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Woody Allen: 

Nie chodzi mi o to by przeżyć w sercach rodaków, 
wolałbym dalej żyć w swoim mieszkaniu. 

• 
jestem panikarzem, ale nie należę do hipochondryków. 

Nie wmawiam sobie bez przemy, że jestem chory. 
Jednak gdy już zachoruję, zawsze zachowuję się, jakbym miał za chwilę umrzeć. 

Bardzo fatwo wpadam w panikę. 

• 
Filmy akcji i kino opierające się na efektach specjalnych 

zupełnie mnie nie pociągają. Uważam, że najciekawszym tematem, 
jaki może podjąć reżyser, są związki między kobietami i mężczyznami 

oraz takie spra'v'v)', jak problem wiary w istnienie Boga, 
a także śmierć i (. . .) ludzki seksualizm. 
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Woody Allen to pseudonim artystyczny jedynego w swoim rodzaju komika estradowe
go, pisarza, scenarzysty, dramaturga, aktora, reżysera , muzyka, laureata Oscarów i pa
tologicznego kinomana. Jako syn żydowskiego małżeństwa Konigsbergów urodził się 
1 Xll 1935 r., jako Woody Allen zaistniał wiosną 1952 r. Za jego smutną twarzą niepo
zornego okularnika kryje się megakpiarz współczesnej Ameryki. Zbił popularność na wi
wisekcji środowiska intelektualnej elity Nowego Jorku, której sam Jest modelowym 
przedstawicielem. Obsesyjnie analizuje własne niepokoje, kompleksy i neurotyczne fo
bie, wpisując je w uniwersalne ramy ironii 1 szeroko pojętej refleksji egzystencjalnej oraz 
mnożąc w niebywałym tempie kolejne filmy, których posiada już kilkadziesiąt na swoim 
koncie. 

Mając 16 lat zadebiutował jako autor dowcipów w prasie. Od 1960 r. osobiście wy
stępował na scenie, specjalizując się w opowiadaniu tzw. „werbalnych kreskówek" - mo
nologów niby wziętych ze swego życia. Na estradzie nocnych klubów stworzył charakte
rystyczną postać zagubionego, udręczonego życiowymi problemami, rudego nerwusa 
o ogromnych oczach otoczonych oprawkami czarnych okularów, które są jego znakiem 
firmowym od osiemnastego roku życia. Szybko uznano go „najl epszym młodym amery
kańskim komikiem nowej fali ". Sporą popularność przyniósł mu scenariusz do filmu Co 
słychać, koteczku? w rez. Clive'a Don nera (1965), w którym także zagrał obok m.in. Pete
ra Sellersa, Petera O'Toole 1 Romy Schneider. Komedia bardzo spodobała się widzom 
ale Woody Allen nie lubi wracać do tego epizodu swojej artystycznej biografii. Wystąpił 
też Jako Jimmy Bond w satyrycznej wersji przygód superagenta 007 pod tytułem Casino 
Royale (1967). 

W 1966 r. zadebiutował jako dramaturg sztuką Nie pijcie wody (sfilmowaną w 1969 r. ). 

„Napisałem ją dla śmiechu " - przyznaje szczerze. 13 li 1969 r. w „Broadhurst Theater" 
przy ulicy Zachodniej Czterdziestej Czwartej w Nowym Jorku odbyła się udana premie
ra jego trzyaktowej komedii Zagra1 to jeszcze raz, Sam. Bohaterem jest Allan Felix - zakom
pleksiony, znerwicowany krytyk filmowy, desperacko poszukujący kobiety, zdolnej wy
pełnić pustkę dręczącą go psychicznie po nagłym odejściu żony. Ku swemu zaskoczeniu 
znajduje on upragnioną romantyczną miłość w ramionach małżonki swego najlepszego 
przyjaciela. Nieszczęsny rozwodnik niezbyt dobrze radzi sobie w sferze stosunków mę
sko-damskich. Wiecznie stresuje się myślami o tym co by było gdyby ... Ciągle analizuje 
swoje postępowanie. Jest kłębkiem erotycznych zahamowań 1 mitów. Zamiast po prostu 
być sobą stara się naśladować swojego filmowego guru - Humphreya Bogarta, ale nie
ustannie wypada z uwierającej jego osobowość roli twardziela. Zagraj to 1eszcze raz, Sam 
ro ni e tylko kpina z Amerykanów żyjących pod kuratelą psychoanalityków. To nie tylko 
komedia o mitotwórczej roli kina - „fa bryki snów". To także całkiem serio psychologicz
no-obyczajowe studium skomplikowanych relacji międzyludzkich . Allen osobiście kre
ował głównego bohatera. (,Jestem tą postacią. Napisałem ją dla siebie i chciałem, aby 
była jak najbardziej naturalna" - przyznał się kiedyś.) „Wychodziłem na sce nę( ... ) 1 w kil
ka osób po prostu dobrze się bawiliśmy" - wspomina. Allenowi partn erowała m.in. Dia
ne Keaton (grała Lindę ) - jego ówczesna partnerka zyciowa, z którą związał s ię w trak-
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cie wystawiania sztuki, mając za sobą już dwa małżeństwa. Gdy w 1972 r. Herbert Ross 
nakręcił z nimi filmową wersję Zagraj to jeszcze raz, Sam nie byli już kochankami, ale nadal 
pozostawali najlepszymi przyjaciółmi. Przyjaźnią się do dzisiaj, łączy ich podobne po
czucie humoru, a Allen ogromnie ceni niezależną opinię inteligentnej 1 utalentowanej 
przyjaciółki. Diane Keaton jest nie tylko ulubioną aktorką Allena (m.in. była tytułową 
Annie Hall paradującą wyzywająco w męskich spodniach, koszuli, krawacie i kapeluszu) 
Grała np. w trylogii Coppoli Ojciec chrzestny. Ma w swoim dorobku liczne role teatralne. 
Zajmuje się też reżyserią filmów. 

Polska prapremiera Zagraj to jeszcze raz, Sam odbyła się 31 Xll 1986 r. na małej scenie 
stołecznego Teatru Studio w reż. Adama Hanuszkiewicza z Wojciechem Malajkatem 
i Gabrielą Kownacką w rolach Allana 1 Lindy. Poza tym grano u nas również dwie jedno- ..,. 
aktówki Allena - Bóg i Śmierć. 

Od 1969 r. Woody Allen specjalizuje się w kręceniu filmów na podstawie własnych 
scenariuszy (czasem pisanych z kimś do spółki). Najczęściej także występuje u siebie ja
ko aktor. Pierwsze jego filmy (Bierz forsę i w nogi, Banana""}' czubek, Wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć o seksie ale boicie się zapytać, Śpioch) są beztrosko dowcipne, skłaniają się w kierun
ku klasycznych reguł burleski 1 slapsticku. Ale jLIZ w tytule swego kolejnego filmu - Miłość 
1 śmierć - (parodii wielkiej rosyjskiej literatury) Allen zasugerował, że przestają go bawić 
same gagi dla szerokiej publiczności. W jednym ze swoich poźn1ejszych filmów, we Wspo
mnieniach z gwiezdnego pyłu (1980), pełnego ironii wobec jego „wczesnych śmiesznych fil
mów", Allen powie nawet: „Nie chcę więcej robić śmiesznych filmów ... Nie mogą mnie 
zmusić. ja po prostu nie czuję się śmiesznie. Rozglądam się po świecie i widzę tylko ludz
kie cierpienie". 

Przełomem w karierze Allena był film Annie Hall - nowoczesna komedia romantyczna 
opowiadająca o skomplikowanym uczuciowym związku nowojorskiego komika (Allen) 
1 ekscentrycznej intelektualistki toczących nie kończące się rozmowy i spory. Film dostał 
cztery Oscary '77, okazując się najlepszym w kategoriach: film roku, reżyseria, scena
riusz oryginalny (współautor Marshall Brickman) i aktorka (Diane Keaton). 

Po mrocznych psychologicznych Wnętrzach (1978), które były hołdem Allena dla jego 
mistrza Ingmara Bergmana, powstał Manhattan (1979) będący hołdem artysty dla uko
chanego Nowego jorku 1 muzyki Gershwina. 

Lata osiemdziesiąte to okres osobistego związku Allena z aktorką Mią Farrow, zakoń
czonego burzliwie w 1992 r. w atmosferze skandalu obyczajowego wywołanego roman
sem reżysera z Soon Yi Prev1n - przybraną córką Farrow. Mia wystąpiła we wszystkich 
trzynastu filmach Allena nakręconych w owym czasie (Seks nocy letniej, Zelig, Danny Rose 
z Broadwayu, Purpurowa róża z Kairu, Hanna ijej siostry, Złote czasy radia, Wrzesień, Inna kobie
ta, nowela Oedipus Wrecks w filmie New York Stories, Zbrodnie i ""]'kroczenia, Alicja, Cienie 
1 mgła, Mężowie i żony). Najciekawsze w tym zestawie tytuły to: Zelig - trickowa paradoku
mentalna przypowieść o dziwnym człowieczku, który jak kameleon przyjmuje rózne, 
skrajne osobowości; Purpurowa róża z Kairu - wzruszający film o magii kina, oparty na za-
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bawnym pomyśle zstąpienia gwiazdora filmowego z ekranu do zachwyconej nim kino
manki; Hanna I jej siostly- śmieszny dramat a la Bergman nagrodzony trzema Oscarami, 
m.1n. za scenariusz; Cienie i mgła - zachwycający wizualnie (zdjącia Carla Di Palmy) czar
no-biały remake niemieckiego ekspresjonizmu lat dwudziestych oraz Mężowie i żony - iro
niczna i zarazem bezwzględna wiwisekcja naszych złudzeń, dotyczących związków znaj
bliższymi 

Obecnie Allen mieszka z Soon Yi 1 publicznie oświadczył: „Jestem szczęśliwy. Mam po
czucie ogromnego zadowolenia. Nie mam w tym małżeństwie zadnych problemów, żad
nych sytuacji, które niosłyby ze sobą dyskomfort. Jest dla mnie wyjątkowo pozytywnym 
doświadczeniem, dlatego je lubię. Mogę zagwa1·antować, że ożeniłem się po raz ostami 
i Że to małżeństwo będzie całkowicie udane." Nadal regularnie kręci filmy. Po 1992 r. 
zrealizował Tajemnicę morderstwa na Manhattanie, Strzały na Broadwayu, Je; Wysokość Afrodytę, 
musical Ws.ryscy mówią: kocham cię, komedię neurotyczną Prze;rzeć Harry'ego i obraz Celebri
ty wykpiwający zjawisko tzw. słynnych ludzi. 

Filmy Allena często brane są pod uwagę pi-zez Amerykańską Akademię Filmową przy
znającą Oscary. Największe szanse (często spełnione) mają one w kategoriach reżyserii, 
oryginalnego scenariusza 1 ról drugoplanowych. Allen Jednakże ignoruje oscarową galę, 
która odbywa się w poniedziałek. Woli w tym czasie grać na klarnecie w pzzowym za
spole New Orleans Funeral & Ragtime Orchestra w Michael's Pub na Manhattanie (po
niedziałkowe koncerty to jeden z rytuałów uporządkowanego życia Allena). Jest wszech
stronnym muzykiem, opanował także grę na saksofonie sopranowym, ukulule, wibrafo
nie i pianinie. Od 10 roku życia fascynuje się magią. Lubi sport, kiedyś nawet poważnie 
myślał o boksie. Gdy miał trzy lata matka zaprowadziła go do kina na Królewnę Śnieżkę. 
Wkrótce kinoteatry stały się Jego drugim domem. Film jest jego pasją do dzisiaj. Uwiel
bia oglądać filmy, przede wszystkim europejskich mistrzów: Bergmana, Felliniego ... Zło
śliwi mówią, Że ma kompleks kina Starego Kontynentu. Nie moze żyć bez notorycznego 
kręcenia kolejnych własnych obrazów. Tworzenie filmów uważa za rodzaj „psychicznych 
egzorcyzmów". Czuje się szczęśliwy gdy jest pochmurna deszczowa pogoda. Deszcz czę
sto leje w jego filmach. „Moim zdaniem, romantyczny klimat jest możliwy w filmie wte
dy, gdy pada deszcz. Przy takiej pogodzie zawsze mam poczucie intymności" - wyznaje. 

Syn nadzwyczaj kłótliwych rodziców. Sam jest niezwykle spokojnego usposobienia. 
Denerwuje się najwyżej na siebie. Ceni porządek, gdyż to daje mu poczucie bezpieczeń
stwa. Jest totalnym pesymistą 1 negatywnie myśli o życiu. Od młodości, z pewnymi prze
rwami, ciągle uczęszcza do psychoanalityków. Jest typem samotnika. Nie cierpi natury, 
wsi i zwierząt. Dobrze CZUJ€ się w swoim mieszkaniu p1-zy Central Parku gdzie przez okna, 
wysokie od podłogi po sufit, wdziera się pejzaż jego Nowego Jorku, stając się przedłuze
niem domu. Poza domem uwielbia jadać w wymyślnych 1 luksusowych restauracpch. Je
go przysmakiem jest stek. 

Tak, w duzym skrócie, ma się sprawa z Allenem - „poważnym człowiekiem z wyczu
ciem humoru". 

J.J. 
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Im większy sukces zyskują filmy Allena, tym mniej może sobie pozwolić na ekspery
mentowanie ze swą ekranową osobowością. Postaci grane przez gwiazdy są napisane, 
prowadzone i grane w taki sposób, aby wywołać w nas głębokie doznanie rozpoznania. 
Fan - od łacińskiego fanatiws (człowiek szaleńczo 1 ślepo czczący bóstwo) - identyfikuje 
się zarówno z postacią, jak i gwiazdą, która ją odtwarza. W całej karierze Allena widocz
na jest niepewność spowodowana koniecznością radzenia sobie z różnymi formami na
rastającego podziwu. Nastolatka Linda Hersch, prezeska pierwszego fan clubu Allena 
z początku lat siedemdziesiątych, wspomina: „Prawdę mówiąc, cały czas się go bałam. 
Osobom w moim wieku wydawało się, że jest w nim coś przerażającego, choć zawsze był 
bardzo grzeczny i miły, a nawet się starał." Wprawdzie od tego czasu Allen( ... ) stara się 
unikać kontaktów z wielbicielami, jednak zaskakujące jest oddanie jego fanów. Dee Bur
ton, nowojorska lekarz-psychiatra, odkryła, 1z tak wielu ludzi zdradza podświadomą fik
sację na punkcie Woody Allena, że opisowi tych przypadków poświęciła książkę I Dream 
of Woody (Śnię o Woodym) Omawia w niej ponad sto przykładów „snów o Woodym" 
wśród mieszkańców Nowego Jorku i Los Angeles. Allen występuje w nich jako postać 
„większa niż życie" (czasami negatywna). Woody ze snu jest czuły, uprzejmy, ciepły i ro
mantyczny. Niektórzy z mężczyzn pragnęliby być Woody Allenem; wiele kobiet pragnęło
by być z nim. Burton zauważa, Że ludzi tych pociąga szczerość Allena w kwestiach uczuć 
i lęków, chęć bycia innym,jego wytrwałość i determinacja: „Pomaga mężczyznom uświa
domić sobie, ze mogą wyrażać SWOJe obawy, przyznawać się do n1epewnośc1 wobec ko
biet 1 nie kryć swoich niedostatków fizycznych, a przy tym nie tracić dobrego mniema
nia o swej męskości. Mężczyżni widzą, ze kobiety pozytywnie reagują na słabości filmo
wego Woody'ego; pozwala to im więc odprężyć się i być sobą bez obawy przed odsło
nięciem się wobec płci pięknej". Jedna z kobiet oświadczyła: „Woody i ja porozumiewa
my się na tej samej długości fal i nie będzie żadnych trudności, gdy zaczniemy ze sobą 
rozmawiać". Marzenie senne staje się środkiem niwelującym oddalenie od „Allena pry
watnego". Niektórzy prLY,Znają, że „Woody śniony" Jest inny niz wyobrażenie realnego 
Allena - „ale ukazuje, jaki jest naprawdę". Wizerunek ekranowy Allena jest dostatecznie 
ostro zdefiniowany, aby podzielić widownię na zdeklarowanych w1elbic1eli i nietoleran
cyjnych krytyków. Jego bohaterowie wyposażeni są we wszystkie wady i cienie realnego 
życia, a suma tych rysów składa się na portret szczególnej osoby w szczególnym czasie 
1 szczególnym środowisku. 
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STIG BJÓRKMAN - Tematem Zagra1 to 1eszcze raz, Sam są wypełniające znaczną część 
naszego życia sny na jawie. Jak ważne jest dla ciebie kino i związane z nim marzenia? Bo
hater sztuki, a także filmu, usiłuje przekładać filmy i sytuacje z filmów na swe codzien
ne zyc1e. 

WOODY ALLEN - Mówi się, że Jezeli moje filmy mają Jakiś Jeden wielki remat, doty
czy on różnicy między rzeczywistością i fantazją Pojawia się on w moich filmach bardzo 
często. Myślę, że rak naprawdę problem tkwi w tym, że ja nie cierpię rzeczyvv1stośc1. 

A jest to, niestety, jedyne miej sce, w którym można zjeść na obiad dobry steki Wydaje 
mi się, że zaczęło się to w czasach mojego dzieciństwa, kiedy nieu stannie uciekałem 
w świat filmu. ( ) Mogłem p o rzuci ć swój skromny dom i zap o mni eć o tych wszystkich 
problemach, w szkole , w rodz inie , i wej ść w całkowicie odmienny świat , gdzie ży li ludzie 
w apartamentach z białymi telefonami , gdzie można było spotkać cudowne ko biety 
1 wspaniałych mężczyzn, którzy zawsze umieli znaleźć odpowiedni dowcip, gdzie wszyst
ko było zabawne i zawsze dobrze s i ę kończyło, a bohaterowie byli prawdziwymi bohate
rami 1 w ogóle wszystko wydawało się nadzvvyczajne. Myślę, ze robiło to na mnie ogrom
ne wrazenie i miało druzgocący wpływ. Znam wielu ludzi w moim wieku, którzy nigdy nie 
potrafili się z tego otrzą snąć i zawsze mieli kłopoty ze swoim życiem. Będąc w zaawan
sowanym wieku - 50 czy 60 lat - ciągle nie potrafią zrozumieć, dlaczego życie rak wła
śnie wygląda, dlaczego to wszystko, w co wierzyli dorastając , co odczuwali i czego pra
g nęli , i co przyjmowali za rzeczywi stość, okazało się nieprawd ą, bo rzeczywistość poka
zała oblicze o wiele bardziej surowe i brzydkie Kiedy siedziałeś w sali kinowej, myślałeś , 

że to wszystko Jest prawdziwe. Nie sądz iłeś, że takie sytuacje są moż liwe tylko w filmie . 
Myślałeś sobie: „Cóż, to nie Jest moje życie . Mieszkam przec i eż w ubogim miejscu na 
Brooklynie. Ale jest na pewno wielu ludzi na świecie, którzy mają takie domy, biorą 
udział w wyścigach konnych, spotykają piękne kobiety, a wieczorami chodzą na koktaj
le ". To był całkowicie inny świat. Potwierdzały ten obraz kolorowe magazyny, w których 
mogłeś przeczytać o ludziach żyjących zupełnie inaczej 1 szczęśliwyc h Jak bohaterowie fil
mów. Było to druzgocące wrażenie 1 nigdy nie udało m1 się tego do końca przezwycią
żyć. I znam wielu ludzi, którym również się nie udało. Ten motyw stale pojawia się w mo
ich filmach: pragnienie kontroli nad rzeczywistością, potrzeba pisania własnych „scena
riu szy" i manipulowani a nią w dowolny sposób. Podobnie jak pisarz czy twórca filmo
wy, możesz tworzyć świat, w którym sam pragnąłbyś żyć. Podobają ci się ludzie , których 
stworzyłeś, sposób, w Jaki się ubierają, to , gdzie mieszkają 1 to, jak rozmawiają. I przez 
kilka miesięcy masz możliwość bycia w rym świecie. Ludzie ci poru szają się w rytm pięk
nej muzyki 1 ty możesz także w rym uczestniczyć. Dlatego zawsze można odnaleźć w mo
ich filmach głębokie przekon anie o wyzszości rego wyidealizowanego życia, o wyższości 
fantazji zderzonej z przykrą rzeczywistością 
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Woody Allen Woody według Allena 
Z reżyserem rozmawia Stig Bjórkman 

Przek ład Anita Pi otrowska 
Wydawnictwo Zn ak 1998 

Sen nocy kinowej 

Kino kojarzy się mi z dzieciństwem i mamą„. 

Urodziłem się i rosłem w czasach zanim telewizor stał się standardowym wyposaże
niem polskich mieszkań. Wtedy jeszcze chodziło się na telewizję do zamożniejszych są
siadów i znajomych - szczęśliwych posiadaczy magicznej skrzynki, w której czarno-bia
łym okienku mozna było zobaczyć Gąskę Balbinkę i Ptysia, jacka i Agatkę, Czterech pancer
nych i psa„. Pamiętam ten odświętny nastrój gdy gospodarze i goście tłoczyli się przed 
szklanym ekranem, na którym figlarna Kobra mrużyła oko do PRL-owskich telewidzów 
złaknionych widoku kapitalistycznych zbrodni i innych wykroczeń przeciw prawu„ 

Wyznam uczciwie - praktycznie wychowałem się bez telewizji . Jestem reliktem , o wy
obrażni ukształtowanej przez radio (ach, te wspaniałe słuchowiska!), książkę i kino . 

Tak się szczęśliwie złożyło, że urodziła mnie namiętna kinomanka , która nigdy nie 
orrząsnąła się ze wspomnień swej dziecięcej inicjacji filmowej , gdy przeżyła szok w ja
kimś objazdowym kinie, oniemiała widokiem stada ryczących krów nacierającego na nią 
z ogromnego ekranu. Jak bajki mama opowiadała mi hity swej młodości : Zakazane pio
senki, Skarb, Dzwonnika z Notre Dame czy zupełnie już dzisiaj zapomnianą meksykańską Pa
lomę ze szczególnie tkwiącą w maminej pamięci sekwencję wesela tytułowej ubogiej bo
haterki, zignorowanego przez miejscową społeczność„. Po latach zrozumiałem, że kino 
było swego rodzaju bajką ubarwiającą trudne , szare 1 smutne życie mamy„. 

Odkąd sięgam pamięcią , w każdą niedzielę, mama zabierała mnie do kina , przeważ
nie do najbliższej „Adrii ", na tzw. poranki . To była nasza świątynia, gdzie uczestniczyli
śmy w swoistym rytuale. Rozlegał się gong, powoli gasło światło i na ekranie pojawiała 
się dobrze znana czołówka Polskiej Kroniki Filmowej a potem wyświetlano Awanturę 
o Basię, Historię żółtej Ciżemki, Panienkę z okienka, Szatana z VII klasy, Diabła morskiego, Księgę 
dżungli„. Pamiętam jak kiedyś trafiliśmy na film o pewnej dziwnej parze, która przez ca
ły seans snuła się jakimś parowcem wśród egzotycznych trzcin. Wynudziliśmy się po
twornie, a ja wiele lat później miałem odkryć, ze była to słynna Afrykańska królowa Johna 
Hustona z Katharine Hepburn w roli starej narowistej panny i Bogartem nagrodzonym 
Oscarem za rolę nieokrzesanego zapijaczonego właściciela zdezelowanej łajby z kopcą
cym kominem. (Niedawno ponownie zobaczyłem ten film i z niesłabnącym zaintereso
waniem sekundowałem komediowemu pojedynkowi jednego z najsłynniejszych duetów 
filmowych.) Po kinie przeważnie był jeszcze spacer po mieście i parku z obowiązkowym 
karmieniem łabędzi lub jesienią - zbieraniem liści i kasztanów .. 

Dziś ren niedzielny ceremoniał odprawiany z mamą to juz wspomnienie z zamierzchłej 
przeszłości, ale wciąż żywe. A ostatnio szczególnie smutne, gdyż nie tylko dziecięce po
ranki kinowe ale również - od niedawna - i mama Jest już wspomnieniem„ 

Zaszczepiony w dzieciństwie wirus filmu rozwinął się u mnie mocno (zaraziłem nim 
skutecznie także i młodszą siostrę) . Ciągnęło mnie do kina. Jako wyrostek sam JUŻ śle-
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Od lewej: 
góra - Katharine Hepburn, Giulierra Masina, Zbigniew Cybulski 

środek - Liza Minnelli, Gerard Philipe, Lucyna Winnicka 
dó t - Greta Garbo, Anita Ekberg, Audrey Hepburn 
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Od lewej: 
góra - Gary Cooper i Marlena Dietrich, Bem Davis 
środek - Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Anthony Quinn 
dót · Catherine Deneuve, Helmut Berger, jeanne Moreau 

-13-



dziłem losy dzielnego Winnetou 1 jemu podobnych. Potem na długo przed otrzymaniem 
dowodu osobistego przemycałem się na filmy dozwolone od 18 lac. Pamięcam jak 
pierwszy raz wybrałem się z licealnym kolegą na Dzieje grzechu Borowczyka. Zestrojony 
w Jakąś marynarkę, odprasowaną (żółcą!) koszulę i krawat (nie znoszę krawatów') 
z drzeniem serca podałem bilet bilecerowi. Ten .. . przedarł i tak zobaczyłem swój pierw
szy film „cylko dla dorosłych". Sam, bo kolega stchórzył i nie przyszedł do kina. 

Dla mnie, chłopaka z niezbyt dużego Koszalina, który z tego miasta prawie nie ruszał 
się na krok, dla mnie , nieśmiałego nastolatka zakompleksionego problemami dojrzewa
nia , kino było małym 1ncymnym światem. Tu pilnie, z wypiekami na cwarzy, uczyłem się 
życia. Tu kształtowałem się emocjonalnie. Na bezdrożach poecyckieJ La strady mała , 

śmieszna chaplinowska Gelsomina - Giulietta Masina i gruboskórny osiłek Zampanó -
Anthony Quinn uczyli mnie Jak skomplikowane mogą być związki międzyludzkie i że 
człowiek może być dla drugiego człowieka źródłem katharsis (ach, ta „melodia Gelso
miny", która wywołuje szloch nie cylko Quinna ale i widzów wzruszonych ofiarą dziew
czyny i nawróceniem brutala w obliczu jej śmierci). Ten sam Quinn jako żywiołowy Grek 
Zorba uczył pogody ducha nawet w obliczu klęski, a finał komedii Pół żartem, pół serio 
uspokajał mnie, że „nikt nie jest doskonały". Bohaterowie Viscontiego z właściwą sobie 
zmysłowością odkrywali przede mną podniecający, wieloznaczny smak seksu .. 

Jako licealista starałem się nie opuszczać żadnego seansu DKF-u w studyjnym kinie 
„Kryterium". Z młodzieńczym samozapałem snobowałem się na tzw. ambitny repertu
ar. Potrafiłem wysiedzieć najnudniejszego nawet Godarda. Potem wyfrunąłem na studia 
do Warszawy. I wtedy dopiero stałem się filmowym rozpustnikiem. Zaliczałem po kilka 
filmów dziennie. Pochłaniełem wszystkie cykle „Iluzjonu", rozmaite Konfrontacje, nie 
mówiąc już o normalnym repertuarze . Kiedy o cym myślę , nie mogę pojąć jak mogłem 
wytrzymać ten niesamowicy kinowy maraton , i to w połączeniu ze studiowaniem i inną 
moją pasją - teatrem. Stare kalendarze z tego okresu , upstrzone dziesiątkami , setkami 
tytułów filmów i przedstawień, świadczą, że moje kino- i teatromańscwo osiągnęło 
wówczas szczyt, kto wie czy nie godny księgi Guinnessa! 

Film , obok teatru, do dzisiaj jest moją pasją. Stał się sposobem na życie i przezycie. 
Dosłownie. 

O ile uboższe byłoby moje życie gdybym nie poznał swoich celuloidowych znajomych 
i przyjaciół: Marilyn Monroe - cudownej Sugar grającej na ukulele w Pół żartem, pół serio 
z przekomicznym męsko-"damskim" duetem Jack Lemmon -Jerry- Daphne i Tony Cur
tis - Joe -Josephine; Lizy Minnelli w Kabarecie (ach, ta „boska dekadencja" i zielone pa
znokcie w scenie pożegnania z Michaelem Yorkiem I) ; słonecznych hippisów w Hair For
mana; ślicznej Audrey Hepburn - księżniczki incognito w R.zymskich waka9ach; posągowej 
wdowy - Irene Papas i rozkosznej Madame Hortensji - Bubuliny - Lili Kedrovej w Greku 
Zorbie; perwersyjnego Helmuta Bergera w Zmierzchu bogów i Portrecie rodzinnym we wnętrzu 
Viscontiego; Grecy Garbo, której czołowym partnerem był ... operator eksponujący naj
subtelniejsze półcienie poecyckiego blasku jej tajemniczej cwarzy; ekspresyjnej Anny Ma
gnani pięknie śpiewającej w filmie jesteśmy kobietami 1 mówiącej „dobranoc" Felliniemu 
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w R.zymie; zgrabnonogiej Marleny Dietrich w Maroku udającej s i ę na puscynię za ukocha
nym legionistą Gary Cooperem; Diabła wcielonego w romancyczną postać Gerarda Phili
pe'a; intrygującej Rity Hayv.,orth - Gildy kuszącej najbardziej erocycznym w historii filmu 
tanecznym striptizem polegającym na.. ściąganiu długi ch jedwabnych rękawiczek 

w rytm piosenki Put the Blame on Marne; lubieżnej Lucy Zuckerowej - Kaliny Jędrusik w Zie
mi obiecanej; konającego na śmietniku Maćka Chełmickiego - Zbyszka Cybulskiego w Po
piele i diamencie; Lucyny Winnickiej osamotnionej w nocnym Pociągu sunącym nad morze 
po szynach w rytm przejmującej wokalizy Wandy Warskiej; rozkwitających dojrzałą ko
biecością Catherine Deneuve w Ostatnim metrze i Romy Schneider w filmach Sautera; 
wzruszającej prostytutki Ca birii - Giulietcy Masiny w króciutkim futerku przypominaią
cym skrzydła anioła; kobiet, mężczyzn i wsze lkich orientaqi seksualnych na skra1u zała
mania nerwowego w histerycznych 1 ostentacyjnie kiczowacych ale rewelacyjnych melo
dramatach Almodóvara; Brada Davisa - pensjonariusza tureckiego więzienia samotnie 
walczącego o godność człowieka w filmie Midnight Express Alana Parkera; Bene Davis, 
tak sugescywnej , Że wprost oczu nie możn a od niej oderwać; Jeanne Moreau porazają
cej czarnym egzystencjalizmem w filmach Louisa Malle'a Kochankowie i Windą na szafot; 
botticellowskiej Mirandy podążającej za Nieznanym przy dźwiękach fletni Pana w meta
fizycznym Pikniku pod Wiszącą Skałą Petera Weira .. 

Lista dość obszerna, ale nie obejmuje wszystkich moich filmowych kontaktów. Te bar
dzo osobiste znajomości, zawierane pod osłoną ciemności sa li kinowej, były 1 są dla 
mnie tak samo istotne jak kontakt z ludźmi z krwi 1 kośc i gdyz - jestem o cym święcie 
przekonany - filmowa iluzja wyrasta z rzeczywistości scworzoneJ w biblijnej przeszłości, 
a nasza rzeczywistość, nawet ta najbardziej codzienna, przypomina film wynaleziony 
przeszło sto lat temu przez braci Lumiere . 

Jeżdżąc po świecie bezwiednie szukam śladów cych spotkań. Na rzymską fontannę di 
Trevi zawsze patrzę z nabozną czcią ortodoksyjnego kinomana - to przecież kultowe 
miejsce pamiętnej kąpieli Ani cy Ekberg w Słodkim zyciu' Rimini - brzydki włoski nadmor
ski kurort dla Niemców to dla mnie wspomnienie Amarcordu i cmentarz, na którym po
chowano Felliniego z Masi ną. Wenecja 1 Lid o to nic innego jak widowiskowa dekoracja 
Śmierci w Wene9i Viscontiego i mrocznego horroru Nicolasa Roega Nie oglądaj się teraz .. 
Niedawno płynąłem z Pireusu na Kretę. Jak Basi I 1 Zorba w filmie Cacoyannisa. Głowę 
dam, że statkiem kołysało w rytm muzyki Mikisa Theodorakisa. Marzę aby zobaczyć 
Niagarę . To przecież na tle tego wodospadu Marilyn Monroe planowała z kochankiem 
zabójscwo niekochanego męża w słynnym kryminale Henry' ego Hathawaya ... Świat jest 
filmem, film jest światem ... 

I pomyśleć, że nie spotkałbym cylu fantascycznych ludzi , że ominęłoby mnie mnóscwo 
emocjonujących wrażeń , często niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika, gdyby nie nie
dzielne poranki w pewnym koszalińskim kinie , które podobno w najbliższym czasie prze
stanie istnieć. Jak w nostalgicznym Ostatnim seansie filmowym Petera Bogdanovicha ... 

Styczeń 2000 
JERZY JASIŃSKI 
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Bogey, 
Sokół Casablanca 

Humphrey Bogart zagrał w blisko osiemdziesięciu filmach. Dostał Oscara za rolę 

w Afrykańskiej królowej Johna Hustona. W kapeluszu, w płaszczu z podniesionym kołnie
rzem, z nieodłącznym papierosem w kąciku ust, z blizną na górnej wardze nadającej je
go zmęczonej twarzy charakterystyczny ironiczny grymas, z męską nonszalancją i ze 
skłonnością do whisky zajął eksponowane miejsce w panteonie gwiazd kina. Wiele lat 
po śmierci ( 1957 r.) wciąz ma on zagorzałych wyznawców, czego dobitnym przykładem 
jest sztuka Zagraj to 1eszcze raz, Sam, gdzie został wskrzeszony przez Woody Allena w swo
jej modelowej postaci mocnego faceta, znanej z dwóch jego najbardziej kultowych fil
mów - Sokoła maltańskiego Johna Hustona i Casablanki Michaela Curtiza (w których - pa
radoksalnie - zastąpił innych aktorów planowanych pierwotnie do głównych ról!) 

W Sokole maltańskim (trzeciej kinowej wersji powieści Dashiella Hammetta z 1941 r.) 
zagrał prywatnego detektywa Samuela Spade'a wplątanego przez złą kobietę (Mary 
Astor) w niebezpieczną walkę bezwzględnych przestępców o zdobycie tytułowego złote
go posążka z XVI wieku. W finale z zimną krwią demaskuje przebiegłą intrygantkę i mor
derczynię, decydując się wydać Ją w ręce sprawiedliwości. ,Jeśli ci się poszczęści - mówi 
- wyjdziesz z więzienia za dwadzieścia lat. Wtedy możesz do mnie wrócić, chyba że cię 
powieszą za tę śliczną szyjkę.( ... ) Nie dam zrobić z siebie durnia.( ... ) Pracuję w branży 
detektywistycznej. Kiedy jeden z naszych ginie nie można pozwolić żeby uszło to morder
cy na sucho. ( ... ) Nie ufam ci za grosz i gdybym cię puścił wolno miałabyś na mnie coś 
co w każdej chwili mogłabyś wykorzystać. A że p mam też coś na ciebie - pewnego dnia 
mogłabyś posłać mi kulkę. Oto moje powody.( ... ) A co mamy po drugiej stronie? Tyl
ko to, że mnie kochasz. Może. I może ja kocham ciebie. ( ... ) Będę się czuł parszywie kie
dy cię wydam, ale to minie." 

Mary Astor odjezdża windą w asyście policji, zapewne na spotkanie zasłużonej śmier-
ci. W finale Casablanki z 1942 r. inna partnerka Bogarta - Ingrid Bergman tez opuszcza 
go i też z jego woli. Nazywa się lisa i w grudniu 1942 r. odlatuje samolotem z Maroka, 
ucieka przed faszystowskimi prześladowcami jej męza (Paul Henreid) i przed romantycz
ną miłością do amerykańskiego kochanka, którego gra właśnie Bogart. Początkowo Ca
sablanca miała być jednym ze zwykłych tytułów masowej hollywoodzkiej produkcji. Nie
oczekiwanie, nawet dla samych producentów i realizatorów, otrzymała aż trzy Oscary za 
reżyserię, scenariusz i jako najlepszy film roku oraz zdobyła wieczną chwałę: stała się 
jednym z najbardziej znanych filmów świata - filmem kultowym. Zadecydował o tym na 
pewno temat miłości niemożliwej i poświęcenia sugestywnie nakreślony w teatralnych 
dekoracjach amerykańskiego studia udającego egzotyczną Casablancę, gdzie ugrzęźli 

europejscy uciekinierzy spod niemieckiej okupacji, marzący o przedostaniu się do Ame
ryki. Temat oparty na motywach nie wystawianej przed realizacją filmu sztuki Wszysiy 
przychodzą do Ricka ( Everybody Comes to Rick's) Murraya Burnetta 1 Joan Alison wsparły bar-
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wne postacie - przede wszystkim jedna z najsłynniejszych par ekranowych kochanków 
Bogart 1 Ingrid Bergman czyli Richard - Rick i lisa Laszlo. Poznali się i pokochali w Pary
żu, na kr-ótko przed wkroczeniem Niemców. Mieli wspólnie wyjechać ostatnim pocią
giem, ale ona nie stawiła się w umówionym miejscu. W filmie, ku swemu zaskoczeniu 
spotykają się w nocnym lokalu Ricka w Casablance. lisa jest w towarzystwie męza - dzia
łacza ruchu oporu, próbują przedostać się do Ameryki. lisa 1 Rick będą musieli uporać 
się ze swoim, wciąz żywym uczuciem. Kiedyś w Par)'ZU lisa poświęciła miłość do Ricka 
małżeńskiej lojalności. Ale gdy spostrzega murzyńskiego pianistę Sama ( Dooley Wilson), 
który sekundował jeszcze paryskiemu romansowi kochanków, prosi o melodię, w której 
zaklęta jest miłość jej i Ricka - As Time Goes By - najsłynniejszymi filmowymi słowami 
świata prosi o najsłynniejszy filmowy standard świata. Nostalgiczna melodia o przemi
janiu czasu (która powstała wcześniej przed Casablancą 1 wcale nie zrobiła wtedy więk
szego wrażenia) sączy się w ładnie malowanych światłocieniem czarno-białych kadrach 
filmu (zdjęcia - Arthur Edeson) Jest sekretną nicią łączącą llsę 1 Ricka, stanowi subtel
ną erotyczną aluzję. 

„Zagraj to jeszcze raz, Sam" to nie jedyny klasyczny jUZ cytat z Casablanki. Grupa uta
lentowanych scenarzystów (bracia Epste1now1e i Howard Koch) zadbała o to aby film 
nie tylko wzruszał 1 bawił widowiskową fabułą ale by też iskrzył się błyskotliwym dialo
giem. „Co sprowadziło cię do Casablanki" - pyta Renault, prefekt francuskiej policji. 

Humphrey Bogart przy swoich 162 cm wzrostu potrzebował ... koturnów 
aby w Casablance z męską godnością partnerowa ć Ingrid Bergman 
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„Troska o zdrowie. Przyjechałem do wód mineralnych" - słyszy z ust Ricka. „Przec1ez tu 
Jest pustynia?" - dziwi się. „Wprowadzono mnie w błąd" - ripostuje Bogart. Albo frag
ment innej konwersacji tych dwóch 1 hitlerowskiego majora Strassera: 

Strasser - jakiej jest pan narodowości? 

Rick - jestem pijakiem. 

Renault - Czyli Rick Jest obywatelem świata. 

A inne powiedzonka Ricka, na które z zapatrym tchem czekają wyznawcy kultu Casa
blanki i Bogarta! „Tyle jest knajp na całym świecie, a ona musiała akurat wejść do mo
jej''. „Zawsze będziemy mieli swój Pa1·yż". A wzruszające melodramatyczne teksty Ingrid 
Bergman I „Świat się wali a my zakochaliśmy się w sobie". „Gdyby coś nas rozdzieliło, 
gdziekolwiek będziesz, gdziekolwiek będę ja, pocałuj mnie Jakby to był ostatni raz". 
„Chciałabym nie kochać cię tak bardzo" „ 

Film akcentuje wyjątkowość dwójki bohaterów, ich zmagań z przeznaczeniem. Ingrid 
Bergman jest aktorką z blaskiem, ciepłem 1 miłością, ale Humphrey Bogart Jest aktorem 
z jedyną w swoim rodzaju charyzmą. Zdominował Casablancę, podniósł Ją na poziom le
gendy. On nie gra Ricka. On jest Rickiem - Bogartem. Wrażliwy 1 twardy, tajemniczy 
1 szczery, zgorzkniały 1 stojący po właściwej stronie, sentymentalny pod maską cynika. 
Powściągliwy i zdolny do heroicznej spektakularnej ofiary- nie odbierze lisy rywalowi„. 
Tym wyborem ostatecznie przypieczętuje nieśmiertelność filmu, Jako melodramatu 
wszech czasów. 

Bogart jest swoistą ikoną X Muzy. Jego fenomen został opisany w wielu esejach i roz
prawach. „Ten mocny człowiek nigdy nie błyszczał na ekranie siłą fizyczną ani zręczno
ścią akrobaty. („.) Skuteczność Jego ciosu nie świadczyła o sile, tylko o tym, że potrafił 
właściwie reagować. ( „.) Uderzał rzadko, ale nieoczekiwanie. A rewolwer stawał się w je
go rękach bronią niemal intelektualną( .. ). Ale trzeba powiedzieć, że owe stygmaty, któ
re w sposób coraz bardziej widoczny znaczyły od lat tę samą postać, pogłębiały jedynie 
jego wrodzoną słabość. Cechowała go nieufność i zmęczenie, mądrość i sceptycyzm" -
pisał francuski krytyk Andre Bazi n. „Bogie był mężczyzną średniego kalibru, niezbyt im
ponującym poza ekranem, ale kiedy grał odpowiednią rolę, coś się działo. Te światła 
i cienie układały się w inną, wspanialszą osobowość ( „. ). jestem święcie przekonany, że 
kamera potrafi wejrzeć w człowieka i dostrzec takie rzeczy, jakich gołe oko n ie zarejestru
je" - powiedział John Huston. A Jeden z kolegów po fachu zauważył kiedyś złośliwie -
„Bogey to świetny facet do wpół do dwunastej w nocy. Potem zaczyna mu się wydawać, 
ze jest Bogartem." 

J.J. 
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Sarn nie chce zagrać 
w Casablance 

Casablanca vel Ad Dar al Bajda, jako główne miasto Maroka, kraju wyjątkowo wyso
ko rozwiniętego turystycznie i gospodarczo, nie musi się promować. Jej mieszkańcy wo
lą śpiewać w meczetach, niż ekscytować się starym amerykańskim filmem, który nawet 
nie był u nich kręcony. 

Właściwie nic nie wskazuje na to, że król Hassan li jest w stosunku do Casablanki nie
czuły. Po prostu o niej zapomniał albo uznał, ze nie warto zawracać sobie głowy pozy
tywnymi konotacjami nazwy miasta z przereklamowanym filmem Michaela Curtiza 
i czerpać z tego powodu profity. 

I słusznie. Nikt nie czuje potrzeby, zeby miasto stało się miejscem pielgrzymek dla wiel
bicieli duetu Bogart & Bergman. Tym bardziej zrobienia z niego drugiej fabryki snów, 
w której na każdej palmie wisiałyby portrety ubóstwianych aktorów („.). 

Takie podejście do sprawy promocji miasta jest zdumiewająco racjonalne. Od 1943 
roku Amerykanie zdążyli JUZ bowiem wyssać z własnego filmu co się dało. Nawet przy
znali mu Oscary. Nie muszą już mieszkańcy Casablanki trudnić się spóźnioną konkuren
cją.(„.) 

Nawet miejscowi Berberzy twierdzą, że nietaktem jest nazywanie Ad Dar al Bajda - Ca
sablancą. Bo Casablanca na całym świecie raczej ładnie się kojarzy, zaś Ad Dar al Bajda 
może jedynie rozczarować. Szczególnie, gdy ktoś uważa film Curtiza za kultowy i przyje
chał tu szukać śladów Hamphreya Bogarta, Ingrid Bergman i kawiarni „U Ricka"„. 

jakaś kawiarnia rzeczywiście istnieje. Czasem wspominają o niej w przewodnikach. Ty
le że mieści się nie koło portu, ale w samym centrum miasta, w pięciogwiazdkowym ho
telu Hyatt. I nie nazywa się „Rick's", lecz „Casablanca". jest ona świetnym punktem wi
dokowym na Medinę (stare miasto), która tu jeszcze bardziej „pach n ie", niż w Fezie czy 
Rabacie. Tworzy to specyficzny klimat, bo przecież fotografie aktorów wiszące na ścia
nach można zobaczyć wszędzie, a o dostatecznie zapuszczoną Medinę wcale nie tak ła
two. 

Do „Casablanca Cafe" nie zaglądają, jak do „Ricka", szpiedzy, uciekinierzy i wykole
jeńcy. Przed wieczorem właściwie mało kogo można tu spotkać. Od czasu do czasu ja
kiś zawieruszony turysta przylepi SWÓJ spalony słońcem nos do szyby. Czasami ktoś 

z miejscowych postanowi wykorzystać parosekundową nieobecność zarozumiałych kel
nerów i zerknie na ekran nowoczesnego japońskiego telewizora, wiszącego w najbardziej 
widocznym punkcie kawiarni, aby obejrzeć nadawane tu non stop rozgrywki marokań
skiej piłki nożnej. Zapewne dla zwabienia potencjalnych wielbicieli. Footballu, oczywi
ście. Bo nic nie wskazuje na to, że filmu wyreżyserowanego przez Curtiza. 

W południe nie ma więc co liczyć na zawarcie w „Casablanca Cafe" nowych znajomo-
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Casablanca 

śc1. Z prozaicznego powodu - nikogo prócz kelnerów tu nie ma. Już łatwiej zostać zacze
pionym na ulicy. Szczególnie, gdy jest się blondynką, które z racji swojej egzotyczności 
nie narzekają na brak powodzenia .( ... ) 

„Casablanca Cafe" zapełnia się wieczorem, przede wszystkim kobietami. To ciekawe, 
bo inne kawiarnie okupują zwykle wyłącznie mężczyźni Siedzą w nich przez cały dzień 
i delektują się smakiem potwornie słodkiej i mdłej miętowej herbaty. Żaden szanujący się 
Berber nie wypije swojego narodowego napoju w „Casablanca Cafe", bo jest on tu za 
drogi. 

W kawiarni hotelu Hyatt trudno więc spotkać rodowitych Marokańczyków. Klienta
mi są najczęściej goście hotelowi 1 zamożne ~arakańskie kobiety, słynące z niezwykłej , 

egzotyczn ej urody. To ona właśnie bardziej przyciąga uwagę mężczyzn, niż wyświetlane 
od czasu do czasu fragmenty filmu czy stojący z boku fortepian. Na jego widok staje 
przed oczami scena, w której lisa Lund Laszlo ( ... )prosi( ... ) pianistę Sama o zagranie 
As Time Goes By. Melodia ta jest duszą filmu. Płynące w „Casablanca Cafe" marokańskie 
melodie nie są w stanie jej zastąpić. A Casablanki bez As Time Goes By nie sposób sobie 
wyobrazić. Tak jak trudno byłoby sobie wyobrazić, że Ronald Reagan zapytany o naro
dowość, odpowiedziałby: „jestem pijakiem". Choć przecież to nie tajemnica, że rywali-
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zował z Humphreyem Bogartem o rolę Richarda Blaine 'a, a film „Hong Kong" z jego 
udziałem był pierwowzorem scenariusza Casablanki. 

W „Casablanca Cafe" kusi bar pełen zachodnich trunków. Widać słabo , gdyż chęt

nych na grzeszników brakuje (marokańska religia zabrania picia alkoholu) . Mieszkań
com Mediny nawet do głowy nie wpadnie, żeby sobie postawić drinka za 70 dirhamów, 
czyli około siedmiu dolarów, a bardziej przezorni przyjezdni napełniają swoje kanistry 
w Ceucie, słynącej z dużego wyboru i niskich cen - strefie bezcłowej. Co najwyżej, Jeśli 1m 
zabraknie, kupują w kawiarni za zawrotne sumy, podobne do tych z innych hoteli pię
ciogwiazdkowych. Zastanawiają się przy tym, dlaczego „z tylu barów na świecie skorzy
stali akurat z tego ... ". 

Wa rto wstąpić do „Casablanca Cafe" chociażby ze względów estetycznych. Na l śnią

cych czystością ścianach wiszą zdjęcia gwiazd. Jest to oryginalne, gdyż zwykle ozdobą lo
kali jest wyłącznie rodzina panująca.( .. ) 

W „Casablanca Cafe" zam iast króla z rodziną w1s1 więc duzy Bogart 1 mała Berg
man.( ... ) 

Miasto z perspektywy spokojnej „Casablanca Cafe" wygląda ruchliwie Jakaś para 

Casablanca 
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amerykańskich turystów próbuje s i ę dogadać z miejscowym sprzedawcą co do ceny 
srebrnej bransoletki , w rzeczywistości zrobionej z miesza nki różnych metali, z niewielkim 
jedyni e dodatkiem szlachetnego kruszcu. Przechadzający się przypadkiem wielbłąd stwa
rza pozor)', że do pustyni jest stąd całkiem niedaleko. Eu ropejscy cinkciarze, licząc na 
brak inteligencji Marokańczyków, próbują wymi enić pasztet sojowy na sztukę ludową. 

Wsród skórzanych wielbłądów, podrabianych metali szlachetnych, ciężk ich kurtek ze 
skóry 1 niedbale zrobionych pasków, stoisk z ręcznie wyciskanym sokiem pomarańczo
wym, blatów z rozkładającym się mi ęse m, tandetnymi klapkami z Chin , papierosami na 
sztuki i haszyszem na kilogramy, wśród małych chłopców z ziemniakami krojonymi na 
ósemki i dorosłych męzczyzn ze ślimakami, wśród ton afrodyzjaków i przyprawiających 
o zawrót głowy przypraw trudno natknąć s i ę na kawałe k czegokolwiek związanego z fil
mem. Bo Casablanca to dzi ś wyłączni e miasto handlowe. Sprzedaje s i ę w nim wszystko , 
prócz samej Casablanki. 

Szczególne wyrazy wdzięczno śc i 

dla WARNER BROS. POLAND Sp. z o.o. 

DYSTRYBUCJA WIDEO 

za zgod ę na bezpłatn e 

wykorzystanie w spektaklu fragmentu fi lmu 

Casablanca w reż. Michaela Curtiza. 

MAGDA GIEORGICA 
„Magazyn Rzeczpospolita" 

nr 5/4 li 1999 r. 

W trakcie realizacji przedstawienia 
1 redagowania programu swoją życzliwością 
1 bezinteresowną pomocą wsparli nas m.in.: 

Edward Durys 
kierownik kina „Femina" w Warszawie 

• 
Magda Gieorgica 

• 
Ewa Gierczak 

z Cenuum Meblowego JAWOR w Lublini~, 
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• 
Małgorzata Jasińska 

• 
EwaJośko 

• 
Janina Strubińska 

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Łopac ińskiego w Lubl inie 

• 
Kazimierz Szczepański 

Serdecznie dziękujemy 

JERZY JAS I ŃSK I 1 BARBARA WOŁOSIUK 

POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE SA 

Inspektorat Lublin 
20-020 Lublin, ul. Lipowa 5 

tel.: (081) 532 07 21, (081) 532 51 12. 
fax (081) 532 15 11 

Oferujemy Państwu 
szeroki wachlarz ubezpieczeń: 

• na wypade k ś mierc i i dożycie • 

• na wypadek śmierc i • 

• na wypadek śm ierc i rodzica • 

• ubezpieczenie emel)~alne pogodna jesień• 

• ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób • 

• ubezpieczenie kosztów leczenia szpita lnego • 

Nowoczesne ubezpieczenia na życie 
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sp. z o.o. 

ZAKŁAD PRODUKCJI 
STOLARKI PCV 

W SYSTEMIE REHAU 
20-148 Lublin, ul. Związkowa 10 

tel. (081) 747 10 OO, tel ./fax: 747 10 71 

AGENCJA 
PROMOCJI I REKLAMY 

20-148 Lublin, ul. Związkowa 10 
tel.: (081) 444 11 54 

Oferujemy 
następujące ubezpieczenia: 

- mienia od szkód spowodowanych iy\violami 
- mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

- należnośc i celno-podatkowych 
- mienia od szkód powstałych w transporcie 

krajowym i micdzynarodowym 

- odpowiedzialności cywilnej 
- pracowników od n astępstw nieszczęśliwych 

wypaków 
- kontrakty budowl a n o-montażowe, gwarancje 

dobrego wykonania, wadia. 

Siedziba BTUiR „HEROS" S.A.: 
20-601 Lublin, ul. Zana 38A 

Tel.: 532 70 60, 532 97 01 
528 03 76. 528 04 14, 528 04 45 

fax: 525 94 45 
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Kierownik techniczny 
HENRYK TOKARSKI 

Brygadziści pracowni: 

kraw1eck1e1 damskiej - ELŻBIETA PARADOWSKA 

krawieckiq męsk1e 1 - MARIA PACZKOWSKA 

stolarskie1 - MARIUSZ ORPIK 

plast)'CZnej - DOMINIK TKACZYK 

elektryc zne1 - EDWARD CIECHOŃSKI 

akustyc znej - KRZYSZTOF DUŃSKI 

fryz jerskie1 - BOŻENA MYSZAK 

brygadzist ka garderobianyc h - ADELAJDA BARANOWSKA 

Perukarma - JADWIGA PIETRZAK 

Pracownia ślusa rska - ELIGIUSZ SKRZYPEK 

Rekw1zytorZ)' TOMASZ BUJAK, JAKUB PIK 

Brygadier sceny - ANDRZEJ GAWROŃSKI 

Świat ło - ANDRZEJ BILIŃSKI, EDWARD CIECHOŃSKI, JAN WITKOWSKI 

Dźwięk - JANUSZ CIEŚLIK, KRZYSZTOF DUŃSKI 

Redakcja programu - JERZY JASIŃSKI 

Na okładce wykorzystano fotosy z filmów: 

1\/,711/w11t711 w reż. \~foody Allena 1 C1st7/Jla11ca w reż. Michaela Curtiza. 

Fotografia Wo1ciecha Dobrowolskiego - ANDRZEJ ROŻEK 
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Teatr im, Juliusza Osterwy w Lublinie 
wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących 

-24-

Telefon komórkowy do spektaklu 
Zagraj to jeszcze raz, Sam 

podarowała firma 

-:I
V 

Plus 
GSM 

Sponsor Teatru: 

TELEKOMUNIKACJA 
POLSKA S.A. 

Projekt, montaż elektroniczny i druk: 

Ml:DIA PRINT 
j)o&ro-~ 

20-013 Lublin. ul. Narutowicza 62 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
tel. (081 ) 532 42 44; fax: (08 1) 532 07 27 

e-mail reatros terwa(µ,poczta onet.pl 

Biuro Obsługi Widzów 
kierownik - BARBARA ŁĄCZEWSKA 

Czynne poniedzia łek-pią t ek, w godz 8"'-15"'', tel./ fa x: (OBJ) 532 44 .:::6 

Kasa biletowa czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków 
w god z. 10'"-13'" i 16'"-19 " (n iedziele 16"'-19 "), tel. : (081) 532 42 44 w 354 

Repertuar teatru w mternecie: 
http! /www tea t ry.art. pl/m1asta/ lublin/ostervvy/ index .h tm 



reż. Woody Allen 

reż. Pedro Almodóvar 

reż. Kevin Smith 

Zamówienia i informacje: 
GUTEK FILM Sp. z o.o., ul. Gen. Andersa 1, 00-147 Warszawa • 

tel. (022) 635 07 63, fax: (022) 635 20 01 
www.gutekfilm.com.pl, e-mail: video@gutekfilm.com.pl 

Wszystkie filmy w systemie stereo DOLBY SURROUND z lektorem lub w WERSJI ORYGINALNEJ z polskimi napisami. ..a.-..........:'19w 


