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Dlaczego warto żyć? Jest kilka drobiazgów, które, jak sądzę, czynią życie wartym trudu, by 

je przeżyć. Co, na przykład? Dobrze, dla mnie, powiedzmy: Groucho Marx i mmm„. druga 

część Symfonii Jowiszowej i jeszcze nagranie Potatohead's Blues w wykonaniu Luisa 

Armstronga, filmy Bergmana - to oczywiste. Szkoła uczuć Flauberta„. Frank Sinatra„. te 

niezwykłe jabłka i brzoskwinie Cezanne'a„. oh! i kraby w restauracyjce Sama Wo„. 

We Flatbush w Brooklynie, 1 grudnia 
1935 roku urodził się Allen Stewart Konigsberg, który 

16 lat późnie1 uznał, że z takim nazwiskiem nie można 

zaistnieć w literaturze. A ponieważ gorąco pragnął zostać 

pisarzem i wierzył, że ten zamiar mu się powiedzie, przeto 

oddawane do New Yorkera humoreski podpisywał: 

Woody Allen. I tak 1uż zostało. 

Co do historii pseudonimu zdania są 
podzielone Jedni twierdzą, że Allen wziął dla siebie imię, 

które nosił 1ego ulubiony baseballista i podziwiany 

klarnecista, Woody Herman; inni mówią, że imię jest 

częścią nazwy szkoły, w której Allen się uczył -

Midwood High School: sam artysta objaśnia, że 

"pseudonim 1est całkowicie oryginalny." 

Pierwszy film jaki zobaczył w kinie to 
był obraz Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków 

Pamięta jak zrywał się z mie1sca. by biec i dotknąć 

ekranu„. Miał wtedy 3 lata. 

Będąc jeszcze w szkole podjął współ
pracę z profesjonalnymi autorami dowcipów i gagów, 

pracującymi dla aktorów kabaretów. Pierwszy sukces 

odniósł w wieku lat dwudziestu. Został gagmanem (w 

Stanach 1est taka profesja) Boba Hope'a i innych znanych 

komików. W 1957 roku rozpoczął współpracę z telewiz1ą. 

Niebawem prowadził 1uż własny program rozrywkowy. 

Występował także w kabaretach i klubach nocnych, w 

których wykonywał skecze własnego autorstwa. 

Włamaniem do kina - nie inaczej- nazywa Allen 
swó1 wkład do scenariusza przebo1u z Peterem O'Toolem i Peterem Sellersem 

Co nowego, koteczku?(1965) Film miał tak ogromne powodzenie, że Allen 

zamarzył walczyć za zarobione pieniądze o własną niezależność. Obliczył 

drobiazgowo, że mu ich wystarczy. Odtąd Allen był wszędzie, ale przede 

wszystkim na Broadwayu. Potem zagrał główne role w reżyserowanych przez 

siebie filmach 

Filmy 
Co nowego, koteczku? Wszystko, co chcecie wiedzieć o seksie, ale nie macie 

odwagi o to zapytać. Miłość i śmierć. Seks nocy letniej. Annie Hall 

W roku 1977 film Allena Annie Hal/zdobył 5 nominacji do Oscara. Akademia 

Woody Allen, Manhattan 

Filmowa przyznała Oscary: za najlepszy film, za reżyserię 

(Woody Allen), dla najlepszej aktorki (Diana Keaton), za 

najlepszy scenariusz oryginalny (Woody Allen i Marshall 

Brickman); film Allena zdobył światową sławę i odniósł 

ogromny sukces. 

"Znakomicie sportretowane środowisko nowojorskich 

intelektualistów, wiodących zycie chaotyczne i 

frustrujące, zmieniło filmowy status autora Z utalen

towanego gagmana, rozśmieszacza i wszechstronnego 

człowieka fars, awansował na fi I oz of a komedii oraz 

jednego z najambitniejszych przedstawicieli satyry 

tworzonej piórem, kamerą i własną osobą" 

Wnętrza. Manhattan. Zelig Danny Rose z Broadwayu 

Purpurowa róża z Kairu. Hannah i jej siostry. Epoka radia. 

Wrzesień. Kompleks Edypa ( część Opowieści nowo

jorskich, których 3 odrębne całości zrobili wielcy kina 

USA Martin Scorsese. Francis Ford Coppola i Woody 

Allen.) Zbrodnie i wykroczenia. Alice Mężowie i żony. 

Ta;emnica zbrodni na Manhattanie. Strzały na Broad

wayu. Afrodyta i inne. 

"(-) Nowy Jork, miasto-metafora 
kultury fundowanej na pieniądzu, żądzy awansu 

społecznego i materialnego, ostentacyjne1 konsumpcji, 

itd. - jest 1ednocześnie oazą światowe1 sztuki i 

miejscem, w którym znalazł schronienie najwrażliwszy 

reżyser Ameryki - Woody Allen. Powiedzieć, że Nowy 

Jork nie1edno ma oblicze, to nic nie powiedzieć, tu 1ednak 

chodzi o coś innego. Woody Allen w Nowym Jorku to po prostu cud. (-) 

Zjawisko Woody'ego Allena jest czymś niezwykłym w tamtym świecie. Inaczej 

uwikłani są w Amerykę twórcy, których filmy pozornie pokazują ten sam świat 

-Altman, Kazan, Scorsese, Schlesinger czy Coppola: oni mówią językiem 

Ameryki, ale i myślą nim-biorą Amerykę na serio Woody Allen to fenomen 

dystansu.(-) 

Woody Allen proponuje nam swą rzadkiej urody wrażliwość w chłonięciu 

świata, pokazu ie jak pięknie można się cieszyć drugim człowiekiem, tajemnicą 

natury- nie rezygnując z głębokiej świadomości zagrożeń niesionych przez 

współczesną cywilizację i 1e1 - co tu ukrywać - dość przerażający twór, 

jakim jest amerykańskie społeczeństwo, może - społeczeństwo w ogóle 

I ta przedziwna afirmac1a 1est chyba największą wartością twórczości 

Woody'ego Allena - cierpiącego na chroniczną anhedonię (w psychiatrii: 

niemożność odczuwania szczęścia), na1wytrwalszego klienta psychoanalizy, 

naurotycznego mizantropa dającego - w ramach psychiatrycznej kuracji 

- recitale saksofonowe w Jednym z nowojorskich lokali nocnych, smutnego 

introwertyka. w którego smutek nikt nie chce uwierzyć. Groteskowa 

obsesyjność niektórych problemów dręczących Woody'ego Allena- bohatera, 

stworzyła coś bargzo w kinie rzadkiego - autotematyczność dowcipu, 

sarkazm wymierzony w kreowanego przez siebie bohatera. (-) Woody'ego 

Allena trzeba oglądać całego: także rozkoszując się jego niewyczerpaną 

inwenc1ą w budowaniu subtelnie absurdalnych dialogów czy sytuacji. Trzeba 

natomiast starać się by nie stracić z oczu 

s e n s u, by pamiętać, co to wszystko 

znaczy. Sam autor wcale nam tego n ie 

ułatwia. (-)Skoro Woody Allen m ó gł 

wprząc swą nadwrażliwość w żelazne tryby 

showbusinessu, to znaczy, że otrzymał od 

społeczeństwa swoistą koncesję na sub

telność. Całkiem możliwe, że to wizja 

przyszłości kultury Zachodu: powieść 

profesorska i Woody Allen dla wąskiej grupy 

nieszkodliwych maniaków a Batman i 

ziemniaczane chrupki dla szerokich rzesz. 

Nie ma zresztą co narzekać - ten model 

jest s z a n s ą na przetrwanie, a nie 

tragicznym finałem.(-)" Mateusz Werner 

Sztuki teatralne 

fraku wystąpił chyba raz- kiedy pozował do zdjęcia w gabinecie angielskie] 

królowej Jest nieśmiały, dlatego czyta dużo gazet, szybko biega i szybko je 

Chyba mało śpi, ale za to jakież on ma sny! Zupełny szał." 

"W samej rzeczy jest Allen spadkobiercą żydo
wskiego humoru, owego smaku życia dla maluczkich, którzy wprawdzie 

ustępują z pola bitwy, ale nigdy nie rezygnują z walki o lepsze jutro. Pożywką 

humoru Allena są jego antenaci, sublimacja na1tęższych kor mózgowych, a 

nawet zagłada przeszłych pokoleń. Allen najsampierw przyglądał się temu, 

co rozśmiesza udatnie ludzi, czytał Benchleya i Perelmanna Podglądał 

technikę i warsztat Groucha Marxa, na1większego bodaj kreatora śmiechu 

Judei." 

Woody Allen 

Gdybym urodził się w 
Polsce byłby ze mnie 
piękny abażur. 

Woody Allen 

Nie pij wody Zagraj to jeszcze raz, Sam. 

Śmierć. Śmierć puka Bóg. Bujająca się 

żarówka. Central Park West. Woody Allen, 

David Mamet i Elaine May sąsiadują na 

afiszu off-broadwayowskiego teatru Canby 

jako współautorzy widowiska Czyny wbrew 

śmierci Jest to spektakl złożony z trzech 

"lekkich jak pianka, eleganckich" komedii o 

naszym współczesnym poczuciu rozpaczy. 

Gdyby bracia Marx mieli wspólnie 
jedno jedyne dziecko, a temu 
dziecku przekazali wszystkie 
swoje talenty naraz, to właśnie 
byłby Woody Allen. 

"Jest bodaj pierwszym ko
mikiem w dziejach kinematografii, którego 

główną i jedyną bronią w walce ze światem 

jest inteligencja. Ale mimo biegłości w 

posługiwaniu się językiem, w postawie 

bohatera Allena wyczuwamy niepokój Jest 

to lęk wynikający ze świadomości zagrożenia 

z zewnątrz, a także niepokój przed samym 

sobą. Poczucie niepewności, codzienne, 

dręczące rozterki inteligenta, który nie ma 

jasności czy postępuje słusznie i moralnie, 

choć nad tym nieustannie rozmyśla Jeśli 

zaś zyskuje pożądaną pewność, to czynienie 

dobra staje w obrzydliwej sprzeczności z 

głęboko zakorzenioną koncepcją hedonizmu 

życiowego. Bohater Allena najlepiej czuje 

się w towarzystwie kobiet. Niezłomnie i 

skutecznie walczy o ich względy, wierząc, 

Sztuki Śmierć i Bóg wydane 
w jednym tomie poprzedza motto: "Nadzieja to pierzasty stwór„.", wers wzięty 

z wiersza Emily Dickinson. Tytuł książki Allena brzmi - Bez piór. 

W 1987 roku Woody Allen został członkiem hono
rowym Amerykańskie1 Akademii i Instytutu Sztuki i Literatury. 

"Woody Allen jest dla współczesnego świata jak 
modna bawełniana tkanina. Nosi się go wszędzie. Woody Allen robi 

przynajmniej raz w roku znakomity film pełnometrażowy, zjawia się często w 

telewizji, pisze znakomite komedie dla scen teatralnych. W Nowym Jorku, w 

Paryżu stale w repertuarze teatrów jest jedna ze sztuk Allena." 

"Allen jest niskim, piegowatym chłopcem o długich 
marchewkowych włosach, uzbrojonym w rogowe, nieco pokraczne okulary. 

Nie ma w sobie nic z gwiazdora amerykańskiego kina, choć jest na1prawdziwszą 

gwiazdą amerykańskiego kina Odziewa się w dżinsy i kraciaste koszule, we 
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że potrafią docenić jego urok osobisty, 

błyskotliwość, inteligencję. Allen - żeby wyczerpać jego cechy najbardziej 

oczywiste - należy do komików, którzy wybuchy śmiechu pozostawiają 

widzom. Człowiek rozśmieszający odbiorców odmianami własnych lęków nie 

może inaczej postępować. Stąd też jego bohater jest człowiekiem o wiecznie 

zatroskanej twarzy. Osobnikiem, który monologami skrzącymi się od 

błyskotliwych dowcipów podbija kobiety, ale jeszcze pogłębia zamęt we 

własne1 świadomości. (-) Przeciwnicy Allena, którzy już nic mądrego nie 

mogą przeciw niemu wymyślić twierdzą, że po prostu ma drań szczęście. 

Taki jest w rzeczywistości i sprzedaje łotr własną osobowość zamiast tworzyć, 

jak my, wyszukane konstrukcje personalistyczne, na które głupi widz nie chce 

chodzić." 

"Na każdym miejscu i o każdej porze Allen pre
zentuje swo1ą admirację dla aktorstwa Groucha Marxa i muzyki Sidneya 

Becheta. Kult Becheta doprowadził Allena do zupełnego zlekceważenia 



ceremonii wręczania Oscarów. Gdy w Hollywood wręczano Oscary za Annie 

Hall. laureat trzech nagród, Woody Allen, siedział w nowojorskim klubie 

jazzowym, patrzył w partyturę i myślał o triolkach wypuszczanych z brzucha 

swo1ego klarnetu." 

"Nowy Jork. Manhattan. Michaef's Pub. Z amator
skim New Or!eans Funeral and Ragtime Orchestra gra na klarnecie Woody 

Allen. Restauracja, wypełniona gośćmi do ostatniego mie1sca, okazała się 

zaskakująco konserwatywna. troszeczkę imilująca styl brytyjski Wyraźna 

"upper-middle-class" Nowego Jorku, snobistyczna publiczność 

akademików i ludzi interesu, lepsze francuskie i kaliforni1skie wina, ale nie 

za drogie - te odebrane zostałyby tutaj jako zbytek nie na mie1scu Ton 

rozmów dyskretny, powściągliwy, 1edynie zespół amatorski grał głośno 

Woody Allen siedział pośrodku na stołku Trębacz koło niego jest z zawodu 

maklerem giełdowym Grano bardzo konwencjonalny jazz, staromodny, 

podobający się publiczności , która wystukiwała rytm na apetycznie 

kratkowanych serwetach. Woody Allen dął ile sił w płucach. jego głowa był 

bliska eksplodowania, 1ego stopy huśtały się gwałtownie w takt rytmu - i 

byt przy tym bardzo poważny W przerwach mi ędzy kawałkami nie ruszał się 

z mieisca. z nikim nie rozmawiał, nie robił żadnych min. Sprawiał wrażenie 

bardzo samotnego. wrażenie, 1akby grai tutaj o swoie życie I znowu 

publiczność 
kochała go ... 
Po 25. latach, w kwietniu 1997 roku, Woody Allen 
zmuszony został do zmiany klubu, tym samych zmiany miejsca gry na klarnecie 

w poniedziałki, gdyż "Michael 's Pub" zbankrutował Teraz Woody Allen w 

każdy poniedziałek z zespołem Eddy Davis New Orleans Jazz Band gra w 

Cafie Carlyle na Manhattanie. 

"Jągo filrl}y stały się_ podręcz
n1 k1em, niemal kroniką mody 
socjolQg icznej i poi itycz8ej, na 
pograniczu kabaretu 1 felietonu. 
Ironia m_iesza się z refleksją. 
wszystkie aktualne postacie 
~wia~a zn,ajdują S'f/Oje kopie,. tąk 
Jak k1edys, zupełnie na powazn1e 
czynił to Godard. Allenowi uchodzi 
wszystko; jest niemal noszony na 
rękach,. jak niegdyś Chaplin, i 
podob.n 1e pogardza, ny.; krytycy 
smaku1ą, pękaJą ze sm1echu, ale 
machaJą rękoma z bezradności. 
Oto Arlen, może najważniejszy 
wsp?,łczesny komik i komedio
grat. 

~zęsto je_st~m sam 
1 poao~a ~1 się to. Zyję 
samotnie, piszę samotnie i 
samotnie ćwiczę na moim 
klarnecie. 

W Purpurowej róży z Kairu Mia Farrow gra wzrusza
jącą Cecylię, biedactwo, w którego przygnębiającym istnieniu 1ako zahukane1 
kelnerki i bitej żony, kino jest jedynym promykiem radości Lata 30. i lata 

wielkiego kryzysu, w którym ten film jest osadzony nadają mu ducha nostalgii 

i odrobinę społecznej zadumy W mie1scowoś ci, gdzie Cecylia mieszka, 

miasteczku nijakim, w małym kinie za rogiem ulicy, grana 1est jedna z tych 

pseudoeleganckich komedii hollywoodzkich, które były dla tych czasów takie 

typowe i przyciągały miliony żądnych iluzji kobiet Kiedy Cecylia JUŻ po raz 

piąty oglądała ten sam film, który nosi tytuł Purpurowa róża z Kairu, sta1e 

się ubóstwiany idol kinowy schodzi do niej z ekranu Komiczno-cudowny 

romans rozpoczyna się między Cecylią a ceiuloidowyrn boskim mężczyzną , 

którego ucieczka z ekranu. ze sztucznego świata. inspiru1e Woody'ego Allena 

do całego szeregu wspaniałych satyrycznych i melancholijnych pomysłów 

W obrazie tym zauważa się doskonałą w formie grę fikcji z rzeczywistością 

umieszczonej w filmie . (-) 

- Co zainteresowało Pana najbardzie1 w tym filmie? 

- Cecylia, ona jest centrum filmu, i jej poszukiwania miłości 

- Cecylia, która doznaje rozczarowania. 

- Wiele osób tutaj w Ameryce, nawet krytyków filmowych. zarzuciło mi . że 

film ten nie ma happy-endu Usiłowałem 1ednakże pokazać , że nie da się po 

prostu spełnić snów i polecieć do Hollywoodu Każdy musi zdecydować się 

na fikcję lub rzeczywistość . bo trzeba to zrobić- to boli Ten ból chciałem 

przekazać widzowi. Siedzi to we mnie, to, że nawet gdy jestem czasami 

śmieszny, to chcę 1ednak zawsze być bardzo poważny (-) 

- W Purpurowe} róży z Kairu cytuje Pan stare kino hollywoodzkie, czy 

jest to również hołd składany amerykańskiej przeszłości filmowe j? 

- Nie. Tak zwani klasycy Hollywoodu, obecnie tak bardzo lubiani przez 

wielu intelektualistów. te filmy z Humphreyem Bogartem. Ritą Hayworth, Betty 

Davis i tak dale1. są zrobione perfekcy1nie, ale to jest 1uż wszystko W gruncie 

rzeczy są one głupie , schematyczne. Nie zadawałbym sobie trudu, aby wyjść 

z domu do kina i te filmy obejrzeć Oglądam je chętnie. kiedy 1estem zmęczony 

pracą i nie mogę skoncentrować się na niczym więcej , lecz nie są one nic 

warte, nie mają nic do powiedzenia 

- Czy oznacza to. że ważne są dla Pana wielkie treści, ostateczne pytania, 

miłość, ś mi e rć. Bóg, sens życia? 

- Absolutnie tak, tylko to się liczy. Wszystko inne jest rzemiosłem 

- Czy chodzi Pan w ogóle do kina? 

- Tak, kiedy grają dobry europe1ski film, coś Bergmana, Felliniego, starego 

de Sicę. Jedynie taki rodzaj filmu można brać poważnie. Czy też Kurosawa, 

dzieło mistrzowskie, gigantyczne, wobec którego większość lego, co robimy, 

to bagatela. W jego filmie pokazana jest śmierć w taki sposób. na 1aki nikt 

nie ma odwagi. Śmierć jest dzisiaj w kinie sprawą wyjałowioną i wszyscy 

boją się prawdziwych. wielkich uczuć. Ale ja zamierzam właś nie rozwi1ać się , 
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uczynić wielki krok do przodu 

- W kierunku powagi? 

- Tak, w następnym moim filmie, który nazywa się Hannah ijej siostry.(-) 

- O czym on jest? 

-Jesl to obszerna historia o dwóch siostrach, ich rodzinie, ich powiązaniach 

i o mężczyznach w ich życiu. 

- Czy akcja toczy się w Nowym Jorku? 

-Mhm. 

- Tutaj w mieście? 

- W mieście, mhm 

- I jest to bardzo poważny film, 1ak Pan już zaznaczy!? 

- Tak i nie ... Części, w których jestem widoczny, są, mam nadzieję, zabawne 

Lecz reszty filmu to nie dotyczy Próbuję połączyć komiczne z tragicznym. 

Czechow potraf il to bardzo pięknie, raz się jest przydeptanym do ziemi, a w 

następnym momencie śmiejemy się. On jest w ogóle na1większy 

- Jaka 1est Pańska rola w tym filmie? 

- Gram człowieka, który zyje w Nowym Jorku 

-Aha 

- Tak. Mhm ... Ten człowiek musi nagle odkryć .. Dostaje stracha ... Ma to 

związek z tym, że może on umrzeć, coś dzieje się z jego zdrowiem i Io zmienia 

całe jego nastawienie do życia . N. do momentu, kiedy próbu1e odebrać sobie 

życie Lecz w sposób śmieszny. Ale nie jest to ten rodzaj komizmu znany u 

mnie z wcześniejszego okresu. Jest to zupełnie rozpaczliwy komizm. (-) 

Jestem w filmie kimś , kto jest samotny. Zupełnie samotny I większość scen 

ze mną ukazuje to jak myślę, nic więcej, jak myślę o moich strasznych 

widokach na tej ziemi. Ale Io jest film komiczny ... (-) 

Chtciałem zostać autorem sz uK scen1cznycn 
Byliśmy biedni, żyliśmy smutno. Chociaż, co dziwne, lubiłem moje 

dzieciństwo i moją młodość. Nie mam złych wspomnjeń. Nie przymieraliśmy 

głodem. ale też nie przelewało się nam, zawsze byli krewni, wujowie, ciotki. 

mnóstwo ludzi, którzy pomagali. Mój Ojciec wykonywał wiele różnych 

drobnych zajęć - jeździł jako taksówkarz, był barmanem, sprzedawał 

biżuterię, klóra nie wiem skąd pochodziła, pracował w salonach bilardowych. 

zajmował się czymś tam na torach wyścigowych. Nigdy nie byt w stanie nas 

utrzymać, a moja matka prowadziła kasę i księgowość w kwiaciarni 

- Jakie byty wtedy Pana marzenia? 

- Chciałem zostać pisarzem. być autorem sztuk scenicznych 

- Nie komikiem? 

- Nie, nie. Nawet dużo później chciałem zawsze pisać dla teatru, bardziej 

niż wszystko inne. 

- Poważny autor teatralny? 

- Właśnie. Jak Eugene O'Neill, Strindberg, Czechow - lych podziwiam. 

~rą;d'ZT'Wiąo•ażnie rlZY.1 e'm: 
nosc spraw1aP m1 teatr, 
Arthur Miller, Tennessee Williams.I myślę, że oni ukształtowali mnie po dziś 

dzień. Zacząłem po prostu pisać i myślałem, że jakoś tam dotrę do teatru. 
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Mogłem 1ednak pisać jedynie rzeczy komiczne i były one od razu kupowne 

przez czasopisma, przez 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 kuchennym i 

pisałem coś śmiesznego. Epigramy, absurdy, mate teksty. Wysyłałem je do 

gazet, a one drukowały to od razu i prawie bez wyjątku Co dwa, trzy dni coś 

się ukazywało. Potem, po paru miesiącach, napisał do mnie agent z Nowego 

Jorku (ja żytem w Brooklynie) i podpisał ze mną umowę na 25 dolarów 

tygodniowo To było na ówczesne czasy strasznie dużo pieniędzy. Tak w 

końcu jeździłem kilka razy w tygodniu po szkole kolejką na drugą stronę, do 

Nowego Jorku, 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. Miałem od razu sukces 

i dalszych sześć kabaretów złożyło mi propozycje współpracy. Komiczność 

stała się kluczem do wszystkiego, otworzyła mi wszystkie drzwi, dala mi wielki, 

pełny sukces.(-) 

Nowy Jork 
- Nie mógłbym w żadnym innym miejscu nakręcić filmu. Kiedy przychodzi 

mi pomysł na film, który miałby rozgrywać się w innym miejscu, od razu z 

niego rezygnuję. Umarłbym, gdybym musiał opuścić Nowy Jork na kilka 

tygodni. Potrzebne są mi ulubione restauraqe, ciągle te same ulice, po których 

chodzę, ludzie, których znam, którzy są poważni i inteligentni. i muszę spać 

w moim własnym łóżku, a ono stoi w Nowym Jorku. 

- Czy uważa Pan, że to miasto zmieniło się na niekorzyść - jak wiele 

osób mówi? 

- Tak, w zasadzie nie da się w nim już żyć. Wszystko staje się gorsze 

Bezdomni, problem narkotyków, zła telewizja, brak kultury, chociaż jest tu 

więcej kultury niż w całej pozostałej Ameryce. I każdy jest tak zaganiany, 

ludzie są pełni powstrzymywanej wściekłości, niecierpliwości, niezadowolenia. 

Jest to społeczny, ekologiczny i przede wszystkim psychiczny kryzys, w którym 

siedzimy, i nikt nie widzi drogi wyjścia. Lecz mimo wszystko: "it's my town, 

it always was, it always will be". Mój drugi z kolei film będzie dużym , 

spektakularnym, pieknym, nostalgicznym i romantycznym hymnem na cześć 

Nowego Jorku, jakim byt niegdyś, przed wieloma, wieloma laty. (-) 

(z Woody'm Allenem rozmawiał Siegfried Schober Ład 1986/10) 

Za wł sze f ascvno
wa y mnie słowa 
Na przekór podziwowi, jaki żywię dla krótkometra
żówek Chaplina i Senneta, kręciłem komedie długometrażowe, aby przekonać 

się, czy potrafię zmusić ludzi do śmiania się przez dziewięćdziesiąt minut. 

Teraz wiem, że potrafię. 

Ale trudno jest być tak poważnym jak by się chciało, gdy uprawia się komedię. 

Ludzie pamiętają tylko dowcipy, nie zwracając uwagi na resztę. Opuszczają 

kino rozbawieni, nie pamiętając o treści. Natomiast, gdy robi się absolutnie 



poważny film, nie trzeba zasłaniać się śmiechem. 

Lubię w zagranicznych filmach wszystkie te sceny, gdy nie dzieje się nic, 

poza tym, że ktoś siedzi , ie lub chodzi. Jest taka cudowna scena w Szeptach 

i krzykach Bergmana, gdy ludzie jedzą. Trwa to całą wieczność, a jest 

absolutnie fascynujące. W Stanach nie ma czegoś podobnego, od filmu 

oczekuje się jedynie szybkiej akcji. To 1est specyfika Ameryki , gdzie żąda się 

tempa, szybkości za wszelką cenę. W wyniku tego otrzymujemy melodramaty, 

a nie dramaty. Zamiast Ibsena czy Czechowa mamy Lumeta, Scorsese'go i 

Coppolę, którzy są wielcy, ale z reguły nie wychodzą poza schemat 
melodramatu 

Muszę powiedzieć , że wyrosłerp w czysto życtowskim ~rooowirku, a jednak 

nigdywżyciunle Starem Się OOleKtem 
antysemityzmu w żadnej jego formie w szkole 

nigdy nie zostałem zaatakowany z powodu mego żydowskiego pochodzenia, 

nie miałem żadnych incydentów. Zawsze jestem zdziwiony, gdy mówi się o 

mnie jako o komiku żydowskim . Na sto wymyślonych przeze mnie dowcipów, 

może jeden jest żydowski. Ale ludzie i tak powiedzą: pan jest autorem tylu 

żydowskich dowcipów Kiedy pisałem gagi dla radia, po pięćdziesiąt gagów 

dziennie, wtedy nie można było pisać dowcipów żydowskich W latach 50. 

opowiadało się dowcipy o swojej żonie, rozwodzie, samochodach, ale w 

żadnym wypadku nie były to dowcipy żydowskie. 

Moja rodzina tkwiła w swych etnicznych korzeniach i należała do "lower

middle-class", jakby żywcem przeniesiona z rysunku George'a Price'a, z 

wszystkimi tymi spinaczami do ubrań i praniem rozwieszonym za oknem. 

Dzieci wypuszczane były na ulicę o ósmej rano i grały w piłkę do ósmej 

wieczorem. Za młodu wszyscy uprawialiśmy sport. Graliśmy na podwórkach 

szkolnych, na boiskach piłkarskich, uprawialiśmy koszykówkę, baseball, 

strickball, softball . Wiele razy zwyciężałem w biegach, byłem dobry we 
wszystkich sportach 

Jako chłopiec miałem zamiar zostać zawodowym hazardz istą lub zrobić karierę 

kryminalną1 Zdaje się, że wszyscy komicy byli uzdolnieni w takich kierunkach, 

jak żonglerka, fotografia , gra na instrumencie muzycznym Groucho Marx 

grał na gitarze, Jack Benny na skrzypcach, podobri~ jak Chaplin; Sid Cmar 
-na saksofonie Ja Q ram na Kia rn8Cl8 
i saksofonie sopranowym To stało się już tradycją 

Woody Allen w filmie Zelig 

Lubię pisać. Zawsze fascynowały mnie słowa. Taki dar ma się od urodzenia. 

Od początku pisanie przychodziło mi z łatwością. Już jako początkujący uczeń 

bylem Jedynym w klasie, który pisał i chętnie odczytywał swoje prace głośno 

przed kolegami. Lubię to zajęcie, bo wymaga spokoju, nikt cię nie pogania, 

pracujesz sam. Kręcenie filmów jest hałaśliwe. Trzeba pracować szybko, ma 

s ię do czynienia z pięćdziesięcioma osobami. Kiedy napisałeś coś , co ci się 

nie podoba, możesz to wyrzucić Inaczej z filmem, którego nie lubisz musisz 

go pokazać, bo wydano na niego mnóstwo pi~~dzy . Pislę ~ez pr~erwy 

Wiele z tego oddaję do New Yorkera. Oni u r u K u J ą 

wszystko I CO przynoszę . Jak kiedyś .. 
(cytaty z rozmowy Woody'ego Allena z Robertem Benayounem) 
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Polowałem w stanie 
Nowy Jork i ustrzeliłem ło sia . Przy

wiązałem go do zderzaka samochodu 

i jadę do domu Zachodnią autostradą 

Ale nie wiedziałem, że kula drasnęła 

go tylko w łeb i ogłuszyła Jadę przez 

Holland Tunnel , a tu łoś się budzi. 

No więc 1adę z tym żywym łosiem, a 

on robi za kierunkowskaz. A w stanie 

Nowy Jork obowiązuje zakaz jeż

d żenia z przytomnym łosiem na 

zderzaku we wtorki, czwartki i soboty 

Wpadłem w panikę ... I wtedy doz

nałem olśnienia. Moi przyjaciele 

urządzają właśnie bal kostiumowy. 

Jadę tam. Zabieram z sobą łosia . 

Przemycę go na bal . Pozbędę się 

odpowiedzialności. Jadę więc na ten 

bai. Pukam do drzwi Łoś ze mną . W 

drzwiach staje gospodarz. Mówię 

cześć. Wchodzimy Łoś miesza się z 
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tłumem ... idzie mu świetnie ... pełny sukces. Jakiś facet przez półtorej godziny próbuje sprzedać mu polisę. Bije 

północ, zaczyna się konkurs na najlepszy kostium. Pierwsza nagroda dla ... Berkowitzów, młodego małżeństwa 

przebranego za łosia. Łoś na drugim miejscu. Łoś wpada w szał. Krzyżują z Berkowitzami rogi w salonie. Nokautują 

się wzajemnie. Szansa dla mnie - myślę. Łapię łosia, ładuję go na zderzak i wio, do lasu Ale przez pomyłkę 

złapałem Berkowitzów. Jadę z parą Żydów na zderzaku, a w stanie Nowy Jork obowiązuje ... we wtorki , czwartki, a 

szczególnie w soboty. Nazajutrz Berkowitzowie budzą się rano w lesie w przebraniu łosia. Pan Berkowitz dostaje 

kulkę, wypychają go i stawiają w nowojorskim klubie sportowym - i tu on ich zrobił w konia, bo to zakazane. 

Paryż: mokre chodniki. I światła I Na tarasie kawiarni spotykam pewnego 
człowieka- to Henri Malraux. Ciekawe, iż on jest przekonany, że Henri Malraux to ja. Tłumaczę mu, że Malraux to 

on, a ja jestem tylko zwykłym studentem. Moje wyjaś nienia wyraźnie przynoszą mu ulgę , kocha się bowiem w pani 

Malraux i okropnie by nie chciał widzieć w niej mo1e1 żony . Zadowalamy się poważnymi sprawami i on mówi , że 

człowiek może wybierać swój los i póki nie zrozumie, że śmierć jest częścią życia - nie pojmie sensu istnienia. 

Potem spróbuje mi sprzedać króliczą łapkę. Wiele lat później spotykamy się na jakimś obiedzie i on znów uparcie 

twierdzi, że ja jestem Malraux. Tym razem przystaję na iego grę i zjadam jego sałatkę owocową 

Jesień. Paryż sparaliżował nowy strajk. Tym razem są to akrobaci cyrkowi. Żaden nie wykonuje już swojego numeru 

i miasto jest jak martwe. Strajk bardzo szybko obe1mu1e żonglerów, a potem brzuchomówców. Paryżanie uważają te 

zawody za niezbędne służby publiczne, więc studenci stają się gwałtowni. Strajkujący schwytali dwóch Algierczyków, 

którzy uprawiali rękoczyny: zgolono im głowy. 

Dziesięc ioletnia dziewczynka o zielonych oczach i długich kasztanowych warkoczach ukrywa ładunek wybuchowy w 

kremie czekoladowym ministra spraw wewnętrznych . Po pierwszej przełknięte] łyżeczce przebija on dach kawiarni 

Fouquesta. ale cały i zdrowy ląduje w Halach Teraz Hale już zniknęły. 

Deszcz. Całe sześć dni deszczu. Potem mgła. Siedzę w londyńskim pubie z 
Willie'm Maughamem. Jestem pogrążony w rozpaczy, bo moia pierwsza powieść Dumny Emeryk, została bardzo 

chłodno przyjęta przez krytykę. Jedyny życzliwy artykuł w "Timesie" zepsuło ostatnie zdanie: "Ta książka jest zbieraniną 

idiotycznych stereotypów, nie mającą odpowiednika w całej literaturze zachodniej " 

Maugham wyjaśnia mi, że choć cytat ten interpretować można różnie - nierozsądne byłoby wykorzystać go dla 

reklamy powieści . Obecnie idziemy w górę Old Brompton Road, a deszcz jest coraz gęstszy. Ofiarowuję mój parasol 

Maughamowi , a on go bierze, choć ma już jeden Teraz Maugham niesie dwa otwarte parasole, a ja, tuż obok, 

ociekam wodą . 

- Nie trzeba traktować krytyki zbyt serio - mówi mi - Moja pierwsza noweia była surowo oceniona przez 

pewnego krytyka. Najpierw popadłem w rozpacz, po czym zacząłem wydrwiwać tego człowieka . Wreszcie kiedyś 

przeczytałem raz jeszcze te historię i uświadomiłem sobie, że miał rację. Nowela była słaba i źle skonstruowana. 

Nigdy nie zapomniałem tego zdarzenia i w wiele lat później, kiedy Luftwaffe bombardowała Londyn, zapaliłem reflektor 

na dachu domu tego krytyka. 

Maugham przystanął, aby kupić i otworzyć trzeci parasol. 
-Aby być pisarzem - ciągnął dalej - trzeba podejmować ryzyko i nie lękać się śmieszności. Kabel maszynki do 

golenia napisałem w papierowej czapce na głowie W pierwszej wers ii Deszczu Sad ie Thompson był papugą. Błądzimy 

po omacku. Szukamy. Kiedy rozpocząłem Ludzkie poddaństwo miałem w głowie tylko spóJnik "i". Byłem pewny, że 

powieść z "i" w środku mogła być doskonała . I stopniowo cała reszta przybrała formę . 

Nagły poryw wiatru podnosi Maughama z ziemi i rzuca nim o dom On chichocze. Po czym daje mi najlepszą radę, 

jaką dać można młodemu autorowi: 

- Na końcu zdania pytającego postaw znak zapytania, będziesz zdziwiony skutecznością, jakiej to nabiera. 

przełożyła Stel la Varcaby 
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Swiat 
to bardzo samotne miejsce. 
• Kler rozpowszechniał informacje o rychłym końcu 

świata. Jakież było rozczarowanie, kiedy 
nadszedł poniedziałek i wszyscy musieli znów 
pójść do pracy. Bóg kocha nas, ale 
jednocześnie wymaga byśmy postępowali 
moralnie. • Trudno jest skłonić do 
współpracy serce i rozum. Kiedy się 
rodzimy potrzebujemy dużo m~łości, by 
utrzymać się przy życiu. • Zycie nie 
przypomina sztuki tylko kiepską telewizję. 
• Według współczesnych astronomów 
przestrzeń jest ograniczona. To bardzo 
radosna myśl. Zwłaszcza dla tych, którzy nie 
pamiętają, gdzie co położyli. • Świat 
niewidzialny istnieje, bez dwóch zdań. Kwestia 
tylko, jak daleko to jest od śródmieścia i do 
której otwarte? • Wieczność trwa długo, 
szczególnie pod koniec. • Właśnie 
spotkałem cudownego człowieka - jest 
postacią fikcyjną, ale nie można przecież mieć 

wszystkiego. • Na Brooklynie, gdzie się wychowałem, 
nikt nie popełnił samobójstwa. Wszyscy byli zbyt 
nieszczęśliwi. • Moja żona jest kobietą niedojrzałą. .. 
Siedzę w wannie, a ona wchodzi, kiedy jej się podoba i 
... topi moje o~ręciki. • Każdy może czuć się 
przegranym, ale Zydom przychodzi to łatwiej niż innym. 
• Oczy Boga widzą wszystko. Dlatego zostałem 
okulistą. • Komedia to tragedia plus czas. • Dla 
ciebie jestem ateistą, a dla Boga - lojalną opozycją. 

Woody Allen 
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Woody Allen od dawna już nie jest uważany za błazna - niektórym jego filmom przyznaje się 
nawet rangę dzieł o zacięciu filozoficznym; krytyka doszukuje się w nich treści należących do 
kategorii tzw. tematyki najgłębszej. Przede wszystkim jednak zainteresowanie skupia się się na 
kinowej działalności Allena, wciąż natomiast niewiele uwagi poświęca się dwóm dramatom, które, 
jak sądzę, stanowią pod tym względem nader ważne i intrygujące punkty w jego twórczości; mowa 
o Śmierci i Bogu. 
Allen ma zwyczaj umieszczać swoje historie w rzeczywistości łatwo rozpoznawalnej - nawet w 
filmach pozornie najbardziej odległych od sfery codzienności. Tło jego utworów zmienia się dopiero 
w toku akcji. Intryga zaś polega często na zakłócani u lub wykrzywianiu obrazu świata, zrozumiałego 
początkowo dla widowni. Ze Śmiercią i Bogiem rzecz ma się inaczej. W pierwszym z tych dramatów 
jeszcze z wahaniem, w drugim - ze straceńczą zuchwałością Allen od podstaw kreuje zupełnie 
autonomiczną rzeczywistość. Bohater sztuki Śmierć, Kleinman, uwikłany w kafkowskie z ducha 
polowanie na nieuchwytnego mordercę , błąka się po ciemnym mieście, przypominającym senny 
koszmar. Nie wie, czy naprawdę grasuje jakiś wampir, nie wie, w czym właściwie uczestniczy i 
jaką odgrywa rolę ; nie wie nawet, na ile realny jest otaczający go świat. 
W Bogu do reszty znikają zarysy rzeczywistości choćby szczątkowo jeszcze rozpoznawalnej. Tu 
wszystko jest kreacją, wielopiętrową umownością. Teatrem. Bohaterów sztuki, wystawianej w 
Atenach około 500 roku przed naszą erą, grają aktorzy starogreccy, tych z kolei - aktorzy z 
Broadwayu, którzy także mają wątpliwości, czy przypadkiem nie są jedynie postaciami jakiegoś 
dramatu. Zdarzenia sztuki starożytnej są wymyślone przez wymyślonego starożytnego autora. 
Autora występującego w dramacie nie do końca obmyślonym przez Allena. Allena, który jest 
jedynie figurą w utworze Woody'ego Allena ... Nawet publiczność została przez kogoś napisana. 
Nic bowiem nie jest wiadome i wszystko s ię plącze, jeśli nie ma nadrzędnej instancji , która 
gwarantowałaby niezmienny porządek , więcej - realność istnienia świata. Jeśli nie ma Boga. 
" Przecież bez Boga cały świat jest bez sensu. Życie nie ma sensu. My nie mamy sensu." 
Poczucie nierzeczywistości jest konsekwencją niewiary w sprawczą moc, stwarzającą świat. 
Bohaterom Boga pozostaje tylko uparte czepianie się tego, czego można dotknąć. Dotknąć w 
najdosłowniejszym znaczeniu; postaci z Boga traktują seks jako wyznacznik realności. "Co mi 
tam będą mówić - powiada Doris - ja istnieję naprawdę .. Myślę , więc jestem. Albo jeszcze 



lepiej: czuję„. mam orgazm." Ale i ten 
miernik okazuje się fałszywy. Jak 
zresztą wszystko. Nawet śmierci nie 
ma. 
Bez Boga człowiek staje się jedynie 
oanem siebie i świata- przecież nic 
nie musi "pasować do żadnych ustalo
nych z góry rozwiązań." Jest wolny.„ 
Kretynik powiada: "Raptem otwierają 
się przede mną ludzkie perspektywy. I 
z tego powodu - po prostu strasznie 
chce mi się rzygać." W dodatku jeśli 
nieobecne są ograniczenia, to sztuka 
nie może się zakończyć. Bo koniec 
zwyczajnie nie istnieje. Namiastki 
Boga, takie jak deus ex machina -
czyli prawa nazywane nadrzędnymi, 
ale stworzone przez ludzi - w pra
ktyce ujawniają swoją bezradność. 
Przychodzi chwila, gdy wreszcie trzeba 
spojrzeć prawdzie w oczy; "rzeczy
wistość przestała istnieć! Szlus." Brak 
gwarantowanych reguł rodzi absurd; 
żadna ucieczka przed nim się nie uda. 
Pozostają tylko bezsens i pustka. 
W Bogu Woody Allen występuje w roli 
nieco odmiennej niż zwykle: jako 
sprawca, nie zaś bezradny przedmiot 
zdarzeń. Podobieństwo do Woody'ego, 
którego znamy z większości filmów, 
polega na tym, że Allenowi-pisa
rzowi z Boga też nic się w końcu nie 
udaje. Tym razem jednak jego klęska 
jest konsekwencją ułomności meta
fizycznej: Allen-bohater sztuki -
mając pozornie uprzywilejowaną 
pozycję - w istocie jest w takim 
samym położeniu, jak wymyślone 
przez niego figury. Brak wiary w 
niewzruszony ład dezorganizuje 
osobowość Woody'ego-postaci a 
zarazem wprowadza chaos w świat 
stworzonych przezeń bohaterów. 
Wynikałoby z tego, że od prób roz
strzygnięcia spraw podstawowych nie 
ma ucieczki, a już na pewno nie da 
się ich uniknąć w twórczości. W sztuce 
właśnie pytania takie przypomną się 
najgłośniej i najbardziej natarczywie, 
bo żeby pisać, trzeba skonstruować 
sobie jakąś wiedzę o "początku, 
środku i końcu." 

AKTOR Skoro Boga nie ma, to kto stworzył świat? 
PISARZ Jeszcze do tego nie doszedłem. 
AKTOR Co to znaczy, jeszcze nie doszedłem?! To kto? I kiedy masz zamiar do tego 
dojść? 

* * * 

I Bóg i Śmierć powstały wcześniej niż Annie Hall, film uważany w twórczości Allena za 
przełomowy. Bógto jakby próba penetracji nowych dróg, nowych środków mających wyrazić 
inne już widzenie świata. Podobne pytania i wątpliwości pojawiały się u Allena wcześniej, 
ale bywały tak zawoalowane dowcipem, że ich nuta serio mogła umknąć uwadze. Jak w 
tym fragmencie z Selections From the Allen Notebooks (Z notatnika Allena): "A jeśli 
wszystko jest iluzją i nic nie istnieje? W takim przypadku stanowczo zapłaciłem za dużo za 
mój dywan. Jeśli tylko Bóg mógłby dać mi jakiś wyraźny znak! Na przykład składając w 
banku szwajcarskim hojny depozyt na moje nazwisko." 
Bóg jest już jawnym, manifestacyjnym zapisem niewiary w możliwości człowieka 
odrzucającego to, co umownie można by nazwać Kosmosem. Komediowa forma, znakomita 
zresztą, wzięła się może ze strachu przed ośmieszeniem siebie - dotychczasowego 
prześmiewcy. I zapewne miała też uczynić rozważania i konkluzję strawniejszymi dla 
widowni. Padają w Bogu takie kwestie: 

PISARZ Tylko skoro Bóg przynosi wybawienie wszystkim, człowiek nie ponosi 
odpowiedzialności za własne czyny. 
AKTOR I potem dziwisz się, że cię rzadko zapraszają na przyjęcia. 

Śmierć i Bóg oznaczają ten punkt w karierze Allena, w którym śmiech naskórkowy, drwina 
z grymasów świata, przestały mu wystarczać. Spróbował dociec przyczyn owych grymasów. 
To, co odkrył (i opisał w obu sztukach) sprawiło. że na własną rękę zaczął gorączkowo 
poszukiwać jakichś reguł. Nadzieję na ich istnienie dostrzegł w naglącej potrzebie uczuć. 
Widać to wyraźnie w powstających potem filmach, takich jak Manhattan czy Purpurowa 
róża z Kairu, a najjaśniej pewnie w Zeligu, w którym dopiero miłość obdarzy bohatera jego 
własną tożsamością- czyli człowieczeństwem. Czyli poczuciem realności istnienia. 
Jednakże o Bogu nie można mówić tylko jako o utworze otwierającym nowy okres twórczości 
Allena. Choć opublikowany w latach siedemdziesiątych, zadziwiająco rymuje się z 
niepokojami końca wieku. Lapidarną wykładnią tych nastrojów mogłaby śmiało być depesza, 
ponad dwadzieścia lat temu doręczona bohaterom dramatu Allena za pośrednictwem firmy 
Western Union: "Bóg umarł. Stop. Żyjecie na własną rękę . Stop. Klub gry w kręgle 
Moskowitza." 

Joanna Godlewska 

Joanna Godlewska jest absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie, publikuje w Przeglądzie 
Powszechnym 
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Przez całe życie stąJ~my w obliczu dręczących decyzji 
md oralnych w_yporó:v. Niektóre m?!ią wiel~i wymiar, większość 
o~yczy droóiazgow. Ale ok~esfamy się poprzez wybory, 

ktorycli dokonahsmy. Stanowimy sumę naszych wy5orów. 
Rozwój wypadków jest tak nieprzewidziany i tak nie
sprawiedliwy. Luqzkie szczęście najwy~aźqiej nie ;zostało objęte 
p19łnęil). stw9rzenia. TylJ<o my sail).i, dzięki naszeJ zgo\ności. do 
płi osci, rpozemy nadac sens obojętnemu wszechswiatow1. A 
Jeddną~ większosć ludzi umie popaw_iać próby, a nawet czerpać 
ra O?~ ~ prostych rzeczy, takich Jak rodzina, czy praca i z 
nadz1e1, ze przyszłe pokolenia zrozumieją więcej. 

Woody Allen, Zbrodnie i wykroczenia 
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350 premier BTD w wyborze 
Śluby pa11ie1iskie Fredry 
reż. Irena Górska. scen. Feliks Krassowski 
premiera 16. I . 1954 
Przedstawienie historyczne. bo pierwsze: 
słynne. bo otwierające działalność zawodo
wego 1catru, pierwszego na Pomorzu Środ
kowym . Teatru oczekiwanego przez publi
czność. przez JadwigQ Slipińską niestru
dzenie walczącą o jego zaistnienie, prLcz 
zespół Głosu a najmniej 
przez władze. Przcc.Js1aw1c:1„~ 1~żyscrowała 
Irena Górska-DamiQcka, pierwszy dyrektor 
artystyczny koszalińskiej sceny, kobieta 
pi<;kna i znająca siQ na teatralnym fachu. 
W tychf:.'tubach dbała o wiersz, słowo, ufała 
bardziej autorowi niż aktorom. Publiczność 
przyjmowała Śluhy entuzjastycznie, czytaj
my: przyjmowała tcalr cntuzjas1yc zn1c. 

Zuzann;i Halska (Kl:ir.1). Wanda Wardyńska (A ni<1 a1. Komcdi<; Fredry grano 87 razy, wkrótce 

Balladyna Słowackiego 
reż. Tadeusz Aleksandrowicz. scen. Zofia 
Wierchowi cz 
premiera I 0.12. 1959 
Po Fantazym na otwarcie nowego gmachu 
BTD, Wieczorze trzech króli ("urocze 
widowisko, pełne świeżości i niefałszowa
nego wdzi<;ku. rozegrane w znakomitej, 
jasnej scenografii Zofii Wicrchowicz" -
pisano po I. toruńskim festiwalu) w swoim 
trzecim z kolei dyrektorskim sezonie Tade
usz Aleksandrowicz zrealizował Balladynę. 
W roku Słowackiego ( 150. rocznica uro
dzin) , w teatrze. który od niespełna 2. lat 
nosił imi<; poety. Ta Balladyna Aleksandro
wicza i Wicrchowicz znosiła bajkowość. 
postaciom przydawała prqwar i grzechów, 
Goplanie zabierała ulotność boginki. 
zbliżała ją do ludzi. "Brzydka" Balladyna 
miała wielką widowni<;. 

Hamlet Shakespeare'a 
reż . Tadeusz Aleksandro
wicz. scen. Zofia Wier
chowicz 
premiera 19.6.1960 
Zofia Wicrchowicz jesz
cze nic zbudowała swej 
słynnej niebawem ''ma
szyny do grania Szekspi
ra" Ten Hamlel z 1960 r. 
rozgrywał si<; w przes
trzeni zamkni<;tcj zwisa
jącymi kotarami z szarej, 
napr<;żoncj juty: równo

przygo1owaną Żabusię Zapolskiej aż 120 1 

Rói.:a Cz.ipk:wska (llal\adyna), 
Halina Bulikówn;i (A lina). 

legle do widowni poprowadzony był podest z nierównej szerokości stopniami . 
"Naprzeciw koncepcjom reżysera wyszedł aktor miody i wrażliwy, który nic tylko 
udżwignąl olbrzymią tytułową rol<;, ale zdołał ją określić, nadać jej indywidualne 
p1<;tno." - pisał Konrad Eberhardt. Na Il fcs1iwalu w Toruniu za Balladynę i Hamleta 
przyznano teatrowi koszalińskiemu nagrod<; zespołową, nagrodzono także Stanisława 
Brcjdyganta za rol, Hamleta i Jana !bla za rol<; Horacego oraz Kostryna w Balladynie. 

na zdj(jciu od lewej: Jcrq Bogdanowicz (Guildcnstcm). St:\ ni słnw Brcjdygant (J-łamk:t), Waldemar Kwa:)1cborski 

(Roscnkrantz). 

Poskromienie z/ośnicy Shakespeare'a 
reż. Tadeusz Aleksandrowicz. scen. Teresa 
Ponińska . premiera 19. I. ł 96 I. 
Tadeusz Aleksandrowicz stawiał teatrowi w 
Koszalinie wysokie wymagania i pewnie dlatego 
osiągał dobre przedstawienia, a teatr uznanie 
widzów i krytyki. Jak wam się podoba Shakespe
are' a, Maria S111art i Mazepa Słowackiego. 
potem zabawne Igraszki z diabłem Drdy. Świetne 
sezony. Poskromienie zlo.\:nicy "błyszczało jak 
fajerwerk, a to dzi<;ki Danucie Szaflarskiej (na 
zdj<;ciu), która grała gościnnie główną rołt; i 
Bronisławowi Sunniakowi, nicpotarzalncmu w 
roli Gurmia." (Jadwiga Ślipińska) Na I festiwalu 
w Kali szu Aleksandrowiczowi i Szaflarskiej 
przyznano nagrody 

Leonce i Lena Biichncra 
reż. Teresa Żukowska, scen, 
Adam Miriam 
premiera 3.12.1961 
Ta bardzo rzadko grana ko
media romantyczna , cokol
wiek w mussc1owskim napi
sana tonie, jest w repertuarze 
BTD pozycją świadczącą o 
wysokich ambicjach artysty
cznych teatru. Przedstawienie 
Teresy Żukowskiej nic szuka
ło łatwych rozwiązań , miało 

swój poetycki nas trój , styl. 
było precyzyjnie zrealizowane. Leonce i Lena na li Kaliskich Spotkaniach Tca1ralnyc h 
to kolejny sukces. Nagrodzono Teres<; Żukowską za rcżyscri<; i Cccylit; Putro za rol;; 
Leny. 
n;.1 zdj(jciu Jcrq Złotni c ki (Lconcc}. Cecylia Putro (Lena) 

Trzy sioslry 
Czechowa. 
re ż. Ewa Kologór
ska. scen. Marian 
Bogusz 
premiera 26.10.1962 
Dopiero w 1962 ro
k u pojawił si<; na 
scenic Czechow. 
Wprowadził go do 
repertuaru w swym 
jedynym w Kosza
linie sezonie Jan Ma
ciejowski. Widow
nia zareagowała pra
widłowo: 41 ch<;tnic 
oglądanych przedstawień. Bo też te 7i·zy sios/ly mogły si<; podobać, jak pisał Jerzy 
Koenig: "byty naprawd<; farsą, miały nerw i werw<; komediową, dziQki zmianie akcentu 
stały si<; nagle czyste, logiczne, klarowne i konsekwentne, stały siQ bardzo śmieszne." 
Mirosława Lombardo (Irina) i Borys Borkowski (Prozorow) zos1ali nagrodzeni na 

katowickim Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich. 
na zl11,c iu: Hcnryb Jt.;:drt:l..'.jl..'.\~ sb (01).!;1), Hahna Dobrowulsb (~.fas:l.:.t). ~·l t roslawa l.ombardo (Irina) 

Kordian Słowackiego 
reż . Jan Maciejowski . scen. Marian Bogusz 
premiera 2.5.1963 
Z Torunia i Kalisza wrócił zespół z nagro
dami' "Interesujący kształt przedstawienia 
zawdzit;c7~'1my przede wszystkim reżyse 

rowi. Jan Maciejowski (-)odszedł od 
historii literatury, by stworzyć spektakl 
żywy, współczesny, pobudzający rzeczy
wiście do dyskusji. Rol<; tytułową gra Józe f 
Skwark, bardzo młodzieńczy, wzruszająco 
szczery. chłopi<;ey." - pi sa ła Jadwiga 
Ślipińska. 

-> 
JózcfSkwark (KorJian). Ew<i Kologórsb (L 11ur:.'I). 

Pluskwa Majakowskiego 
reż. Lech Komarnicki, scen. 
Marian Bogusz 
premiera 7.11.1963 
Lech Komarnicki, Marian 
Bogusz, Augustyn Bloch 
(muzyka), Janusz Michało
wski (grał Prysypkina) przy
wicżli nagrody z festiwalu w 
Katowicach. Nowy dyrektor 
BTD, Lech Komarnicki, festi
walowe sukcesy teatru po
mnoży znacznie. O Pluskwie 
pisała Irena T.Sławińska, że 
"przedstawienie jest piQknc, 

scena zbiorowa 

szczególnie pier.,,,sza czt;ść jest bardzo dynamiczna i posiada ostro wypunktowane 
poinly. Teatr koszaliński bardzo ambitnie zaprezentował si<; na festiwalu ." Jeszcze w 
tym samym sezonie Lech Komarnicki pokaże Juliusza Cezara Shakcspcarc'a. 
przedstawienie uznane za jedną z najwybitniej szych realizacji BTD. 

Fircyk w za/litach 
Zabłockiego 

reż . Lech Komarnicki . 
scen. Krystyna Husarska 
premiera 26.2. ł 965 
Swoistym przeżyciem. 
jak na owe czasy, była dla 
BTD telewizyjna trans
misja tego przedstawie
nia w ramach Il Ogólno
polskiego Telewizyjnego 
Festiwalu Teatrów Dra
matycznych. Fircyka w 
=a lolach grano w jednym 
wieczorze z Natrętami 
Bielawskiego. 

Włodzim1crt. Klopocki (Aryst). Stefan lżylowski (Fircyk). 

I~- ' 

~ ~ ' ' 
I ' o: . I . •. 

'1' I~ · - •· · ~ · 

~<·· .~·~···,\·. ~.\,!hl w_.• ·~; -. .. - . . ) ' · ~ ,,.~ -- ' .„ . ·.~~ - -~ ·~\I .I 
J1 I , , - - ~ .. I 

-~- ~ 

Teresa Wądziii.ska (Klarysa) 

Ifigenia w Aulidzie 
Eurypidesa 
reż. Lech Komar
nicki, scen. Liliana 
Jankowska 
premiera 12.6.1965 
Pierwszy w BTD 
wielki antyk i od 
razu artystyczny su
kces. Pr.tcdstawicnic 
pokazane na VI I 
FTPP w Toruniu 
(wyjątkowo bez jury 
i nagród) stało si<; 
tego festiwalu sen

sacją. O scenografii Liliany Jankowskiej pisano w superlatywach (dziennikarze 
przyznali Jankowskiej spontanicznie uchwaloną nagrod~ honorową) - Jankowska 
'"białą Grecję' zastąpiła spaloną słońcem antyczną Aulidą wywiedzioną z malarstwa 
pejzaży Chirica. Lech Komarnicki zrobił mądre. piQknc przedstawienie, w którym 
tragizm prLcnikał si<; z ironią, ból z uczuciem miłości. zwątpienie i gorycz z wiarą w 
człowieka. 

Śmierć Tarielki11a Suchowo
Kobyłina 

reż . Lech Komarnicki, scen. 
Kazimierz Wiśniak 
premiera 22.10.1965 
Janusz Michałowski jako 
Tariclkin ( nagroda aktorska 
w Toruniu) decyduje o przy
wołaniu tego prlcdstawicnia. 
Z koszalińskim lcalrcm zwią
zał s i<; jako absolwent war
szawskiej PWST na pi<;ć se

zonów. Przypomnijmy niektóre jego role: Wajnoncn w 7i·agedii op1ymisl)-c11e;. Papkin 
w Zemście , Prysypkin w P/11skwie, Marcjanow w Sumie11i11. czy Rcnatus w pi<;knym 
przedstawieniu lej.icie akwra Ghcldcrode'go reżyserowanym przez Stanisława 
Bugajskiego, które przecież mądre, z wrażliwością zrobione. miało jednak niewicie 
(7) spektakli i niesprawiedliwie jest zapominane. 

1i;1 :aiJ~C1u od IC\vcJ M11 . .: c.1.ysluw WiS11i~wski (Rasplu1cw), J;:inusz Michalowski (Tanc!kin), Jer..-)' Fitio tOch), TaJcust 
Morawski (W:.irrawm) 

Zielony Gil 
de Moliny 
reż. Jowita Picńkic
wicz, scen. Teres 
Targońska 

premiera 7.4. ł 968 
Sukces Zielonego 
Gila na X FTPP w 
Toruniu był znaczą
cy, głosny. poparty 
nagrodami dla reży
sera, scenografa i 
aktorek: Urszuli Jur
sy i Krystyny Koło
dziejczyk ; len suk
ces potrzebny był 
nowemu dyrcktoro- Urszub Jursa tD1)1\a Inez}. Krys1yna Kulud1:1cjuyk (Dnńa Klar~) 

wi BTD. Andrzejowi Zi<;bil1skicmu. który przejął przec ież teatr cz<;sto nagradzany na 
festiwalach, z dobrą opinią publiczności i krytyki . lielu11y Gil podobał sic; za 

ham1onijnic poprowadzoną akcj<; , elegancki (!) dowcip sytuacyjny, pomysłową, 
kolorową sccnografi<;, za radość, która emanowała ze sceny, wreszcie, powiedzmy i 
to : za talent i urod<; aktorek - Urszuli Jursy i Krystyny Kołodziejczyk . 

Andr.tcj Zi~biriski (On). Krystyn:.i Kołodziejczyk (Ona) 

Cale życie de Hartoga 
reż. Stefania Domańska, scen. 
Wojciech Zieleziński 
premiera 27.9.1968 
Sto razy zagrali tą dwuosobową 

komedię Krystyna Kołodziejczyk 
i Andrzej ZiQbiński, partnerzy na 
scenic i w życiu prywatnym. Ma 
na pewno słuszność Jadwiga 
Slipińska pisząc, że Cale życie 
było przedstawieniem '' niewicie 
znaczącym dla kosza liń s kiego 

teatru" , a jednak pomieszczam tu 
zdjt;cic z tego spektaklu, bo chcą 
przypomnieć tę par<;, to z na ne 
wtedy w Koszalinie małżeństwo. 
Po latach, w wywiadzie z okazji 
40-lecia BTD, Andrzej ZiQbiński 
podkreślał: "moja ówczesna żona. 
wykor0stując swe szerokie znajo
mości wśród aktorów i stuż.ąc radą, 
a póżnicj organizując życic towa

rzyskie w teatrze cementujące zespół, tworzyła szczególnie przychylny klimat,(- ) 
odegrała bardzo ważną, choć niewidoczną rol<;.(-) Jako aktorka odnosiła sukcesy." 
Andrzej Zi~biński, aktor, reżyser, dyrektor teatrów, dyrektor departamentu sztuki 
MKiSz zmarł w ł 995 roku. 

Krakowiacy i górale 
Bogusławskiego 

reż. Andrzej Ziąbii\ski, scen. 
Liliana Jankowska 
premiera 21.2.1969 
Najpicnv premiera uświe1niła 
I 5-Jccic BTD. Potem na 
przedstawienie spadł deszcz 
fe s tiwalowyc h (Toruń) na
gród. od reżysera i scenografa, 
poprzez 6. aktorskich do 
choreografa. Krakowiaków i 
górali zaproszono na uświct- !.cen.i z.b 1orow:. 

nicnic festiwalu lcatrałnego w Kaliszu i na festiwal najbardziej liczący sic; w Polsce, 
Warszaws kie Spotkania Teatralne. Pisano o tym przedstawieniu z niekłamanym 

zachwytem. '"Yiiczano atuty, mnożono pochwały . ··Przcds1awicnic nic tylko zabawne, 
cieszące oczy i uszy. Przedstawienie gorące, g!Qboko wzruszające, poruszające 
najgłt;bszc s1runy świadomości narodowej,(- ) daje w pełni odczuć czym było dzieło 
Bogu sławsk iego w chwili swoich narodzin, czym było w naszej historii . Fakt, że stało 
s i ~ to w skromnych warunkach sceny koszalińskiej nazywam cudem praw
dziwym."(Andrzcj Władysław Kra!) 

Jan Macie; Karol Wścieklica 
Witkiewicza 
reż Maeie.1 Prus, scen. Łukasz Burnat 
premiera 7.6.1969 
Żadne przcds1awicnie BTD nic ma tak 
wnikliwego opisu. nigdy o innym nic 
pi sa ł sam Konslanty Puzyna. I chyba 
nic ma drugiego. które tak przydałoby 
dobrej sławy koszalińskiemu teatrowi . 
Recenzja Konstantego Puzyny po
micszcwna w nic:rnrykłym tomie !OO 
pr:edstawie1i w opisach polskich 
autorów wydanym przez Zbigniewa 
Raszewskiego . jest lekturą obowiąz
kową. dającą wiedzc;_ o przedstawieniu . 
Reżyse r. scenograf i aklorzy: Włodzi
mierz Kłopocki (Wscicklica), Ewa 
Nawrocka (Rozalia), Kazimiera Sta
rzycka-Kubalska (Walentyna) i Magda 
Szkop-Bartoszek (Zosia) otrzymali na- Ewa No"rock" (Ro.t:alia), Ewa Mildc (Lck1orow1ciówn") 

grody na X FTPP. Teatr koszaliński za dwa spektakle - Wścieklic!( i KrakolViaków i 
górali otrzymał główną nagrod<; tego festiwalu, Puchar ··Panoramy Północy" 



Edward Il Marlowe'a 
reż. Maciej Prus, scen. Marian Szulc 

premiera 22.2.1969 
"Młody zdolny", ten słynny termin 
Jerzego Koeniga sformułowany dla 
określenia pokolenia reżyserów wcho
dzących do teatru w końcu lat 60., 
odnosi sic; także do Macieja Prusa, 
który debiutował w BTD. Od razu z 
sukcesami. Jego Edward !I (nagroda 
za reżyserie; w Kaliszu) to rzecz o 
Wielkim Mechanizmie, to teatr polity

czny, z dobrą rolą Włodzimierza Kłopockiego, który jako Edward li "ani na moment 
nic wchodzi na koturny Jest człowiekiem z krwi i kości, człowiekiem cynicznym, 
okrutnym, rozpustnym." - pisała Jadwiga Ślipińska. 

Sen srebrny Salomei 
Słowackiego 

reż. Roman Kordziński, 
scen. Zofia Wicrchowicz 
premiera 29.11.1969 
Roman Kordziński, także 
reżyser ''młody zdolny", 
swój bardzo kontrower

syjny Sen srebrny Salo
mei rozegrał w scenogra
fii Zofii Wicrchowicz i 
dla niej. dla jej dzieła 
włączam tu zdjc;cic ze 
Snu srebrnego ... Pic;trowa 
konstrukcja na kształt 
ołtarza z mansjonami; 

sccnazbiorowo nabita lśniąca blacha 
sąsiaduje z chropawymi 

deskami, obok kiczowata girlanda kwiatów i Jezus frasobliwy, wreszcie kostiumy 
łączące wyrafinowanie z zgrzebnością materiałów, z których zostały uszyte. Koszalin 
miał wielkie szczc;ścic, że pracowała tu w teatrze ta wielka artystka. 

Pokojówki Geneta 
reż. Wojciech Boratyński, 
scen. Krystyna Husarska 
premiera 15.5.1971 
Pokojówki wystawia sic; 

przede wszystkim dla aktorek. 
Ewa Nawrocka, Barbara Mar

tynowicz (wyróżnione za role 
w Pokojówkach na toruńskm 
festiwalu) i Adela Zgrzybło
wska zaprezentowały · jak 
pisano "dużej klasy aktor
stwo.", co w bezbarwnych 
sezonach brzmiało pociesza

jąco. 

, 
r 

Ewa Nawrocka (Clairc), 11arb<ira Martynowicz (Sobngc) 

Każdy kocha Opalę 
Patricka 
reż. Jarosław Kuszewski, 
scen. Krystyna Husarska 
premiera 17.1.1975 
Ewa Nawrocka grała O
pale; 127 razy(') i niewąt
pliwie tylko dla niej war

to było wystawić te; sztu

kc;. Jest w Koszalinie 
aktorką lubianą, zasłużo

ną (wierność miastu plus 
nagrody za role), bardzo 

chc;tnic słuchaną przez 
dziennikarzy przepro

wadzających prasowe wywiady W tym wyborze zdji;;ć z koszalińskich 350. premier 

Ewa Nawrocka pojawia sic; czc;sto. 

na zdj~ciu: Jan Milowski (Bot.o), UrsLula Jursa (Gloria), Ewa Nawrocka (Opala), T:ldcusz Mroczek (Bradford) 

Wyszedł z domu Różewicza 
reż. Piotr Piaskowski, scen. Jan Kosiński, Bar

bara Jankowska 
premiera 9.9.1972 
Wyróżnieniem dla teatru było zaproszeni e tego 
przedstawienia do udziału w 14. Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu. 
Zwracały uwagc; role Adeli Zgrzybłowskiej 
(Ewa) i szczególnie lubianego w Koszalinie 
Jerzego Filio (Henryk). Oboje na zdj~ciu. 

Zabawa. Czarowna noc Mrożka 
reż. Aleksander Berlin, scen. Kazimierz 

Wiśniak 

To dopiero trzeci tekst Mrożka w BTD, po 
Kuro/u (1963) i Tangu (1967) i może 
budzić zdziwienie fakt, że ten autor nic był 
tu czc;ścicj grany, zwłaszcza, że publiczność 
na Zabawie i Czarownej nocy dowodziła, 
że spektakl, że Mrożek - podobają sii;;. 
Reżysera i aktorów (Andrzeja Blumcnfclda 
i JcrLcgo Janeczka) wyróżniono na XVll FTPP. 

Kordian Słowackiego 
reż. Andrzej Rozhin, scen. Ry

szard Strzcmbała 
premiera 16.12.1979 

t-.fo::czys/aw Blochow i3k (Drogi Pan Kok!:;i), 
Jerzy Jancc:tck (Pan Kolq_:.;-1) 

To było najważniejsze przedsta
wienie za niespełna dwuletniej 
dyrekcji Andrzeja Rozhina. Ten 
Kordian był "zrealizowany jako 
wizyjne widowisko, bogate w 
wieloznaczne i pic;knc plastycznie 

sceny.(-) Był to jednocześnie a
scena zbioro~~ · a, na 1. planie: M i cc-.qsł aw Ft0nl);S-tc-k (Car) 

utentyczny głos teatru w toczącej sic; wówczas dyspucie na temat narodowych wartości." 
- mówi Walentyna Trzcińska w artykule podsumowującym 30 lat BTD. 

Clowni Strzelcck.iego 
reż. Andrzej Strzelecki. scen. Ewa 

Czcmiccka-Strze lee ka 
premiera 29.4.1982 
Nagroda zespołowa za Clownów na 

festiwalu w Toruniu była dla teatru 
niezwykle krzepiąca, stała sic; jednym 
z argumentów przeciwko tym, którzy 
chcieli teatr zamknąć. Clowni. także 
rok późniejsze Kazanie, autorskie 
przedstawienia Strzeleckiego, "znako-
n1icic współbrzmiały z tym. co działo scena zbiurnwJ 

sic; za murami teatru. zmuszały do rc-
fleksj i, bawiły kabaretowym stylem ... - pisano po toruńskich festiwalach. 

Mindowe Słowackiego 
reż. Bernard Ford Hanaoka, scen. Ryszard Grajewski 

premiera I 0.12.1982 
"Najbardziej kontrowersyj ne i ambitne przedsta
wienie sezonu. W pamic;ci widzów, choć nieoczeki

wanie szybko zeszło ze sceny, a także niezależnie 

od pierwotnych krytycznych osądów, ono chyba 
pozostanie najdłużej. Jako propozycja dyskusyjna, 
lecz znacząca. Intrygująca teatralną interpretacją, 
ciekawymi propozycjami aktorskimi, urodą sccno
grafi i i muzyki Czesława Niemena." - pisała 

Walentyna Trzcińska. Przedstawienie zagrano 11 

razy. 
sccn;i zbiorowa, na 1. planie: Ewa N;iwrocka (RugneJa) 

Dziady Mick.iewiaa 
reż. Krzysztof Rotnicki. scen. Jadwiga 

Pożakowska 

premiera 27.5.1984 
Wielu widzów zachowało te Dziady w 
życzliwej pamic;ci. Ogromne zadanie 
teatrowi postawił reżyser i dyrektor w 
jednej osobie. Recenzent, Tomasz 
Miłkowski, podkreślał: "Próba Dzia
dów wypadła dl a teatru pomyślnie. 
Krzysztof Rotnicki nic usiłował wyka
zać sic; nadmiarem "pomysłów", 
tworząc przede wszystkim okazje; 
widzom do spotkania z poezją Mickie
wicza, a aktorom szanse; sprawdzenia 
sic; w wymagającym repertuarze." 

Dian;i Łoziiiska (KmiLowa), Jadwiga Bryniarska (Pani Ro llison), Zdzisław Dcrcbccki (Ksiąd;.:: Piolr) 

Krzesła Ionesco 
reż Ryszard Major, scen. Jan Banucha 

premiera 27.3.1991 
Starego gościnnie grał Jcrq Łapiński 
z Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku. Starą 
- Ewa Nawrocka. ulubiona akrnrka 

koszlinian. jak wyczytać można w 
wiciu wycinkach z lokalnych gazet. W 
_1edncj z recenzji pojawiło sic; nawet 
podz1c;kowamc dla reżysera za obsa
dzenie Ewy Nawrockiej w roli Starej, 
a obok taka refleksja: "Widać różnice 
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mic;dzy "szkołą gdańską". a "koszalińską". (-) Ewie Nawrockiej (powtarzam: 

momentami wspaniałej') zaszkodziły(-) lata pracy w samotności. brak możliwości 
grania z partnerem godnym jej talentu; kiedy długo nic ma sic; do czego. czy do kogo 
równać. wcwnc;trzna mobilizacja słabnic." (Anna Kochnowicz). P isano. że to najlepsze 

prLcdstawicnie sezonu 90/91. 

~ccn.l zbiorowa 

Białe 111alże1istwo Różewicza 

reż. Ryszard Major. scen. Ewa 
Krecho w i cz 
premiera 21.5. 1992 
13 (trqnaścic) razy zagrane Bi11/e 
m11/żeiisf'1'0 (wkrótce zaledwie 24 
spektakle 8111/udynv') to swoisty 
rekord w skali kraju. Nigdzie w 
Polsce. gdzie było grane. Siale 
111alże1lsrwo nic miało tak nikłej 
ilości przedstawień. Przecież to 
koszalińskie nic było złe. "Mamy 
tu do czynienia - pisała Małgo-

rzata Kołowska - z profesjonalnym teatrem nacechowanym indywidualnością 
reżysera. nakazującą w niezwykle czysty, za pomocą prostych i funkcjonalnych znaków 
icatralnyeh, budować rzeczywistość teatralną." Wic;c co sii;; stało9 

Sługa dwóclr panów 
Goldoniego 
reż. Józef Skwark. scen. 
Sławomir Lewandowski 
premiera 26.11.1993 
Commedia dell 'arte, ma
ski. Goldoni. żywioł tea
tralności. tempo - to 
było "wyznanie wiary" 
nowego dyrektora :irty
s tycznego BTD, Józefa 

Skwarka, także reżysera 
S/11g1 .. Pi sał Andrzej Lis 
w Te111rze: "W prLcdsta
wicniu Skwarka. zrobi o- Zbigniew Kutagowsk i (Truf\"ald1no) 

nym wedle najbard ziej klasycznych zasad komedii dcll'artc, zagranym w maskach. 
(-)dostrzec można szlachetność polegającą na znalezieniu właściwej miary dla tego, 

co i jak si~ robi. (-)Publiczności pokazano. że oto jest teatr. który sic; cieszy z tego. że 
może ją bawić. I że teatr jest takim miejscem. w którym wszystko jest przede wszystkim 
teatralne." 

;~utorzy zdji;:ć Gr<iŻ)'n:.'. Wyszomirsb. Jacek R.F ijalkowski. Pawc l Juszcąk, Roman Lis. i\ nJr/..:j Majch rt ak, 
Franci_szcl:. M~·:„kov.•ski. Z dLisław Pacholski. K;1Lim1 crz R;1t;i_j cz;1k. Zbign iew Trybck. Ws.t ys1ki.:: zdj,c rn pod1 ollzą 
1..arcluwum BID 

Iwona, księżniczka 
Burgunda 
Gombrowicza 
reż. Jan Maciejowski, 
scen. Barbara Zawada 
premiera 19.2. 1994 
Aż dziw. że dopiero w 
1994 roku zagrano na tej 
scenic Gombrowicza. 
Zwłaszcza, że przez pari;; 
sezonów był lu Ryszard 
Major. dla którego Gom
browicz w teatrze był i 
jest prawdziwą reżyser
ską pasją. Major mówił, Igor Pini1'1ski (Filir). Piotr Kr6Lk1 (Cyryl), Malgor/~\.;ł Urba1i.ska (Iwona) 

że Impresariat teatru "nic pozwalał" mu grać Gombrowicza. co cytuję z zażenowaniem. 
Iwona.. zrobiona przez Jana Maciejowskiego na 40-lecic BTD była intrygująca i 
niejasna, ciekawa i zawiła, sformalizowana i realistyczna. "Najważniejsze, co można 
o tym przedstawieniu powiedzieć to to, że jest czymś w rodzaju "gry" z 
Gombrowiczem." (Andrzej Lis) 

Kowal l11a/ambo 
Slobodzianka 
reż. Marek Pasieczny, scen. 
Janusz Pokrywka 
prapremiera 26.3.1995 
Znakomita sztuka Tadeusza 
Słobodzianka swoją prapre
micri;; miała w BTD. W I 
Ogólnopolskim Konkursie na 
wystawienie polskiej sztuki 
współczesnej nasze przedsta
wienie znalazło sic; wysoko, w 
finale konkursu. wśród I O. scena zbiorowa 

najlepszych spektakli. co już było sukcesem. Małgorzata Kołowska pisała: "Wszystkie 
elementy - scenografia. muzyka, gra aktorów - tworzą całość, w której nic nie jest 

naddane, niepotrzebne. Z zadziwiającą dyscypliną i sprawnością aktorzy zrealizowali 
swoje zadania, żywiołowo, ale bez szarży, dowcipnie." 

Gdyby Schacffera 
reż. Krzysztof Galas. scen. 
Marian Panek 
premiera 3.2.1996 
W li Ogólnopolskim Konkur
sie na wystawienie polskiej 
sztuki współczesnej znowu 
sukces. Gdyby weszło do 
finału konkursu w gronie 12. 
najlepszych spektakli, a akto
rzy Agnieszka Ćwik, Ża
nctta Gruszczyńska, Piotr 

Krótki. Gabriel Wąsiński -
zostali nagrodzeni za swoje 

od lewej: Piotr Krótki. AgnicSl'..ka Ćwik, 
Gabriel W~s1ński. 7..J.neltJ Grus:.:-:c zyńska 

role. Obecny na Gdyby autor, Bogusław Schacffcr, powiedział: "Uważam, że JCSL to 
spektakl nad wyraz udany. Reżyser Lrqmał sii; tekstu i z niego czerpał inwcncjQ i 
pomysły inscenizacyjne. Spotkałem si<; tu z bardzo dobrą i sumienną pracą aktorów, 

klórq zrozumieli przesłanie sztuki i jej metaforyczny sens. Są żywiołowi w najlepszym 
lego słowa znaczeniu." (w GlosiePomorza) 

Gramy Szekspira z muzyką 

Maleckiego 
reż. Józef Skwark. scen. Grażyna 
Żubrowska 
premiera 23.6.1996 

Naśladowanie (ze zmianami) 
pomysłu Aleksandra Bardiniego. 
hołd złożony Jego pamic;ci. przy
pomnienie pic;kncj muzyki Macie
ja Małeckiego. próba zmierzenia 
sic; z niełatwym układaniem w 

musicalową całość fragmentów "ktorą śpicw•ją "Być albo nic być ... " 
Szekspira mniej lub bardziej 
znanych-oto cel. Ta próba wywołała zgoła nieoczekiwaną opinię wśród publiczności: 

"za trudne" Trudno uwicrLYĆ. A pisano: "Przedstawienie dla wszystkich.(-) Zyskało 
własny byt. Z ćwiczenia stało sii;; popisem. zabawą, czasem lekką kpiną z teatralnej 

konwencji. Aktorzy swobodnie przechodzą z jednej roli w drugą- z radosnych stają 
sic; smutnymi. z zakochanych przeistaczają sic; w zdradzonych. Śpiewają." (Monika 
Szumowska). 

MARIA DWORAKOWSKA 



Pisarz. Schizokrates 
Aktor. Kretynik 
Doris 

Woody Allen 
BÓG 

(God) 

przełożyła Anna Kołyszko 

obsada 

Kratinus Adam Biernat 
Pan Romuald Michalewski 
Parki. Bob Jerzy Balbuza 
Wendy Halina Ziembińska 
Strażnik Artur Czerwiński 

Głos Woody'ego Allena 
Głos pokojówki 
Debiliusz 

Zbigniew Kułagowski 
Gabriel Wąsiński 

Żanetta Gruszczyńska 
Wojciech Rogowski 

Katarzyna Ulicka 
Piotr Krótki 

Adam Biernat 
Jerzy Balbuza 

Jacek Piotrowski 
Halina Ziembińska 

Agnieszka Ćwik 
Joanna Kaczmarek 

Kinga Kaszewska 
Jadwiga Możdżerówna 

Katarzyna Ulicka 

Kobieta z nożem w piersi Agnieszka Ćwik 1 

ldiotos 
Mężczyzna na widowni 
Lorenzo Miller 
Kobieta na widowni 
Blanche DuBois 
Chór 

REŻYSERIA - ZBIGNIEW NAJMOŁA 
SCENOGRAFIA - GRAŻYNA ŻUBROWSKA 

Król Wojciech Rogowski 
Lekarz Romuald Michalewski 
Posłaniec z Western Union Adam Biernat 
Stanley Kowalsky * * * 
Groucho Marx * * * 
Mężczyzna z miotłą Romuald Michalewski 

I 

RUCH SCENICZNY - JADWIGA MOŻDŻERÓWNA I 
OPRACOWANIE MUZYCZNE - JAN MARTINI 

inspicjent i sufler - Dorota Czerkawska 

premiera 8 maja 1997 r. 

5. premiera sezonu 1996/97; 350. premiera BTD _J 
'------ - - --------

BAŁTYCKI 

TEATR 
DRAMATYCZNY 
im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 
Kierownik literacki - Maria Dworakowska 

Zespół techniczny: pełni obowiązki kierownika technicznego - Stanisław Kawalec; montażyści dekoracji- Robert Kuźmicki , Tomasz 
Peka, Andrzej Wieczorek; kierownik pracowni krawieckiej -Jan Marciniak; pracownia elektryczna i akustyczna - Jerzy Bok (kierownik), 
Leszek Bilitewski, Bolesław Skarżyński, Jerzy Socha!; pracownia modelarska - Tadeusz Gościniak ; pracownia ślusarska - Edward 
Sagan; pracownia stolarska - Jan Świderski; pracownia fryzjerska - Małgorzata Tokarska; garderobiane - Mariola Kurowska, Estera 
Orzechowska. 
- - -- -- --- ----
Program opracowała Maria Dworakowska. Do druku przygotował Wojciech Grunwald. Komputerowy montaż zdjęcia na 
str.1 .: Piotr Waśkiewicz ("Danad". Szczecin). Żródła tekstów: Józef a„bski . Woody Allen - pisurz?. Literatura na świecie 198911; Woody Allen -

wariat czy poeta? Kino 1978/2. Stanisław wyszomirski , Świat Woody'ego Allena Polityka 1985/49. Mateusz Wemer,Ciu/ w Nowym Jorku Kino 199112. Jestem zdzi
wiony, gdy mówi się o mnie jako o komiku żydowskim. z Woody 'm Allenem rozmawia Robert Benayoun_ Film na świecie nr 380, r. 1991 . 


