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WOODY ALLEN 
fot. Sygmurick Ma i11w11 

WOODY ALLEN (wł. Allen Stewart Konigsberg) ur.J grudn ia (nie-

dzieła) l 935r. w Brookly nie, amerykańskj r żyser filmowy, aktor, 

scenarzysta, pisarz. Karierę rozpoczy nał jako au tor skeczów i komik 

estradowy. Dziś uchodzi za jednego z najbardziej oryginalnych twór-

ców kina. Sławę przyniosły mu takie filmy jak: Annie Hall, Manhat-

tan., Zelig, Purpurowa róża z Kairu. Allen jest również autorem tek ·-

tów satyrycznych, publikowanych głównie na łamach New Yorkera , 

New York Timesa, Playboya. Powstały z tego trzy tomiki, dwa z nich 

ukazały się w Polsce: Skutki uboczne (1991, Inter Esse) oraz Bez piór 

( 1992, Phantom Press). W tym samym roku, kiedy zaczął pisać 

do New Yorkera wystawił pierwszą sztukę - Nie pijcie wody ( 1966) -

pomyślaną jako prosta, komercjalna komedia broadwayowska. W la-

tach sześćdziesiątych powstały również dwie jednoaktówki Śmier( 

i Bóg. Zagraj to jeszcze ra<", Sam - sztuka teatralna, pochodzi z roku 

1969, a trzy lata później n akręcono jej filmową wers.i (scenariusz: 

Woody Allen, reżyseria: Herbert Ross) 

W 1977 roku Allen stał się bohaterem komiksu lnside Woody Allen, 

docierającego do kilkudziesięc iu krajów. Kom iks, rysowany z braku 

czasu przez wynajętego rysownika, ale często z tekstami Allena, pod-

kreślał mitologiczny status "Woody' ego". 



(fragment wywiadu z WOODY ALLENEM) 

( ... ) zawsze chciałem pisać dla teatru." 

"Poważny autor teatralny ?" 

"Właśnie, jak Eugene O'Neill, Strindberg, Czechow, tych podzi

wiam. Kiedy byłem młody nie traktowałem kina poważnie, istniało 

ono mimochodem. Prawdziwą przyjemność sprawiał mi wtedy 

Arthur Miller, Tenesse Williams, i myślę, że to ukształtowało mnie 

po dziś dzień. Zacząłem po prostu pisać wierząc, że jakoś tam dotrę 

do teatru. Mogłem jednak pisać jedynie rzeczy komiczne i były one 

od razu kupowane przez pisma, kabarety, później przez telewizję ... " 

"Ile miał Pan lat zaczynając ?" 

"Szesnaście." 

"Jak to się robi mając szesnaście lat ? " 

"Przychodziłem ze szkoły do domu, siadałem przy stole kuchen

nym i pisałem coś śmiesznego - epigramy, absurdy, małe teksty. 

Wysyłałem to do gazet, a one drukowały od razu prawie wszystko. 

Co dwa, trzy dni coś się ukazywało. Potem, po paru miesiącach napi

sał do mnie agent z Nowego Yorku, ja żyłem w Brooklynie, i podpi

sał ze mną umowę na 25 dolarów tygodniowo. To było na ówczesne 

czasy strasznie dużo pieniędzy. Tak też w końcu jeździłem kilka razy 

w tygodniu, po zajęciach w szkole, kolejką na drugą stronę, do No-

wego Yorku, gdzie w biurze tego agenta pisałem te śmieszne kawałki. 

Niedługo otrzymywałem sto dolarów tygodniowo i pracowałem cały 

czas, właściwie od szesnastego roku życia tylko pracowałem. Mając 

dwadzieścia lat zdecydowałem się, nie wiem ki diabeł mnie do teo-o b 

zmusił, samemu przedstawiać swoje rzeczy w kabarecie. Miałem 

od razu sukces i dalszych sześć kabaretów złożyło mi propozycje." 

I tak szło dalej, teatr chciał od niego czegoś śmiesznego, zgłosili się 

producenci filmowi, i wciąż odnosił sukcesy jako komik - "komicz

ność stała się kluczem do wszystkiego, otworzyła mi wszystkie 

drzwi, uczyniła mnie pełnym sukcesu". Ponieważ nie chciał zrezyg

nować z "sukcesu" i z "pieniędzy", pozostał przy tym, czego właści

wie zupełnie nie chciał. 

Uwięziony, zrozpaczony komik. Nikt nie chciał od niego niczego 

poważnego, a kiedy później, dobiegając pięćdziesiątki, jednak "spo

ważniał" zbierał najpierw tylko "odmowy, negatywne krytyki". Da

wano mu rady, aby powrócił do swojego komicznego warsztatu. 

W końcu jedynie w Europie zaakceptowano, uhonorowano "spoważ

nienie" Woody Allena. W Ameryce nie wolno wypaść z roli, a już zu

pełnie nie z roli komika. ( ... ) 

Siegfried Schober ("Die Zeit") 

Tłumaczyła z niemieckiego Hanna Groniecka 

druk w : "ŁAD" 10/1986 



WOODY ALLEN w roli Allana Felixa w filmie "Zagraj to jeszcze raz, Sam" 
1972 r„ rl'ż..H.Ross. Fot.Doc.Pele!Stills. 
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( ... ) W 1972 roku powstał również film Zagraj to jeszcze raz, 
Sam, adaptacja udanej sztuki teatralnej Allena. Sam Allen twierdzi, 
że nigdy nie zamierzał przerabiać swoich sztuk na filmy i uważa, 
że są czymś innym. Być może reżyseria Herberta Rossa sprawiła, 
że jako film jest to komedia dość konwencjonalna. Bohater Allena 
znajduje się w dość realistycznym otoczeniu, a narracja rozwija się 
bez niespodzianek, umożliwiając pełne sympatii wyczucie postaci. 
Allen gra Allana Felixa, rozwiedzionego krytyka filmowego, który 
mimo niepowodzeń z kobietami znajduje upragnioną romantyczną 
miłość, dość niefortunnie, u żony swego przyjaciela (gra ją Diane Ke
aton). Trenowany w sztuce uwodzenia przez swój ideał "twardego fa
ceta" - ducha Humphreya Bogarta - Felix osiąga w końcu pewnego 
rodzaju satysfakcję po prostu "będąc sobą". Jest to dziwna wersja fil
mu o "męskich kumplach" - przyjaciel nie chce odbierać ukochanej 
najlepszemu przyjacielowi - i oferuje łagodniejsze rozwiązanie prob
lemu romantycznej miłości niż to, jakie Allen tolerował będzie 
w przyszłości. Z dziszejszego punktu widzenia zwraca uwagę położe
nie większego nacisku na związki między bohaterami i ich analizę 
w oparciu o intrygę, której nie poświęca się dla efektów komicznych. 

Allan Felix jest pierwszym "typem" charakterystycznym dla Woody 
Allena, choć pewne cechy charakterystyczne pojawiają się dopiero 
później: mógłby go przekonywująco grać także inny aktor (i rzeczy
wiście w londyńskiej inscenizacji rolę tę objął Dudley Moore). 
Wszystkie postaci przemawiają w stylu wypracowanej żartobliwości, 
odziedziczonym z nocnego klubu. Większość najlepszych momentów 
wiąże się z monologami Allena (co jest nawrotem do estrady): "Nie
nawidzę przypadkowych spotkań, kiedy dziewczyna się na mnie gapi. 
A co będzie, jak zacznie się śmiać albo wrzeszczeć? Czy zdarzyło 
się, żeby jakakolwiek dziewczyna reagowała śmiechem lub krzy
kiem? Owszem, raz. Ta mała ze szkoły w Brooklynie podeszła 
do drzwi , zobaczyła mnie i zemdlała . . . ale była osłabiona dietą". 
"Gdybym tylko wiedział, gdzie ten mój cholerny psychoanalityk spę
dza wakacje. Gdzie oni jeżdżą co sierpień? Opuszczają miasto. Każ
dego lata Nowy York pełen jest ludzi wariujących aż do Święta Pra
cy."( ... ) 

Graham McCann, Woody Allen, "bis"1993,s.79,80. 
Przełożył Andrzej Kołodyński. 



WOODY ALLEN i DIANE KEATON w fil mie "Zagraj to jesLCLe raz . Sam". 1972 r„ 
rei. H Ros„. Fot. Doc. Pele/S til Is. 

( ... ) W filmach Allena powracają trzy typy kobiece : 
1. "Kastratorka" ( ... ) Usidla, przygniata i up karza allenowskiego 

mężczyznę, czyniąc z niego znerwicowanego impotenta; 
2. "Wolny duch" ( ... ) Pociąga mężczyznę, fascynuje go i wytrąca 

z normalnego toru, czyniąc niezadowolonym z życia namawia do zer

wania z konwencjami. 
3. "Czuła realistka" ( ... ) Jest metodyczna, op ieku ńcza, wyzbyta 

egoizmu. Widzi sytuację taką, jaka jest naprawdę i stara si ę ocal i ć 

allenowskiego bohatera dla normalnego świata. 
( ... ) Wszyscy bohaterowie Allena kieruj ą s ię ty m gwałtownym 

poszukiwaniem szczęścia i prawdy ; szukają prawdziwej miłośc i, mo
ralności przystającej do życia, autentycznego szczęścia . Od s~emie/a 

do intelektualisty, inspiracja zawsze była oczywis ta: życie powin no 

być lepsze. 
Allen wyjaśniał: "Moje filmy mają pewne stałe tematy. Na począt

ku zajmują się największą ze wszystkich trudności - stosunkami mi
łosnymi. Wszyscy mają z tym do czynienia. Ludzie al bo kochają, 
albo zakochują się, odkochuj ą, szukają miłośc i, próbują jej unikać . 

Boże, są miliony odmian. Potem zaczyna się problem z wzaj emną 

komunikacją. Chodzi o to. co się okreś l a jako zależność. Zawsze jest 
to związane ze strachem. Zależność i strach ręka w rękę idą uli
cą.Właśnie dlatego życie jest bolesne". (Hot Press. 6 V 1988) 
Należy jednak odnotować , że niewielu ludziom udało ię to bolesne 

życie uczynić tak niebywale śmieszny. "Ten świat jest komedi ą dl a 
myślących i tragedią dla czujących" - pisał Horace Walpole. W wo
im dziele Allen znalazł sposób połączenia obu tych postaw w twór
czym napięciu odbijającym świat jednocześnie kom iczny i lragiczny. 
Allen jest swoim własnym Don Kichotem i Sancho Pansą, błaznem 
wyklętym i zarazem boskim. To właśn ie podstawa jego oddziaływa

nia jako komika, rzucająca cień na zabawne sztuczki, ale i rozj aś n i a

jąca ponure myśli. ( ... ) 

Graham McCann, Woody Allen, "bis" 1993 , s.1 06,223,224. 
Przełożył Andrzej Kołodyńsk i . 



H MPHREY BOGART i MARY ASTOR w fil mie " SOKÓŁ MALT ŃSKI", 
194 1 r .. reż. i. Huston. 

GAP 
( ... ) Woody Allen jest niewątpliwie dzieckiem epoki mass-me

diów i to w jej najbardziej ofensywnym, amerykańskim wydaniu. 
Jego dzieciństwo przypada na Radio days, przed radiem już istniał 
film, zaraz potem nastała telewizja. Ten mass-medialny świat przepa
ja swoją specyfiką (i blaskiem, a jakże) "równoległy" świat realny 
i prawdopodobnie Woody Allen żył w tym świecie w podobnym 
stopniu, co w swoim, rzeczywistym. To zresztą znajduje kontynuację 
w jego pierwszych filmach, w których występuje jako chętny uczeń 
filmowych czarnoksiężników. Ogromnie zachwyca go i bawi sam ży
wioł kina. Zanurza się w nim jak we właściwym sobie środowisku 
- a jednocześnie stara się z niego wyodrębnić, określić się jako in
dywidualny element. Bywa, że używa innej wyrazistej dla kina pos
taci, jak np. Bogarta, i odbijając się od niego określa swoje cechy 
i dyspozycje. Tak, można się domyślać, że życie i kino w podobnych 
proporcjach określiły tożsamość Woody Allena. ( ... ) 

Jego postać ma tę rozczulającą przymieszkę nastolatka i dziecka, 
dojrzewającej osoby o bezpośrednich reakcjach, a jednocześnie czuje 
się w nim dystans i oddalenie. To jego egocentryzm, który go nie za
myka, ale i nie pozwala mu na bardziej wielkoduszne uczucia. Za to 
jest łagodny, pełen melancholijnego zrozumienia i wybaczenia. 
Od nikogo nie żąda doskonałości i w tym jest prawdziwie mądry. 

Nie jest piękny w tradycyjnym sensie, ale rozumie, że atrakcyjne 
kobiety też rzadko czują się zadowolone z siebie. Swoją własną psy
chofizyczną osobę traktuje czasami jak zawalidrogę, o którą się poty
ka (przecież zawsze potykamy się o własne ciało) - ale to miła sercu 
zawalidroga. Wszyscy potykamy się o siebie, o innych, o życie. 
Jesteśmy neurotyczni i ciut stuknięci - ale w takim świecie niby jacy 
mamy być? Zdobi nas samoświadomość i wyrozumiałość. No, i jed
nak wiemy, co j esteśmy warci. 

Nie mamy wyjścia, musimy go lubić. Jest taki do nas podobny, 
wszystki e nasze (swoje) mniejsze i większe wady śmieszą go, ale 
przec ież widzi także ich urok. Krótko mówiąc, nie przerasta nas ani 
w naszych wadach, ani w naszych zaletach, z tym zastrzeżeniem, 
że to jednak on jest także tym Woody Allenem, który robi te filmy, 
( ... ) 

Bożena Umińska 

druk w: LITERATURA 1989/4, s. 48,49. 



Sam (Doo le W ilson) śp i ew a jeszcze raz "As irne Goes By" dla Ingrid Bergman 
i Humphreya Bogarta 

(Casablanca, 1942 r, reż .Curtiz) 
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