


WOODY ALLEN (Allen Steward 
Konigsberg), ameryka1'lski reżyser fil
mowy, aktor, scenarzysta, dramatopisarz 
i prozaik urodził się I grudnia 193) roku 
w Nowym Jorku. W 19)2 roku przyjął 
obecny pseudonim jako autor gagów 
i dowcipów dla prasy i telewizji. W la
tach 19)] - )) studiovvał w New York 
University. Już w połowie lat sześćdzie
siątych zdobył znaczną sławę, zwła

szcza wśród krytyków i intelektuali
stów, znających go z estrady i z tekstów 
w „New Yorkerze". Rozgłos przynio

sły mu także sztuki wystawiane.na Broadwayu: Don '1 drink the Wa1er 
i Plav il again, Sam. W tym czasie debiutuje jako reżyser filmowy, 
stając s ię w ciągu kilku lat synonimem wartościowego kina amerykań
skiego. Od 1969 roku realizuje autorskie filmy, kreując w nich z reguly 
główne role. Do jego na_jgłośniejszych realizacji należą: ,~pioch, Mi/ość 
i fo1ierć. Annie Hall. Manhattan. Zelig. Purpurowa róża z Kairu. 
Hannah ijej siostry. Złote czasy radia. Wrzesie/1, Alicja, S!rzaly na 
Broadwayu. Kró/01va Aji·odvta. 
Wydał kilka tomów opowiadań i humoresek. W tomie Withoul 

Feath ers (Bez piór), 1972, znalazły s ię także dwie jednoaktówki -
Bóg i Śmierc~ . Nie wystawiane wprawdzie przez samego Allena , 
zapowiadały jednak tonację i tematy późniejszych jego filmów. 

Bóg należy do najbardziej trwałych i znaczących utworów sceni
cznych Allena, o czym świadc zy obecność tej pozycji w repertuarze 
teatru światowego i polskiego. Polska prapremiera dramatu w reżyserii 
M. Mokrowieckiego odbyła się w 1989 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 
Prapremiery Śmierci i Zagraj Io jeszcze raz. Sam miały miejsce w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych w Teatrze St11dio w Warszawie, obie w reżyserii 
Adama Hanuszkiewicza. 

Jaki jest Woody Allen° Jego biograf Graham McCann pisze: 
„Mimo s ławy Allen prowadzi normalne ż ycie na Manhattanie. 
Niemal każdego wieczora jada poza domem, co poniedziałek wieczo
rem grywa jazz w Michael ' s Pub i chodzi do najlepszego kina wzno
wień , Regency. Jako człowiek jest kimś bardzo prywatnym, kto wyrobił 
sobie nazwisko w profesji najbardziej publicznej. Ma wyjątkowy talent 
komediowy, ale sam interesuje się filozolią, tragedią i polityką. Kryty
cy zaskoczeni są nieśmialością czlowieka, którego filmy tak często 
mówią o nim samym. Wielbicieli zadziwia powaga kogoś, kto tak często 
ich rozśmieszał. Jego utwory to fascynujący cykl wizji współczesnego ame
rykańskiego życia, ale prawdopodobnie jest bardziej podziwiany i do
ceniany w Europie. Woody Allen to postać złożona i pełna przeciwieństw; 
w gruncie rzeczy nie jest takie oczywiste, k.imjest „Woody Allen". N iewie
lu z przyjaciół i współpracowników chce o nim rozmawiać, a ci, którzy 
to robią, rozbudowują tylko jego mit". 



JOANNA GODLEWSKA 

WOODY ALLEN, 
MĘDRZEC Z BURLESKI 

Wiedza o WoodyAlleniejcst w Polsce wbrew pozorom dość niewici ka. /.„/ 
Uważa się mianowicie, że autor Manhal!anu łagodnie ewoluował od bla
zeństw rozhukanych w kierunku b-łaz.eństw podszytych tak zwanąrell eksją; 
od komedyjek o zacięciu parodystyczno-satyrycznym z sobą, jako sympa
tycznym nieudacznikiem w roli głównej , do dzieł fllozoft~jących, bądź utrzy
manych w tonacji lirycznej, bądź ostatnio - nostalgicznie odwolującycb się 
do przeszłości. 

Obraz to klarowny, spójny i przecież jakoś tam zgodny z tą częścią twórczo
śc i Allena, z którą dane bylo nam się ze tknąć . Jednakże komp I i kuje si<; on 
nieco w konłTontacji z faktami. Czyli z.doc i e rając ymi do nas zopóź.nieniem 
pozostałymi d ziełami Woody Allena. W przedstawionym schemacie nic 
mieszczą się na przykład dwie sztuki ogłoszone razem w tomiku Without 
Feathers (Bez piór, 1976 ): Bóg oraz De ut h ( Ś rn ie rć ). Oba te dramaty 
nasuwają wizerunek całkiem innegoAllena. lnaczej postrzegającego św i at, 

inne sprawy uważającego z.a najistotniejsze. 
/\I len, znany dotąd, umieszcza ł swoje historie w rzeczywistości ł atwo 

rozpoznawalnej nawet w takich tilmach,jakSpioch, stylizowany na Science 
Fiction. Zasadnicze tlojego utworów, bliskie codzieru1emu doświadczeniu , 

dopiero w tokuakcj i ulegalo przeksztalceniom, intryga zasadzała s i ę częs to 

właśnie na zakłócaniu lub wykrzywianiu porządku, przedtem zrozumiałego 
dla widowni. Zdarzenia fantastyczne czy po prostu zwariowane nic funkcjo
nowały samodzielnie, lecz.jako opozycja-wobec praw rządzących rzeczywi
stością. Inaczej w dramatach z tomu Without Feathcrs. W Smiffci bowiem 
rzeczywistość z.ostaje wykreślona od podstaw, n i c w niej nie jest wiadome, 
i brak wszelkich stałych odniesień. /.„/ 

W drugiej sztuce, w Bogu, znikają zarysy nawet takiej rzeczywisto ści, 

choć genera lnie zniekształconej, lecz po szczątkac h jeszcze pozna wa I nej. 
Tuj uż wszystko jest konwencją, teatrem , wielopiętrową umownością. 

Bohaterów sztuki, wystawionej w Atenach okolo )00 roku przed naszą erą, 
grają nktorzy starogreccy, tych z kolei -aktorzy z Broadwayu, którzy t akże 
mają watpliwości, czy przypadkiem nie sąjcdynie pos tnciamijakiegoś 

dramatu. Zdarzenia sztuki starożytnej zostaly wymyślone przez wymy
ś lonego starożytnego autora, występującego w dramacie nic do końca 
obmyślonym przez.Allena, który jest jedynie figurą w utworze Woody' ego 
Allena„. Nawet publiczność z.ostała przez kogoś napisana. N ie bowi em nic 
jest wiadome i wszystko si~ plącze,jeś li nie ma nadrzędnej instancji, która 
gwarantowałaby niezmienny porządek.J eś li nie ma Boga. „Prz.ce ie7. bez 
Boga cały świat nie ma sensu. Życie nie ma sensu. My nic mamy sensu. /„ ./" 
Bohaterom Boga pozostaje więc tylko uparte czep ia n ie się tego, „cz.ego 
można dotknąć". Dotknąć w najdosłowniejszym znaczeniu. Postaci z Boga 
traktują seks jako miernik, wyznacznik rea lnośc i . 

DORIS Co mi tom hędą móil'ić·.jo ist111e1ę 11up1rn1"Clr:_. 
LOREN ZO No. 11ie::.11pclnie. 
DORIS ML\:lr:_. 1rir:_cjestem A/ho jes::c::e lepiej. c::.1111;_ .. mom orga::.m. 
Ale i seks okazuj e sit; klan1st\\>em. Nawet śmierc i nic ma. Bez Boga 
czlovviekjcst panem siebie, może zmieniać dowolnie świat, swoje życ ie , 

bo nic nie musi „pasmvać do ustalonych 1góry rozwiązań''. Jest więc 
wolny? Kretynik powiada: „Raptem otv1· i crają się przede mną ludzkie 
perspektywy. I z tego powodu-po prostu straszni e chce mi si~ rzygać". 
W dodatku jeśli nieobecne są ogranic ze ni a, to sztuka nic może się 
z.ako1iczyć, bo ten koniec po prostu nie istnieje. Ersatz.e,jak deus ex machina 
- czyi i prawa nazwane nadrzędnymi, ale stv1orz.one przez ludzi - niczego 
nic ratują. nie s prawdn1ją się w praktyce. A Ie kiedy również i wymyślony 
Bóg umrze, to ostateczn ie trzeba przyjąć do wiadomośc i , iż „rzeczywi
stość przestala istnieć' Szlus". 

/\llen swoim zwyczajem osłania si<; kpiną. Zamieszczone w fi na le sztuki 
„przes ianie" od autora, doręczone z.a pośredn ictwem finny Western Union, 
brzmi: „Bóg umarl. Stop. Żyjecie na własną rękę." I podpis-„Klub Gry 
w Kr<,:gl c Moscowitz.a" Niemniej konklu zjn dramatu (tożsama z tezą, 
która go otwiera)jcstjcdnoznaczna: brak zagwarantowanych regul rodzi 
absurd. Jak sir,: więc można domyślać, kolejna próba rejte rady przed bez
sensem i pustką okaże s ię bezskuteczna. /„./ 

W Bogu po rnz pierwszy Woody All en występujcjako sprawca, nic 
zaś bezradny przedmiot zdarze1i. Jedyne podobie1istwo do Woody' ego 
z wit;kszośc i znanych nam filmów polega na tym, że/\ llcnowi - pi sarzowi 
z Boga- tab.e nic s ię w ko1icu nie udaje. Pelniąc wobec postaci dramatu 
l'unkcję kreatora, 1vladcy- w istocie znajduje s ię w takim sa mym poło
żeni u, jak reszta fi gur. On także nic wie, jak zako 1iczyć sztukę , nie wie, co 
gorsza, jakby można bylo jązakońC?,yć. Motyw dezorientacji powtarza 
się więc, ale umieszczony jest na wyższym poziomie. Brak ładu wewnę
trznego dezorgan izuje już nic tylko 7,ycie, myśli i samopoczucie 
Woody'e go- po staci, ale również wprowad za chaos w bytowanie 
stworzonych prz.ez.e1i bohaterów, na dobrą sprawQ unicestwiając ich 
przez umieszczenie w nieokreślonej regularni przestrzeni. /„./ 

I Bóg, i Smie1·c' powstaly wcześnie.i ni ż A 1111ie Hull , !'i Im u waż a ny za 
rrzetomowy w ka rierze Allena. Wydają się jnkby próbami penetracji 
nowyc h dróg, nowych środkó \v, maj ącyc h wyrazić j nne już wid zen ie 
świata . Problemy i wątpliwośc i , które zosta ly w dramatach tyc h wyra7.o
ne , z.ajmowalyA ll cna zapewne nie tylko sporadycznie i przecież nie 
rojawil y się znienacka, ale prezentowane bywały cz<,:sto w sposób tak 
zawoalowany dowcipem, że ich nuta serio mogla umknąć uwadze. Jak 
w tym fra gmenc ie z Selections From the Allen Notebook.i· (Z notatnika 
/\llena):„Aj eś li wszystkojest iluzją i nic nie istnieje? W takim przypa
dku stanowczo 1.aplac ilem za dużo za mój dywan. Jeśli tylko Bóg 
móglby dać mi jakiś wyraźny znaki Na prz.y klad sk ładając w banku 
sz1.vajcarskim hojny depozyt na moje nazwisko". B1ig i Smicn' nie mają 
już nic wspólnego z c lownadą, lecz są mani lestacyjnym zapi sem braku 
nadziei, braku wiary w sens. (Warto zaznaczyć, że mottem książki, w której 



oba dramaty zamieszczono, jest sentencja Emily Dickinson, mówiąca, 
iż nadzieja ma skrzydła . Tytuł ksią7..ki, przypominam, brzmi -Bez piór) 
Zapis ten odziany został w formę - nie przesłaniającą tym razem treści 
-komediową, purnonsensowną, trochę zapewne z przyzwyczajenia, 
trochę może ze strachu przed ośmieszeniem siebie - dotychczasowego 
prześmiewcy i z uświadomienia sobie nieoryginalności artystyczno
filozoficznej rozstrząsanych zagadnień. A jeszcze pewnie dla uczynie
nia tematu strawniejszym, w obawie przed znudzeniem widowni. 
ŚmiechA!lena rozlegający się we wczesnych filmach, zaraźliwy, lecz 

naskórkowy, obierający za przedmiot drwiny przede wszystkim 
gry masy świata - zamarł, gdy autor obrazu Bierz pieniądze i w nogi 
przymierzył s i ę doobejrzenia tego, co kryj e s ię pod owymi grymasa mi . 
Negacja wszystkiegoprzez śm iech przemieniła się we wszechobejmujące 
zaprzeczenie ,które płynie z przestrachu i rozpaczy. Jednakże Al len 
szybko się pozbierał i zaczął poszukiwać reguł na własną rękę. Powstały 
filmy, w których porządkiem świata okazały się gotowość na przyjęcie 
uczucia, miłość i płynąca z niej- nadzieja. / „./ 

Dawniej drwiąco lub z furią dewastowal to, co istnieje, dzi ś sam tworzy 
- sytuacje idea lne. Bo negacj a jako jedyny sposób na życie prowadzi 
w końcu do zaniku instynktu samozachowawczego. Więcej, prowadzi 
do pod szytego barbarzyństwem poczuciabrakujakichkolwiek rygorów
co właśnie zanotował Al len w Śmierci i w Bogu. Zamiast więc pogrążać 
s i ę w negacji , czekając na „depozyt w banku szwajcarskim", lepiej zacho
wywać się tak, jakby aksjomaty i s tniały. Lepi<'.i przekonywać innych, że 
istnieją, bo muszą istnieć. 

I tak oto szkicowany tu wizerunek stał się nagle portretem ewangeli
cznego mędrc a. Woody All en ' Kto by to pomyś lał. 

„Dialog" nr 11-12, 1987. Joanna Godlewska 

WOODY ALLEN 

Z BRULIONU 

Zamieszczone niżej fragmenty pochodzą ze śc i ś Ie tajnego inty
mnego dziennika Woody Allena, który zostanie opublikowany 
pośmiertnie lub po jego zgonie, stosownie do tego, co nastąpi naj
pierw. 

Przej śc ie przez noc staje się coraz trudniejsze . Ostatnio miałem 
niemiłe wrażenie , iż paru facetów usiłuje włamać się do mego 
pokoju, aby wykąpać mnie w szamponie. Zjakiego powodu? 
Zwidywały mi się jakieś ciemne kształty; o trzeciej nad ranem 
bielizna, którąrozwiesiłem na krześle, wydała mi się podobna 
do Kajzera na wrotkach. Gdy wreszcie udało mi się zasnąć, dręczy
ły mnie idiotyczne koszmary, w których jakiś świstak próbował 

mi oznajmić, że wygrałem los na loterii . Rozpacz! 

Odnoszę wrażenie, iż moje trawienie wciąż s ię pogarsza, podo
bnie jak nękająca mnie astma. Świsty i dyszenia przychodzą 
i odchodzą, coraz częściej miewam zawroty głowy i stany oszoło
mienia. Ulegam gwałtownym dusznościom iomdleniom. W pokoju 
jest wilgoć, mam ni eustanne dreszcze i kołatania serca . Zauwa
żyłem też, że wyglądam jak wyżęta ścierka. Czy to s ię nigdy nie 
skończy? 

Znowu próbowałem popełnić samobójstwo. Tym razem zwilży
łem nos i wetknąłem go do kontaktu. Niestety, nastąpiło krótkie 
spięcie i poobijałem s ię tylko o lodówkę . Wciążowładnięty obse
sją śmierci, medytowałem nad nią nieustannie. Zastanawiałem 
się, czy jest coś po życiu, a jeśli jest, to czy warto przekraczać 
dwudziestkę? 

I jakże ja mogę wierzyć w Boga, jeśli zaledwie w zeszłym ty
godniu język wkręcił mi się w wałek elektrycznej maszyny do pisa
nia') Trapiąmnie wątpliwości.Ajeś li to wszystko jest złudzeniem 
i nic nie istnieje') Gdyby tylko Bóg dał mi jakiś wyraźny znak! N a 
przykład , deponując znaczną sumę na moim koncie w banku szwaj
carskim. 

z; W oody Allen „Be z piór", Gdań sk 1992. Przeł ozy l Jacek La szcz. 
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