


. . . w naszym zyciu 
istnieje coś więcej, 

poZa tym, 

czego doświadczamy 
za pomocą pięciu zmysłów. 

Andy 
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Dlaczego zająłem sit; tym właśnie autorem i wy
brałem ten właśnie tytuł? 

Woody Allen jest artystą tworzącym w opozycji 
do zalewającej świat komercyjnej oferty Hollywo
od. Ale wbrew pozorom jego t\vÓrczość wcale nie 
_jest elitarna. Woody Allen to znakomity obserwa
tor zachowaI1 ludzkich. Problemy, którymi się zaj
muje dotyczą nas wszystkich. To _jedynie specyficz
na forma ,1ego filmów i sposób opisywania świata 
w _jego tekstach literackich mogą st\varzać wraże
nie, że t\VÓrczość ta jest adresowana do intelektu
alistów i dotyczy \\');łączni e spraw inteligencji no
wojorskiej. 

A tymczasem \\foody Allen pokazu.1e uniwersa.I
ną słabość ludzkiej natury- niespójność aspiracji z 
osiąganym rezultatem oraz kpi z bezradności czlo
wieka wobec własnych ulomności. 

"Sex nocy letni ej" jest pozornym pastiszem 
"Snu nocy letn iej" Shakespeare'a,jako Żt' cala rzecz 
się dzieje w IC'sie - czarodziejskim. Ale nic o zabawt; 
literacką chodzi. Tym. co naprawdę obchodzi Wo
ody Allena, iest powszechna trudność w radzeniu 
sobie z erotyką i partnerst\vem. Pokazuje, że czło
wiek .ies t istotą dwoisrą 1 wykpiwa naszą cywiliza
cyjn<1 niewiarę w ponadczasową prawdę - że skła
damy się z ducha, czyli sfer 1 marze11 i tęsknot, oraz 
z 01!;romnego obszaru fi zvcznq zmysłowości. 

'1 właśnie sposób - ża,rtobliwy i z dystansem -
mówienia o tym przez Woody Allena wydal mi się 
wart upowszechnienia. jesteśmy bowiem bez prze
rwy epatowani przez media erotyką w wydaniu wul
garnym 1 prostackim. 

Wystawiając tę szrnkę nie chcemy nikogo po
uczać, ale chcemy pokazać inny sposób rozmowy o 
seksie i milości - pogodny, naturalny, bez pruderii, 
ale i bez nonszalancji czy chamstwa. Byłoby świet
nie, gdyby ludzie potrafili mówić międ zy sobą o 
wzajemnych oczekiwaniach i uczuciach właśnie .ię
zykiem delikatnym, wrażliwym i niekiedy żartobli
wym. Bo przecież seks był. jest i będzie wszechobec
ny - dopóki człowiek posiada i dusz<; i ciało. Może 
więc warto przeżywa( swoje istnienie w sposób peł
niejszy, nadając mu lepszą formę. 

Wowo Bielicki 
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Woody Allen przejawia szczególną zdolność czerpania humoru 
z drobnych codziennych niepowodze1i. 

Jako człowiek jest kimś bardzo prywatnym, kto wyrobi/ so
bie nazwisko w profesji najbardziej publicznej. Ma wyjątkowy 
talent komediowy, ale sam interesuje się filozofią, tragedią i 
polityką. Jest dziś zapewne najpopularniejszym Żydem w prze
myśle rozrywkowym, ale nie lubi, gdy mu przypominać jego 
żydowskość. Krytycy zaskoczeni są nieśmiałością człowieka, 

którego filmy tak często mówią o nim samym. Wielbicieli za
dziwia powaga kogoś, kto tak często ich rozśmiesza/. Jego 
utwory to fascynujący cykl wizji wspólczesnego amerykańskie
go życia, ale prawdopodobnie jest bardziej podziwiany i do
ceniany w Europie. Woody Allen to postać zlożona i pelna prze
ciwieństw - pisze Graham McCann (wykładowca Uniwersytetu 
Cambridge) w obszernym studium poświęconym twórczości jed
nego z największych artystów amerykariskich . 

Woody Allen . a właściwie Allen Stewart Kónigsberg, urodził 
się 1 grudnia 1935 roku w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn, za
mieszkałej przez spokojnych ludzi z klasy średniej. Jego rodzice 
wywodzili się z europejskich Żydów - ojciec był grawerem (choc 
dorywczo zarabiał na życie także jako kelner i taksówkarz). zaś 
matka pracowała jako księgowa w kwiaciarni na Manhattanie . 
Chodził do dobrej szkoty średniej (Midwood High School), gdzie 
został zapamiętany jako spokojny, dobrze ubrany uczeri, który 
egzaminy starał się zdawać przy minimalnym wysiłku. Przez je
den semestr studiował na wydziale filmowym New York Universi
ty i równie krótko uczęszczał na wieczorowe kursy w City Colle
ge. Pod koniec lat pięćdziesiątych - kiedy już pracował w telewi
zji -wynajął sobie nauczyciela , który go uczył w domu. 

Swój artystyczny pseudonim - Woody Allen - przyjął w szes
nastym rok1LJ życia, bowiem już jako uczeń zarabiał układając 

teksty dla agencji reklamowej. Wkrótce zaczął też wysyłać swoje 
gagi i skecze do gazet. Mając 17 lat podpisał kontrakt na 25 
dolarów tygodniowo , w ramach którego musiał wymyślać po 50 
dowcipów dziennie. a jego klientami byli znani artyści estradowi . 
W tym czasie Woody Allen niemal codziennie chodził do kina i do 
teatru obserwując uważnie występujących komików, tancerzy, 

muzyków, piosenkarzy . . Jego pomysły komediowe stawały 
się coraz bardziej osobiste . co nasunęło menedżerom po
mysł, że powinien je sam wy~ nywać . Początkowo -z powo
du wrodzonej nieśmiałości - bi ~ niemal wypychany na scenę. 
Z czasem znalazł jednak Odi)Owiednią publiczność w ma
łych nocnych klubach na M; hattanie , rozlużnił się, nabrał 
zaufania do swoich umiejętnośc i i zaczął rozwijać własną 
osobowość sceniczną: "wyalienowanego i niespokojnego fa
ceta skłonnego analizować wszystko" . 

W latach sześćdziesiątych Woody Allen przestał być nie
znanym dostarczycielem tekstów dla innych komików - sam 
stał się gwiazdą. Pisał też humoreski dla magazynu "New 
Yorker" , sztuki sceniczne (Zagraj to jeszcze raz, Sam; 
Śmierć; Bóg) oraz scenariusze filmowe, m.in . do Co słychać, 
koteczku i Casino Royale . Komercyjny sukces tych filmów 
umożliwił mu zrealizowanie w 1969 roku pierwszego w pełni 
autorskiego filmu zatytułowanego Bierz forsę i w nogi. Od
tąd Woody Allen ma całkowitą kontrolę nad swą twórczością 
filmową - sam pisze scenariusze, reżyseruje i gra główne role. 
A że , jak na warunki amerykańskie , kręci filmy niskobudże
towe. to również producenci nie stawiają mu specjalnych 
ograniczeń . Dzięki temu mogły powstać takie arcydzieła, jak 
Annie Hall (Oscar 1978 za najlepszy scenariusz i reżyserię), 
Manhattan, Zelig czy Hannah i jej siostry. 

Woody Allen tworzy w Nowym Jorku, odcinając się w 
.ten sposób artystycznie i em:)cjonalnie od Hollywood Ten 
najwybitniejszy humorysta współczesnej Ameryki , nazwany 
przez Groucho Marxa "absolutnym geniuszem komicznym", 
stworzył specyficzny- swój własny- gatunek komediowy oraz 
charakterystyczną postać nieudacznika. A poza tym jest "je
dynym małym osobnikiem w okularach, który znalazł się na 
liście dziesięciu najbardziej s ksownych mężczyzn ogłoszo
nej przez Playgirl". 

opracowano na podst.: Cilliham McCann "Woody Allen" 
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Moje filmy mają pewne stałe tematy. Na początku zajmują 
się największą ze wszystkich trudności - stosunkami miłosny
mi. Wszyscy mają z tym do czynienia. Ludzie albo kochają, 
albo zakochują się, odkochują szukają miłości, próbują jej unik
nąć. Boże, są miliony odmian. Potem zaczyna się problem za 
wzajemną komunikacją. Chodzi o to, co się określa jako za
leżność. Zawsze jest to związane ze strachem. Zależność i 
strach ręka w rękę idą ulicą. Właśnie dlatego życie jest bole
sne - wyjaćniał Wood-j Allen w jednym z wywiadów. W ustach 
humorysty to dość dziwne wyznanie. Jednak Wood-j Allen za
wsze dążył do tego, żeby jego komedie miały charakter humani
styczny, żeby oprócz wzbudzania śmiechu , również - w pewien 
sposób - pomagały ludziom. Jest intelektualistą obdarzonym wiel
kim talentem komediowym. Toteż oburza się, kiedykrytycytwier
dzą, że "żartuje" z tak poważnych spraw, jak miłość , seks, nieto
lerancja czy śmierć. 

Filmy Wood-/ Allena traktują miłoćć w sposób całkowicie nowy 
w amerykańskim kinie. żaden komik przed nim nie mówił tak 
otwarcie i jasno o masturbacji, seksie oralnym, orgazmie, men
struacji , wibratorach czy zapobieganiu ciąży; żaden nie d-jskuto
wał o napięciu między miłością i pożądaniem, o zerwaniu seksu
alnego pożycia czy egoizmie w spojrzeniu partnera. Z ogrom
nym dowcipem i wyobrażnią Allen skupił się na różnorodności 
sposobów, jakimi nowoczesne społeczeństwo radzi sobie z sek
sem. Przy całym pięknie i ekscytacji związanej z seksem, Allen 
zapytuje jednak: "Czy to wszystko?". 

Woody Allen ma niezwykły talent do poruszania erotycznych 
tematów z wdziękiem. Dowodem na to jest również "Sex nocy 
letniej"- będący aluzją, tak w tytule jak i w treści, do "Snu nocy 
letniej" Shakespeare'a. Tym razem Woody Allen wyprowadził 
swoich bohaterów z Nowego Jorku w plener. "Zaczarowany" las, 
metafora natury, staje się - podobnie jak u Shakespeare'a -świad
kiem (a może katalizatorem?) wyzwolenia tłumionych ludzkich 
pragnień i namiętności. Woody Allen pokazuje nam zmagania 
rozumu ze zmysłowością, realizmu z metafizyką, sceptycyzmu z 
marzeniami. 

Szczerość w kwestii uczuć i lęków - choć wyrażanych ko
micznie - powoduje, że jego filmy dla pewnej grupy widzów peł
nią rolę wręcz terapeutyczną. Nowojorscy psychiatrzy stwierdzi
li, że Woody Allen pomaga mężczyznom uświadomić sobie, że 
mogą przyznawać się do niepewności wobec kobiet i nie kryć 
swoich niedostatków fizycznych , a przy tym nie tracić dobrego 
mniemania o swej męskości. 

lst11ieje niewidzialny ~;wiat - a miło.fr jest nie do odgadnięcia ... 

to znaClJ'··. że seks jest cudowny i pełe11 tajemnic, a także to, że serca 

nie można poznać w sposób naukowy, że człowiek musi wykorzystać 

szansę, która może się już nie powtórzyć ... Człowiek nie może 

zawracać ... wszysly się stanejemy, zmieniamy się ... Życie jest związane 

z taką ilością drobnych szczegółów ... ludzie nie są tacy, jak się wydają ... 

w~zysly jesteśmy zwienętami, kiedy chodzi o miłość. 

Andy 



WOODY ALLEN 
... o sobie 
Mam z natury okropnie smutną 
twarz. Gdybyście nie wiedzieli , że je
stem komikiem, byłbym wcieleniem 
smutku. 

Ludzie kojarzą mnie z Greenwich 
Village (dzielnica cyganerii artystycz
nej), dziurawymi swetrami i tego ro
dzaju rzeczami. A ja nigdy nikim ta
kim nie bylem. Nigdy nie mieszka
łem w Village. Zawsze mieszkałem w 
Upper East Sicie na Manhattanie. Za
wsze jadałem w dobrych restaura
cjach. Kiedy chciałem kupić sobie 
samochód, spytałem, który jest naj
lepszy. Ale ludzie uważają, że ro kłó
ci się z \V}'Obrażerriem o mnie. Myślą: 
To jest facet , który chodzi na oficjal
ne obiady w dżinsach. 

Moje wyobrażenie miłej chwili, ro 
spacer z domu do biura bez koniecz
ności wysłuchiwania mojego nazwi
ska wykrzykiwanego z przejeżdżają
cych samochodów i bez prób nawią
zywania za mną rozmów. 

Z pewnością nie należę do bywalców 
na przyjęciach. Dziewięćdziesiąt pro
cent swojego czasu poświęcam pra
cy. Ale nie jestem samotnikiem, za ja
kiego biorą mnie ludzie. Chodzę na 
mecze baseballowe do Madison Squ
are Garden. Co wieczór jadam gdzieś 
na mieście. Zawsze jestem w operze 
czy teatrze. 

Przyzwyczajony jestem do miejskie
go życia. Odpowiada mi rytm Nowe
go Jorku i mam tu wszystko, czego 
mi potrzeba. 

Wolałbym umrzeć niż mieszkać na 
wsi. Nie lubię owadów, spokoju i 
"alienacji". 

Moim zdaniem -jeżeli małżeństwo, 

to naprawdę kres nadziei -

w pnedśluhnq noc 

nadzieja jeszcze istnieje. 

Maxwell 

... o swojej twórczości 

Pisanie jest przyjemniejsze niż cokol
wiek innego, ponieważ żadne niepo
wodzenie nie szkodzi, póki się siedzi 
w domu„. Wymyślając film człowiek 
znakomicie się czuje. Jest się same
mu w domu i wszystko jest dosko
nale. Widzi się film oczyma duszy i 
wszystko gra. Potem trzeba to zapi
sać, co już nie jest takie wesołe, po
nieważ powstają rzeczywiste proble
my. Porem robi się film, co już jest 
znacznie gorsze. Kiedy dochodzi do 
montażu i film jest gotowy, okazuje 
się , że pozostało 50 albo 60 procent 
z tego, co się zamierzyło. Zawsze jest 
ro więc niepowodzenie. 

Przewiduję koniec robienia filmów w 
jakimś momencie, bo to ciężka pra
ca, a ja chciałbym pisać książki „ . 
Czuję, że mógłbym to robić już te
raz. Ludzie zawsze powtarzają: go
dzin nie prześcigniesz. Wstać rano i 
nie musieć jechać na plan, załatwiać 
tylu rzeczy! Jak cudownie byłoby 
snuć się po domu, grać na klarnecie 
i pisać. 

Mam nadzieję, że potrafię rozbawić 
ludzi, którzy kupili bil~ty. Chcę, żeby 
ro był tylko spektakl... Zadnego prze
słania, żadnych podtekstów, bluź
nierstw, wulgarnego języka, umiesz
czania ludzi w śmietniku. 

Kiedy zaczynałem robić filmy, zale
żało mi tylko na V.')'WOływaniu śmie
chu. Annie Hall to był pierwszy film, 
kiedy powiedziałem swojemu produ
centowi: nie chcę wywoływać wybu
chów głupiego śmiechu, ale różnico
wać śmiech, przekonać się, czy zdo
łam zainteresować widownię ludźmi 
na ekranie. 

Interesuje mnie nie bohater, ale 
tchórz , nie sukces, lecz niepowodze
nie. Myślę , że jest tego dużo więcej w 
moim życiu. To właśnie próbuję uka
zać w swoich filmach . 

Czy lubię szczęśliwe zakończenia? 
Tylko kiedy są możliwe. 

W komedii jest coś drugorzędnego. 
Zupełnie , jakby się jadło bez przerwy 
lody; po jakimś czasie człowiek pra
gnie czegoś konkretniejszego. 

... o seksie 
Seks bez miłości jest pustym do
świadczeniem;jednakże w tej katego
rii doświadczeń jest czymś najlep
szym. 

Kiedy idzie się na film Bergmana, 
wiadomo, że będzie tam zawsze pro
blem milczenia Boga. Na filmie Scor
sese zawsze będzie socjopata. U mnie 
chodzi o niezgłębione pożądanie. Nie 
można na to poradzić, trzeba na
uczyć się z rym żyć. 

Nauka zwalczyła liczne choroby, zła
mała kod genetyczny, a nawet umie
ściła człowieka na Księżycu, ale kie
dy osiemdziesięciolatek zostaje sam 
w pokoju z dwiema osiemnastoletni
mi kelnerkami od koktajli, nic się nie 
dzieje. Bo zasadnicze problemy po
zostają wciąż te same. 

. .. z radością muszę wam donieść, że Ariel i Andrew mieli rację: wasz las 

jest zaczarowany, jest pełen duchów szczęśliwych mężczyzn i kobiet, którzy 

odeszli na tamten świat na skrzydłach miłości. Szukajcie mnie tu w 

letnie noce - przy świetle księzyca - tutaj w lesie - teraz i na wieki. 

Leopold 
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