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( ... )Komiczność stała się kluczem do wszystkiego, otworzyła 
mi wszystkie drzwi, uczyniła mnie pełnym sukcesu(.„) 

Woody Allen 

W jednym z wydawnictw teatralnych wyczytałem onegdaj taką 
konkluzję: 

Gdyby Bracia Marx mieli wspólnie jedno jedyne dziecko, a 
temu dziecku przekazali wszystkie swoje talenty naraz, to właśnie 
byłby 

Woody Allen 
Tak naprawdę nazywał się Alan Stewart Koenigsberg, urodzo

ny 1grudnia1935 roku w Brooklynie. W domu było biednie i smut
no. Ale po latach powie, że lubił swoje dzieciństwo, a następnie 
młodość i nie ma w sobie złych wspomnień. Bo chociaż w domu 
się nie przelewało, to nie przymierali głodem. Zawsze było bowiem 
wielu krewnych, którzy pomagali. 

Ojciec imał się różnych zajęć. Jeździł taksówką, był barma
nem, sprzedawał biżuterię niewiadomego pochodzenia, pracował 
w salonach bilardowych, kombinował coś na torach wyścigowych. 
Tylko jakoś nigdy nie mógł utrzymać rodziny. Matka natomiast 
była kasjerką i zarazem księgową w kwiaciarni. 

Od dziecka Stewart Koenigsberg marzył o karierze pisarza 
sztuk teatralnych. Takiej miary jak Eugene O'Neil, Strindberg, a 
zwłaszcza Czechow. 

<< >> 
Nie ciągnęło go jeszcze wówczas do kina. Natomiast naj

większą przyjemność sprawiały mu utwory Arthura Millera i 
Tennese Wiliamsa. Zaczął pisać, ale spod pióra wychodziły mu 
utwory komiczne. 

Kiedy miał szesnaście lat, doszedł do wniosku, że z takim 
nazwiskiem nie da się zrobić kariery literackiej. A już wówczas 
pisaniem zarabiał. 

- Przychodziłem ze szkoły do domu - opowiadał w wywiadzie 
udzielonym Siegfriedowi Schoberowi -siadałem przy stole kuchen
nym i pisałem coś śmiesznego, epigramy, absurdy, małe teksty, 
wysyłałem je do gazet, a one drukowały to od razu, prawie 
wszystko. Co dwa, trzy dni coś się ukazywało. Potem, po paru 
miesiącach, napisał do mnie agent z Nowego Jorku, ja żyłem 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 otrzymałem sto dolarów tygodniowo 
i pracowałem cały czas. Właściwie od szesnastego roku życia 
tylko pracowałem. Miałem od razu sukces i dalszych sześć kaba
retów złożyło mi propozycje. 

Te pierwsze oddawane do „NewYorkera" zabawne tekściki 
podpisywał Woody Allen. I tak już zostało. 

<< >> 
Kolejnym etapem była współpraca z zawodowymi autorami 

dowcipów i gagów, pracującymi dla aktorów kabaretowych. Mając 
20 lat został gagmanem. To taki zawód w Stanach Zjednoczonych 
polegający na wymyślaniu komikom i artystom kabaretowym 
gagów. Pracował dla Boba Hope'a a w 1957 roku, czyli w wieku 22 
lat rozpoczął współpracę z telewizją wkrótce dorabiając się wła
snego programu rozrywkowego. Oprócz tego występował w kaba
retach i klubach nocnych. Pokazywał w nich swoje autorskie 
skecze. 

Aż wreszcie nadszedł moment, który jak się zdaje zaważył na 
wszystkim w jego życiu. Film „What's new, Pussycat?" z 1965 roku, 
z Peterem O'Toolem i Peterem Sellersem miał ogromne powodze
nie. Za z aro bi one pieniądze Allen postanowił wywalczyć sobie 
własną niezależność. I od tej chwili był wszędzie ale przede 
wszystkim na Brodwayu. Zaczął wreszcie grać w reżyserowanych 
przez samego siebie filmach. („Bierz forsę i w nogi", „Banany", 
„Wszystko co chcecie wiedzieć o seksie, ale nie macie odwagi o to 
zapytać", „Śpioch", „Miłość i śmierć"). 

<< >> 
W 1977 roku film Woody Allena „Anne Hall" dostał aż pięć 

nominacji do Oscarów. Akademia Filmowa przyznała mu statuet
ki: za najlepszy film, reżyserię, dla najlepszej aktorki (Diana Ke
aton) i najlepszy scenariusz oryginalny (Woody Allen i Marshall 
Brickman). Film zdobył światową sławę, a że traktował o środowi
sku nowojorskich intelektualistów, zmienił również status jego 
autora. Woody Allen awansował z autora gagów, komika i wszech
stronnego człowieka fars na filozofa komedii a zarazem wybitnego 
przedstawiciela satyry pisanej, filmowanej i kreowanej własną 
osobą. 

Zapewne wielu z nas oglądało nostalgiczną osadzoną w klima
cie lat wielkiego kryzysu, „Purpurową różę z Kairu", w której 
postać Cecylii, zahukanej kelnerki i bitej żony, gra jego towarzysz
ka życia, Mia Farrow. Stworzył też: Wnętrza, Manhattan, Zelig, 
Dany Rose z Broadwayu, Hannę i jej siostry, Epokę radia, Wrze
sień, Kompleks Edypa, czyli jedną z części Opowieści nowojor-

skich. Z tych ostatnich pozostałe dwie stworzyli tacy mistrzowie 
kina, jak Francis Ford Coppola i Martin Scorsese. 

Ale ktoś przecież porównał rolę Woody Allena we współcze
snym świecie do modnej bawełnianej tkaniny, którą nosi się wszę
dzie. Oprócz systematycznie tworzonych filmów pojawia się w 
telewizji, w milionowych nakładach rozchodzą się tomy jego opo
wiadań, dostarcza znakomitych tekstów komediowych dla scen 
teatralnych. M.in. „Nie pij wody", Zagraj to jeszcze raz", „Sam", 
„Bóg", „Śmierć", „The Floating Light Bulb". 

<< >> 
Wizerunek Woody Allena do dziś niewiele się zmienił. Wciąż 

jest to nieśmiały, niski, piegowaty chłopiec w rogowych śmiesz
nych okularach. Nie mający w sobie nic z amerykańskiego gwiaz
dora filmu. Jego główną bronią w walce z rzeczywistością jest 
inteligencja i słowo. Ajednakjego bohaterowie są wciąż niespokoj
ni. Świadomi zewnętrznych zagrożeń, obawiający się samych 
siebie. Wiecznie targają nimi rozterki czy postępują słusznie i 
przyzwoicie. 

Bo też i korzenie jego humoru tkwią gdzieś głęboko w kulturze 
żydowskiej. A technika i warsztat aktorski w tym, co czynił Grau
cho Marks, jego idol chyba na całe życie, czego zresztą nigdy Allen 
nie krył. Tak samo jak przywiązania do muzyki Sidneya Becheta 
i...klarnetu. Potrafił zlekceważyć ceremonię wręczania Oscarów dla 
radości pogrania sobie z amatorskim zespołem, w nowojorskim 
klubie jazzowym. 

Współczesna krytyka, staje wobec jego twórczości bezradna. I 
bezsilnie rozkładając ręce, patrzy na stąpanie po cienkiej linie, 
rozwieszonej gdzieś pomiędzy publicystyką a kabaretem. Spożywa 
coctail ironii z refleksją i nie wie czy Woody Allen to jakaś moda, 
czy może zręcznie utkane szyderstwo. 

Marek Kopyla 
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Woody Allen 

Rozmowa z reżyserem 
Zbigniewem Wilkońskim 

- Dlaczego Woody Allen? 
- Bo jest on dla mnie na miarę współczesnego Gogola 

kiedy śmiejemy się z wielu sytuacji w tym przedstawieniu 
nie wiedząc, że śmiejemy się z samych siebie. 

- Ale Woody Allen uchodzi za autora stosunkowo trud
nego„. 

- To jest nieprawda, bo zyskuje komercyjne sukcesy 
nawet w Stanach Zjednoczonych. Na całe szczęście przed
stawienia Woody Allena są możliwe do odbioru na każdym 
poziomie. Nawet dla osób kończących swoje kontakty z 
kulturą na poziomie kabaretu typu Dańca. Natomiast, 
jeżeli ktoś chce przy tym filozofować, to też ma tę możli
wość. Na przykład dla mnie „Bóg" Woody Allena niesie 
cudownie współczesne przesłanie. Na którymś tam pię
trze próbuje powiedzieć, że skoro uważamy, że Bóg umarł, 
to praktycznie pozostał nam tylko „Świat według Kiep
skich". Co prawda świat, jaki pokazuje Allen, jest już kiep
ski. W jego sztuce Bóg już umarł i może być tylko machiną 
teatralną. 

- O czym, a raczej o kim jest to przedstawienie? 
- O niespełnionym dramaturgu i niespełnionym akto-

rze, którzy po raz ostatni podejmują heroiczny wysiłek 
żeby zaistnieć. Aktor - aby dostać znakomitą rolę, autor -
prestiżową nagrodę. Jak się to skończy? - zobaczymy. A 
naprawdę jest to sztuka o tym wszystkim, co nas otacza. 
Kwintesencja miejsca kultury we współczesnym świecie. 

- W „Bogu" Woody Allen wyśmiewa reklamę, a Ty masz 
zamiar wręcz ją na scenie uprawiać.„ 

- To nie jest tak, że on do końca wyśmiewa reklamę. 
On wyśmiewa pewien mechanizm, w którym sztuka może 
istnieć tylko dzięki promotorom, czyli dzięki reklamie. W 
związku z czym, jedna i druga strona musi mieć w tej 
zabawie poczucie humoru. My nie chcemy traktować re
klamy w stu procentach poważnie. Natomiast uważamy, 



że bardzo często opowiedzenie o kimś w sposób zabawny 
może przysporzyć mu klientów. 

- Czasem w przedstawieniach tworzy się anegdota 
wokół rekwizytu. W „Damach i huzarach" był to kot. Tu o 
ile mi wiadomo takim rekwizytem jest ufundowany przez 
firmę KROSS, rower górski ... 

- To jest jeden z wielu rekwizytów, ale ten pełni różno
rodne funkcje. To dzięki niemu może dotrzeć do publicz
ności przesłanie od autora. Ponieważ jak twierdzi Woody 
Allen sztuka jest dla rozrywki a jeśli chcesz coś przesłać 
wezwij firmę Western Union. U nas przedstawiciel tej 
firmy pojawia się na rowerze. 

- Rozmawiamy na kilkanaście dni przed premierą i 
jubileuszem 50 - lecia sceny w Elblągu. Czy wcześniej, coś 
już w naszym mieście robiłeś? 

- Nie, to jest moje pierwsze doświadczenie w Elblągu. 
Aktorzy bardzo dużo grają i bardzo dużo próbują, bo przy
gotowują w krótkim czasie pięć premier. Zdaję sobie spra
wę, że w sytuacji mniejszej lub większej niepewności i 
bardzo dużej pauperyzacji, wykrzesanie z siebie entuzja
zmu jest bardzo trudne. 

Rozmawiał: Marek Kopyla 
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