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Nigdy nie myślałem, że stanę się instytucją „ Woody Allen Inc.", 
jakimś „mini-mogołem" czy jak tam to teraz nazywają w Europie. Myślę 
tylko o starej purytańskiej etyce pracy: praca na co dzień. Dzień należy 
do mnie. Wstaję, kiedy chcę. Robię sobie przerwę, kiedy chcę pograć 
na klarnecie. Piszę , kiedy już wszystko ułożyłem sobie w głowie . 
Muszę widzieć ostatnie ujęcie, zanim zacznę ustawiać pierwsze. Może 
nie jest to najdoskonalszy sposób życia - ale ja nie znam lepszego. (. . .) 

Kiedy byłem mały, zwykle ukrywa
łem się w kinie. (. . .) Jako dorosły rów
nież moglem żyć dogadzając sobie. 
Mogę kręcić swoje filmy i jak dotąd raz 

na rok żyć w nierealnym świecie pięk
nych kobiet i dowcipnych mężczyzn, peł

nym dramatycznych sytuacji, kostiumów, 
planów filmowych, mogę manipulować rze
czywistością . (. . .) Och, i czasami można się 
poumawiać z aktorkami. Cóż może być lep

szego? Uciekłem z życia w kino i staną
łem nie na widowni, tylko po drugiej 
stronie kamery. (. . .) 

Jako dziecko uwielbia/em ma
giczne sztuczki i zostałbym sztukmi
strzem, gdyby mnie nie naprostowali. 
Wykorzystując cały swój kunszt, wy
biegi, sztuczki - wszystko czego na
uczyłem się w dzieciństwie, pochła

niając książki na ten temat, byłem 
w stanie stworzyć niezwykłą iluzję, 

która trwa już od pięćdziesięciu lat 
z okładem ". ( ... ) 

Dlatego uważam za bardzo dziw
ne, że poświęcano mi tyle uwagi. 

Nie wpływałem na nikogo. Nigdy 
nie miałem dużej widowni, ni

gdy nie zbijałem kokosów, ni
gdy nie poruszałem kontro
wersyjnych tematów i nie 

szedłem za modą. Moje filmy 
nie inicjowały ogólnokrajowych 

dysput na tematy społeczne, polityczne czy intelektualne. (. . .) Nigdy 
niP miałem olśniewającej techniki ani takiej głębi tematów, by ktoś za
czął się nad tym głowić. (. . .) 

Jestem zgryźliwym dowcipnisiem z Brooklynu czy Broadwayu. który 
miał wiele szczęścia w życiu. ( .. .)Nie jestem przesadnie skromną oso
bą. Wiem, w czym jestem dobry. Nie jestem ani smutny, ani wylew
nie masochistyczny, ale mam na tyle oleju w głowie, aby wiedzieć, że 
zmaksymalizowałem swoje ograniczone talenty, zarobiłem niezłe 

pieniądze ( .. .) i co najważniejsze, do tej pory cieszę się dobrym zdro
wiem.(. . .) 

Nazwali mnie „geniuszem komedii". (. . .) Skoro ja jestem geniuszem, 
to kim byli Shakespeare, Mozart czy Einstein? („ .) Zawsze powtarza
/em, że prawdziwy geniusz ma się tak do geniusza komediowego, jak 
szef Loży Włochatego Łosia do prezydenta Stanów Zjednoczonych. ( ... ) 

Woody Allen 



Ludzie patrzą na mnie przez pryzmat moich filmów, 
moich postaci ... 

Kiedy pada nazwisko Woody Allen od razu widzimy małego nerwu
sa ze smutną twarzą. 

Zagubiony i udręczony życiowymi problemami, wyalienowany, nie
spokojny facet skłonny analizować wszystko i wszystkich. 

Zawsze ubrany tak samo, sztruksowe spodnie, kaszmirowy sweter, 
oliwkowozielona marynarka i okulary w ciemnej dużej oprawie. Stwo
rzony przez niego na estradzie i w wielu filmach wizerunek jest tak 
sugestywny. że w momencie gdy ukazuje się, ludzie oczekują identy
fikacji ze znanym im wcieleniem. 

„Moja obecność na ekranie tak bardzo kojarzy się z komedią, że sa
mo moje ukazanie publiczność przyjmuje jako sygnał do śmiechu". 
Krytycy zaskoczeni są jego nieśmiałością, wielbicieli zadziwia powaga 
kogoś, kto tak często ich rozśmieszał. 

Nie fascynują go freudowskie analizy, nie jest nieporadny i tak 
nieudolny jak bohaterowie, których grywał w swoich filmach, chociaż 
ma „problemy z obsługą urządzeń mechanicznych". „Choć wszyscy 
moi bohaterowie noszą pewne moje cechy, nie jestem żadnym z nich" 
- podkreśla przy każdej okazji . 

Woody Allen narodził się wiosną 1952 roku, kiedy to dziennikarze 
kilku nowojorskich gazet zaczęli wykorzystywać dowcipy, przesyłane 
im „hurtowo" przez Allena Stewarta Konigsberga. 

Nieśmialy szesnastolatek nie chciał, by koledzy z klasy przeczytali 
jego nazwisko w gazecie. Wymyślił więc pseudonim, który „zaprogra
mował jego życie" . Z czasem „nawet rodzice zapomnieli", że nazwali 
go Allenem. 

Gdy stwierdzono, że 18-letni Allen musi nosić okulary, natychmiast 
kupił sobie takie jak Mike Merrick, komik-monologista, jego młodzień
czy idol, „prawdziwy facet z Broadwayu". Okulary w czarnych opraw
kach stały się odtąd jego „znakiem firmowym". 

Komik estradowy, ,gagmen", scenarzysta, pisarz, dramaturg, reży
ser, aktor, muzyk, laureat Oscarów, a przede wszystkim , „megakpiarz" 
współczesnej Ameryki. „O Allenie można w nieskończoność ... " - po
wiedział o nim jeden z krytyków. 

Już za życia „dorobił się" pomnika naturalnej wielkości, który wysta
wiono mu w 2002 r. w hiszpańkim mieście Oviedo. Gdy się o tym do
wiedział, część akcji kręconego w Hiszpanii filmu umieścił właśnie tam. 

„Ten pomnik jest dla mnie jedną z największych tajemnic cywilizacji 
zachodu. Nigdy nic dobrego tam nie zrobiłem, nawet nie uratowałem 
nikomu życia. Najpierw myśl alem, że pomysł wystawienia mi pomnika 
to żart. Ale on naprawdę stoi! Może przynajmniej Vicky Cristiną Barce
loną choć trochę im się odwdzięczyłem" . 

W 2005 r., w plebiscycie telewizji Channel 4, został uznany trzecim 
najsłynniejszym satyrykiem wszechczasów. 

Jego sztuki i filmy to swoista „wypowiedź na temat świata". 
w którym żyje. Jego życie staje się na ekranie „idiomem kultu
ry", którą usiłuje przedstawić w całym jej paradoksal-
nym skomplikowaniu. 

- Wydaje mi się, że naśladujesz Boga. 
- A czy to zły wzór? 



Myślałem, że będę pisał tak jak 
Ibsen czy Czechow ... 

W 1954 r., 17-letni Woody, wzięty już 

wówczas dostawca gagów i dowcipów, 
postanowił zająć się czymś bardziej 
„realnym i konkretnym". Postanowił zostać 
pisarzem ... telewizyjnym lub fi lmowym. 
W rozstrzygnięciu tego dylematu miał mu 
pomóc związany z show-biznesem wuj, 
którego do tej pory nie znal, a o istnieniu 
którego przypomniała sobie matka. „z naj
większą nonszalancją na świecie - po
nieważ matka powiedziała , że jest to abso
lutnie właściwe zachowanie", stanął przed 
jego drzwiami na Manhattanie. Wuj po 

przeczytaniu kilku tekstów poznanego właśnie kuzyna, stwierdził'. 

„Scenopisarz jest nikim . Jeżeli masz talent i chcesz pisać dialogi ko
miczne, skup się na scenie teatralne( 

Przyszły dramaturg, aby przygotować się gruntownie do stworzenia 
wielkich dzieł, zaczął więc czytać sztuki i chodzić namiętnie do teatru. 
Zafascynował go dramat, Ibsen, Czechow, Williams, Miller. Komedie 
nie zrobiły na nim wrażenia , a Shakespeare'a „wręcz znienawidził". 

Jego komedie uważał za „głupie , prostackie i skierowane do niewyb
rednego czytelnika". Doceniał wielkich bohaterów szekspirowskich 
dramatów, ale największe wrażenie wywarł na nim język mistrza znad 
Avonu , „tak wspaniały, tak przepiękny aż wbija człowieka w krzesło". 
Zaczął też „intensywnie studiować" historię dramatu i stwierdził 
autorytatywnie: „Komedia tylko dotyka problemu, rzadko uczciwie się 
z nim mierząc. Dramat jest jak porcja mięsa z kartoflami, komedia to 
tylko deser". 

Wreszcie znalazł klucz do swojej przyszłej poważnej twórczości 
dramatycznej - pisać językiem Shakespeare'a jak Ibsen lub Czechow. 
Niestety, wena twórcza zawiodła ... 

Pierwszą sztukę teatralną Nie pijcie wody Woody Allen napisał 
dopiero w 1966 r. Odbiegała jednak daleko od wyznaczonych kiedyś 
ideałów. Była to komedia, a Woody napisał ją „dla śmiechu („.) tak 
histerycznego .. żeby publiczność błagała o jakąś przerwę dla nabrania 
oddechu. ( .. . ) Zadnego przesłania, żadnych podtekstów, bluźnierstw, 
wulgarnego języka , umieszczania ludzi w śmietniku" . 

W 1969 r. odbyła się na Broadwayu premiera jego najsłynniejszej 
trzyaktowej komedi i Zagraj to jeszcze raz, Sam, w której wystąpił wraz 
Diane Keaton. 

W 1972 r., w Las Vegas, gdzie przebywał na tournee jako komik 
monologista, rozpoczął pracę nad komedią w stylu niemieckiego 
ekspresjonizmu Śmierć, jedną z trzech pisanych wówczas jedno
aktówek, który to cykl zamykała sztuka Bóg. Obie sztuki ukazały się 
drukiem w 1975 r. w tomie Bez piórwraz z króciutkimi formami literacki
mi publikowanymi na łamach New Yorkera. 

Odbiegają one w znaczący sposób od jego wczesnych komedio
wych scenariuszy, cechuje je większa swoboda stylu i są zapowiedzią 
tonacj i oraz tematów jego późniejszych filmów, którymi chciał „zmusić 
ludzi do myślenia". 

Bóg jest przyprawiającą o zawrót 
głowy sztu ką w sztuce, łamiącą wszel
kie konwencje, pełną abstrakcji i absur
dalnego poczucia humoru, fikcja mie
sza s i ę z realnośc ią, postaci przybywa
ją z różnych czasów. Bohaterowie nie 
wiedzą czy i stn i eją naprawdę , czy sami 
są przez kogoś wymyślen i , czy to ra
czej oni wymyślają sobie innych . 

Sztuka, w której na pierwszy rzut oka 
nic nie ma sensu, stawia jednak „po
ważne, dręczące jej autora pytania", czy 
bardziej iesteśmy uformowani przez Bo
ga, konwencję , obyczaj, przez innych, 
którym ulegamy - czy bardziej sami 
tworzymy i modelujemy innych, wpły
wamy na ich życie , „piszemy ich". Czy 
bardziej jesteśmy „napisan i", czy raczej 
bardziej „piszemy siebie i innych". 

p \ 

I jakże ja mogę 

wierzyć w Boga, jeśli za
ledwie w zeszłym tygo

dniu język wkręci/ mi się 
w wałek elektrycznej 
maszyny do pisania? 
Trapią mnie wątpliwoś

ci. A jeśli to wszystko 

jest złudzeniem i nic nie 
istnieje? Gdyby tylko 
Bóg dal mi jakiś wyraźny 
znak! Na przykład, de-

panując znaczną sumę 

na moim koncie w banku 

szwajcarskim. 
«Wszyscy musimy wybierać między 

rzeczywistośc ią i fantazją - powiedział 
w jednym z wywiadów - i zmuszeni 
j esteśmy, oczywiśc i e , wybie rać rzeczy-
wistość, bo inaczej byłoby tylko szaleństwo . A kiedy już wybierzemy 
rzeczywistość, doznajemy bólu, bo rzeczywistość rani.» Dlatego tak 
chętnie uciekamy w świat fikcji: „żywi chcą być fikcyjni , a postaci fik
cyjne chcą być żywymi ludźmi" . 



«Ten motyw stale pojawia s i ę w moich filmach: pragnie kontroli nad 
rzeczywistością, potrzeba pisania własnych „scenariuszy" i manipulo
wania n ią w dowolny sposób. Podobnie jak pisarz czy twórca filmowy, 
możesz tworzyć świat , w którym sam pragnąłbyś żyć . Podobają ci się 
ludzie których stworzyłeś, sposób, w jaki s ię ubierają , to gdzie mieszkają 
i to, jak rozmawiają. I przez kilka miesięcy masz możliwość bycia w tym 
świecie . ( ... ) Dlatego zawsze można odnaleźć w moich utworach głę
bokie przekonanie o wyższości tego wyidealizowanego życia, o wyż
szości fantazji zderzonej z przykrą rzeczyw istością. » 

„Tam skąd przybywam ludzie nie doznają rozczarowań , są konsek
wentni. Są zawsze rzetelni" - mówi schodzący z ekranu bohater Purpuro
wej.róży z Kairu, filmu który szeroko rozwija poruszony w Bogu problem. 

Zycie według Allena to nawarstwianie s i ę „ról w ro lach" i „fikcji 
w fikcji". Jest to zabawa z przypadkowymi ustaleniami, otwierająca 
pułapki, jeś li ty lko dokona się jakichś rozróżnień między fi kcją a real 
nością, determinizmem a własną wolą. 

Woody przyznawał w wielu wywiadach, że fascynują go „wielcy 
filozofowie", ale zawsze odkrywał „śmieszność ich teorii". „Filozofia nie 
jest zbyt atrakcyjna z dramatycznego punktu widzenia" - choćby 

kartezjuszowskie: „Myślę więc jestem". Ta definicja rzeczywistośc i na
szego istnienia, już dziś „zbyt ograna, nikogo nie zajmie, nie udźwign i e 

ciężaru sztuki'. A więc Allen śc iąga temat na ziem ię. 

„Myś l ę więc jestem. Albo jeszcze lepiej: czuję ... mam orgazm" 
- stwierdza Doris. Po chwili dodaje: „Ale tak naprawdę to nie, nigdy", 
czyli idąc za myślą wielkiego myślicie l a , nie istnieje. Wszystko pro
wadzi do absurdu ... 

„Ciągn ie mnie do takich pisarzy - mówi Allen - jak Kafka czy Dosto
jewski i do takiego filmowca jak Bergman. Mam chyba te same prob
lemy, które p rześ l adują także postaci stworzone przez tych artystów: 
obsesja śmie rci , obsesja Boga czy też braku Boga, pytanie o powód 
dla którego jesteśmy tutaj". 

Na pytanie Króla - Czy Bóg istn ieje, Wyrocznia odpowiada: Tak. 
„To najgorsza w iadomość jaką moglem dostać. (.„) Jeśl i Bóg istnieje, 
wówczas człowiek ponosi odpow i edzialność za swoje czyny, czyli cze
ka mnie sąd za moje grzechy" - stwierdza bohater. „Przepadłem z kre
tesem". 

W jednym ze swych filmów (Zbrodnie i wykroczenia) Allen odwraca 
ten problem: „Skoro nie ma Boga, człow iek sam odpowiada za 
wszystko". Nie przywiązuje się jednak do żadnego pog lądu bo, według 
niego, sądy o Bogu są tak samo niepewne jak nasze sądy o ludziach . 

Allen stawia więc swoje, jakje określa , „przeklęte pytania" , ale daje 
widzowi luksus lekceważen i a ich, obracania w śmiech. Umie zacho
wać imponującą równowagę między i ronią błazna a pytaniami jak 
z Dostojewskiego. 

Premiera Boga jest drugą sztuką Woody Allena wystawianą w Teat
rze Osterwy w Lublinie (29 stycznia 20CX21 r. odbyła się premiera kome
dii Zagraj to jeszcze raz, Sam w reżyserii Jerzego Jasińskiego) . 

Po raz drugi sięga po nią Grzegorz Kempinsky, który zmierzył się 
już z tym tematem w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Jednocześnie 
będzie to też druga, po Legolandzie Dirka Dobbrowa, sztuka zrealizo
wana przez niego na naszej scenie. 

Bez względu na to jak długo miałbym żyć, nie będę miał 
dość czasu, by spisać wszystkie moje pomysły ... 

Woody pisze teksty ołówkiem . drobnym pismem na ulubionym 
żółtym papierze, leżąc w łóżku . Potem przepisuje tekst na maszynie , 
„zawsze tej samej" Olimpii , którą kupił za 40 dolarów kiedy miał 16 lat . 
„Dziś mam ponad 70 lat a ona nie jest zadrapana. Błyszczy i wygląda 
jak nowa". 

„Ludzie uważają , że pisanie polega na pisaniu . Jednakże (. „ ) pisa-
nie polega na m y ś Ie n i u, a reszta to zapisywanie efektów tego pro
cesu. Więc jeśli po miesiącu nic się nie pojawia mówię sobie, że ten po
myst nie miał się rozwinąć w coś większego . ( ... ) Najtrudn iejszą sprawą 
jest znalezienie pomystów, które mają sens i uporządkowanie ich". 

Do najbardziej „twórczych" miejsc, w których Allenowi świetnie się 
myś li , należy prysznic. „To brzmi głupio . („. ) Postoję w parującej wo
dzie 30-40 min„ kreśląc w głowie historyjkę i wymyś lając nowe po
mysły. Potem wycieram się , kładę i dalej obmyślam projekt" . A kiedy 
brakuje mu pomysłu-wyciąga go po prostu z torby(!) 

„Mam swoją torbę , do której wrzucam pomysty i kiedy nadejdzie od
powiedni moment, ciskam ten zwitek papierów na łóżko , wypada z nie
go miliard ścinków, które zaczynam przekopywać . To bardzo uciążli
we, ale odktadam najlepsze , najbardziej obiecujące na bok. Czasami 
wyciągam jeden taki i myślę : Och, to dopiero będzie numer. ( .. . )Wy
rzucam jedynie te pomysły , które zostały zrealizowane". 

„Zapisuję też mnóstwo dowcipów po ich wymyśleniu . Zawsze to 
robitem, bo inaczej bym je pozapominal. Wciąż mam szufladę pełną 



dowcipów i ciętych odpowiedzi zapisanych na skrawkach serwetek, 
kawałkach gazet i pudełek od zapałek" . 

. „Pisanie nie przychodzi łatwo. ( ... ) - to niezwykle ciężka harówka 
1 trzeba s i ę przy niej zdrowo napocić . ( ... ) Tołstoj mówił : «Trzeba ma
czać pióro we krwi». Nauczyłem się pracować w ciągły zdyscyplino
w~ny sposób - nigdy nie czekam na i nspirację , lecz ją wymuszam 
wi eczną pracą. Poprawiam coś tak długo , aż jestem z tego zadowo
lony" . Co parę godzin robi sobie przerwę , aby poćwiczyć na klarnecie 
lub pójść na spacer i znowu wraca do pisania. 

„M iędzy pisaniem sztuki i scenariusza filmowego istnieje zasadni
cz~ :óżnica_ ( ... ). Mój szkic do fi lmu rzadko zajmuje jedną pełną stronę . 
Jes l1 . ~hodz1 o s~ukę , uciecha polega właśnie na pisaniu. Trzeba się 
pławic _w ~roce_s1e tworzenia. Robienie tego z kimś drugim byłoby jak 
dzwonienie do innego reżysera w trakcie kręcen ia filmu . Lubię tę czys
tą przyjemność, jaką czuję w dniach kiedy tworzę . ( .. . ) Przebywam sam 
w pokoju, gdzie nie grozi mi ten kontakt z realnym światem, który 
dopada mnie, kiedy zaczynają się próby do przedstawienia. Wówczas 
patrzysz i słuchasz wypowiadanych przez aktorów linijek, i stwier
dzasz, że są sentymentalne i mdłe , a nie zabawne". 

Nie chcę osiąg
nąć nieśmiertelności 
poprzez swoją twór
czość. Chcę ją zdobyć, 
nie umierając ... 

Kiedy rzeczyw isty świat „dopada" 
Woody'ego, wraca do sztuki, zaczyna 
j ą poprawiać i przep i sywać. Przy real i
zacj i The Floating Light Bulb (1981 ) „od 
naszego pierwszego spotkan ia do pre
miery - wspomina jeden z aktorów - na
pisał pięć różnych szkiców. Podczas 
prób stwierdziłem, że Woody jest więcej 

niż bezl itosny wobec swojego 
materiału, czasami nawet aż do 
przesady, pon ieważ zdarzało się, 

że problemy wyn i kały z błędów 
aktorskich, a Woody zawsze był 
gotów wz iąć na siebie wi nę za 
każdy drobiazg. Szedł do gar
droby, pisał i wracał z czterema 
wersjami do wyboru. („ .) Sam bę
dąc perfekcjon i stą , tego samego 
wymaga od innych". 

Opowiem teraz Państwu o niektórych wydarzeniach 
i problemach z mojego prywatnego życia ... 

Tymi słowami Woody Allen rozpoczynał swoje kabaretowe wys
tępy , sn ując nieprawdopodobne historie, które przytrafiły się jemu 
i człon kom jego rodziny . Opowiadał na przykład o lecie spędzonym na 
interreligijnym obozie, gdzie był „sadystycznie bity po głowie przez 
dzieci wszystkich wyznań" . O tym jak został kapitanem drużyny 
szmacianej piłk i ukrytych paranoików, co pozwoliło mu odwiedzić 

Europę w ramach programu wymiany neurotycznej itp. Był w tym tak 
przekonujący i prawdziwy, że zdezorientowana publ iczność nie pot
rafiła oddzielić fikcji od prawdy, podobnie jak spragnieni biograficznych 
szczegółów dziennikarze. 

„Nigdy nikim takim nie bylem. Takie utożsamianie wynika z braku 
wyobraźni" - ucinał wszelkie spekulacje na ten temat. 

Oto jak wyglądała prawda. Allen Stewart Konigsberg urodził się 

1 grudnia 1935 r. w bogatej brooklińskiej dzielnicy Flatbush. Rodzina 
matki przyjechała do Ameryki z Wiednia, rodzina ojca z Rosji . Jego 
rodzice urodzili się i dorastal i na manhattańskim Lower East Side. 
Niezwykle barwną postacią w rodzinie był dziadek Isaac Konigsberg. 
„Pogodny, obyty mężczyzna", który miał swoją lożę w Metropo
litan Opera. Jako pierwszy żydowski przedstawiciel firmy sprze
dającej kawę , często pływał do Europy w sprawach zawodo
wych. Wkrótce zaczął sam odnosić sukcesy w interesach i powodziło 
mu s i ę tak dobrze" , że do Europy udawał się jedynie po to, by obejrzeć 
wyścigi konne. Miał sieć własnych taksówek i kilka kinoteatrów 
w Brooklynie. „Kryzys zniszczył go dokumentnie i stracił wszystkie'. 
Allen często podkreślał , że to dzięk i niemu posiada „wrodzony gen 
ki na". 

Także ojciec Allena nie był „tuzinkowym człowiekiem . („. ) W wieku 
16 lat wstąpił do marynarki i rzucił szkołę , a kiedy wyruszył do Europy, 
zobaczył kawał świata - był w Rosji i prawie wszędzie w Europie.( ... ) 
Moje relacje z ojcem - wspomina Allen - zawsze były bardziej 
przyjacielskie niż z mamą . Matka była surowa i trzymała wszystko 
żelazną ręką . Z tatą mogłem porozmawiać o baseballu czy o gangste
rach i na każdy inny interesujący mnie temat" . 

Mały Allen wzrastał otoczony liczną rodziną matki i ojca, która 
mieszkała w pobliżu . Jako jedyny męski potomek był oczkiem w głowie 
dorosłych , a bezdzietne ciotki rozpieszczały go bezgranicznie. Gdy 



Rodzice Allena, 
Martin i Nettie 

Konigsbergow1e, 
1930 

Al len , Brooklyn, 1937 

Osmioletni Allen z ukochaną 
siostrą Letty 

„ Wcale nie byłem samotnym i zastraszonym dzieckiem. (. . .) Nie by
łem ubogi, głodny czy zaniedbany. Pochodzę z zamożnej rodziny klasy 
średniej. Dobrze się ubieraliśmy i mieszkaliśmy w wygodnych domach. 
( ... )Niczego mi nie brakowało, ale byłem nieśmiały i niezadowolony ze 
wszystkiego, chociaż nie wiedziałem dlaczego ". W.A. 

skończył siedem lat, otrzymywał od nich „pokaźne kieszonkowe" i był 
już „niezależny fi nansowo". 

Trzyletniego Allena matka zabrała po raz pierwszy do kina na 
Królewnę Śnieżkę. Gdy zgasły światła i na ekranie pojawiły się postaci, 
„urzeczony tym cudem" podbiegi, by je dotknąć. Matka siłą musiała 
odciągać go od ekranu. Od tej chwili kino stało się jego ulubioną 
rozrywką i „obsesją". 

W wieku sześciu lat został zapisany do Szkoły Podstawowej nr 99 
w Brooklynie. Z uwagi na wysokie IQ został umieszczony w klasie 
o podwyższonym i przyspieszonym poziomie nauczania. 

„Nienawidziłem tej szkoły , bardziej niż szczur trucizny. Nienawi
dziłem samego pojęcia szkoły, ponieważ byłem emocjonalnie nieprzy
gotowany, by się do czegokolwiek przystosować" . W domu miał nie
ograniczoną swobodę , mógł sam chodzić do kina, słuchać zawsze 
radia w swoim pokoju i robić tytko to, na co miał ochotę. Mógł wracać do 
domu nawet bardzo późno, bo rodzice ufali mu 1 „wiedzieli, że nie 
zamierzam napaść na bank czy coś w tym rodzaju". „Szkoła okazała 
się szczytem dyscypliny i zorganizowania, przeżyciem pozbawionym 
humoru, radości a nawet nauki , która przekazywali wstrętni nauczy
ciele". 

Ucieczką od znienawidzonego świata , było dla niego kino. Tygod
niowo oglądał 12-14 filmów. „Na początku oglądałem wszystko co się 
dało. Kiedy bylem trochę starszy, bardzo polubiłem komedie 
romantyczne. Uwielbiałem też filmy z braćmi Marx i kryminały 

opowiadające o tajemniczych morderstwach". Wejście do kina było dla 
niego „jak wkroczenie do nieba". Było to „schronienie przed realnością , 
chwilowe ale pewne. („. ) Tutaj można było nie robić niczego konstru
ktywnego-tylko marzyć". Uczucie strachu, przed powrotem do rzeczy
wistości „po godzinach rozkoszy ucieczki w świat fantazj i", było dla 
niego najgorszym przeżyciem na świecie. 

Rygor szkolny nie pozwalał mu się w pełni realizować i wyko
rzystywać podczas lekcji bujnej wyobrażni . Odpowiedzią na to było 
aroganckie zachowanie , tak że w ramach kary bardzo często 

wyrzucano go z klasy. Matka była więc częstym gościem w szkole. 
Jedyną rzeczą , która broniła go przed relegowaniem , była .,łatwość 
pisania". Jego wypracowania z angielskiego były tak oryginalne, że 
zawsze odczytywał je na głos w klasie, a wszystkie egzaminy zdawał 
„przy minimalnym wysiłku" . 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, w czerwcu 1949 r., Allen 
wstąpił do Midwood High School , ale jego stosunek do nauki nie uległ 



zmianie. Został notorycznym wagarowiczem - „niewiele jest tak zach 
wycających rzeczy w życiu jak wagary". Towarzyszem jego ucieczek 
został Michael (Mickey) Rose, chłopiec o podobnej wrażliwości , z któ
rym napisał później scenariusze do swoich pierwszych filmów . Przy
jaciele spędzal i cale dnie w kin ie. „Kochaliśmy europejskie filmy. Rob i ły 
na nas ogromne wrażenie. Oglądanie ich było dla nas niezwykłym 
doświ~~cze_niem , jakb~ n~gle _ktoś otworzył nam oczy . To dzięki nim 
zaczęhsmy 1nteresowac srę rezyserami , a także h isto r i ą kina. ( ... } Kino 
amerykańskie miało przede wszystkim charakter rozrywkowy. Kino 
europejskie-było bardziej prowokujące, o wiele bardziej dorosłe" . 

Chłopcy chodzili też razem na zajęcia ze sztuki i grali w piłkę w zes
pole okręgu 70 policyjnej ligi sportowej. Na naukę brakowało więc 
czasu, bo oprócz kina pochłonęła go teraz całkowicie magia i muzyka. 

Allen zainteresował się magią w wieku dziesięciu lat, a gdy na trzy
naste urodziny dostał 11/ustrated Magie - „iluzjonizm zawładnął mną 
absolutnie". Jako piętnastolatek był już na tyle „biegłym i l uzjonistą", że 

wziął udział w eliminacjach do dwóch programów telewizyjnych dla 
klaunów-amatorów, ale nie spodobał się producentom. Wkrótce 
o~rzymał sz~nsę występów w górskim kurorcie Weinstein. Jako że był 
rnepełnoletrn, ubłagał matkę, by wyjechała z nim na kilka tygodni. Mimo 
licznych „trudności wychowawczych", rodzice bardzo wspierali wszyst
kie zainteresowania syna. Były to jego pierwsze publiczne występy 

przed prawdziwą publicznością. 
Drugą jego pasją, obok magii, stal się w tym czasie jazz tradycyjny. 

Wraz z grupą kolegów stał się prawdziwym ekspertem jazzu 
orleańskiego. „Spędzaliśmy wiele godzin, nie robiąc nic poza slucha
~iem muzyki" . Piętnastoletni Allen rozpoczął naukę gry na klarnecie 
t od tego czasu ćwiczy codziennie, w każdej wolnej chwil i. 

Grono przyjaciół wysoko ceniło jego dowcip i humor, tak więc gdy 
„kariera iluzjonisty" legła w gruzach, postanowił zrobić użytek „z za
bawy". Do tego by spróbował bawić innych, skłoniła go matka: ,Celuj 
wysoko", powtarzała co jakiś czas. I tak szesnastoletni Allen, uczeń 
przedostatniej klasy szkoły średn i ej. spisał niektóre swoje dowcipy 
i powiedzonka, i powysyłał do kilku redakcji j ednocześnie zamiesz
czając taki sam dopisek: „Załączam kilka gagów ku Pańskiej uwadze. 
Przesyłam je wyłącznie Panu". 

Pierwszym, który wykorzystał jeden z nich, był redaktor działu towa
rzyskie_g?. Mirrora. 25 listopada 1952 r. zadebi utował , już jako Woody 
Allen, lin1JKą w kolumnie Earla Wilsona w bardzo poczytnym New York 
Post „Woody Allen obliczył, jakie są ceny Biura Stabilizacji Cen 

i wyszło mu, że znacznie przewyższaj ą nasze pensje". Wkrótce pojawił 
się kolejny: „To kobiety upadłe zwykle staj ą na równe nogi - W.A." „Po 
j akimś czasie Wilson zaczął drukować mnie na okrągło. To było 
naprawdę niesamowite" . 

Po roku, w ramach kontraktu za 25 dolarów tygodniowo, związał się 
z fi rmą Davida O. Albe rta , wymyślając po 50 dowcipów dziennie dla 
takich klientów jak Bob Hope, Guy Lombardo czy Danny Kaye. 
„Odnosiłem sukcesy, o jakich nie słyszało się w moim środow i sku . 
Zdawało mi się, ze jestem w samym centrum show-biznesu". 

Jesienią 1953 r. Woody Allen wstąpił na Uniwersytet Nowojorski, 
bynajmniej nie z chęc i zdobycia wykształcenia, ale tylko po to by 
zadowo l i ć rodziców. Zapisał się na kurs teorii produkcj i f ilmowej. Na 
filmy chodził regularn ie, ale na zajęc ia raczej sporadyczn ie. Nadal 
p racował u Alberta, zarabiając już 40 dolarów tygodniowo, a jego 
„kariera naukowa" potrwała tylko jeden semestr. Za złe oceny zosta ł 
usuni ęty z uczelni. „Aby powstrzymać matkę od podcięcia sobie żył 
zap i sałem się na wieczorowy kurs produkcji filmowej w City College of 
New York. To była całkowita klęska.( ... ) Kurs był okropny". Allen nie 
wytrzyma/tam nawet jednego semestru. 

Postanow ił w i ęc zostać dramaturgiem i raz w tygodniu pob ierał 
„lekcje pisarstwa" u Lajosa Egri. Pomyś lał także o zawodzie reżysera 
filmowego i zapisał s i ę na zajęc ia z fotog rafi i. Wreszcie, z uwagi na 
rodziców, podjął ostatn ią próbę powrotu na uniwersytet, ponown ie 
wybierając produ kcję filmową i język angielski. Pierwszy wybrany 
kierunek zaliczył , ale jego interpretacja Zabójców E. Hemingway'a 
nie znalazła zrozumienia u pozbawionych poczucia humoru profeso
rów- po czym wyrzucono go z college'u na dobre. 

Miał 18 lat i poza pisaniem gagów żadnego konkretnego pomysłu 
na „poważne życie" . Przyjaciele zaproponowali mu grę na saksofonie 
sopranowym w trio występującym w klubie. Poznał tam grającą na 
pianin ie Harlene Rosen, uczen nicę James Madison High School. 
Zauroczony nią Woody zaczął na siłę uzupełn i ać swoje braki z dzie
dziny sztuki, fi lozofii i li teratury. bo Harlene imponowała mu roz l egłą 
wiedzą na tematy, o których nie miał pojęci a . 

W 1955 r. otrzymał pracę w sekcji literackiej czołowej sieci 
amerykańs kiej telewizji NBC i w ramach programu wspierania mło
dych twórców wysłano go do Hollywood. Dostał się pod op i ekę 
Danny'ego Simona. Pracowali razem niespełna rok. „Wszystkiego co 



Około 1956. 
„Młody geniusz bez geniuszu. 
Zauważcie srebrny pierścionek z czarnym 
onyksem, zegarek na ręku i arogancję" . 

„Podczas występu starałem się po
kazać, jaki jestem naprawdę. To chleb 
powszedni każdego komika. Wszyscy 
obnażamy swoją niepewność i nerwo
wość, swoje onieśmielenie w sto
sunku do kobiet, niezdolność do ży
cia w związku, a także tchórzostwo 
i strach". 

Około 1964. Komik-monologista 
w klubie Bitter End. 

1 grudnia 1964. 
W dniu swoich 29. 
urodzin Woody Allen 
stanął po raz 
pierwszy jako aktor 
na planie filmowym 
(Co słychać, 

koteczku?) . 
I wygłosił pierwszą 
kwestię - .Sądzisz, 
że się boję?" . 

wiem o komediopisarstwie nauczyłem się od Danny'ego . („ .) Całko
wicie przenicował moja zawodową karierę" . Simon nauczył go pisania 
skeczy i odgrywania napisanych tekstów oraz dał mu „bezwzględne 
wyczucie tego, co naprawdę jest zabawne". A co najważniejsze 
- „jedną z tych cech, które sam posiadł i które mi wpoił - była to swego 
rodzaju nieustępliwa wiara w siebie, pewne nieugięte poczucie własnei 
wartości. Nigdy tej cechy nie zatraciłem" . 

Oprócz gagów i skeczy, zakochany Woody pisał codziennie kilku
nastostronicowe listy do Harlene. Poprosił ja o rękę . 15 marca 1956 r., 
przed obliczem rabina, pobrali się w hollywoodzkim Hawaiian Motel. 
On miał lat 20, panna młoda 17. W maju wrócili do Nowego Jorku i za
mieszkali na Manhattanie . Woody, który był już bardzo popularny, 
nadal pisał dla radiowych i telewizyjnych komików. Stawka - 1 OO 
dolarów za minutę materiału. 

Danny Simon z którym pozostawał w przyjacielskich stosunkach, 
polecił go na lato szefom Tamiment. Był to obóz w górach Pocono 
w Pensylwanii, którego organizatorzy zatrudniali najlepszych nowo
jorskich scenarzystów i aktorów, by dla tysiąca widzów, co tydzień, 
wystawiali nowe przedstawienia. Do obowiązków Woody' ego należało 
przygotowanie monologu i 1-2 skeczy tygodniowo. Jego teksty 
cieszyły się taką popularnością, że w następnym roku otrzymał prawo 
do ich reżyserowania. 

Po powrocie z Tamiment, jesienią, Harlene zaczęła studiować 
filozofię, a Woody czytał razem z nią jej lektury, aby nie pozostać w tyle . 
Poprosił też wykładowcę z Uniwersytetu Columbia, aby pomógł mu 
zestawić spis lektur „do domowej" wersji kursu „Wielkie Dzieła". Co 
tydzień dyskutował z profesorem na temat przeczytanych ks iążek i to 
był jego „najlepszy uniwersytet". 

Po trzecim spędzonym w Tamiment lecie powiedział-kon iec. Miał 

znacznie większe ambicje. Był już tak znany, że „zamarzyło mu s ię" 

pisanie dla Sida Coesara. znakomitego komika, którego telewizyjny 
program bił rekordy popularności. Dzięki pomocy Danny Simona 
w 1958 r. podpisał kontrakt z NBC na przygotowanie kilku programów 
do nowej audycji Coesara. 

Pisząc dla innych, coraz częściej myślał o tym, że mógłby sam 
wygłaszać swoje teksty. Wzorem był dla niego Mort Sahl, który poja
wiał się na scenie w swetrze, z gazetą pod pachą i „ze swego prywat
nego punktu widzenia, opowiadał o tym co dzieje s ię na świecie" . 

W 1960 r., zachęcony przez managerów, Woody Allen zaczął 

występować w małych klubach na Manhattanie. Przedmiotem satyry 



W Annie Hall, 
swoim pierwszym 
oscarowym filmie . 

Rok 1952. Allen zaczyna naukę gry na 
klarnecie. 

28 grudnia 2008. Woody wraz z The New 
Orleans Jazz Band wystąp i ł w Warszawie. 

Rok 1969. 
Woody za kamerą 
w trakcie realizacj i 
swojego pierwszego 
filmu Bananowego 
czubka . 

uczynił samego siebie. Wyspecjalizował się w opowiadaniu tak zwa
nych „werbalnych kreskówek" - monologów niby wziętych z własnego 
życia. Początkowo tylko nieliczna grupa „wyrafinowanych odbiorców" 
reagowała na występy Woody'ego. „Słuchanie jego monologów 
- wspomina A. Schickel - zawsze wywoływało u mnie i moich przyja
ciół osobliwe wrażenie, że to nasze wewnętrzne monologi, nagrane 
i nadawane publicznie( ... ). Niektórzy z nas chodzili co wieczór na jego 
występy i powtarzali za nim różne odzywki. Czekaliśmy na swoje 
ulubione historyjki. ( ... )Wykorzystywał niski wzrost, dla podkreślenia 
swojego nieprzystosowania. Zaczynał wolno, niepewnie i cicho, jakby 
wyczuwając odbiorców. Występował jako wykonawca w poszukiwaniu 
tematu - «Co jeszcze mogę Wam o sobie opowiedzieć?„ - pytał. Był to 
sprytny chwyt wyzwalający komediową inwencję". 

Male kameralne kluby pozwoliły Allenowi wypracować intymny, 
konwersacyjny styl, który stał się jego specjalnością także w później
szych filmach . 

Występy Woody'ego nie podobały się Harlene. Uważała, że to 
„niewiele warta i godna pogardy ambicja", obracająca wniwecz solidną 
karierę świetnie zarabiającego autora. Małżeństwo zaczęto się 

rozpadać . Woody wyprowadził się z domu wiosną 1961 r., w rok 
później wzi ęli rozwód. W 1967 r. bez żadnych wcześniejszych 

sprzeciwów wobec dowcipów męża , Harlene zażądała od niego oraz 
NBC miliona dolarów „za stałe wyszydzanie i ośmieszan ie jej osoby". 
Sprawa trafiła do sądu , gdzie szczegółowo analizowano wszystkie 
wypowiedzi Woody'ego na temat byłej żony. Na przykład: „Moja żona 
ugotowała mi pierwszą kolację. Zadławiłem się kością z cze
koladowego puddingu" lub „Pewnego razu, kiedy brałem kąp i el 

weszła do łazienk i i potopiła wszystkie moje okręciki" czy „Miałem 
skłonnośc i , by umieszczać moją żonę pod piedestałem" oraz 
„najgorszy", który wygłos i ł w telewizyjnym show zaraz po rozwodzie: 
„Na urodziny kupiłem jej krzesło elektryczne. Powiedziałem, że to 
suszarka do włosów" . Wysoki Sąd nie dopatrzył się w tym jednak winy 
oskarżonego. 

W listopadzie 1962 r., po dwu latach występów, Woody doczekał się 
pierwszej dużej recenzji w New York Times. Wkrótce artykuły o nim 
ukazały się w Time, Variety, Journal American, gdzie pisano m.in. : 
„Wśród hitów ubiegłego sezonu nocne kluby mają Woody' ego Allena ... 
najbystrzejszy talent na scenie inteligentnej komedii". „Najlepszy 
miody amerykański komik «nowej fali» ( ... ) nie jest zwykłym żartow
nisiem, jest prawdziwym humorystą" . 



Łoś to klasyczny przykład monologu Woody' ego, 
warto więc zacytować go w całości. 

„Polowałem w stanie Nowy Jork i ustrzeliłem łosia. Przywiązałem go 
do błotnika swojego samochodu i pojechałem do domu autostradą 
West Side. Nie zdawałem sobie sprawy, że kula nie utkwiła w łosiu, 
tylko drasnęła go w głowę, tak że stracit przytomność . Jadę więc 

tunelem Holland, a tu łoś się budzi. Wiozę żywego łosia na swoim 
błotn i ku„. i toś sygnalizuje skręt. A w stanie Nowy Jork obowiązuje 
przecież zakaz wożenia żywych łosi na błotniku we wtorki, czwartki 
i soboty . Ogarnia mnie panika ... ale mam pomysł. Znajomi wyprawiają 
właśnie bal kostiumowy. Pójdę i zabiorę łosia. Wpakuję go na to przy
j ęcie i już za nic nie będę odpowiedzialny. Jedziemy więc na bal. Stu
kam do drzwi, łoś jest obok mnie. Gospodarz otwiera. Mówię: - Hallo„. 
znasz Salomonów? - Wchodzimy. Łoś miesza się z gośćmi. .. bardzo 
dobrze mu idzie ... zdobywa fory. Jakiś facet próbuje sprzedać mu 
ubezpieczenie przez półtorej godziny. Wybija dwunasta, wręczają 
nagrody za naj lepszy kostium. Pierwszą zdobywają. .. Berkowitzowie, 
małżeństwo przebrane za łosia. Łoś dostaje drugie miejsce. Jest 
wściekły ! W salonie sczepia się z Berkowitzami rogam i. Tak się mo
cują, że padają nieprzytomni. To moja szansa. Łapię łos i a, przywiązuję 

do błotn i ka i walę z powrotem do lasu. Ale mam Berkowitzów! Jadę 
z dwojgiem Żydów na błotniku !! A w stanie Nowy Jork jest zakaz ... 
wtorki, czwartki i szczególnie soboty. Następnego ranka Berkowitzo
wie budzą się w lesie w kostiumie łosia. Pan Berkowitz zostaje 
ustrzelony, wypchany i wystawiony w nowojorskim Athletic Club* 
- a cały dowcip w tym, że to wbrew zakazowi!" 

* W nowojorskim Athletic Club przepisy zabran iają członkowstwa Żydom. 

„Krytycy - jak twierdzi Allen - pomogl i mi w wykreowaniu mojej pos
taci. Pisal i o mnie, określając mnie jako osobę pewnego rodzaju, a ja 
tworząc następne dowcipy, dopasowywałem się do tego tworu". 

Stał się sławny. Zapraszano go z występami do Chicago, Waszyng
tonu, Los Angeles, San Francisco. Wystąpił też w sercu amerykań 
skiego show-biznesu, w Las Vegas . Był pierwszym komikiem w historii, 
który odważy! się pokazać tam w normalnym stroju, a nie w smokingu. 

„W związku z tym, że występowałem na scenie zacząłem dostawać 
coraz więcej propozycji pisania, a potem grania i reżyserowania. Była 
to swego rodzaju promocja". W 1964 r. producent Charles K. Feldman 
powierzył mu napisanie scenariusza filmowego do „lekkiej komedii" Co 
słychać koteczku? i zagranie jednej z ról. 1 grudnia 1964 r„ w dniu 
swoich 29. urodzin, Woody Allen stanął po raz pierwszy przed kamerą 
jako aktor filmowy. 

Od 1965 r. zaczął publikować swoje nowelki i teksty komiczne 
w najbardziej cenionym amerykańskim piśmie humorystycznym New 
Yorker. Jego teksty ukazywaly się też na łamach New York Timesa. 
New Republic, Playboya. Jest autorem ponad tysiąca szkiców i krót
kich form literackich, które wydano potem w zbiorach Getting Even 
(1975), Bezpiór(1978) i Skutki uboczne (1981 ). 

W Dzień Świstaka 1966 r„ po kilku latach znajomości, poślubił 
Louise Lasser, wywodzącą się z nowojorskiej el ity piosenkarkę 

i aktorkę, która studiując nauki polityczne , na ostatnim roku rzuciła 
uniwersytet i weszła w krąg artystycznej bohemy Manhattanu. 
„Będąc z Louise - wspomina Woody - stałem się istotą l u dzką. 

Pokazała mi tyle, tak wiele mnie nauczyła, tak wiele dała. ( ... ) Dzięki 
Louise stałem się pełnoprawnym obywatelem Manhattanu". Zagrała 
w dwóch Jego filmach : Bananowym czubku i we Wszystko, co zawsze 
chcielibyście wiedzieć o seksie, ale o co boicie się zapytać. „Być może 
na nasze rozstanie wpłynął sam fakt wzięcia ślubu". Rozwiedl i się 
w 1969 r. i Louise pozostała j edną z jego najlepszych przyjaciółek . 
„Stanowi naprawdę sama dla siebie klasę" - powiedział o niej po 
latach. 

Zaraz po ślubie, Woody wyjechał do Londynu, gdyż Feldman 
zaproponował mu kolejną ro l ę w satyrycznej wersji przygód Jamesa 
Bonda - Cassino Royale. Spędził tam pół roku . Wraz z Raquel Welch 
i Ursulą Andress został przedstawiony królowej Elżbiecie. Nie będąc 
pewnym co należałoby powiedzieć, zapytał Jej Wysokość : „Jak się 
pani miewa? Czy bawi panią jej własna wladza?" 



Powyżej: Z Romy Schneider w Co słychać, koteczku? ł 
Jako Howard Prince w Figurancie. W Śpiochu. Jako 
Allan w Zagraj to jeszcze raz, Sam. Jako Danny Rose 
z Broadwayu w filmie pod tym samym tytułem . 

„Nie uważam 

się za aktora. 
Jestem komikiem 
w dość określo
nym typie i mogę 
zagrać tylko tego 
rodzaju role. (. . .) 
Nie napiszę sobie 
roli na przykład 

szeryfa z Dzikie
go Zachodu . 
Zawsze gram na 
miarę moich moż
liwości. I jestem 
wiarygodny tylko 
w konkretnych 
przypakach, ja
ko mieszczuch, 
kujonowaty nep
tek w moim 
wieku . Nie był

bym wiarygodny, 
powiedzmy, jako 
instruktor kultu
rystyki albo wilk 
morski. I ludzie 
jeszcze oczeku
ją, żebym zawsze 
mówił coś zabaw
nego. (. . .) Nie
mal wszystko co 
piszę, jest auto
biograficzne, 
a jednak tak 
przerysowane 
i zniekształcone, 

że sam odczytuję 
to ;ak fikcję ". 

W.A. 

W 1969 r. Woody Allen sam stanął „po drugiej stronie kamery" krę
cąc swój pierwszy film Bierz forsę i w nogi, według własnego scena
ri usza napisanego wspólnie z "przyjacielem od wagarów" - Mickey' em 
Rosem. Zagrał też w nim główną rolę. 

Po reżyserskim sukcesie Woody zapragnął „sprawdzić się, w jesz
cze jednej dziedzin ie" - jako muzyk. Z The New Orleans Fu
neral and Ragtime Orchestra zaczął występować w nowojorskim 
Michael's Pub. Na początku , dzięki jego nazwisku na plakatach, bilety 
sprzedawały się świetnie, ale właśc iciel klubu wysłuchiwał skarg, że 
Allen „zamiast się wygłupiać, gra na klarnecie". Po pewnym czasie 
pub l iczność przyzwyczaifa się i do tego jego „wcielenia". Od lat gra 
z grupą The New Orleans Jazz Band. Występuje w poniedziałkowe 
wieczory w hotelu Carlyle na Manhattanie. Dlatego tak niechętnie 
wyjeżdża z Nowego Jorku, bo zabiera mu to czas przeznaczony na 
próby i koncerty. 

Kolejne fi lmy Allena - Bananowy czubek (1971 ), Wszystko, co 
zawsze chcielibyście wiedzieć o seksie, ale o co boicie się zapytać 
{1972) i Śpioch (1973) - to beztroskie, „zwariowane" komedie. Ale już 
tytuł kolejnego - Miłość i śmierć (1975) - sugerował, że przestają go 
bawić tylko gagi dla szerokiej publiczności. „Mój wszechświat się 
rozszerza" - powiedział. Przełomem w jego karierze była Annie Hall 
(1978). „Po raz pierwszy odważyłem się opuścić bezpieczny obszar 
błazeństwa i rubasznych komedii . Pomyślałem sobie: Najwyższy czas, 
żebym przestał rozśmieszać ludzi i spróbował zrobić coś poważnego". 
Film przyniósł mu pierwszego Oscara. W sumie Annie Hall zdo
była Oscary'?? w czterech kategoriach: jako najlepszy film roku, za 
oryginalny scenariusz, za reżyserię i dla najlepszej aktorki - Diane 
Keaton. 

Diane poznał podczas castingu do roli Lindy w Zagraj to jeszcze raz, 
Sam. Zagrali też razem w filmowej wersj i sztuki w reżyserii Herberta 
Rossa (1972). Nazwał ją swoją Pierwszą Muzą. „Istn ieje pewien rodzaj 
kobiecego ciepła , którego nigdy bym nie dostrzegł , gdyby nie Diane. 
Ma spektakularną osobowość, przyjemnie się na nią patrzy, ale ma też 
wadę jako partnerka- rozsadza ekran , dominuje, ciężar uwagi ze mnie 
przenosi się na nią, ona staje się najzabawniejsza w filmie". 

Zostali życiowym i partnerami. Po rozstaniu - „najlepszymi przy
jac i ółmi" . „Diane Keaton, to byf w pewien sposób wielki artystyczny 
wkład w moje życie (.„) . Bardzo pomogła mi rozwinąć w sobie właściwy 
smak artystyczny i mocno wpłynęła na moje gusta( ... ). Diane jest dla 
mnie zawsze bardzo ważnym krytykiem". 



Z Mariel Hemingway 
w Manhattanie. 

Ze Scarlett 
Johansson, 

swoją Trzecią 

Muzą. 

z Mii Farrow 

Z Diane Keaton 
w Śpiochu. 

w Seksie nocy letnie;. 

Po sukcesie Annie Hall, Woody nakręcił Wnętrza (1978), Man
hattan (1978) i Wspomnienia z gwiezdnego pyłu (1979). Diane nadal 
grała w jego filmach, ale Muzą została już inna. 

W 1979 r., po premierze Manhattanu, Woody kupił sobie „najcenniej
szą zabawkę kinomana - kompleks biurowo-montażowy z halą projek
cyjną przy Park Avenue", w pobliżu swojego apartamentu. Pozwala mu 
to na pracę w luksusowych warunkach: o każdej porze dnia i nocy może 
przeglądać materiał zdjęciowy, montować filmy, dogrywać dialogi, pod
kładać muzyczne ścieżki i codziennie oglądać ulubione filmy; prowadzić 
swoje „uporządkowane życie" i pracować nie ruszając się z Manhattanu 
i Nowego Jorku. Miasta, które jest dla niego kwintesencją Ameryki, jej 
„mikrokosmosem". Miasta, które uczyn i ł tematem swoich estradowych 
występów, szkiców literackich i ulubioną scene rią filmów. 

W 1975 r., po nakręceniu we Francji i Jugosławii Miłości i śmierci, 
oznajmi ł , ze już nigdy nie będzie pracował poza Nowym Jorkiem, bo 
nigdzie nie potrafi żyć i tworzyć. 

Nazywa się więźn iem Manhattanu. „Po raz pierwszy pojechałem do 
city w 1941 r. z moim ojcem - wspomina Woody - i zakochałem się 
w tym miejscu w momencie, gdy wyszedłem ze stacji metra na Times 
Squere. ( .. . ) Oszołomiło mnie to wszystko. ( .. . ) Nigdy tak naprawdę nie 
wyleczyłem się z tej fascynacji" . „Jestem jak Nowy Jork - mówi słowam i 

z Annie Hall. - Jestem wyspą sam dla siebie". 
Opuszczał Manhattan tylko w „koniecznych przypadkach" i na trzy 

tygodnie w lecie, gdy wyjeżdżał z rodziną do Europy. Ale ostatnimi 
czasy robi to coraz częściej kręcąc np. w Wenecji, Londynie czy 
Barcelonie. Także co roku, w grudniu, wyrusza na europejskie tournee 
z grupą The New Orleans Jazz Band. 

Lata osiemdziesiąte to czasy Mia Farrow. „Potrafiła zagrać wszyst
ko. ( ... ) Dla niej mogłem napisać każdą postać : matki, narzeczonej 
gangstera, biednej dziewczyny. ( ... ) Była zadowolona, gdy w jednym 
filmie wykonywała katorżniczą pracę budowania głównej roli, a w nas
tępnym zagrała epizod. Poszczęściło mi się z nią tak samo jak z Diane. 
Dałem tylko scenariusze, a one wymiatały mnie z ekranu". Mia za
grała w 13 kolejnych jego filmach : Seks nocy letniej (1982), Zelig 
(1983), Danny Rose z Broadwayu (1984), Purpurowa róża z Kairu 
(1985), Hannah i jej siostry (1986), Złote czasy radia (1986), Wrzesień 
(1987), Inna kobieta (1988), noweli Oedipus Wrecks w New York 
Stories (1989), Zbrodnie i wykroczenia (1989), Alicja (1990), Cienie we 
mgle(1991 ), Mężowie i żony(1992) . 



Z Soon Yi, obecną , 

trzecią żoną . 

Z drugą żoną Louise 
Lasser jako nieszczęsny 
małżonek czarnej wdowy 
we Wszystko co 
zawsze chcielibyście 
wiedzieć o seksie, 
ale o co baliście się 
zapytać. 

Z Mią i dziećm i podczas 
wakacji w Salzburgu , 
1989. 

Ich prywatny związek był według obyczajowych standardów 
związkiem bardzo niekonwencjonalnym. Nie byli małżeństwem, nie 
mieszkali razem - ich mieszkania znajdowały s ię naprzeciwko siebie, 
rozdzielone Central Parkiem. Dla Woody'ego był to związek idealny. 
„Każde z nas ma swoje własne życie . Moje i jej czasami się spotykają 
i przecinają , i wtedy jest zabawnie, a nie duszno i nieprzyjemnie". Mia 
wniosła w jego życie nowy wymiar, w 1985 r. urodziła mu syna 
Satchel 'a. Adoptowali też razem niepełnosprawnego Dylana. Dzięki 
niej został ojcem jedenaściorga dzieci (adoptowanych przez Mii i z jej 
poprzednich związków) . Woody odkrył nagle w sobie „nieznane dotąd 
pokłady czułości" . Dzieci otworzyły przed nim „emocjonalną głębię, 

której bez ojcostwa nie sposób zrozumieć" . Zmieniły jego postrzeganie 
świata , zaczęty „inaczej kształtować" jego filmy. 

Sielanka zakończyła się skandalem. W 1992 r. 57-letni Allen 
przyznał się do romansu z 21-letnią Soon Yi Previn, adoptowaną córką 
Mii. Farrow rozdmuchała sprawę w mediach. W prasie zawrzało , 

a Allen ... przystąpił do realizacji kolejnego projektu i poślubił Soon Yi. 
Jest z nią do tej pory. „Moje małżeństwo z Soon Yi to prawdziwa ironia 
losu. Postrzegane jest jako kompletnie irracjonalne, ale to jedyny 
udany związek w moim życiu". 

Miejsce Mii zajęła przed kamerą znowu Diana Keaton i tak, jak do tej 
pory, co roku Woody Allen pokazywał premierę nowego filmu : Tajem
nica morderstwa na Manhattanie ( 1993), Strzały na Broadwayu 
(1994) , Jej Wysokość Afrodyta (1995) , Wszyscy mówią: kocham cię 
(1996), Prze1rzeć Harry'ego (1997), Celebrity (1998), Słodki drań 
(1999), Drobne cwaniaczki (2000), Klątwa skorpiona (2001 ), Koniec 
z Hollywood (2002) , Życie i cała reszta (2003) , Melinda i Melinda 
(2004), Wszystko gra (2005), Scoop - Gorący temat (2006) , Sen 
Kasandry (2007), Vicky Cristina Barcelona (2008), Whatever Works 
(2009). 

W 2004 r., na planie filmu Wszystko gra, spotkał Scarlett 
Johansson, swoją Trzecią Muzę. „Tylko artystyczną" - podkreśla 

Allen. „Jest niezwykle zmysłowa. Ma piękną wspaniałą twarz, na której 
widać charakter, idealne ciało i jeszcze to coś, czego nie da się 
określić , tak jak u Marylin Monroe - możesz o tym opowiadać 
godzinami, ale tego i tak nie zrozumiesz. (.„) Dobrze się nam 
współpracuje , bo jest bardzo inteligentna, bystra i dowcipna. Za 
każdym razem, kiedy mówię coś zabawnego („. ) Scarlett bez wysiłku 
mnie przebija". 



Lista jego filmów jest zaiste imponująca. „Kiedy kończę film nie 
zajmuje mnie on już ani t rochę" . J uż myśl i o następnym projekcie. 
„Przestawiam się natychmiastowo, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżk i do innego świata" . „Czerpię przyjemność z pracy i świetnie się 
bawię. ( ... ) To co robisz musi być zabawą , bo to jedyna przyjem ność, 
jaką będz iesz czerpał z życia". 

„J eś li kręcę filmy, nie obchodzi mnie, czy są uznawane za modne, 
komercyjnie atrakcyjne, nie obchodzi mnie ich znaczenie, głęb i a czy 
powierzchowność" . Myś l i tylko o jednym, że „z rozkoszą zanurzy się" 
na 9-1 O miesięcy w inny wymiar, inny świat. „Kiedy trafi ają na ekran , nie 
wydaję wielkich przyjęć i nie bry l uję na premierach, chociaż jestem 
zmuszany do ich odwiedzania. ( ... ) Najlepiej nie zbliżać się do trzęsie
nia ziemi i nie wystawiać na ciosy. Nie muszę wysłuchiwać tekstów 
o tym, jaki jestem wspaniały, albo jaki kiepski" . Woody za każdym ra
zem spodziewa się katastrofy. 

Dwadzieścia razy nominowano go do Oscara - dostał trzy statuet
ki. Ale mimo tylu nominacji nigdy nie bierze udziału w kampanii 
prom ującej film , nie uczestniczy w ceremonii wręczan ia Oscarów. Na 
gali pojawił się tylko raz, aby po 11 września wezwać filmowców, by nie 
zaprzestawali kręc ić filmów. 

„Statuetki nie zmieniają życia- mówi - ( ... ) nie wpływają na zdrowie, 
ani na poczucie szczęśc i a. Sprawy, które chcesz by zmieniły twoje 
życie albo ci w tym pomogły ( .. . ) nie płyną nawet z największych 
ziemskich zaszczytów. 

Dlatego fakt, że cały świat stoi nad grobem Shakespeare'a, wych
wala go pod niebiosa i czyni z niego p rawdziwą l iteracką instytucję na 
ziemi, niewiele znaczy dla Wieszcza". 

I powtarza za bohaterem Wspomnień z gwiezdnego pyłu : „Zamie
n iłbym Oscara na jeszcze jedno życ ie" . 

Życie jest nieprzewidywalne i niespra
wiedliwe. Ludzkie szczęście chyba nie znajduje się 
w planie stworzenia . Tylko my, mając zdolność 
kochania, nadajemy sens wszechświatowi. Potrze
bujemy mnóstwa miłości, żeby chciało nam się żyć. 
Ale wszechświat jest bardzo zimny. 

a.n. 
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