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Z Petrem Zelenką rozmawia Roman Pawłowski 
w"pćłpr c:a JustynJ Wodllsławsk 

W Pradze na Malej Stranie stoi rzeźtia twojego P,rzyiaciela Davioa 
Cemego przedstawiającą dwóch facetów, którzy ikaj~ na kontur 
Republiki Czeskiej. P.enisy są ruchome, za pomocą SMS-a można wysrać 
hasło, które figury wy~ikaj~~'w Polsce autor miałby P.roces gdowy, a tu 
cisza. 
David bardzo by chciał, żeby go zamknęli za tę pracę. To jeden z niewielu 
aeskich artystów, którzy rura ją się prowokować publianość. Niestety, 
niezależnie od tego, co zrobi, jego akcje przechodzą bez echa. 

Nie ma. Dla nas nic nie jest święte. Ani Kościół, ani historia, ani my sami 
nie jesteśmy dla siebie święci. 

To prawda. Twórca musi tworzyć w opozycji do aegoś, a jeśli nie ma nic 
świętego, to nie ma od czego się odbić. Swięte są pieniądze, ale nie do 
konca. Przede wszystkim jednak świętością w Czechach jest komfort 
życia. Jeśli ktoś zaatakuje komfort i wygodę, Czesi wyjdą na ulice, 
inaaej nie. 

To tata. Potrzebowałem na początku filmu sceny pokazującej, że 
bohater ma kłopoty z pamięcią, bo pali nałogowo marihuanę. Na końcu 
miał zapomnieć, że ma dziewczynę. Szukałem czegoś równie ważnego 
i nieprawdopodobnego.„ To niech zapomni hymn· - powiedział tato. 
Wyszło bardzo dobrze, ludzie się śmiali. Możliwe jednak, ie za dziesięć 
lat wzruszą ramionami. 

Musisz pamiętać, że rozmawiasz z cynikiem i moje spojrzenie na 
rzeaywistość jest wykrzywione. Powiedzialbym, że te sprawy nie 
mają dla nas znaczenia. Jeśli ktoś powie, ze Czesi to gówniany naród, 
nie będzie większego skandalu. Ale jeśli podniosą ceny benzyny, o, to 
będzie problem. Bo to wpłynie na komfort życia. 

Przez parę dni patrzyłem na demonstracje z okien FAMU (Praskiej 
Akademii Filmowej). Byłem wtedy na IV roku, ale w żaden sposób 

nie angażowałem się. A potem było kilka dni wolnego i wyjechałem 
z miasta. 

fi. '. 

Ale w partii nie byli. Mama pracowała 30 lat w telewizji i brak partyjnej 
legitymacji mocno komplikował jej zycie. Tata miał łatwiej, pracował 
jako scenarzysta w studiu filmowym w Barrandovie, gdzie nikttego nie 
wymagał. 

.: . . 
Dość dobrze, ale auliśmy ciągłą niepewność. Moi starzy z samej pensji 
nie mogli się utrzymać, ratowały ich honoraria za scenariusze. Zawsze 
istniała groźba, że je51i napiszą coś polityanie niepoprawnego, to 
przestaną pisać w ogóle. Oni sami w latach 70. kryli ludzi, którzy byli na 
indeksie. Przemycali ich scenariusze pod swoimi nazwiskami. 

Mama była kierownikiem literackim w czeskiej telewizji. Znajomy 
przynosił scenańusz i prosił: no to się pod tym podpisz. Wiedzieli tylko 
ona i jej szef. Nawet reżyser nie wiedział. 

To byli scenarzyści 
i reżyserzy, którzy 

'• 
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gdzieś coś podpisali, na przykład Kartę 77, i dostali zakaz publikacji. 
Był wśród nich FrantiSek Pavlieka, który po 1989 roku został szefem 
Czeskiego Radia. Przychodził tez Jan Moravec. owaesny mąż Marty 
Kubifovej, reżyser. W 1967 roku nakręcił wspaniały film Człowiek, 
którego cena ro5ła - o ałowieku, któremu znany malarz po pijaku 
wytatuował na plecach obraz. Malarz umiera I ałowiek przechodzi 
na własność muzeum. To była opowieść o utraconej wolności, bohater 
zmieniał się w eksponat pokazywany na wystawach, I za ten film 
Moravectrafił na indeks. 

Skąd. Przychodzili do nas do domu, a ja nie mogłem nawet wiedzieć, 
jak się nazywają. Wymyśliłem więc dla nich przezwiska, na przykład 
Wujek z Pieskiem. Potem, jak miałem 1 O ay 12 lat, zacząłem się 
zastanawiać, jak ten człowiek własciwie się nazywa, kto to jest. 
Pytałem rodziców, a oni na to: słuchaj, lepiej nie rozmawiajmy, żebyś się 
niechcący nie wygadal Powiedzieli mi prawdę dopiero po rewolucji. 

Wcale nie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby to były nieznane 
filmy. Problem w tym, ze jeden - baśn Trzy orzeszki dla Kopciuszka 
- odniósł oszałamiający sukces, był pokazywany na całym swiecie pod 
nazwiskiem mojej mamy, chociaż scenariusz napisał Frantisek Pavheka. 



Dla mnie było to nie do 
przyjęcia. Uważam, ie prawo 
autorskie jest ważniejsze niż 
dyktatura. 

Generalnie starsi ludzie w naszym społeaeństwie nie cieszą się 
szacunkiem. U nas wszystko mierzy się pieniędzmi, a ci, którzy 
najwięcej zarabiają, są w wieku 30-50 lat. Starsi się nie liaą. Poza tym 
starzy ludzie doskonale nadają się do karykatury. Ich cechy charakteru 
są tak wyraziste, ie bardzo łatwo znaleźć dla nich skrót artystyany. 

Jest w tym trochę osobistych doświadaeń. Rodzice nie byli dla mnie 
autorytetem, bo nie widziałem między nimi szacunku. Podobało mi 
się to, co robili zawodowo, ale ich związek był do niaego. Kiedy byłem 
nastolatkiem, chciałem. żeby się rozwiedli, ciągle im to proponowałem. 
Mój bunt wyrastał ze sfery emocjonalnej, a nie polityanej ay 
zawodowej. Coś z tego przeszło także na moje życie, bo na poaątku 
moje związki były równiez nieudane i nietrwałe. 

Tak. 

Nie zapominaj, że występy na bankietach to bunt ojca przeciw żonie, 
która chce go zdominować. Dlatego deklamuje kroniki i wiąże się 
z młodszą dziewayną. 

No tak, robią sobie z niego jaja. Gdyby jednak jego małżeństwo było 
szaęśliwe, nigdy by do tego nie dopuścił. 

Znam bardzo wielu ludzi w moim pokoleniu, których rodzice me 
tworzyli udanej pary. Z różnych zresztą powodów. Moi rodzice na 
przykład należą do generacji wojennej. Tacy jak oni brali ślub w łatach 
50. po to, aby obronie się przed cięzkim żydem. Byli zdecydowani 
wytrzymać ze sobą w kazdych okolianościach, bo me mieli wyboru . 

• •I • • 

Rzeczywiście, w 1998 roku, kiedy kręciliśmy Samomych, mieliśmy 
po 30 lat i wielu moich znajomych było samotnych albo tkwiło 
w chorych związkach. Pierwotnie miał to byc dokument o ich zydu, 
z autentycznymi wypowiedziami, ale w końcu powstała z tego fa buła. 
Od tego aasu jednak duzo się zmieniło. Wielu ludzi znalazło swoich 
partnerów życiowych, więc nie byłem dobrym prorokiem. 

Bo to nie są jej włosy (śmiech). Poważnie mówiąc, problem tkwi 
raaej w tym, że ludzie nie potrafią dla siebie nic poświęcić. To jest 
konsekwencja braku wiary, braku religii. Jeśli nie masz ideału, nie 
możesz się po~więcić dla drugiego. to logiczne. 

Kiedyś rzeayw1ście nie aytałem, o wydarzeniach politycznych 
dowiadywałem się od majomych. Teraz jest z tym lepiej. 

Bo polityka jest skompromitowana. Polityką powinni zajmować się 
wykształceni ludzie, tymaasem w praktyce to, kto nami rządzi, jest 
sprawą przypadku. Parę lat po rewolucji polityka była aymś pięknym 
i szlachetnym, warto było się angażować. bo za tym stały ideały. Ale 
od aasu kiedy nastąpił rozpad Czechosłowacji, polityka stała się aym~ 
wstydliwym. Dzisiaj sprawy zaszły tak daleko, ie o polityce nawet się 
nie dyskutuje. Nie ma filmów ani sztuk polityanych, bo ludzie uznają to 
za stratę aasu. 

Być może będziemy musieli zrobić jeszae jedną rewolucję. Ale na razie 
nam się nie chce. Rewolucji potrzebny jest Jakiś ideał, a nam brakuje 
ideałów. Trudno, żeby powstała opozycja, kiedy nie ma wizji. W tym 
Che Guevara był świetny- jego ideał był nie do zrealizowania, ale go 
przynajmniej miał. 



Guzikowcach to ludzie wycofani i bierni? 
Mam nadzieję, że kiedyś napiszę histońę o bohaterach aktywnych, ale 
to nie mogą być Czesi. 

Nie wiem. Ciężko jest w ogóle znaleźć bohatera naszych aasów. Każdy 
scenarzysta go szuka. Amerykanie mają łatwiej, pod tym względem 
wojna w Wietnamie jest absolumie genialna, tam masz na każdym 
kroku bohatera. 

Taaak, jako pomoc medyana. Typowo aeskie podejście: spokojnie, 
powolutku, my tylko bandażujemy rannych. To oaywiśde bardzo 
pięknl', ale żadni z nas bohaterowie. Mam w planach scenańusz 
o zderzeniu Czechów z prawdziwym konfliktem. Akcja rozgrywa się na 
Kaukazie w 1994 roku, bohaterami są aescy wodniacy, którzy spływają 
tratwą po jednej z rzek i nagle budzą się w samym środku wojny 
w Czeaenii. Jeden z nich wmiesza się w konflikt i stanie po stronie 
bojownikow. 

Petr ciągle zastanawia się nad tym, ay gorszy jest świat wokół niego, 
ay on sam. Jana, jego dziewayna, mówi mu, że szaleństwo nie jest 
dookoła niego, ono jest w nim. Dochodzi więc do wniosku, ie lepiej 
będzie dla świata, jeśli się usunie. 
I. 

Ale moi bohaterowie tacy są. nic na to nie poradzę. 

Moja matka jest taka. 

Stale to robi. Była zawsze aktywniejsza i bardziej egoistyana od ojca. 

Pieniądze nie były najwainil'jsze, wazne było, ie wzbudzała w rodzinie 
strach przed światem zewnętrznym. Decydowała o tym, aego mamy 
się bać. W ten sposób stała się przywódcą. 

Mieliśmy się bać utraty pracy, samotności, rozstania. Powinniśmy się też 
bać obcych ludZJ. Nasza rodzina była w związku z tym mało towarzyska. 

No tak, ale to byli raaej znajomi ojca. To on przyciągał ludzi. 

Dużo. Na przykład dość szybko się ożenHem, do dziś nie wiem dlaaego. 
Chyba myślałem, że ałowiek musi się ożenić przed dwudziestym 
piątym rokiem życia, żeby nie zostać sam. A to przecież kompletna 
głupota. Do dziś mam też wszaepiony przez matkę lęk przed 
przyszłością. Choóaz nic się takiego w moim życiu nie wydarzyło, 
żebym musiał się lękać o jutro. Nigdy nie przeżyłem nędzy, mam dobrą 
pracę. 

To też. Na poaątku lat 90. miałem wiele szaęścia; kiedy przyszła 
rewolucja, końayłem studia. miałem dwadzieścia parę lat, to był 
naprawdę świetny moment, aby wystartować. Szybko zaaąłem 
pracować w filmie i po paru latach przyszedł sukces Guzikowc6w. 
Miałem trzydziestkę, mój film był wyświetlany na całym świecie. 
Myślałem, ie tak już będzie zawsze, będę Iść tylko w górę i w górę. 
Okazało się, że jest inaaej: osiągasz pewien poziom i wyżej już nie 
można. W pewnym momencie przestaje ci to wystaraal 

Problem młodego pokolenia polega moim zdaniem na aym innym: 



---~lnYm.· ladzlesąDSJpańłg6rą infonnacj. Tak nie 
małnat/ł. Jdi dlG!SZcołsensowmeRllJi(.musiszwyznmJtsobłe 
grankt nitwledzy. Je§I Wiesz za dum, przeSliJesz być aktywny. 

Co to jest wyKig SZCZUIÓW7 

A, jasne. Po czesku nikt tak nie mówi. Sam widzisz, ze to nie jest dla nas 
temat.Jut piędzej na bohatera wzłąłbym dziennikarza, w kotku żyjemy 
w epoce Informacji. Bardzo Interesuje mnie styk mediów I polityki, na 
przykład teoria, że CNN decyduje o tym, o której godzinie Ameryka ma 
zaatakował jakli kraj. Chodzi o to, żeby trafil z relacją na tywo w porę 
największej oglądalności. 

Interesują mnie paradoksy. ChcielMly kiedyś nakręcił film, którego 
absolutnie nie można byłoby pokazać w telewizji. Miał przypominał 
obraz z ekranu telewizora, w którym ktoś nieustannie przełącza kanały: 
fragment wladom~, kawałek dramatu psychologianego, trochę 
golfa, a pomiędzy tym wszystkim reklamy. Widz nie miałby pojęcia, 
co się dzieje. Ale nie malazłem dobrego tematu, który by to wszystko 
połączył. 

l.e mną tak jest W Czechach w ogóle nie ma ciśnienia na karierę, 
bo ludziom żyje się wygodnie. A jak dodasz do tego, że są leniwi, to 
wykluaa.wyśdg szczurów~ Poza tym nie mamy w Pradze biurowców 
jak wy w Warszawie. 

Tak, i to jest moje największe rozaarowanle. Ktoś powiedział, 
że stajemy się ludtmi, przed którymi ostrzegali nas nasi rodzice. 
W kwietniu byłem na wakacjach na Kubie, przypadkiem spotykam 
mojego kumpla, muzyka, który był tam z żoną na urlopie. Usiedliśmy, 
zapaliliśmy cygara I wpadliśmy na pomysł, żeby zrobił rewolucję 
w Czechach. Ale na odległość, bez wyjeżdżania z ciepłych krajów. 
Prawda, że piękna idea? 

Z gamka sterczy łyżka Piotr jak zahipnotyzowany sięga po niQ 
i podnosi do góry. Z łyżki zwisa ociekające mlekiem paSIT'{) 
włosów. Odskakuje z krzykien tak jakby zobaczył odcięty 
frognent ludzkiego ciała. Cofa się nie odrywając wzroku od 
garnka z wlosC111i sięga po słuchawkę wybiera nt.mer. Z głośników 
wali jakiś kosmiczny grl!OOt rockoweg iffu, (Ministry, Vader, 
Metallica...) „ Telefon• to cmyłkowo wy zystany pilot od 
wznricniacza. Przez chwilę kurczy się przygnieciony ciężarem 
decybeli, patrzy na fałszywy „telefon" ciągle trz.}1Tl111y w ręku 
wyłącza ruzykę. Sięga tym razffTI po prawdziwy telefon który nie 
wiedzieć czenv znajduje się w pustej koktajlowej szklance .. 
Dtwi.ęk pracującego na najniższych obrotach odkurzacza 
przybliża się wraz z ITrJjaczącq w „żaluzjr:Mej poświacie 
„dziuplą M.Jchy" Dzwonek telefonu w .dziupli lłlchy". Telefon 
f1Jchy rro dzwonek z ITJJ] Raduzy (nie wien jeszcze co) M.lcha 
leży nagi obok pracującego odkurzacza. Wkol:o porozrzucane 
różne końcówki. Jeżeli jest IOOżliwo orgia z odkurzaczen to 
pozostałości takiej orgii właśnie oglqdC1TIJ w pokoju M.Jchy. Być 
IOOZe seks miał miejsce w perwersyjnym trójkącie z LlflY"'rJlką. 
Wokół sutek !łlchy czerwon~ ślady po zassanym odkurzaczu mczym 
.rrol inki". Micha zbiera się z dywanu wyłącza odkurzacz. 

Kac lękowa histeryczny - stan rozkładu M.Jcha - wstyd 
- rooralniak rozdrażnienie - „dzwonisz żeby się nabijJć"?. 
W czasie rol!OOWJ !łlcha sprząta nerwowo gadżety. Scena 
o podpieraniu ślepego przez kulawego - Z#IIAST dystansu 
ż ukojenia w dystansie do cudzej histerii wzajerme zarażanie 
się i lfl1Tl1cnianie psychozy. łfetafizyczny lęk ze szczotki, 
wstręt przezwyciężany płaczffTI. Tysiące potknięć. M.Jcha 
przykrywo, chowa upycha po kątach rzeczy 

PIOTR (szeptE:!ll) Cześć, tu Piotr. 
MUCHA Piotr? (akcja) Dlaczego dzwonisz tak wcześnie? 

PIOTR Chodzi o włosy. Nie wiesz czasan.. 

MJCHA 

PIOTR 

MUCHA 

PIOTR 
rłJCHA 

PIOTR 

O jakie włosy? 

Włosy Jany. 

Coś ty? Nie jestem wariatem. Ściągnąłem je ze 
szczotki. Sam dobrze wiesz, że baby zostawiają na 
szczotkach niezliczoną ilość 1vłasnych 1vłosów. 

Myśl alem, że obciąłeś jej 1vłosy. 

Aha. 
Jakiś problem? Nie masz zaufania do tej rretody? 

Mam. Ale co będzie później? 

MJCHA Przecież chcesz, żeby do ciebie wróciła. 



PIOTR To fakt, ale nie w ten sposób. 
MUCHA Ten jest sprawdzony. 

PIOTR Chcę, żeby do mnie wróciła, ale ze względu na 1111ie, 
a nie dlatego, że obcią łem jej włosy . 

M.JCHA Musisz zdążyć to zrobić w ciągu 24 godzin . Więc masz 
trochę roboty. 

PIOTR Aha, OK. 

Piotr spala włosy liście jabłoni (f/lJsa smrodu d.YfTl/) MIEJSCE 
GDZIE SIĘ POZNAU f.IJSI BYĆ OOJEOIANE {jakiś wariant budki 
-toaleta? (kfdzial intensywnej terapii, rnże po prostu budka? 

Dzwoni telefon, to JANA - ładna, energiczna kobieta (kolo 
30-tki). Widzimy ją przy telefonie po drugiej stronie sceny. 
Obok niej kręci się Alesz, aktualny partner. Kręcenie się 

Alesza to wyraz bezradności. Alesz nie wie jak się powinien 
zach<Mrit a niejasne sytuacje {XMOdują u niego stan deprywacji 
objooający się .kręceniem się" . Trzeba coś zrobić ale co? 
Jest to jakaś rytmiczna seria czynności powtarzająca się stale 
a będąca CZjfTIŚ W rodzaju 11 lwiego spaceru W klatce• - na<frliar 
energii którą nie wiadaoo co robit. Np. Siada na fotelu, 
wstaje, podchodzi do okna, wraca, siada na fotelu itd.Albo 
- regularny prawie autaootyczny roch chodzenia wokół fotela 
(trochę jak Dulski idący na kopiec) Jest w przeciwieństwie do 
Jany karpletnie ubrany (skórzana kurtka, rnże też skórzane 
sarochodowe rękawiczki) Wygląda to jakby się ubra~, żeby 
pojechat do Piotra i ITll .nastukat•, ale czeka na wynik romr;wy. 
W Janie nie f/lJ złości jest politowanie i protekcjonalny ton 
nmki pouczającej dziecko. Piotr nie bardzo rnże nie uWlać 
się" do .naczynia", jakie f1lJ podstht'O Jana. Jana f/lJ przewagę 
osoby aktywnej, idącej za siłą podjętej decyzji, to przewaga 
osoby, która pierwsza zadała cios. Janie udaje się ustawić 
Piotra na pozycjach skarconego uczniaka. Piotr tłtJOOczy 
się i histeryzuje właśnie jak dziecko przyłapane na CZ)'TTIŚ 
wstydliwym i niedozwolonym. Nie trzym .klasy•. Janę przepełnia 
satysfakcja osoby, która potwierdza słuszność swojego wyboru. 
Powinna równocześnie COŚ ROBIĆ co absolutnie wywala całą ideę 
powrotu albo jakiś sygnał penversji albo K(JITR(JU. 

JANA Piotr? 
PIOTR Jana! Właśnie chciałem ciebie ... 

JANA Piotrusiu ... Kanpletnie nie mogę zrozumieć, jak mogłeś 
zrobić coś tak ohydnego.„ 

PIOTR Co taki ego? 

JANA Dzieci cię widziały. 

PIOTR Jakie dzieci? 

Rozpaa w pampersach . 



KOBIETY 

Panie wystrojone niesłychanie 
krążą wokół mnie od świtu 
W uszach mnóstwo ozdób im się rusza 
piękne cacka z malachitu 

Damy odwrócone półksiężyce 
świecą w Rzymie w Barcelonie 
Czarne wonne sezamowe świece 
płonę gdy w ciemnościach tonę 

Kiedy jutro padnę trupem 
przykryjcie mnie Uccioliną 
Tańacie dziarsko i z przytupem 
przysypcfe mnie ciepią gliną 

Cześc oddajcie Rozścielajcie 
wszystkie łóżka A potem buźka! 

Damy wrzosowiska i polany 
Panie migotanie mchu 
Życie tylko teraz przeżywamy 
potem może braknąć tchu 

Gdy odwalę kitę cudnie 
wyślijcie mnie na południe 
Czeski eksport kawał chłopa 
niech podziwia mnie Europa 

Cześć oddajcie Rozścielajcie 
wszystkie łóżka A potem buźka! 

aktor, reżyser teatralny i filmowy, autor 
scenografii do większosci zrealizowanych przez siebie sztuk teatralnych. 
W sezonie 1997/1998 stworzył scenografię i wyrezyserował nagrodzoną na 
Festiwalu Komedii w Tarnowie sztukę rzysztofa Jaworskiego 5zeherwda, ayli 
disarpolo live wyróżnioną Ził rezyserię w Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współaesnej. W I 999 roku napisał Hamleta - oniryany, postmodern
istyczny, skecz sceniany, w którym rak stwierdziła krytyka: . pastwi się nad 
przejawami współaesnego zycia teatralnego i poprzez grę konwencjami 
streszaa w zabawny sposób historię estetyanych fascynacji najc1ekawszym1 
zjawiskami w zakresie mód i poetyk teatralnych~ Dramat został wystawiony 
w Teatrze Korez w Katowicach, a w dwa lata poźn ej został zrealizowany 
w reatrze Kl we Wrocławru gdzie został bardzo przychylnie przyjęty przez 
publianość i krytykę. 

W roku 2001 wyreżyserował w Katowicach SztukęYasminy Rezy w opinii 
recenzent w jedną z najciekawszych artystyanie polskich realizacji tego 
dramatu. ' · 

W latach 2000-2003 zrealizował swój aurorski film dokumentalny Dworcowa 
Bo/lado którego tematem jest iycie bezdomnych dzieci na moskiewskich 
dworcach . Film został nagrodzony na Krakowskim Festiwalu Filmowym 
nagrodą jury dla . najlepszego producenta polskich filmów krótkometrazowych 
1 dokumentalnych - jako wyraz uznania, wielkiej I twóraeJ pracy". W listo
padzie 2003 roku Dworcowa Ballada wzięła udział w pokazach festiwalowych 
International Oocumentary Filmfestival Amsterdam w na1'baltlnej presuzowej 
sekcji festiwalu Rdlecting lmageJ będącej.międzynarodową panoramą filmów 
dokumenralnych uznanych autorów, których filmy zrobtly furorę na innych 
festiwalach~ Film znalazł się tam obok filmów ałonkow jury sekcji konkur
sowe1 festiwalu (Bob Connolly, Jay Rosenblan) I tak uznanych twórców jak Lars 
von Trier 1 Oliver Stone. 
Dwonowa BoOado zdobyła Grand Prix FIPA O'OR 2004 w sekcji - Grands repon
agt'S et Fai de sodete (dokument na tematy aktualne) oraz FIP 2004 Prix du 
Jury des Jeunes Europeens (nagrodę Jury Młodych Europejczyków) na Fesuval 
International des Programmes Aud1ovisuels (Mrędzynarodowy Festiwal 
Progr mow Audiowizualnych) we Franq1 (2004). 
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