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reality show –

: Jestem tak¹ sam¹ osob¹ jak by³em, ale faktycz-
nie, ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e siê sprzedajê. Cho-
dzi³o mi o to by pokazaæ siebie, wszystko jedno: na uli-
cy, na scenie czy w TVN. Zawsze chcia³em pracowaæ
z kamer¹, a ten program da³ mi mo¿liwoœæ, by robiæ to
non stop. Jestem rozczarowany scen¹ alternatywn¹ i
moje osi¹gniêcia na niej s¹ znikome; ale to inna bajka.

Hmm... z wyspy przyjecha³em przepracowany
i z poczuciem, ¿e da³em z siebie wszystko co najlepsze
i mo¿liwe w tej sytuacji.

Jeden z uczestników, Ken, stwierdzi³, ¿e dziêki spo-
tkaniu ze mn¹ dowiedzia³ siê wielu ciekawych rzeczy
o œwiecie.

Jednak wiele rzeczy, które tam zrobi³em, by³o zbyt
mocne, ¿eby pokazaæ je w telewizji, np. œpiewa³em
z ca³¹ grupa przy ognisku ,,Gwa³t”, graj¹c w³aœnie na
tym bêbenku.

To prawda, zazwyczaj jestem pokazywany jako
osoba dziwna, poszukuj¹ca – ale to i tak jest wa¿ne.

Przede wszystkim chcia³em odnaleŸæ w sobie dy-
stans do programu, nie wchodziæ w konflikty. I to mi
siê uda³o. Nie chcia³em te¿, aby program wessa³ mnie
do œrodka – ¿eby nie pobudziæ w sobie rejonów total-
nej g³upoty, które ka¿dy z nas ma. Nie by³o to wcale
³atwe, gdy¿ podejœcie do ¿ycia niektórych osób nie-
stety doœæ czêsto prowokowa³o mnie do k³ótni. Mó-
wi³em o tym do ,,kamery zwierzeñ”. Jak dot¹d ani ra-
zu nie puszczono tych wypowiedzi. To s¹ bardzo cie-
kawe materia³y, nagrywa³em je z premedytacj¹.

Dodam jeszcze, ¿e ca³kiem przydatne okaza³o siê
moje poczucie humoru. Dziêki niemu uda³o mi siê du-
¿o przemyciæ. Nawet najostrzejsze rzeczy mo¿na po-
wiedzieæ, jeœli s¹ one ,,podane” na weso³o.

Jasne, ¿e masz racje, ¿e mog³em byæ odbierany ja-
ko ,,weso³y facet z bêbenkiem”, ale w ca³oœci tego
show czujê, ¿e wyjdê pozytywnie – tak jak sam chcia³-
bym siê zobaczyæ. Czêsto jednak zachowa³bym siê
inaczej gdyby program emitowany by³ w czasie re-
alnym, gdyby g³osowali na mnie widzowie z ca³ej Pol-
ski, a nie tylko uczestnicy programu, którzy, niestety,
bywali du¿ym balastem. Chcia³em przecie¿ jak naj-
d³u¿ej pozostaæ w programie, by móc przekazaæ to, co
dla mnie wa¿ne. Zdajê sobie jednak sprawê, jaka jest
telewizja. Przewa¿nie wy³apywane s¹ emocje, rzeczy
¿enuj¹ce, romanse (romansów za wiele jednak nie bê-
dzie, bo byliœmy na diecie niskoproteinowej, która nie
sprzyja³a zainteresowaniu seksem, tak, ¿e pod tym
wzglêdem ten program to pustynia, hehe).

Czeœæ Kuba! Zaskoczy³eœ mnie mówi¹c, ¿e bra³eœ
udzia³ w reality show ,,Wyspa Robinsona” w TVN. Prze-
cie¿ twój zespó³ muzyczny ,,Eloe trans noise” daje kon-
certy na rzecz ZB, Krakowskiego Centrum Praw Kobiet
i innych niezale¿nych inicjatyw, zrobi³eœ dla ZB Dzieñ
Ziemi 2002 (Palacz w ,,£aŸni” ), jesteœ cz³onkiem alter-
natywnego teatru ,,£aŸnia” (m.in. ,,Pokolenie porno”,
,,Wœcieklizna”, ,,Tatua¿”), prowadzisz na krakowskim
Kazimierzu ,,Kawiarniê Naukow¹”, w której odbywaj¹
siê imprezy antyglobalistyczne, ekologiczne, femini-
styczne i in., jesteœ autorem takich projektów jak ,,Piel-
grzymka do miejsc œwiêtych konsumpcji”. Jak to siê
ma do wystêpu w programie, w którym
ludzie za pieni¹dze i przed kamerami walcz¹ ze sob¹
o to, kto kogo wyeliminuje, by dojœæ do fina³u, a czêsto
nawet p³acz¹, czy romansuj¹ by osi¹gn¹æ swój cel.

Ciekawe, ¿e korporacja medialna nie ba³a siê
wzi¹æ do swojego programu dzia³acza alternatywne-
go, który przecie¿ przed kamer¹ mo¿e ,,wypaliæ” coœ
niewygodnego dla systemu. Nie czu³eœ, ¿e robisz tam
za ,,dziwaka z bêbenkiem”, który ma sprawiæ, ¿e pro-
gram bêdzie barwniejszy i zabawniejszy? Czy uda³o Ci
siê przemyciæ jakieœ idee na ekran lub przynajmniej za-
szczepiæ je osobom, z którymi spêdzi³eœ sam na sam
tyle dni?

Czy nie jest czasem tak, ¿e artysta i/lub dzia³acz
alternatywny pozostaje czêsto niezrozumiany? Np. je-
den z moich dobrych znajomych mówi³, ¿e kojarzy ze-
spó³ ,,Eloe”, ale koncert mu siê nie podoba³, bo facet
wyœpiewywa³ o tym jak to zgwa³ci³ kobietê. A przecie¿
wydŸwiêk piosenki ,,Gwa³t” (o której wy¿ej wspomi-
nasz) jest dok³adnie odwrotny? Podobnie nie spotka³
siê ze zrozumieniem twój przedbo¿onarodzeniowy
happening, w którym obtoczy³eœ ¿ywego karpia w m¹-
ce. W jakim wiêc stopniu powinniœmy stawiaæ na ko-
munikatywnoœæ a w jakim na ekspresje swojej osobo-
woœci? Co artyœcie wolno zrobiæ, jakich œrodków u¿yæ,
jakie s¹ granice jego ekspresji?
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rozmowa z Kub¹ Palaczem
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KP: Có¿, na scenie alternatywnej ludzie od dawna bio-
r¹ za wiele rzeczy dos³ownie, 1:1 – dany ,,kawa³ek”
jest za czymœ lub przeciw czemuœ. Jasne, ja te¿ mam
kawa³ek pt. ,,Food not bombs”, który jest ewidentnie
przeciw czemuœ, bez podtekstów.

Hmm... mo¿e faktycznie ,,Gwa³t” powinien byæ po-
przedzony jakimœ wstêpem, by nie zosta³ Ÿle zrozu-
miany. Ale gram go ju¿ od tak dawna... Zreszt¹ mo¿na
go œci¹gn¹æ ze strony ZB i dok³adnie przes³uchaæ
i zrozumieæ, ¿e to kawa³ek o psychopacie... A ¿e przed-
stawiam to tak realnie to kwestia mojego aktorstwa.
Na pocz¹tku gra³em to bêd¹c zwi¹zany, jednak potem
zrezygnowa³em z tego, bo trudno w ten sposób graæ
na gitarze. A karp – dobrze siê po tym poczu³, to by³a
dla niego chwila, nic mu siê nie sta³o, a idea by³a piê-
kna. Jak ktoœ zabija ca³¹ wannê karpi i je potem zjada
to, dlaczego nie na ¿ywo? Musia³em potem sw¹ idee
t³umaczyæ wielu osobom. Ciekawe, ¿e protestowali
,,biedni, kochani ludzie”, którzy co roku jedz¹ karpie
na wigiliê a przestraszyli siê takiego happeningu i na-
gle okazali megaekologami.
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Malezja zupe³nie mnie zaskoczy³a sw¹ przyrod¹.
Gdy tam wyl¹dowa³em i zobaczy³em, jakie owoce siê
sprzedaje na ulicy, to stwierdzi³em, ¿e wdepn¹³em
w niez³¹ przyrodê. Kolczaste kulki ma³e i kolczaste
kulki wiêksze, takie jak dynia, ale œmierdz¹ce – owoc
duriana. Potem jad³em to na antenie i mo¿na by³o zo-
baczyæ moj¹ nieszczêœliw¹ minê, ale i tak mog³em to
jakoœ prze³kn¹æ, bo mia³em wtedy chore zatoki, wiêc
przynajmniej nie czu³em zapachu. Oczywiœcie w tele-
wizji nie da siê przekazaæ wszystkich odczuæ.

Przyroda w Malezji dostarcza³a niezwyk³ych wra-
¿eñ, np. g³osy nocnych zwierz¹t (nawet ma³a jasz-
czurka wydaje przera¿aj¹cy g³os), jadowite wê¿e.
Uda³o mi siê przez miesi¹c mieszkaæ w d¿ungli, na
podwy¿szeniu, w zrobionym przez siebie sza³asie
(nawet w Polsce w lesie trzeba spaæ na podwy¿sze-
niu), bez œpiworów, karimat – prawdziwy survival.
Wiêkszoœæ wola³a spaæ na pla¿y, bo ba³a siê dzikich
zwierz¹t. Ja tak¿e stopniowo coraz wiêkszego œwira
³apa³em, coraz gorzej spa³em, ba³em siê, ¿e przyjd¹
zwierzêta i coœ mnie uk¹si, np. w¹¿, ale mia³em du-
¿ego fuksa.

¯a³ujê, ¿e nie wiedzieliœmy dok¹d jedziemy, bo
warto by³o wzi¹æ podrêcznik survivalu, chocia¿by ¿e-
by wiedzieæ co mo¿na jeœæ. Raz omal siê nie zatru³em
– metrowa ³odyga i piêkne du¿e liœcie, korzeñ wygl¹-
da³ jak chrzan. Kole¿anka poliza³a prze³amany korzeñ
i okaza³ siê s³odki, stwierdzi³a wiêc, ¿e roœlinê mo¿na
jeœæ. Ale ja zjad³em wiêcej ni¿ ona. Fakt, przez chwilê
by³o s³odkie, ale potem zaczê³o mnie paliæ. Pewne ro-
œliny s¹ zaœ jadalne tylko przed okresem owocowa-
nia, u innych jadalny jest tylko korzeñ. Bez odpowied-
niej wiedzy i przygotowania ciê¿ko nam by³o przet-
rwaæ.

Raz znalaz³em zio³o (zapach – coœ pomiêdzy ore-
gano a miêt¹). Owady to jad³y, wiêc i my spróbowa-
liœmy. Dodawaliœmy to póŸniej do zupy i robiliœmy
herbatê. Jad³em te¿ ryby, które sam ³apa³em. Morze

okaza³o siê g³ównym Ÿród³em naszego pokarmu.
Sam las nie wystarcza³. Owszem, znaleŸliœmy raz
owoc – pandam – wygl¹da³ jak ananas, mi¹¿sz sma-
kowa³ jak marchew i kalafior w jednym. Niestety by³o
tego niewiele, a nas by³o za du¿o. 9 osób potrafi na-
prawdê du¿o zjeœæ. Raz na³apaliœmy du¿o ryb, tak aby
siê najeœæ do syta. Potrzebowaliœmy a¿ 3 kilogramy
ryb!!! Nie ma co ukrywaæ – jesteœmy kultur¹ jedzenia.
Po przyjeŸdzie z wyspy by³em wstrz¹œniêty widz¹c
w restauracji jak ma³a dziewczynka zjada kotleta wie-
lkoœci swej twarzy! Taka jest nasza kultura. I dlatego
nikt z nas, ludzi Zachodu, nie jest w stanie wy¿yæ
w takich warunkach jak na wyspie.

A najbardziej mnie urzek³o, ¿e pod wp³ywem przy-
rody przeistacza³a siê nasza œwiadomoœæ. Przyp³ywy
i odp³ywy, zawalaj¹ce siê palmy, deszcze, wiatr, s³oñ-
ce naprzemian – ci¹g³e zmiany. Wszystko mo¿e siê
zmieniæ w ka¿dej chwili – drzewo, pla¿a, morze, po-
goda. Wszystko ,,p³ynie”. Tak rozumiem buddyzm –
nie ma trwa³oœci, ci¹g³oœci. Tu, w Krakowie, przyzwy-
czailiœmy siê do tego – wiele rzeczy pozostaje nie
zmienione od setek lat. Tam nie ma czegoœ takiego.
Cz³owiek mo¿e poczuæ, zrozumieæ, ¿e jest bytem po-
œrodku zmiennoœci. To by³o piêkne. To by³o moje naj-
wa¿niejsze odczucie.

Na pewno wzroœnie zainteresowanie gad¿etami,
obawiam siê, ¿e mo¿e bêd¹ jakieœ obozy survivalowe
dla dzieci a'la Robinson. To pobudzi marketing, ale
z pewnoœci¹ czêœæ osób bêdzie chcia³a prze¿yæ przy-
godê na w³asn¹ rêkê. I tych rozumiem i popieram, dla-
tego tam pojecha³em. W ka¿dym z nas drzemie tra-
velers. Nigdy nie mia³em takiej mo¿liwoœci, ¿eby
gdzieœ pojechaæ, teraz mi siê uda³o. Dot¹d jeŸdzi³em
jedynie jako pilot wycieczek – ¿eby zarabiaæ. Myœlê, ¿e
nurt travelersów i survivalu zostanie wzmocniony.
Mo¿e pojawi siê idea przetrwania na wyspie. Taki ro-
dzaj survivalu – bezludna wyspa i trwanie na niej.

Masowa turystyka by³a, jest i bêdzie. S¹ kurorty
i cz³owiek siê tam ,,kisi”, nudzi. Co innego dzika wy-
spa. Jeœli ,,rzuciæ” tam cz³owieka to on sam nie jest
w stanie zniszczyæ wiele. Bêdzie siedzia³ na pla¿y, zje
parê kokosów, do d¿ungli bêdzie siê ba³ wejœæ, bo to
naprawdê niebezpieczne miejsce. W d¿ungli zawsze
trzeba patrzeæ pod nogi czy ciê coœ nie uk¹si lub czy
coœ nie spadnie na g³owê. A w kurortach d¿ungla jest
,,posprz¹tana”, kokosy nie spadaj¹ na g³owê.

Na szczêœcie nie jest tak ³atwo zniszczyæ d¿unglê.
Zreszt¹ dostaæ siê na wyspê te¿ nie jest ³atwo; nie ku-
rsuj¹ regularnie promy (tam gdzie byliœmy rzadko
p³ywa³y chocia¿by ³odzie). Lecz gdy cz³owiek bardzo
pragnie tego typu wra¿eñ, to poszuka i znajdzie. Nie
zatrzymasz go.

OK, przynajmniej ,,Wyspa Robinsona” odbywa siê
w ciekawszej scenerii ni¿ ,,Big Brother” czy ,,Bar”. Co
powiesz o malezyjskiej przyrodzie, o ¿yciu na bezlud-
nej wyspie?

Jak s¹dzisz, czy po ,,Wyspie Robinsona” nast¹pi
wzrost zainteresowania kontaktem z natur¹ czy tylko
komercyjnymi podró¿ami i sprzeda¿¹ gad¿etów do
tzw. survivalu.

Czy podoba ci siê to, ¿e w ten sposób, poprzez tu-
rystykê, takie miejsca s¹ niszczone, zabijana jest lokal-
na kultura i przyroda?

KP:

KP:

KP:



zielone brygady - pismo ekologów 29

wywiad

nr 10 (200) paŸdziernik 2004

Popieram idee prze¿ycia na wyspie. Lecz powinna
byæ ona wzbogacona o jej sprz¹tanie.

Ja sprz¹ta³em nasz¹ wyspê wielokrotnie.

Mój kolega mówi³, ¿e sprawa wê¿a bêdzie wa¿na.
Ja nie wierzy³em w to, ¿e ktoœ siê tym przejmie. By³em
przeciw jego zabiciu (biedny pyton w³o¿ony do skrzy-
ni przez produkcjê, pewnie ju¿ czymœ ,,nafaszerowa-
ny”, ¿eby nie uciek³). Producenci nie przewidywali, ¿e
nasza grupa go zabije i zje. Ja te¿ nie wierzy³em, ¿e to
zrobi¹ – te kruche dziewczynki, taki wra¿liwy i delika-
tny cz³owiek jak Ken. Niestety zosta³em przeg³oso-
wany 7:2. Nie by³em na si³ach obroniæ wê¿a. Sprawa
potoczy³a siê szybko. Pokazanie tego w telewizji mo-
g³o wstrz¹sn¹æ widzami. Nie dziwiê siê protestom.
W¹¿ nam w ¿aden sposób nie zagra¿a³. Mo¿na by³o go
wypuœciæ do d¿ungli, to by³by piêkny gest. £akomie-
nie siê na tê odrobinê bia³ka, jaka na nim by³a,

ZB: Dlaczego przeciwstawi³eœ siê zabiciu wê¿a na
obiad? Przecie¿ w poprzednim wywiadzie w ZB mówi-
³eœ, ¿e nie jesteœ ju¿ wegetarianinem. W czym by³ dla
Ciebie problem?
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pokaza³o, jaka jest wiêkszoœæ naszego spo³eczeñ-
stwa – pazerna, ³apczywa. Po powrocie z wyspy po-
wróci³em do wegetarianizmu, nie tykam wêdki. Chy-
ba, ¿e znów bêdê zmuszony… Kiedyœ jako dziecko by-
³em wêdkarzem, ale gdy zobaczy³em, jak te zwierzêta
w mych rêkach gin¹... Na wyspie znów wêdkowa³em,
bo nie by³o co jeœæ. To by³a moja pomoc dla grupy.
Sprawa ryb bêdzie jeszcze ci¹gniêta w programie, ale
nie mogê zdradzaæ szczegó³ów.

Stanowczo ,,terror mi³oœci”. Jesteœ mi³y to nie wy-
rzuc¹ Ciê z programu. Wszystko, by dojœæ do fina³u. To
doprowadzi³o do absurdu, w którym nie bra³em
udzia³u. Mówi³em o tym nieraz do kamery. Nie wiem,
czy to puszcz¹. To nie by³a wyspa szczytnego humani-
zmu. To by³a ewidentna walka o pieni¹dze, ale oczy-
wiœcie w ,,terrorze mi³oœci”. Liczy³o siê wiêc bycie
cool, politycznie poprawnym, nie daæ siê sprowoko-
waæ, zdenerwowaæ, bo to nie wypada – jak w naszej
neoliberalnej cywilizacji.

Na wyspie dieta by³a nie doœæ, ¿e uboga, to je-
szcze trochê md³a, nies³odka, bez przypraw, tylko tro-
chê s³ona – woda morska. Pomyœla³em, ¿e kiedyœ lu-
dzie tak w³aœnie jedli. Teraz nasze zmys³y pobudzane
s¹ tysi¹cem ró¿nych smaków. Na wyspie bodŸce sma-
kowe zanika³y, prze³yka³o siê pokarm i nie chcia³o siê
o tym myœleæ, delektowaæ, jak teraz w restauracji. Ale
tak kiedyœ ludzie jedli. Mieli inne zêby, w³osy, byli po
prostu inni. Pod wp³ywem takiej diety cz³owiek traci

zdolnoœci umys³owe, pamiêæ do dat, liczb, nazwisk.

Myœli jedynie o po¿ywieniu, jak coœ z³apaæ, upolo-

waæ... Staliœmy siê doskona³ymi z³odziejami. Gdy tyl-

ko widzia³em, ¿e ktoœ ma coœ do jedzenia... Nawet nie

wiesz, kiedy siê to dzieje, nie widaæ tego po tobie, je-

steœ wyluzowany. Teraz ju¿ siê nie dziwie, ¿e ktoœ kra-

dnie w supermarkecie, gdy jest g³odny.

Nasza wyspa na pewno nie. Na drugiej, ,,zielonej”,

wyci¹gano coœ z rafy koralowej, wiêc mog³o dojœæ do

jej uszkodzenia. Ja dba³em, by moja wyspa w ¿aden

sposób nie ucierpia³a. Nie niszczyliœmy drzew. Na-

wet, kiedy odcinaliœmy coœ zielonego, to wiedzie-

liœmy, ¿e w tym klimacie to szybko odroœnie. Sprz¹ta-

liœmy tak¿e pla¿ê, na któr¹ morze wyrzuca³o œmieci.

Robi³y to równie¿ ekipy beach cleaners zatrudnione

przez produkcjê.

reality

show

Zadajê sobie to pytanie co jakiœ czas. Ale nie co-

dziennie, by nie zwariowaæ. Jestem osob¹, która zaj-

muje siê ró¿nymi dziedzinami sztuki. Moim celem

jest, by wszystko, co robiê by³o na wysokim pozio-

mie.

Chcê byæ artyst¹ totalnym.

Wróci³em do rzeczywistoœci. Zamierzam robiæ to,

co wczeœniej. Bêdê kontynuowa³ swe projekty – ze-

spó³ Eloe, performance ,,Wytwarzanie Cennych Wspo-

mnieñ”, uczestniczê w Teatrze ,,£aŸnia”, który jest

w reorganizacji. Program mia³ mi pomóc w populary-

zacji mojej osoby. Osoby, która robi ró¿ne, cenne rze-

czy. I dziêki temu pójd¹ one w górê. Z pewnoœci¹ wie-

lu bêdzie mnie odbieraæ przez pryzmat ,,Wyspy”, jed-

nak niektórzy tylko dziêki programowi zwróc¹ uwa-

gê na to co robiê.

Wpisujcie komentarze na stronê ,,Wyspy Robinso-

na”, b¹dŸcie surowi, TVN najbardziej ze wszystkich

stacji bierze pod uwagê opinie widzów. Jeœli uznacie,

¿e moja osoba wam siê podoba, to te¿ piszcie. Byæ mo-

¿e pomo¿e mi to w realizacji innych projektów.
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W piosence ,,I believe” œpiewasz, ¿e wierzysz, i¿ is-
tnieje taka planeta, na której normalnoœci¹ jest to co u
nas jest szczytem humanizmu. Jak¹ planet¹ by³a dla
Ciebie ,,Wyspa Robinsona”?

Wracaj¹c do jedzenia, wyjecha³eœ z miejsca, gdzie
pó³ki sklepowe uginaj¹ siê od jedzenia. Czy faktycznie
trudno by³o na wyspie o tak bujnej przyrodzie o po-
karm? Wspomina³eœ, ¿e coœ siê zmieni³o w twym po-
dejœciu do jedzenia.

Czy przyroda wyspy ucierpia³a wskutek realizacji
tego programu?

Œpiewasz ,,Œwietlicki, ty nigdy nie bêdziesz S³owac-
kim”. A kim chce byæ Kuba Palacz, czy udzia³ w

zmieni Ciê?

Jak wiêc zamierzasz wykorzystaæ popularnoœæ
zdobyt¹ dziêki udzia³u w ,,Wyspie Robinsona” do po-
pularyzacji ekologii, praw cz³owieka i pokoju?

Co chcia³byœ jeszcze powiedzieæ naszym czytelni-
kom?
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Kraków – Kazimierz, 28.9.2004
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www.zb.eco.pl/eloe.jpg i http://www.zb.eco.pl/koncert.htm
www.zb.eco.pl/muzyka/eloe
Justyna Jaszke, , ZB nr 2 (170)/2002, luty
2002, str. 32 – 33, www.zb. eco.pl/zb/170/o_zb.htm

Kuba mówi, Kuba pyta


