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Bóg 

J ednoaktówka Woody' ego 
Allena Bóg to Woody Allen 
w pigułce. Jest w tym tek

ście wszystko, co reżyser lubi 
najbardziej. I zabawa formą 
(w tym przypadku teatralną), 
i zabawa słowem, i zabawa kon
wencją. A nade wszystko zabawa 
absurdem i nonsensem. Postacie 
wychodzą tu z roli, publiczność 
nie jest już cllużej publicznością 
i niespodziewanie zostaje „napi
sana", pisarz jest aktorem, aktor 
pisarzem... wszystko miesza się 
i komplikuje. Woody Allen two
rzy sobie Boga na własne podo
bieństwo. 

Nie jest to jednak wyłącznie 
teatr w teatrze, jak pewnie naj
prościej stwierdzić. Bóg to bada
nie teatralnych możliwości, się
ganie do wielkich teatralnych 
konwencji - od starożytności 
po Pirandella i jego Sześciu po
staci w poszukiwaniu autora. 
Odrobinę w tym komedii dell ar
te, odrobinę postmodernistycz
nego żartu, trochę zaczepki ka
bareciarza. Allen sonduje: jak 
daleko jeszcze można się posu
nąć, jakie zasady zburzyć, aby 
wytrącić widza z bezpiecznej 
przystani przyzwyczajenia. Ko
niec na początek? Początek 
na koniec? Starożytność w krzy
wym zwierciadle współczesno
ści? Proszę bardzo. 

Bóg to sztuka „źle skrojona", 
przewrócona do góry nogami, 
wbrew starożytnym wzorom 
i wyznacznikom idealnej formu
ły. Niby wszystko znamy, ale 
u Allena jest w tym odwróceniu 
więcej uroku i finezji, nawet 
z chórem chce się porozmawiać ... 



PISARZ: Strasznie być fikcją. 
Wszyscy jesteśmy tacy ograniczeni. 

LORENZO: Ale tylko 
ograniczeniem wynikającym 
z ograniczenia dramaturga. 
Niestety, masz pecha, że stworzy! 
cię Woody Allen. 
Pomyśl, co by bylo, gdyby stworzy! 
cię Shakespeare. 
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WOODY ALLE 



Woody Allen 

Woody AUen jest człowie
kiem-legendą. Bardziej 
fikcją, niż kimś realnie 

istniejącym, osobą utkaną z frag
mentów własnych filmów, sce
nicznych monologów i sztuk, 
świadomie lub nie nakładającą 
kostium samego siebie. Nie wia
domo, czy to Allen bardziej staje 
się własnymi postaciami, czy też 
może jego postacie są bardziej 
nim. Jedno jest pewne - reżyser 
kocha tę absurdalną dwoistość. 
Wszystkie jego prace, literackie 
i filmowe, to zawsze autoanaliza, 
opowiadanie samego siebie wciąż 
na nowo, dodawanie nowych 
„faktów" i czerpanie z dawno 
sprawdzonych (rzecz jasna na sa
mym sobie) sposobów postrzega
nia rzeczywistości. Okularnik, 
nowojorski brzydal, Żyd, niski 
i zakompleksiony intelektualista 
próbujący zgłębić tajemnicę by
cia ... sobą - oto Woody Allen i je
go alter ego w jednej osobie. 

Naprawdę Woody Allen nazy
wa się Allan Stewart Konigs
berg. Pochodzi z Brooklynu, 
gdzie dorastał w atmosferze kul
tu pracy i poszanowania uporu 
w dążeniu do celu, jaki wpajała 
mu matka, oraz przekonaniu, że 
żyje się po to, by beztrosko trwo
nić majątek, jak uczył go ojciec. 
W domu ciągle dochodziło 
na tym tle do sporów i kłótni. 

Dziadkowie Allena od strony 
matki przybyli z Austrii i Rosji 
podczas wielkiej fali emigracji 
pod koniec XIX wieku. Swoim 
dzieciom przekazali w spadku 
małą kawiarnię i żydowskie tra
dycje, które z pietyzmem kulty-

wowali do końca życia - i tak 
pierwszymi językami matki Alle
na były jidisz i niemiecki. Dziad
kowie prowadzili małą kawiar
nię. Żyli skromnie. 

Rodzina ojca była spełnieniem 
amerykańskiego snu. Dziadek 
Isaak zdobył spory (choć nie 
ogromny) majątek handlując ka
wą. Lubił wydawać pieniądze, lu
bił szyk i blichtr. Miał własną lo
żę w Metropolitan Opera, chadzał 
na wyścigi konne, miał korpora
cję taksówkową i liczne kina. Nie
stety, stracił cały majątek pod
czas krachu na giełdzie w 1929 ro
ku. Pieniądze jakoś się go nie 
trzymały - do końca życia. 

Wychowani w tak różnych śro
dowiskach rodzice komika nie 
bardzo wzajemnie się rozumieli. 
Łączyło ich jednak po pierwsze 
prawdziwe uczucie, a po drugie 
wiara i tradycja, która w obu ro
dzinach pełniła szczególną rolę. 
Ich syn Allan urodził się 1 grud-

nia 1935 roku. Atmosfera żydow
skiego domu, wieczne kłótnie i po
tyczki z licznymi krewnymi, fa
scynacja radiem, pierwsze wy
cieczki do kina i atmosfera za
ściankowego Nowego Jorku, nie
jednokrotnie powracały i powra
cają w jego filmach. Jednak w je
go dorosłym życiu splotły się ze 
sobą nie tylko fascynacje wcze
snej młodości i atmosfera niezwy
kłego miasta, ale również do
świadczenia pierwszej pracy. 
Trzeba tu przypomnieć, że Woody 
Allen już jako nastolatek praco
wał jako komik, pisał groteskowe 
teksty do lokalnych gazet i dla 
agencji reklamowych oraz grał 
na klarnecie. Jako dwudziestola
tek był samodzielnym i - w pew
nym sensie - dojrzałym artystą, 

który mógł utrzymywać się z pisa
nia. Nie skończył jednak studiów 
- rodzina przez lata nie mogła mu 
wybaczyć, że nie został architek
tem, lekarzem, prawnikiem ... 

Po raz pierwszy do Hollywo
od Allen trafił jako komik i sce
narzysta, wrócił jednak dość 

szybko do Nowego Jorku, ożenił 
się (z siedemnastoletnią Herlene) 
i wrócił do pisania skeczy dla 
występujących na Broadwayu 
komików, trochę pisał dla telewi
zji, jego znakiem rozpoznawczym 
stał się absurdalny humor, grote
ska i ironia, pod którymi ukry
wały się baczne obserwacje rze
czywistości. Prawdziwa kariera 
rozpoczęła się jednak w chwili, 
gdy Allen wyszedł na scenę, by 
- w popularnej w Stanach kon
wencji - wygłaszać własne mo
nologi. To one tak naprawdę 

otworzyły mu drogę do wielkiej 
kariery, zwłaszcza, kiedy okazało 
się, że ten niepozorny człowie
czek, którego uroda daleko od
biegała od przeciętnego wyglądu 
amerykańskich aktorów, dosko
nale radzi sobie jako aktor. Wła
śnie na scenie zobaczył go pew-



nego wieczoru Charles K. Feld
man, znany producent, który za
żądał od Allena tylko „napisania 
czegoś, żebyśmy mogli pojechać 
do Paryża i uganiać się za dziew
czynami" . Nie trzeba dodawać, 
że Allen spełnił jego życzenie 
z nawiązką. 

Woody Allen nakręcił do tej po
ry ponad 40 filmów. Najczęściej 

raz do roku ma premierę kolejny 
obraz w jego reżyserii. W więk
szości swoich filmów zagrał 

główne role . Na ekranie bywa 
najczęściej neurastenikiem, zgu
bionym w meandrach własnej 
osobowości - czasem do granic 
absurdu, jak zdarzyło się to w Ze
ligu, gdzie grał człowieka (do
słownie) bez właściwości, czło
wieka-kameleona, wśród czar
nych stającego się Murzynem 
a wśród Chińczyków Chińczy
kiem ... Na wszystkie dolegliwości 
ma oczywiście jedną, niezawodną 
radę, a jest nią wizyta u psycho
analityka. Różne odmiany psy
choanalizy, psychiatrzy i terapie 
to kolejny ulubiony motyw w je
go twórczości. Bohaterowie - za
zwyczaj borykający się z kłopota
mi natury uczuciowej, ale i ner
wicami na rozmaitym zresztą tle 
- prędzej czy później trafiają 

do przytulnych gabinetów Man
hattanu. U psychoanalityka gości 
nawet Mrówka Z., której kiedyś 
Allen użyczył głosu. 

Allen nie boi się niczego. 
W swoich filmach był już: pają
kiem z problemami seksualnymi, 
plemnikiem, bohaterem rewolu
cji, · człowiekiem przebranym 
za domowego robota, zwariowa
nym wynalazcą magicznej kuli, 

nieśmiałym urzędnikiem, mę
skim wcieleniem Agaty Christie, 
zlodziejaszkiem-nieudacznikiem 
(z bardzo udaną żoną), ale przede 
wszystkim był samym sobą - in
telektualistą, pisarzem, filmow
cem i nowojorczykiem. 
Allen-prześmiewca ma również 

drugą, poważną twarz. Jego naj
słynniejsze filmy - Manhattan, 
Annie Hall, Purpurowa róża z Ka
iru, Hanna i jej siostry i wiele, 
wiele innych - to zawsze utrzyma
ne w nastroju nostalgicznej balla
dy tragikomedie. Niby śmieszne, 
ale przyprawione trudnym do zro
zwnienia smutkiem. 

Woody Allen tworzy kino we
wnętrzne , bardzo prywatne, oso
biste, przepełnione europejską po
etyką autorskości. Jest aktorem, 
reżyserem, pisarzem, komikiem 
i muzykiem. Pisze od lat na tej sa
mej maszynie, co poniedziałek 

ma próbę zespołu w The Carlyle 
na Madison Avenue przy 76 ulicy, 
gdzie Allen gra ze swoim New Or
leans Ragtime Band. Napisy w je
go filmach od lat pisane są tą sa
mą czcionką. Do jego legendy 
przynależą kolejne kobiety i ko
lejne małżeństwa - z Harlene Ro
sen, Louise Lasser, Diane Keaton, 
Mią Farrow i jej adoptowaną cór
ką Soon-Yi Previn. Lubi Wenecję , 

słucha tradycyjnego jazzu, był bo
haterem komiksu. Czy takie jest 
prawdziwe oblicze Allena? Za
pewne tak i zapewne nie. Bowiem 
Woody Allen przede wszystkim 
jest nieobliczalnym i szalonym 
wielbicielem absurdu. Wkłada 
maski i zapewne bardzo rzadko 
widzimy jego prawdziwe oblicze. 

JM 
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Michaił Bułhakow 
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Stanisław Wyspiański 
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Zastępca dyrektora 
do spraw ekonomicznych : 

Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widzów: 

Jolanta Wędzik, 
Danuta Skurzyńska, 

Jacek Januszko 

Kierownik działu technicznego: 

Jerzy Kotuła 

Sekcja światła i dźwięku: 
Maciej Kędzierski, 

Paweł Dąbek, Paweł Dzierzkowski 
Krystian Dziubanek, Eugeniusz Piotrowski, 

Leszek Wiślak 

Sekcja montażystów sceny: 

Piotr Labiś, Marek Walendzewicz, 
Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak 

Rekwizytor : 
Grzegorz Dzwonek 

Garderobiane: 

Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 
Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia fryzjersko-perukarska: 
Maria Bem, Aneta Młynarkiewicz, 

Bartosz Wielkopolan 

Pracownia krawiecka: 

Wanda Kubat, Halina Gocyła, 
Jolanta Stompel, Małgorzata Soból 

Pracownie stolarsko-modelarskie: 

Tomasz Cesarz, Witold Kraczyński, 
Andrzej Słowiński, Kazimierz Zimny 

Biuro Obsługi Widzów 
(wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11- 27 

tel. 793-03-83 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 12.00 - 17.00 
w piątki, soboty i niedziele 

w godz. 16.00 - 18.00 
tel. 266-87-66 

Wydawnictwo 
Teatru Zagłębia 

w Sosnowcu 
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