
Сьогодні я хочу  представити фільм, якому потрібно було лише п’ять тижнів, щоб 
потрапити в десятку найкращих польських блокбастерів після 1989 року. Фільм „Боги" 
режисера Лукаша Палковського – це портрет дуже знаного польського лікаря, професора 
Збіґнєва Реліґи, людини, яка є дуже відомою і впізнаваною як у Польщі, так і у світі. Його 
постать надзвичайно і особливо важлива для Сілезії, звідки я родом. Тут, в м. Забже, з 1984 
року він очолював кафедру та клініку кардіохірургії місцевого кардіологічного центру. 
„Боги” – це напівприватна та напівпрофесійна історія життя Збіґнєва Реліґи. Якби ми мали 
описати його одним реченням, то сказали б, що це найвідоміший польський кардіохірург, 
навіть, можливо, сказали б, найвідоміший польський лікар.  

Творці фільму „Боги" дають можливість нам простежити за розвитком кар'єри 
Збіґнєва Реліґи від її початку, тобто з того часу, коли він зробив свої перші кроки як лікар у 
Варшаві, до моменту, коли заснував клініку кардіохірургії в Забже (це історія докладання 
величезних зусиль), до моменту поки не була проведена перша успішна трансплантація 
серця в Польщі. У фільмі ми спостерігаємо будівництво клініки кардіохірургії в Забже та 
перші невдачі команди, яка намагається виконати першу вдалу трансплантацію серця в 
Польщі, а також їхні перші успіхи. Ми можемо спостерігати й те, що з теперішньої 
перспективи буде для нас абсолютно незрозумілим. Ми побачимо зовнішній опір, з яким 
зіткнулись лікарі, коли намагалися зробити першу трансплантацію. Ці події відбуваються в 
середині 80-х у Польщі, і здавалося б, не так давно. Однак ми маємо тут ситуацію, коли 
люди вважають, що не можна пересадити серце від людини до людини, бо в серці 
знаходиться людська душа. Зрештою, ми чудово знаємо, що внутрішні органи працюють не 
так. Але  у 80-х роках ще були люди, які дотримувалися іншої думки, і тому те, що намагався 
зробити Збіґнєв Реліґа та його команда, було благородною ідеєю, але дуже важкою у її 
здійсненні. 

Звідки  взялася назва „Боги”? Напевно, хтось із вас знає, догадується, звідки вона 
могла б походити. Назва фільму з’явилась безпосередньо з анекдоту, який колись був дуже 
популярний у польських ЗМІ. Група молодих лікарів з’явилася в клубі на дискотеці і їх не 
хотіли впускати. Охоронець їх запитав: „А хто ви є?" І вони відповіли: „Ми –  боги". Звідси і 
метафорична назва фільму „Боги". 

Варто було б представити трьох найважливіших героїв цього фільму. Перший –  
Збіґнєв Реліґа, який народився в 1938 році і помер у 2009 році. Після закінчення навчання 
пройшов стажування в США, потім працював у кардіохірургічній клініці та кардіологічному 
інституті у Варшаві, а з 1984 року очолював Кардіохірургічну клініку воєводського 
кардіологічного центру в Забже, яка сьогодні називається Сілезький центр серцевих 
захворювань. У цій клініці в листопаді 1985 року Збіґнєв Реліґа виконав першу 
трансплантацію серця. Багато років Реліґа також займався політикою, був членом Сейму, 
сенатором, а деякий час був також міністром охорони здоров’я. 

Другою постаттю, яку слід згадати, є Анджей Бохенек, випускник Медичного 
університету в м. Катовіце, який був заступником Збіґнєва Реліґи в 1984–1988 роках. Він 
створив першу клініку (вже пізніше) Сілезького медичного університету в Катовіце. Його 
дружиною була дуже відома польська журналістка Кристина Бохенек, яка загинула в 
авіакатастрофі під Смоленськом – ви, мабуть, чули про цю історію. 



Третій персонаж –  Марʼян Зембала, який дуже молодим почав працювати в клініці 
Реліґи в Забже. Він також був членом команди, яка здійснила першу успішну 
трансплантацію в Польщі. У 2015 році він був міністром охорони здоров’я, як і Збіґнєв Реліґа 
– протягом декількох років. 

Цікавим фактом є те, що Марʼян Зембала та Анджей Бохенек у фільмі „Боги" є 
акторами, але вони грають не себе, а лише членів комітету з медичної етики, які 
розглядають можливість цієї трансплантації серця. Другий цікавий факт: ця сцена в комітеті 
з медичної етики, в якій вони з’являються, була знята 5 листопада 2013 року, саме в 28-у 
річницю першої трансплантації серця в Польщі. Це такий цікавий момент, герої кажуть, що 
для них це було сентиментальне повернення до того прекрасного минулого. Цікавим  також 
є те, що з першою трансплантацією серця в Польщі пов’язана одна з найважливіших 
фотографій в історії світу. Такою фотографією була визнана світлина, на якій Збіґнєв Реліґа 
сидить поруч із ліжком пацієнта після цієї трансплантації серця, а в кутку кімнати, де 
проводилася операція, спить молодий Марʼян Зембала. Ця фотографія дуже відома, її легко 
можна знайти в інтернеті, а журнал «National Geographic» назвав її однією із сотні 
найважливіших фотографій в історії світу. 

Ви добре знаєте, що можна пересаджувати не тільки серце, а й інші органи. Раніше 
вважалося, що  можна пересаджувати лише внутрішні органи, але, звичайно, є також 
пересадка зовнішніх органів людини.  Для мене найбільшою несподіванкою у моєму житті 
було те, що можна пересадити ціле обличчя. Я про це кажу тому, що є ще один польський 
фільм, пов’язаний з цією історією, який ви, можливо, захочете переглянути. Це фільм 
„Обличчя” 2017 року, режисер –  Малґожата Шумовська. 

У цьому фільмі йдеться про першу трансплантацію обличчя. Він отримав нагороду 
Берлінале – Срібного ведмедя, а цю трансплантацію (що цікаво) було зроблено в м. Глівіце. 
Перша трансплантація серця була проведена в Забже, яке знаходиться недалеко від Глівіце, 
де була проведена перша успішна трансплантація обличчя в Польщі. Можна також сказати, 
що Сілезія відома своїми трансплантаціями. Це така важлива територія, коли справа 
стосується цієї медичної теми. Я від душі рекомендую вам фільм „Боги". Його варто 
переглянути хоча б через місто, у якому відбуваються події. Забже - одне з найважливіших 
сілезьких міст, там є кілька місць, що належать до Маршруту пам’яток техніки. Це маршрут, 
де ви можете відвідати важливі місця, музеї чи інтерактивні зони, пов’язані з 
індустріальною культурою Сілезії. 

Мої студенти кажуть, що цей фільм однозначно вартий перегляду завдяки чудовій 
акторській грі та музиці, а також завдяки захоплюючому сюжету, який базується на 
правдивій історії. Фільм варто переглянути також з тієї причини, щоб подивитись як 
незвично ще 40 років тому люди ставилися до самої ідеї трансплантації серця, наскільки 
обмеженою, психологічно замкнутою була ця епоха, а також побачити, як це було, коли 
люди боролися  за свою справу, виступаючи проти влади. Насправді Реліґа, Бохенек і 
Зембала виступали проти тих, хто був важливіший і теоретично розумніший за них. Ці люди 
казали, що це не вдасться, що вони не зможуть це виконати, але вони це зробили. Варто 
переглядати фільми про те, що у когось в житті щось вийшло, варто переглядати фільми про 
великі успіхи, а фільм про великий успіх – це, безперечно, фільм „Боги". Я дуже рекомендую 
вам цей сеанс. 


