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Petr Zelenka jest jednym z najpopularniejszych 
współczesnych czeskich reżyserów i scenarzystów. Urodził 
się w Pradze w 1967. W 1991 ukończył wydział scenopisar
stwa prestiżowej Praskiej Szkoły Filmowej. Karierę zaczynał 
jako scenarzysta wytwórni filmowej Barrandov. Mając już 
na swym koncie kilka scenariuszy filmowych, w 1996 roku 
podjął się po raz pierwszy wyreżyserowania własnego 
tekstu. Film Mnóga - Happy End spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko w Czechach, ale również 

w Niemczech i Holandii, przynosząc Zelence nagrody na fe
stiwalach filmowych w Cottbus i Pilznie. Kolejny film Guzi
kowcy (1997) został okrzyknięty w Czechach wydarzeniem 
dekady, a Samotni (2000), którego reżyserii na podstawie 
scenariusza Zelenki podjął się David Ondricek, zdobyli m.in. 

nagrodę publiczności na festiwalach w Warszawie i Salonikach, nagrodę Fipresci 
oraz Ekumenicznego Festiwalu w Mannheim. Jednak szeroką sławę praskiemu 
reżyserowi i scenarzyście przyniósł film Rok diabla (2002), który otrzymał Kryszta
łową Kulę Festiwalu Filmowego w Karlovych Varach, stając się jednocześnie sukce
sem kasowym. 

Zelenka jest autorem dziesięciu scenariuszy filmowych, a pięć z nich sam 
wyreżyserował, m.in. Opowieści o zwyczajnym szaleństwie (2005). Scenariusz Opo
wieści powstał na zamówienie Teatru Dejvickiego w Pradze. W 2001 roku odbyła 
się jego premiera w reżyserii autora. Sztuka spotkała się z tak dużym zainteresowa
niem, że do dziś znajduje się w repertuarze praskiego teatru, a scenariusz Zelenki 
przetłumaczono na kilka języków i wystawiano już w Anglii, Japonii, Rosji, Serbii, 
na Węgrzech, Słowacji i w Polsce. Zelenka zdobył duże uznanie również w Nowym 
Jorku, inaugurując próby czytane współczesnych sztuk czeskich w New York The
atre. 

Ludzie, których przedstawia Zelenka, biernie poddają się biegowi zda
rzeń, tęsknią za lepszym życiem, za bliskością drugiego człowieka, ale nie potrafią 
podtrzymać poważnego związku i nie są w stanie uświadomić sobie, dlaczego są 
samotni i nieszczęśliwi. 

W Polsce twórczość Zelenki - zarówno filmowa, jak i teatralna - jest dobrze 
znana. Kaliska inscenizacja Michała Kotańskiego Opowieści o zwyczajnym szaleń
stwie jest dziesiątą realizacją teatralną (w tym w Teatrze Telewizji) tej sztuki od jej 
prapremiery polskiej w 2003 roku. Sięgali po nią m.in. Małgorzata Bogajewska, 
Krzysztof Rekowski, Waldemar Śmigasiewicz, Agnieszka Glińska, Paweł Szkotak 
i Łukasz Kos. 27 października 2007 w krakowskim Starym Teatrze odbyła się pra
premiera Oczyszczenia, najnowszej sztuki Petra Zelenki, napisanej na zamówienie 
tej sceny. 
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Michał Kotański (rocznik 1976) zaczął studiować filozofię na Uniwersytecie 
Warszawskim, lecz po trzech latach przeniósł się na Wydział Reżyserii Dramatu 
krakowskiej PWST. Praktykę reżyserską zgłębiał jako asystent Jerzego Jarockiego, 
Andrzeja Wajdy, Jerzego Golińskiego, Mikołaja Grabowskiego, Krystiana Lupy, 
Andrzeja Seweryna, Rudolfa Zioło . 

Jako samodzielny reżyser debiutował w 2003 roku w Starym Teatrze w Kra
kowie, gdzie wystawił Polaroidy Marka Ravenhilla . Następnie w Teatrze Powszech
nym w Warszawie Kotański wyreżyserował Tajemną ekstazę Davida Hare'a (2005), 
w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu Komedianta Thomasa Bernharda (2005), w Sta
rym Teatrze w Krakowie dramat Andrew Bovella Językami mówić będą (2006) oraz 
Spalenie matki Pawła Sali w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (2007). 

Kaliska publiczność dwukrotnie miała okazję zetknąć się z przedstawienia
mi Michała Kotańskiego: podczas 43. Kaliskich Spotkań Teatralnych pokazywane 
były Polaroidy Ravenhilla, za które przyznano dwie nagrody: aktorską dla Sandry 
Korzeniak za rolę Nadii i wyróżnienie za debiut aktorski dla Michała Czerneckiego; 
natomiast w czasie 47. Kaliskich Spotkań Teatralnych można było obejrzeć Spalenie 
matki Sali, wyróżnione nagrodą aktorską dla Piotra Jankowskiego za główną rolę. 
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Mówię wyłącznie w swoim imieniu ... 

Petr Zelenka często uważany jest za twórcę wypowiadającego się w imieniu 
swojego pokolenia - czeskich czterdziestolatków. On sam nie identyfikuje się z tą 
rolą i zaznacza: „Mówię wyłącznie w swoim imieniu." Jednak jego twórczość filmo
wa i teatralna stwarza bardzo sugestywny portret współczesnych Czechów, a dia
gnozy społeczne - nawet jeśli stawiane tylko z perspektywy własnych doświadczeń 
życiowych autora - trafnie oddają dzisiejsze nastroje i skłonności jego rodaków. 
W Guzikowcoch, Somotnych czy Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie Zelenka 
daje niemal kliniczny opis „ czeskiej niemocy", i nie chodzi tu bynajmniej o dewiacje 
psychiatryczne, lecz schorzenia obyczajowe, przejawiające się w stosunku Czechów 
do własnej przeszłości, do religii, rodziny, do samych siebie wreszcie. Jego bohate
rami są „dobrzy ludzie, którzy się zagubili"; czują się samotni i nieszczęśliwi, lecz nie 
potrafią uświadomić sobie przyczyn tej samotności i tego nieszczęścia. Są wyalie
nowani i konfrontowani nie z drugim człowiekiem, lecz wrogim im światem. Może 
dlatego nie są wrażliwi na innych, nie potrafią wytrwać w związku, nie są gotowi 
poświęcać się dla innych . 

Zelenka uważa, że Czesi świadomie degradują własną historię i unieważ
niają ją, nie przywiązując wagi do tego, co w Polsce określa się jako „racja stanu" 
i ignorując autorytety. Jedynym autorytetem moralnym był dla nich Vaclav Havel, 
ale „kiedy odszedł od polityki, zaczął się upadek struktur władzy, życia duchowego 
i umysłowego. Nikt nie myśli o przyszłości." Jednocześnie starsze pokolenia pielę
gnują jakąś nieuświadomioną nostalgię za socjalizmem: „Ludzie trzymali się razem, 
bo świat był okrutny. - mówi Zelenka - Faceci byli słabi, leniwi, niewierni, mało 
zarabiali, ale kobiety kochały ich. Rodziny były chore, ale żyło się łatwiej." Kiedy 
jednak zabrakło tego „okrutnego świata" socjalizmu, wobec którego się jednoczy
li, pozostała pustka, której nie wypełnia ani wzmożony konsumpcjonizm, ani pęd 
do kariery - Czesi nie znają określenia „wyścig szczurów", bo wolą żyć wygodnie 
i leniwie. „Typowy dla naszej kultury jest brak ideałów : religijnych i rewolucyjnych" 
- stwierdza Zelenka. „Niektórzy widzą go [Boga] w pomyślnych dla siebie zbiegach 
okoliczności , a kiedy los się odwróci, wychodzą na nieszczęśliwych głupców. Inni 
uznają za dowód bożej miłości spotkanie ukochanej osoby. Ale nie wierzą w Boga 
osobowego." Ten brak tradycji religijnych nie jest efektem „wypalonej ziemi" po ko
munizmie, lecz ma głębsze podłoże historyczne i jest skutkiem odgórnego narzuca
nia Czechom katolicyzmu w czasach Habsburgów. 

Postaci zamieszkujące filmowy i teatralny świat Zele n ki ukazywane są z dy
stansu, jako ludzie pogodzeni z losem, poddający się biegowi wypadków, z pewną 
dozą humoru. „Mówi się, że czeski humor to sztuka spoglądania na rzeczywistość 
z pewnym dystansem. - wyjaśnia pisarz i reżyser - W Polsce wszyscy, zarówno ak
torzy, jak i krytycy oraz widzowie starają się wniknąć jak najgłębiej w każdą postać, 
odkryć jakąś jej skomplikowaną, pogmatwaną psychologię . My, Czesi, nie zawsze 
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to robimy. Moim zdaniem czeski humor pojawia się także tam, gdzie właśnie bra
kuje psychologii. Inna rzecz, że Polacy mają skłonność do traktowania wszystkiego 
śmiertelnie poważnie. Nawet humoru." Przykładem prawdziwego humoru jest dla 
Zelenki cyrk Monty'ego Pythona, gdzie cała sytuacja jest zakorzeniona w bardzo 
konkretnej rzeczywistości i stopniowo doprowadzana do coraz większego absurdu 
poprzez zastosowanie drastycznego skrótu. To, co dawna komedia rozwijałaby 
przez godzinę, pythonowcy porzucają po dwóch zdaniach. Inną ważną inspiracją 
była twórczość Havla - matematycznie precyzyjna konstrukcja jego dramatów, po
wtarzalność motywów, refrenów, umiejętność uchwycenia jądra absurdu. 

Ta specyficzna odmiana humoru nie przesłania jednak smutku, jakim prze
pełnione są postaci Zelenki. „Cóż, myślenie o życiu sprawia, że jest smutno. - mówi 
pisarz - Kiedy myślisz o tych rzeczach, których się nie osiągnęło, zaprzepaszczonych 
czy nieudanych związkach, ludziach, za którymi tęsknisz, albo takich, którzy umarli 
zanim zdążyliśmy ich dobrze poznać, lub pożegnać się z nimi„. To wszystko spra
wia, że człowiek czuje się smutny, a my, ludzie, mamy tendencję do rozmyślania 
akurat o tych rzeczach. Stąd cały smutek świata." Cały smutek świata i poczucie 
osamotnienia, gdyż samotność nie jest typowa jedynie dla dzisiejszych czeskich 
czterdziestolatków. To uczucie wspólne jest większości Europejczyków, którzy mają 
poczucie, iż tylko w niewielkim stopniu mogą wpływać na swoje losy. „Myślę, że 
nasza zdolność do zmieniania czegokolwiek jest znikoma. - stwierdza Zelenka - Nie 
wierzę w silne charaktery zmieniające świat i dlatego moi bohaterowie są obojęt
ni." Jeśli z czymś się zmagają, to jest to nie tyle samotność, co fobie i natręctwa, 
jakie ta samotność rodzi . 

Szeroką paletę fobii, natręctw i dziwactw prezentują bohaterowie Opo
wieści o zwyczajnym szaleństwie, jednak nie karykaturalne portrety ludzi były tu 
głównym celem autora: „pisałem tę sztukę z myślą o wątku rodzinnym. Najważ
niejsze było dla mnie pokazanie tego, co dzieje się między głównym bohaterem 
a jego ojcem". Zgodnie z deklarowanym przez Zelenkę „mówieniem we własnym 
imieniu", w rysunku postaci i w relacjach między nimi zawarł „trochę osobistych 
doświadczeń". Wspomina: „Rodzice nie byli dla mnie autorytetem, bo nie widzia 
łem między nimi szacunku. Podobało mi się to, co robili zawodowo, ale ich związek 
byt do niczego. Kiedy bytem nastolatkiem, chciałem, żeby się rozwiedli, ciągle im 
to proponowałem . Mój bunt wyrastał ze sfery emocjonalnej, a nie politycznej czy 
zawodowej. Coś z tego przeszło także na moje życie, bo na początku moje związki 
byty również nieudane i nietrwałe.( ... ) Znam bardzo wielu ludzi w moim pokoleniu, 
których rodzice nie tworzyli udanej pary. Z różnych zresztą powodów. Moi rodzice 
na przykład należą do generacji wojennej. Tacy jak oni brali ślub w latach 50. po to, 
aby się bronić przed ciężkim życiem . Byli zdecydowani wytrzymać ze sobą w każ
dych okolicznościach, bo nie mieli wyboru." Paradoksalnie tego wyboru nie daje 
Zelenka także młodszym bohaterom Opowieści. Ich bierności wobec świata upa
truje między innymi w paraliżu informacyjnym; ,,ludzie są zasypani górą informacji. 
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Tak nie można żyć. Jeśli chcesz coś sensownie ro- r 
bić, musisz wyznaczyć sobie granicę niewiedzy. 
Jeśli wiesz za dużo, przestajesz być aktywny". 
Wręcz absurdalną konkluzję z relacji jednost
ka-świat wyciąga Petr, który dręczy się rozważa
niem, co jest gorsze: on sam czy świat wokół nie-
go, a kiedy dochodzi do wniosku, że szaleństwo 
jest w nim, w akcie autodestrukcji postanawia 
usunąć się ze świata i wystać się paczce. Robi 
tak, bo jest to wygodniejsze i nie wymaga od nie-
go żadnego działania. Jeśli zniknie z tego kraju, 
z życia swojej dziewczyny i z życia rodziców, 
wówczas nie będzie musiał niczego zmieniać. 



Opowieści o zwyczajnym szaleństwie powstały jako sztuka teatralna 
w 2001, a po czterech latach sam Ze lenka zrealizował ich wersję filmową. Odmien
ność środków i sposobów obrazowania sprawiła jednak, że losy bohaterów w obu 
utworach toczą się inaczej, inny jest także nastrój przedstawionego świata. W filmie 
brakuje na przykład postaci Muchy, tak atrakcyjnej w wersji teatralnej z powodu 
podejmowanych przez niego eksperymentów erotycznych. Sam autor i reżyser tłu
maczy to w następujący sposób : „To nie jest postać realna. W teatrze człowiekowi 
nie przeszkadza to, że nie wie, gdzie Mucha pracuje, dlaczego nie wychodzi z domu, 
skąd ma pieniądze . A w filmie scenograf nagle pyta, jak wygląda jego mieszkanie, 
jak często ten gość się myje. Zaczyna się rozwiązywać te problemy i nagle wychodzi 
z tego całkiem inna postać . Okazuje się, że ten człowiek w normalnym życiu byłby 
zamknięty w domu wariatów. W dodatku onanistyczne stosunki Muchy z umywal
ką czy odkurzaczem odgrywają się za sceną. A w filmie, który operuje konkretnymi 
obrazami, pokazać to raczej trudno. Widzowie wyszliby z kina." 

Jeśli twórczość Zelenki, mimo na pozór silnego osadzenia w czeskich 
realiach, zdobyła międzynarodową popularność, to stało się tak za sprawą do
minującego nad sytuacjami jednostkowymi bohaterów poczucia osamotnienia 
i apatycznego poddania biegowi rzeczy, wspólnego większości Europejczyków. Sam 
Zelenka nie czuje się jednak Europejczykiem: „Dla mnie - mówi- Europa to kwestia 
pieniędzy, współpracy policji , różnych programów. Nie czuję się Europejczykiem, 
bo zostałem inaczej wychowany, a takie rzeczy jak tożsamość wykształca się w dzie
ciństwie, nie da się tego po prostu nauczyć." 

Po sukcesach, jakie odniosły u nas sztuki i filmy Petra Zelenki, jego związki 
z Polską stają się coraz silniejsze . Wiosną 2007 rozpoczął wielomiesięczny projekt 
w Starym Teatrze w Krakowie, który zakończył się premierą pisanej na zamówienie 
tej sceny sztuki Oczyszczenie (27 .10.2007). Planowana jest także autorska adaptacja 
filmowa Braci Karamazow w koprodukcji czesko-polskiej . Te propozycje współpracy 
otrzymał w chwili, kiedy nie powiodły się inne plany wiązane z pracą w Wielkiej 
Brytanii . Tamtejsze środowisko okazało się dla Zelenki zbyt hermetyczne, natomiast 
z Polską i Polakami odczuwa bliższe więzi kulturowe; żeby uczynić ten kontakt jesz
cze bardziej bezpośrednim, zaczął się nawet uczyć języka polskiego. Kraków jest dla 
niego małą Pragą, a Polacy - mimo innego stosunku do własnej przeszłości, mimo 
powagi i racjonalizmu - „Polacy to tak naprawdę Czesi plus papież". A z drugiej 
strony: „Czech, Petr Ze lenka jest nam, Polakom, bardzo potrzebny. - uważa Mariusz 
Szczygieł, autor książki Gott/and- Zapraszamy go co tydzień do Polski, sprowadza
my jego filmy, adaptujemy sztuki, ponieważ wyraża za nas to, czego sami nie mamy 
śmiałości wyrazić . Bo jesteśmy pruderyjni, maryjni i sztywni ." 
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W programie wykorzystano następujące teksty: 
Jacek Cieślak, Nie piję piwo z rodokomi, „ Rzeczpospolita", 10.05.2005 
Roman Pawłowski, Czechom, zo przeproszeniem, zwiso, „ Duiy Format", 19.09.2005 
Mariusz Szczygieł, Zo co kochamy Zelenkę, „Gazeta Wyborcza - Stateczna", 12.02.2007 
Jan Bończa-Szabłowski , Największą rodość w życiu sprowio mi udany seks, „ Rzeczpospolita" 14.02.2007 
Natalia Sosin, Petr Zelenko: „Kundera jest idiotą''. www.cofelobel.com, 14.05.2007 
Max Fuzowski, Teatr jest dużo lepszy od kino, „ Dziennik", 23.05.2007 
Justyna Nowicka, Polakom brakuje czeskiego humoru, „Rzeczpospolita", 24.10.2007 
Petr Zelenka, Móm rodost z dobre pojmenovane sloiitosei sveta, „ Hospodai'ske noviny", 20.07.2007 (przeł . L. Engelking) 
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