
4   nr 233 - LISTOPAD 2016

  Wczesnym popołudniem 1 listopada, 
21-letni Gabriel Brandon Klein, o któ-
rym wiadomo niewiele; tyle tylko, że 
w lutym bądź w marcu tego roku przy-
był z Alberty do Vancouver i kręcił 
się po mieście i okolicy (Lower Main-
land), nie mając stałego miejsca za-
mieszkania, popalał trawkę – mówią 
ci, którzy go poznali – ale podobno 
nic poza tym – no więc 21-letni Klein 
wszedł 1 listopada do szkoły w Ab-
botsford (Abbotsford Senior Seconda-
ry) i zaatakował nożem dwie zupełnie
mu obce uczennice, raniąc śmiertelnie 
13-letnią Letishę Reimer. Jej koleżan-
ka, prawdopodobnie dzięki interwen-
cji pracowników szkoły, przeżyła – po 

Sztuka w reżyserii Marka Branda została zrealizowana w ramach IV edy-
cji Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA. Teraz można ją oglądać 
w sali prób gdańskiego teatru Miniatura.

  „Boże mój!” na podstawie sztuki 
„Oj Elochim!” Anat Gov to porusza-
jąca, zabawna opowieść o tym, jak 
współczesny świat jest w stanie za-
wrócić w głowie każdemu. W tym 
samemu Stwórcy. Autorka historii, 
izraelska dramatopisarka stworzyła 
dotąd dziewięć sztuk teatralnych. 
Dwie z nich otrzymały nagrody dla 
najlepszych komedii. I nie należy się 
dziwić – jej opowieści zachwycają 
niewymuszoną prostotą, humorem i 
charakterem. 
  Tak samo jest w przypadku „Boże 
mój!”, którą na warsztat wziął Marek 
Brand, reżyser, aktor i prozaik. Na 
scenie sali prób Miniatury umieścił 
dwoje aktorów, którzy przez ponad 
półtorej godziny bawią i wzruszają 
widownię. Spektakl jest dowodem na 
to, że dobra sztuka obroni się sama. 
Próżno tu szukać wyszukanej sceno-
grafii, skomplikowanych zabiegów, 
feerii barw i dźwięków. Wszystko, 
czego Brand potrzebował to dwoje 
aktorów, cztery krzesła i duży ładunek 
emocjonalny. 
 Historia z pozoru jest bardzo prosta. 
Do gabinetu Elli (w tej roli Magdale-
na Żulińska), psychoterapeutki, matki 
autystycznego dziecka, przychodzi
pacjent. Na początku bardzo tajemni-
czy w końcu wyjawia lekarce swoją 
prawdziwą tożsamość – jest Bogiem 
(Jacek Majok). Bogiem, który od 
„około dwóch tysięcy lat” ma depre-
sję i który nie chce już żyć. Załama-
ny ludzkimi działaniami, niszczeniem 
boskiego prezentu buntuje się prze-
ciwko ludzkości, przeciwko samemu 
sobie. Ella, na początku nastawiona 
sceptycznie do tajemniczego gościa, 
próbuje wysłać go do psychiatry. Ko-
lejne deklaracje przekonują ją jednak 
do rozpoczęcia terapeutycznej rozmo-
wy. I tu zaczyna się prawdziwa treść
opowieści. Upływają minuty, a Bóg 
coraz bardziej otwiera się przed psy-
cholożką, zdeklarowaną ateistką. 

„Boże mój!” – boska psychoterapia
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kilku dniach pobytu w szpitalu leka-
rze określili jej stan jako stabilny. Są 
jednak pewni, że bardzo dużo czasu
zajmie przezwyciężenie traumy
  No i co tu można powiedzieć, jeśli 
czuje się wywołany tą zupełnie nie-
zrozumiałą, całkowicie pozbawioną 
sensu śmiercią ból. Nie wiem… Nor-
wida można by zacytować… Powie-
dzieć o czuwaniu ze świecami w Ab-
botsford, o kwiatach, o mszy w koś-
ciele, do którego Letisha Reimer na-
leżała…
  23-letni Nathaniel Spidell, który w 
Vancouver zaprzyjaźnił się z Kleinem, 
mówi, że ta przyjaźń wzięła się stąd, 
że Gabriel Klein był typem porządne-

go, sympatycznego faceta; i dodaje 
na potwierdzenie swoich słów, że je-
go przyjaciel wierzył w Boga (He be-
lieved in God), nie nosił z sobą żadnej 
broni (He never carried weapons at 
all), kochał swoją matkę (He loved his 
mom) i powtarzał, że chce osiągnąć 
w życiu sukces.
  Co więc tu można powiedzieć, jeśli 
cokolwiek by się powiedziało, to tak 
czy inaczej niczego to nie powie, nie
wyjaśni, nie wyrazi – i zawsze będzie
zalatywało pozerstwem – komedian-
ctwem telewizyjnych wiadomości na 
przykład. Przybieraniem miny, „robie-
niem gęby”.

Letisha Reimer

Chory, chory świat bezsensu

  Zachwycają dialogi, w których bo-
haterowie próbują złośliwie sobie do-
gryźć, zrozumieć się, wreszcie – wza-
jemnie sobie pomóc. Widownia raz po 
raz miała powody do śmiechu – a to 
Bóg opowiada z ekscytacją o stwo-
rzeniu świata i przechwala się pomy-
słem na kieszonkę u kangurzej mamy, 
a to Ella załamanym głosem pyta „Jak 
to nie masz matki? To na kogo zrzu-
cimy odpowiedzialność za wszystkie 
twoje błędy?”. Sporo tu czarnego hu-
moru, który daje – tak pacjentowi, jak 
i widowni – namiastkę oczyszczenia. 
Jeśli nie potrafisz czegoś pokonać, 
śmiej się z tego.
  To, co oglądamy na scenie to spra-
wozdanie z niezwykłej psychoterapii. 
Takiej, na której okazuje się, że Szatan 
najpewniej mieszka w samym Bogu, 
że zawód ludźmi bierze się ze zbyt 
wielkich wymagań i wreszcie takiej, 
na której zarówno bohaterowie, jak i 
widzowie, orientują się, że boskie ce-
chy przejęli dzisiaj ludzie. Oni zabija-
ją, dają popisy okrucieństwa i władzy 
tak, jak niegdyś czynił to niemy dzisiaj 
Bóg. W spektaklu wszystko do siebie 
pasuje – gra aktorska, która z każdą 
minutą staje się coraz lepsza, wątki 
wyselekcjonowane przez reżysera 
z „Oj Elochim!”, muzyka i subtelna 
scenografia. Świetnym pomysłem by- 
ło też wystawienie sztuki w sali prób 
teatru Miniatura. Jej intymna atmo-
sfera przenosi nas niemal na kozetkę 
– jesteśmy tam, na miejscu, w gabine-
cie Elli. I razem z Bogiem, w pełnej 
humoru i niezwykle refleksyjnej opo-
wieści, przechodzimy swoją terapię. 
 Marek Brand wykonał tutaj świetną 
robotę. Stworzył opowieść, której ka-
meralna atmosfera współgra z egzy-
stencjalnymi rozterkami boskiego pa-
cjenta. Razem z Bogiem przemierza-
my tutaj drogi biblijnej historii i pró-
bujemy znaleźć wytłumaczenie jego
depresji. A to okazuje się dość zaska-
kujące. 

BOŻENA PTAK

Oswajanie koszmaru

Jest taki sen
który wraca
i jest moją bezsprzeczną 

[własnością
budzi mnie krzykiem przerażenia
nie moim głosem z mojej krtani
staram się nadać mu pozytywne 

[znaczenie
skoro musi trwać
niech stanie się przepowiednią 

[odwrotności
gdy sfora zajadłych psów
zapędza mnie w róg
ciemnych wilgotnych lochów
i zaciekle ujada
szczerząc białe kły
gdy uderzają we mnie czerwone 

[wilcze oczy
łagodzę ich spojrzenie
krzykiem
próbuję wzbudzić litość
zaklinam je
podając dłoń do obgryzania
tłumaczę że są moim zwiastunem
dosytu
a po przebudzeniu długo 

[wpatruję się
w spadający sufit


