
i jechałem płaskowyżem na styku granic Boliwii i Chile; w sześć
dziesiątą rocznicę swych urodzin odważyłem się po raz pierwszy 
w życiu latać na paralotni - skoczyłem z wulkanu w Araukanii... 

Teresa Bętkowska

W blasku Kordylierów

Stara Indianka chciała wiedzieć, dlaczego biały człowiek tak mocno pokochał Andy, 
że wraca do nich jak bumerang. Profesor też był tego ciekaw. Z rozsypanych na ziemi 
liści koki, zwanej królewską rośliną Indian, kobieta długo więc układała coś na kształt 
pasjansa, aż w końcu spokojnym głosem obwieściła: 

- W poprzednim życiu byłeś kondorem... 
Dziś pod listami do znajomych i przyjaciół Zdzisław Ryn, psychiatra, były ambasa

dor Rzeczypospolitej w Republice Chile i w Boliwii podpisuje się „Condoryn”. Zbitka 
słów pyszna. Na dodatek oddaje rzeczywistość Ameryki. Naukowiec przebył tysiące 
kilometrów - od Meksyku po Ziemię Ognistą, Antarktydę i Wyspę Wielkanocną. Sza
lona geografia tych obszarów urzekła go bowiem tak mocno, że wciąż krąży po Amery
ce Południowej. Właśnie niedawno wrócił stamtąd bodaj po raz trzydziesty piąty czy 
szósty... 

- Poprzedni wyjazd - ten poprzedzający wyprawę na Wyspę Robinsona Crusoe 
zwaną inaczej Wyspą Skarbów - to chyba był mój najkrótszy, tylko dwudziestodniowy 
pobyt - za to bardzo intensywny. Z lekarzami chilijskimi organizujemy Centrum Me
dycyny Górskiej, a placówkę instalujemy na wysokości czterech i pół tysiąca metrów 
- podpisywałem nową umowę o współpracy. Wygłosiłem kilka odczytów. Wziąłem 
także udział w uroczystości nadania mi honorowego obywatelstwa chilijskiego miasta 
Coquimbo; na półwyspie jest największe sanktuarium na Pacyfiku, do którego budowy 
(a wielki to krzyż, windą jedzie się do jego ramion-salonów widokowych) przyczynił się 
również papież Jan Paweł II, przysyłając przepiękny ołtarz - mówi profesor. I nie 
ukrywa swojej dumy z tego, że i on maczał palce w tworzeniu tego sanktuarium. Ale to, 
co teraz najbardziej go frapuje, to odległy aż o cztery tysiące kilometrów od Chile, eg
zotyczny... 
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Pępek Świata

- czyli zamieszkany przez dwa tysiące siedemset osób żyjących pośród trzydziestu 
pięciu stożków wulkanicznych maleńki obszar, który holenderscy najeźdźcy prze- 
chrzcili z Te pito o te henua (co w języku Rapanui znaczy: pępek świata) na Wyspę 
Wielkanocną. 

Pierwszy raz na tę najbardziej odległą od kontynentu wyspę przyleciał Zdzisław Ryn 
dziesięć lat temu - jako ambasador. Stanął na ziemi ongiś przypisanej kulturze poline
zyjskiej i w niej się zakochał - od pierwszego wejrzenia. 

Miłość okazała się silna. Trwa. Ba, wciąż się rozwija i skłania do coraz głębszego po
znawania przedmiotu uwielbienia - w sensie dosłownym. Bo właśnie eksploracja ja
skiń, podziurawiona niczym ser szwajcarski wulkaniczna skorupa wyspy, najbardziej 
profesora fascynują. Zmuszają do powrotów w miejsce, które i Amerykanie sobie upa
trzyli, choć ci z zupełnie innych powodów; NASA stworzyła tu, pośrodku Pacyfiku, 
zapasowe lądowisko dla statków kosmicznych, tym samym uczyniła Wyspę Wielka
nocną... pępkiem informatycznym świata. 

- Mam, dzięki NASA, stały kontakt internetowy z zaprzyjaźnionym gubernatorem 
wyspy. O, proszę spojrzeć na monitor - profesor otwiera swego laptopa, otwiera elek
troniczną skrzynkę pocztową, wyszukuje stosowny adres e-mailowy. 

Szaleństwo tubylców

Wyspa o długości zaledwie dwudziestu kilometrów. Dziewięćset kamiennych mono
litów zwanych Moai, figur, z których najwyższa ma dwadzieścia dwa metry i waży kil
kanaście ton, to magnes, który przyciąga uwagę krakowskiego psychiatry. 

- Czy ci tubylcy oszaleli, że przez kilka wieków nic tylko rzeźbili i rzeźbili?! - zasta
nawia się, gdyż sam chciałby wiedzieć, jaki to rodzaj kulturowego szaleństwa. Chciałby 
bardziej jeszcze wzbogacić swoją wiedzę i doświadczenie w poznawaniu przeszłości 
człowieka w różnych cywilizacjach. 

Do takiego stawiania pytań Ryn zachęca nie tylko siebie, ale także innych lekarzy. 
Zwłaszcza że rozwija się nowa dziedzina: medycyna archeologiczna, zajmująca się mię
dzy innymi mumiami odkrywanymi na szczytach Andów. Dlaczego więc nie włączyć 
się w te interesujące badania? Dlaczego nie powiedzieć, że ludzkie szczątki odnalezione 
w jaskiniach Wyspy Wielkanocnej przez polską wyprawę pod auspicjami The Explorers 
Club (kierowaną przez speleologa Andrzeja Ciszewskiego) świadczą o zupełnie innym 
pochówku wyspiarzy, niż dotąd mniemano?

Zwłok, jak się okazuje, nie zakopywano od razu w ziemi, ale dopiero po naturalnym 
ich wysuszeniu pod gołym niebem (słońce), nad brzegiem Pacyfiku (sól) - same kości 
składano w kryptach pod podstawą ołtarzy (Ahu), na których stały kamienne monolity.

- Kogo przedstawiają figury Moai7. - wracam do kamiennych monolitów, których 
zdjęcia nieustannie mnie zachwycają, ale i intrygują.

- Te pomniki są zapewne kopiami z krwi i kości „bogów” czy kacyków żyjących ongiś 
w wiosce. Dlatego myślę, że warto - z pomocą najnowszych technik badawczych - po
znać i ocenić kondycję, zdrowie i indywidualne cechy przodków dzisiejszych wyspiarzy...
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Ocalić Te pito o te henua

Z takiego myślenia zrodził się projekt badawczy z zakresu psychiatrii transkulturo- 
wej. Uniwersytet Jagielloński i Papieski Uniwersytet Katolicki w Chile zamierzają go 
realizować w „pępku świata”. Będą obserwować obecną kondycję wyspiarzy, oceniać, 
jak bardzo polinezyjskie tradycje, religia, obyczaje, język rapanui zostały odmienione 
przez silną ekspansję kultury latynoamerykańskiej - właśnie poprzez długie już admini
strowanie, wojsko, szkolnictwo, język hiszpański i chrześcijańską religię. Dominacja ta 
jest na tyle silna, że za kilkadziesiąt lat fenomen tradycji i kultury Rapanui może zostać 
całkowicie wyparty. Zapomniany.

- Pozycja tubylców jest przegrana, dlaczego więc pan angażuje się w jej obronę?
- pytam

- Wyspiarze przeżyli moc dramatów. XVIII i XIX wiek zapamiętali jako czas pory
wania ich przez korsarzy i wywożenia w charakterze niewolników na plantacje trzciny 
cukrowej do Ameryki Południowej. Dziś grozi im wyniszczenie przez inną cywilizację. 
Zagłada ich dziedzictwa. Cóż, jestem przesiąknięty ideałami Ignacego Domeyki. Więc 
jeśli on występował w obronie Indian Mapuchy (Araukanów), ja opowiadam się po 
stronie prawowitych mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Wyspa Robinsona Crusoe
- odkryta przez Juana Fernandeza, portugalskiego żeglarza w służbie korony hiszpań
skiej w roku 1574 - jest już całkowicie zdominowana przez kulturę latynoską.

Wyspa skarbów

Przypadki Robinsona Crusoe Daniela Defoe były ważną lekturą w młodości Ryna. 
Nie przyszło mu jednak wtedy do głowy, że jego stopa stanie tam, gdzie żył wyimagi
nowany Piętaszek...

A jednak się stało. Polska ekspedycja pod nazwą „Trzy wyspy - trzy światy” po raz 
pierwszy dotarła do archipelagu Juan Fernandez na Pacyfiku pięć lat temu (w odległo
ści sześćset sześćdziesięciu siedmiu kilometrów od środkowego wybrzeża Chile). Na 
początku 2006 roku też tam była. I profesor znów był w swoim żywiole! Teraz w piwni
cach Collegium Maius słucham, jak licznie zebranym na otwarciu swojej autorskiej 
wystawy fotograficznej (znakomite zdjęcia!) komentuje krótki, dokumentalny film, 
który ukazuje bogactwo fauny i flory endemicznej, ale też penetrowanie przez ekipę 
polskich badaczy terenów zamieszkanych dziś zaledwie przez siedemset dwudziestu 
mieszkańców; wyspiarze - głównie rybacy i poławiacze langusty, choć jest tu i jeden 
lekarz, i jeden dentysta, i położna, a także nauczycielka, która uczy na poziomie szkoły 
podstawowej - skupili się w Zatoce Cumberlanda, w stolicy wyspy San Juan Bautista.

- A co ze skarbami, których poszukuje się na Wyspie Robinsona Crusoe od lat?!
- pytaniem z sali profesor nie wydaje się zaskoczony. Legenda (a może wcale nie legen
da!) żyje od wieków, o tonach zakopanego w ziemi złota marzą między innymi Chilij- 
czycy, Portugalczycy, Hiszpanie, Amerykanie.

- Niestety, nie natrafiliśmy jeszcze... - profesor uśmiecha się zagadkowo. Osoby za
ciekawione skarbami ukrytymi na wyspie przez korsarzy (te skarby pochodzą z zato
pionego podczas pierwszej wojny światowej niemieckiego krążownika Dresden ze słyń- 
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nej eskadry admirała von Spee) odsyła zaś do, przygotowanej na okoliczność wystawy 
przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikacji, w której dokładnie opisuje 
wieloletnie, międzynarodowe poszukiwania. Do zebranych tymczasem mówi:

- Wyspa Robinsona Crusoe to dla uczonych świata doskonałe laboratorium badaw
cze. My badamy ją z powietrza, z ziemi i spod wody pod względem speleologicznym.

Tropem Domeyki

Opisywanie umierających powoli kultur, a także ich ratowanie - to cel, który kra
kowianin stawia sobie w swych licznych podróżach. Tak przecież czynił i Domeyko, 
który - zdaniem profesora - wciąż nad nim czuwa.

Choć życie pana Ignacego zaczęło się na Litwie, a Zdzisława Jana Ryna w Szczyrku, 
pomiędzy Skrzycznem a Klimczokiem, to jednak przyszło im chodzić tymi samymi 
szlakami. Tyle że Domeyko przygodę z Ameryką Południową przeżywał prawie półtora 
wieku wcześniej niż jego wielki admirator.

Profesor - szef Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medi- 
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego, alpinista i podróżnik - naukowy romans z Ameryką 
Łacińską zawdzięcza młodości. Wtedy ojciec, opowiadając mu wiele własnych życio
wych przygód - a był on aktorem amatorem, piekarzem, elektrykiem i chciał zaspokoić 
swe ogromne pragnienie poznania świata i ludzi - zaszczepił mu bakcyla podróżowa
nia. Wtedy również po raz pierwszy sięgnął po Moje podróże romantycznego Żegoty, 
przyjaciela Adama Mickiewicza.

Tak zrodziły się marzenia o dalekich światach...
W najśmielszych wyobrażeniach uczniowi bielskiego liceum nie przyszło jednak do 

głowy, że ziarno przygody posiane zarówno przez ojca, jak i przez filomatę, uczestnika 
powstania listopadowego, Wielkiej Emigracji, ale też inżyniera górnika, który w 1838 
roku przypłynął z Europy do Chile - kiedyś aż tak pięknie zaowocuje...

- Moje obsesyjne wręcz tropienie Domeyki to temat na kilkusetstronicową książkę, 
a nie krótkie opowiadanie - śmieje się profesor, gdy proszę, by opowiedział, jak szukał 
śladów człowieka, którego nazwisko nosi dziś co najmniej ze dwustu potomków przez 
los rozrzuconych po świecie. Którego imię jest przypisane dziesiątkom ulic, szkół, gó
rom, lodowcom, minerałom, fundacjom, korporacjom. I trwale związane z Uniwersy
tetem Chilijskim, który współtworzył i którym kierował przez kilkadziesiąt lat.

Misja

Zdzisław Ryn pierwszy raz zahaczył o Chile w 1973 roku. „Zahaczył”, bo ekspedycji 
w Andy Patagońskie (Lądolód Patagoński Południowy), zorganizowanej wspólnie 
z andanistami chilijskimi, plany pokrzyżował wojskowy zamach stanu - projektowana 
na cztery miesiące wyprawa przeciągnęła się do ponad roku, granicę trzeba było prze
kraczać nielegalnie od strony Argentyny. Późniejsza wyprawa na najwyższy szczyt 
Ameryki, Aconcagua (1985 rok), też nie mogła prowadzić przez Chile - pozwoliła jed
nak spojrzeć na nie z oddalenia, wejść na przełęcz Cristo Redentor, którą ongiś z kara
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waną mułów przechodził Domeyko. Jednakże los dla profesora w końcu okazał się 
łaskawy. Wyznaczył mu nawet specjalną misję...

- Gdy w 1991 roku obejmowałem, po siedemnastu latach dyktatury wojskowej 
i wznowieniu stosunków dyplomatycznych z Chile, stanowisko ambasadora w tym 
kraju, pierwsze kroki skierowałem nie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z listami 
uwierzytelniającymi, a do... Domu Domeyki i jedynej żyjącej wnuczki Domeyki - Ani
ty. Jadąc do Chile, postanowiłem bowiem oprzeć swą misję na wartościach, tradycji 
i śladach, jakie Domeyko pozostawił dla nas - Polaków. I dla Polski. Zwłaszcza że był 
on jednym z tych cudzoziemców, o których w Chile mówi się: apostoł nauki i kultury. 
Wyrazem najwyższego uznania dla tego człowieka była jego nobilitacja w dwusetną 
rocznicę urodzin - UNESCO ogłosiło rok 2002 Międzynarodowym Rokiem Domey- 
kowskim.

Profesor a zarazem ambasador RP w Chile, który swą dyplomatyczną misję spra
wował prawie sześć lat, też dostąpił zaszczytu. Cruz Grandę Orden Merito de Chile
- Wielki Krzyż Orderu Zasługi był tego wyrazem.

Biały brat Indian

Misja dyplomatyczna Zdzisława Ryna zakończyła się w 1996 roku. Wizyty w Chile
- nie. Także te u Anity. Ponadstuletnia już dama wciąż czekała na profesora. Odwiedzał 
ją. W czerwcu 2002 roku ofiarował jej swą książkę Ignacy Domeyko, obywatel świata
- pracę dedykowaną Ignacemu w dwusetną rocznicę jego urodzin i Anicie w setną 
rocznicę jej urodzin! (tę samą książkę prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander 
Kwaśniewski, ofiarował podczas oficjalnej wizyty chilijskiemu prezydentowi). Potem 
Zdzisław Ryn jeszcze kilka razy spotkał się z panią Anitą.

Napisanie książki było głębokim ukłonem w stronę wielkiego rodaka. Stąd wyznanie 
autora:

- Podążając tropami Domeyki, 150 lat później przeżywałem w Chile podobne jak on 
przygody. W każdym razie jego duch stale mi towarzyszy. Na uniwersytecie, gdzie wie- 
lekroć mam wykłady. W archiwach, gdzie studiuję dokumenty. Wśród mieszkańców 
Chile, dla których nazwisko Domeyki wiele znaczy. Najbardziej jednak wśród Arauka- 
nów, jedynego plemienia Indian, które nie uległo Inkom ani nie poddało się konkwiście 
hiszpańskiej.

Do Araukanów Zdzisław Ryn wybrał się w towarzystwie antropologów z Uniwer
sytetu Katolickiego w Temuco. Miał spotkać się z dwunastoma kacykami Mapuczów 
(„Mapucze”, znaczy „Ludzie Ziemi”). W strugach deszczu z wielkim trudem dotarli do 
Pueblo Rulo. A tam? W szałasie kłębił się już tłum Indian popijających cziczę, z paleni
ska ulatniał dym kadzideł, rytm bębnów mocno zagęszczał atmosferę...

Po ceremonii powitania, wypiciu łyka tradycyjnej cziczy oraz wzniesieniu toastu 
polską żubrówką, która - choć bardzo mocna - Indianom też przypadła do gustu, am
basador Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wodzom egzemplarze hiszpańskiej edycji 
książki Domeyki Araukania i jej mieszkańcy. I mocno zaakcentował fakt, że to właśnie 
jego przodek spisał historię ich plemienia sprzed stu pięćdziesięciu lat (Araukanie do
tąd języka pisanego nie mają, porozumiewają się w języku mapudungun).
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Jakież było zaskoczenie zebranych w szałasie, gdy usłyszeli nazwiska i historię swo
ich przodków!

- Od tego momentu - mówi profesor - Indianie zaczęli mnie traktować już nie tyl
ko jako przybysza z dalekiego kraju, ale i z innej epoki - a może i innego świata? Uznali, 
że przemawia przeze mnie duch ich przodków. Kurtuazyjna wizyta przekształciła się 
więc w ceremoniał Mari Mari Peni (Witaj Bracie). Czyż nie Domeyce zawdzięczam, że 
Mapucze żyjący nad rzeką Bio Bio oficjalnie uznali mnie za białego brata?!

Pierwsza lekcja

Domeyko w Chile spędził blisko pięćdziesiąt lat. Ryn Ameryce Południowej poświę
cił już szesnaście. Lubi tam jeździć. Nie wstydzi się wyznać:

- To moja druga ojczyzna. Z Haliną, moją żoną (z wykształcenia artysta plastyk) 
czasem zastanawiamy się, czy konsekwencją naszych naturalnych kontaktów nie po
winno być przeniesienie się tam na stałe? Tyle że Polska...

Tak, patriotyzm dla profesora ma znaczenie. Wielkie. Szacunek dla tego słowa wy
niósł z rodzinnego domu - ojciec działał w ruchu oporu, wiele razy wystawiony na 
śmierć, cudem jej uniknął.

Wspomnienia Ryna z dzieciństwa to wojna, stosy trupów, krew, gruzy, odbezpie
czone granaty i miny, które znosił do domu ku zgrozie rodziców, w Szczyrku płonący 
dom rodzinny, z którego trzeba było uciekać, wybijając kraty okienne w piwnicy, byle 
nie dać się pochłonąć wszechogarniającemu żywiołowi - a po wojnie: potajemne nasłu
chiwanie Radia Wolna Europa. O swojej pierwszej lekcji z polityki, czyli o uchu przy
stawionym do radia „Pionier” mówi dziś tak:

- Stalin ogłaszał, jaki to straszny los spotkał polskich oficerów, „może uciekli do 
Mandżurii?”. Ojciec jednak wytłumaczył mi te fałszywe słowa od razu: ten bandyta 
wymordował już miliony ludzi, wymorduje jeszcze więcej... Może więc dzięki prawdzie, 
jaką przekazał mi ojciec, zająłem się ofiarami wojny, obozów, Katynia? Może dlatego 
sybiracy są wciąż obecni w moich lekarskich badaniach i publikacjach? Fakt: ja ciągle 
używam słowa „patriotyzm”. Bronię go. Bo patriotyzm zaliczam do najwyższej sfery 
ludzkich uczuć. O uczuciach społecznych, religijnych, solidarności i patriotyzmie mó
wię podczas swoich wykładów - a konkretne przykłady czerpię z wieloletniej obserwa
cji emigrantów polskich żyjących w wielu krajach świata. Nota bene tym z krajów Ame
ryki Południowej pomogłem w utworzeniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich 
w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ).

Rozrzut

Profesor Ryn o bolesnych skutkach wojny odbitych w ludzkiej psychice wie bardzo 
dużo, także za sprawą przeprowadzanych badań klinicznych - dowodem na to są liczne 
artykuły naukowe i książki. Jednak nie tylko ślady pozostawione przez hitlerowską 
okupację są dla niego wyzwaniem...

- „Neurotyczny rozrzut zainteresowań” - spotkał się pan z takim określeniem swo
ich wielorakich zainteresowań - pytam.
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Profesor na moment milknie, później szczerze się śmieje. I potwierdza opinie nie
których swoich kolegów. Ale z zastrzeżeniem:

- Ten rozrzut jest tylko pozorny. Spaja go zawsze ta sama nić: badanie człowieka, 
który znajduje się w sytuacji ekstremalnego zagrożenia. Sam zresztą poddaję się takim 
ekstremalnym próbom, chodzę tam, gdzie tuż-tuż jest krawędź...

Dowodów na „krawędź” nie jest mało. Trudno wszystkie wyliczyć. Na pewno jed
nak trzeba wspomnieć o samotnej podróży Ryna w noc sylwestrową motocyklem 
wzdłuż bezludnego andyjskiego płaskowyżu - na styku Boliwii, Peru i Chile, czy o noc
nej eskapadzie z przyjaciółmi jeepem wokół jeziora Titicaca, podczas której to strzelali 
do niego pijani bandyci. O zdobyciu najwyższego szczytu w Kordylierze Domeyki - El 
Quimal. O wejściu na Cerro Ameghino (sześć tysięcy metrów nad poziomem morza) 
w Andach argentyńskich i dziewięćdziesięciometrowym, szczęśliwym upadku na lo
dowcu, ukoronowanym jedynie poturbowaniem się. O przeżyciu u stóp Fitz Roya pięć- 
dziesięciotrzydniowego patagońskiego huraganu, tak silnego, że cyklon wyrywał nawet 
kilkudziesięciometrowe drzewa, sprawiał, że kamienie fruwały niczym kartki papieru, 
a uniesiona przez wiatr tafla wody z Laguna Capri rozproszyła się w powietrzu 
w chmurę deszczu. O pierwszym w życiu locie na paralotni - i to nad wulkanami Arau- 
kanii! - w sześćdziesiątą rocznicę urodzin...

O adrenalinie jednak z profesorem nie rozmawiam. Emocjom i magicznym przeży
ciom nie lubi nadawać wyłącznie chemicznego wymiaru.

Przy ulicy Kopernika

Kolejne moje spotkanie z podróżnikiem po wszystkich kontynentach, uczestnikiem 
wielu ekspedycji alpinistyczno-naukowych - na Kaukaz, w góry Hindukusz, w Andy 
Patagońskie i do Boliwii; na Antarktydę i na wulkany Meksyku, do Araukanii i na pu
stynię Atakama; na Wyspę Wielkanocną i Robinsona Crusoe i tak dalej, i tak dalej - ma 
miejsce przy ulicy Kopernika. W maciupeńkim pokoiku na poddaszu kliniki psychia
trii. Albo inaczej: w gabinecie profesora po sufit wypełnionym książkami...

Nie ukrywam, siedząc przy stoliku zarzuconym rozmaitymi kartkami, gazetami, 
także i książkami, wciąż patrzę na ciemną, dużą walizkę, która stoi akurat obok mojej 
nogi. Zapytać o nią, nie zapytać...

- To walizka z dokumentami i publikacjami Antoniego Kępińskiego. Jak widać, ten 
człowiek wciąż jest obecny w moim życiu - profesor chyba wyczuwa moją dziennikar
ską wścibskość. Wskazuje teraz i na półkę z książkami, których treść związana jest ze 
zmarłym ponad trzydzieści dwa lata temu mistrzem Antonim. Przy okazji mówi o sobie 
jako o mamucie, który od lat utrwala (z dobrym skutkiem!) - nie tylko w kraju, ale 
i poza jego granicami - pamięć jednego z najwybitniejszych polskich psychiatrów. 
Człowieka, który tak skutecznie zachęcił go do zainteresowania się medycyną górską, 
jak profesor Jerzy Kaulbersz do poznawania Andów.

- Kępiński był pana mistrzem? - pytam
- Wzorem idealnego lekarza - kształtował mnie zawodowo; chodziłem na jego zaję

cia, zdawałem u niego egzaminy, byłem jednym z ostatnich jego doktorantów... - pro
fesor zawiesza głos. Po chwili dodaje: - Gdy Kępiński odchodził z tego świata w strasz
liwym cierpieniu, przyjechał do niego minister i na łożu śmierci dopiero go docenił. 
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Gdy przypinał mu odznaczenie do gorsetu gipsowego, usłyszał: „Panie ministrze, może 
pan kłuć do woli - mnie już nie boli”. Czy ów przedstawiciel władzy pojął, jak bardzo 
i przez długie lata krzywdzono uczonego, nie publikując wyników jego badań?

Ryn mocno wciągnął się w prace, które są związane z interpretacją i wydawaniem 
dzieł Kępińskiego. Ostatnio, razem z meksykańskim przyjacielem, skupiają się nad prze
kładem Schizofrenii na język hiszpański. Polski psychiatra jest bowiem bardzo ceniony 
przez Latynosów, chcą poznać bliżej jego metody leczenia, postępowania z chorymi.

Pomost

Otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkania profesora Ryna w krakowskiej 
siedzibie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przy ulicy Radziwiłłowskiej, wykłady dla 
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Józefa, na Kazimierzu, cieszą się 
ogromnym powodzeniem - siedzące miejsce na długo przed rozpoczęciem trzeba sobie 
zarezerwować. Sama się o tym przekonałam. Na wykład o tradycjach leczniczych In
dian (bogato ilustrowany przeźroczami, uatrakcyjniony także występami muzyków 
peruwiańskich) przyszło tak wiele osób, że stali nawet za drzwiami sali. Przyszli? Praw
dziwą niespodzianką, nawet dla wykładowcy, był polski misjonarz franciszkanin, który 
przyjechał z Ugandy. On też chciał się podzielić swoimi blisko czterdziestoletnimi do
świadczeniami i obserwacjami, i... ziołami, które z sobą przywiózł z myślą o przebada
niu ich w polskich laboratoriach.

- Tradycyjnej medycynie indiańskiej poświęciłem już książkę Los Andes y la Medi
cina, wydaną w Boliwii. Najpierw na meksykańskim Jukatanie poznawałem tajemnice 
curanderos - uzdrawiaczy, magów, a słynnych machi uprawiających medycynę wśród 
Araukanów. Dla kolegów botaników i farmaceutów zbierałem zioła lecznicze wykorzy
stywane po dziś dzień przez rdzenną ludność Ameryki, przez Indian. Interesowała 
mnie zawsze relacja pomiędzy curanderos a ich pacjentami, siła ich oddziaływania psy
choterapeutycznego na człowieka dotkniętego chorobą - takim refleksjami dzieli się ze 
mną lekarz, absolwent krakowskiej Akademii Medycznej, dziś profesor Collegium Me- 
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I z mocą podkreśla, że ustawianie pomostu po
między klasyczną medycyną a tą wyrosłą z ludowej tradycji i wielowiekowych doświad
czeń nie jest żadną hańbą, w żadnym zaś wypadku deprecjonowaniem osiągnięć współ
czesnej nauki. Wyrazem tego jest wydana książka Medycyna tradycyjna Ameryki.

Drobne satysfakcje

Jeśli zapytać Ryna, kiedy zdecydował się zostać lekarzem, odpowie krótko:
- Wcześniej marzyli o tym moi rodzice, choć w dyskrecji - w naszym domu żyło się 

biednie, czasem i głód dokuczał... Potem dopowie, że dopiero w klasie maturalnej skry
stalizował zainteresowania. I zawdzięcza to w dużej mierze nauczycielowi, Karolowi 
Pieczce, który uczył go biologii i rozbudził wrażliwość oraz zapał do poznawania przy
rody.

- „Jaki był najbardziej dramatyczny moment w pana karierze zawodowej?”, tak za
pytał mnie kiedyś amerykański dziennikarz. Wówczas mu odpowiedziałem, że było to 
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w Boliwii; wezwano mnie w nocy do Instytuto Thorax w La Paz (cztery tysiące metrów 
nad poziomem morza) na konsultacje studenta medycyny, który przyleciał z Vera Cruz 
(czterysta metrów nad poziomem morza), aby kontynuować studia medyczne w stolicy. 
W dniu przylotu stracił jednak przytomność i trafił do szpitala. Rozpoznałem u niego 
objawy wysokościowego obrzęku mózgu - stan chłopaka był krytyczny. Zaleciłem na
tychmiastowy powrót chorego na poziom morza. Towarzyszyłem mu w tym ryzykow
nym locie wynajętą aerotaxi. W locie nad Andami wydawało się, że chory skona w ata
kach padaczkowych. Gdyby tak się stało, także i mój los byłby przesądzony. Na szczę
ście, po obniżeniu lotu nad samą dżunglą, po rozhermetyzowaniu kabiny awionetki, 
stan pacjenta szybko się poprawił. Po dwóch dniach odzyskał przytomność i szybko 
wrócił do zdrowia. Wraz z rodziną tego chłopca przeżywaliśmy radość ocalenia. Przy
padek opisałem i opublikowałem. Do dzisiaj uchodzi on za jeden z nielicznych w świę
cie, kiedy udało się uratować życie w takiej sytuacji. Mam z tego powodu wielką satys
fakcję...

List do ambasadora

Z profesorem Rynem można godzinami rozmawiać o medycynie - także i tej alter
natywnej. Można słuchać, jak opowiada o podróżach po bezdrożach Peru, Boliwii, 
Argentyny czy o wizytach w gościnnych dla Polaków domach Chilijczyków. Wyprawa 
na Kordylierię Domeyki i odkrycie na szczytach trzech prekolumbijskich sanktuariów 
są dla niego tak ważne, jak wygłoszenie kolejnego wykładu o Kępińskim. Albo Domey- 
ce, którego za pośrednictwem Korporacji Kulturalnej imienia Ignacego Domeyki zgło
sił jako kandydata na Sługę Bożego...

- Opowiem pani jeszcze o pewnej biednej chilijskiej wiosce, której mieszkańcy za
pragnęli mieć własną karetkę pogotowia, mogę?

- To i po chilijskich wioskach pan jeździł?
- Jeździłem. Razu pewnego z żoną, niezapowiedziani, zajechaliśmy do Pueblo Do- 

meyko. Tam zajrzeliśmy do szkoły, zobaczyliśmy, że jakieś trzy matrony z Rady Puebla 
głośno perorują, tłumaczą coś zebranym. Okazało się, że wszyscy zebrani w szkole sku
pieni byli na pisaniu listu... do polskiego ambasadora, z prośbą o karetkę. Nie mówiąc 
im, że nim jestem, pomogłem tym ludziom w pisaniu. List wysłaliśmy wspólnie. Karet
ka do Pueblo dotarła po roku - z nieukrywaną radością tak swój fortel wspomina były 
ambasador.

Zespolenie

Medycyna, podróże, sport, fotografowanie, filmowanie. Albo inaczej: psychiatria 
kliniczna, społeczna i sądowa; patologia wojny i obozów koncentracyjnych; medycyna 
górska; psychologia alpinizmu; antropologia i medycyna indiańska - a obok wysokie 
góry, nieznane jaskinie i wulkany oraz sanktuaria na szczytach, w których ongiś skła
dano żywe ofiary ze zwierząt, ale także ludzi...

Wszystko to zespolone.
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- Podróże w nieznane rekompensują mi codzienne kłopoty, są odskocznią od wy
czerpującej emocjonalnie pracy psychiatry - to refleksja profesora. Od niego dowiem 
się później, że tak naprawdę, to ze wszystkich poznanych krajów najbardziej kocha 
Boliwię.

- Dlaczego? - pytam.
- Bo ten najbardziej indiański kraj w Ameryce znam już chyba lepiej niż Polskę. Bo 

kocham jego prosty lud. Bo niezwykła jest tam natura - z pokrytych lodowcami Andów 
w ciągu dwóch dni można zjechać do dyszącej gorącem i wilgocią tropikalnej amazoń
skiej dżungli, czy to nie cudowne?!

Cudowne. Tak jak cudowne jest spełnianie marzeń. A to się profesorowi udało. Ba, 
jeszcze udaje - mimo że wnuki niecierpliwie czekają na jego powroty do Krakowa, do 
domu!

Tymczasem on nadal chce być w drodze. Chce przeżywać młodzieńcze fascynacje. 
Cóż, kiedyś były one karmione wyłącznie opowieściami ojca czy literaturą („Wiele razy 
przeczytałem książkę Wiktora Ostrowskiego Wyżej niż kondory), teraz konkretny wy
miar nadaje im rzeczywistość. I już nie w snach, lecz na jawie podróżuje po wszystkich 
kontynentach. Pieszo, motocyklem lub jeepem. Statkami, łodziami, samolotami, heli
kopterami lub na paralotni.

Stara Indianka, wyśpiewując rytualne modlitwy przy układaniu na kształt pasjansa 
liści koki i patrząc przy tym Białemu Bratu głęboko w oczy, spokojnym głosem przecież 
obwieściła: „W poprzednim życiu byłeś kondorem...”.

Może miała rację?
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