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CzyWoody Allen
nie jest jednak 
zbyt amerykański?

„Wszystkie różnice jakościowe w przyrodzie opierają się bądź na różnym składzie che-
micznym, bądź na różnych ilościach lub formach ruchu (energii), bądź też – jak to się 
zawsze niemal dzieje – na jednym i drugim”. Tak w Dialektyce przyrody pisał Fryderyk 
Engels (tłumaczył zaś Tadeusz Zabłudowski). Nie wiem, czy ktoś spośród młodych lewi-
tujących krytyków próbował przyłożyć prawo przechodzenia ilości w jakość do historii 
kina; w każdym razie pytanie postawione w sposób mniej już dialektyczny brzmiałoby tak: 
lepiej mniej, a wybitnie czy więcej, a różnie? Tarkowski na przykład nakręcił siedem peł-
nych metraży, wszystkie arcydzielne. Rzecz intryguje tym bardziej, że – zwłaszcza w No-
stalgii i Ofiarowaniu – nie brakuje u niego intelektualnych naiwności (poprzestańmy na 
eufemizmie), a przecież całość każdego dzieła zachwyca. Kubrick: od Lolity do Oczu szero-
ko zamkniętych osiem szczytów himalajskich, a i wśród wcześniejszych filmów co najmniej 
jeden olśniewający, choćby Ścieżki chwały. Lepiej więc nie przesadzać z ilością? No ale 
tacy Bergman czy Fellini mają dużo na koncie i nie jest bynajmniej tak, że wielkie, wspa-
niałe filmy trafiały im się jedynie sporadycznie. Wybitne jakości osiągają zatem, jak to się 
nieraz dzieje, jedni i drudzy. Tarkowski żył zresztą krótko, 54 lata. Kubrick dłużej, nieco 
ponad 70, też więc nieprzesadnie. Przy okazji: jedną z największych tajemnic w dziejach 
filmu pozostanie zapewne kwestia przekazania A.I. Sztucznej inteligencji właśnie Spiel-
bergowi. O co chodziło Kubrickowi? Potężnie sobie z twórcy Szczęk zakpił? Pozwalając 
Spielbergowi na kontynuację, chciał podkreślić własną wyjątkowość, absolutnie nie do 
podrobienia? W każdym razie, gdyby zadedykowanie A. I. Sztucznej inteligencji Kubri-
ckowi było w pełni świadome, Spielberg stałby się szczególnie ostrym szydercą.

A co z Allenem, którego, jak się wydaje, zainspirował dawny polski model prokreacyjny: 
co rok prorok? Nie wykluczam, że publicyści kulturalni odfajkowują kolejne filmy amery-
kańskiego reżysera, korzystając z metodologii wytnij-wklej. Zbyt często bowiem można 
przeczytać, iż (1) to już nie dawny Allen, (2) to jeszcze jeden słabszy film; (3) ale Allen to 
zawsze Allen.

Geniusz wymyka się definitywnej precyzji, niemniej coroczne premiery filmów Allena 
na poziomie Annie Hall uznalibyśmy pewnie za niezgodne ze statystyką. (A Beatlesi? 
A kantatowa częstotliwość Bacha? Widać zdarza się). „Widzę ludzi, bo dostrzegam jakby 
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drzewa chodzące” (Mk 8, 24, przekład Miłosza) – tak odzyskujący wzrok oddał swoją 
percepcję w pierwszej fazie cudu. My zaś, przynajmniej niektórzy, chodzimy do kina jak 
żeromskie sosenki: rozdarci, bo chcielibyśmy nowego arcydzieła Allena, a nie bardzo 
w nie wierzymy.

I ja, małej wiary, nie spodziewałem się po Nieracjonalnym mężczyźnie za wiele. Nie za-
brakło wszak powodów. Magia w blasku księżyca była bardziej jak tytuł. Owszem, Allen 
w ogóle nie był raczej artystą obrazu (choć bez przesady: Manhattan, stylizacje na Felli-
niego we Wspomnieniach z gwiezdnego pyłu, no i wielokrotne dominanty brązów…), ale 
jak można tak odfajkowywać Gaudiego, jak w Vicky Cristinie Barcelonie! Najnowszy film 
Allena – od pisania tego felietonu do publikacji w „Czasie Kultury” parę miesięcy minie, 
powinienem jednak zdążyć przed następnym tytułem pracowitego Amerykanina – warto 
przecież zobaczyć. Nie żeby pojawiło się arcydzieło, ale Nieracjonalny mężczyzna bardzo 
dużo o Woodym A. mówi i bardzo go odsłania. Nie tyle Allen się odkrywa w artystycznym 
przedsięwzięciu, ile film sporo kwestii ujawnia.

Allen od dawna chciał być postrzegany jako naprawdę poważny reżyser (tak jakby kome-
dia była dokonaniem znacznie mniejszym…). Stąd pastisze, bergmanowski we Wnętrzach, 
wcześniej wspomniałem Felliniego. Stąd też fascynacja problemem zbrodni bez kary. Cał-
kiem jednak jeszcze niedawno filmy – Sen Kassandry (2007) czy zwłaszcza Wszystko gra 
(2005) – obywały się bez cokolwiek moralizatorskich domknięć fabuł. Dzisiaj Allen woli 
to i owo dopowiedzieć. Tyle że oba przywołane przed chwilą obrazy powstały w Europie, 
Nieracjonalny mężczyzna jest zaś richtig amerykański. Żeby jednak nie szło za łatwo: psu-
ją tę opozycję Zbrodnie i wykroczenia, film jak najbardziej ze Stanów. Na swoją obronę 
mogę jedynie dodać, że powstał w roku 1989, ćwierć wieku temu z okładem.

Dużo zależy od odbioru pewnej sceny z Wszyscy mówią: kocham cię (1996). Zaczyna się 
rodzinno-patchworkowo-przyjacielska rozmowa o problemach, dosiada się Alan Alda z par 
excellence empatycznym wyrazem twarzy. Czy zatem Allen chciał być tu lekko satyryczny, 
czy ostro złośliwy? Mam nadzieję, że to drugie, że mizantrop nicuje tutaj budujące przekona-
nie, w myśl którego zawsze możemy porozmawiać. Ale bo też potrafił Allen tak olśniewająco 
kpić. Przykładów znalazłoby się mnóstwo; im dawniej, tym więcej. Poprzestanę na jednym 
wielkim z Annie Hall. Allen zatrzymuje tedy na ulicy parę, mówi, że wyglądają na zadowo-
lonych, jak im się to udaje? Kobieta odpowiada, że są ograniczeni, bez wymagań, więc jakoś 
im leci… I pomyśleć, że przed paroma miesiącami któryś specjalista od filmowej genologii 
zakwalifikował w „Gazecie Telewizyjnej”, dodatku do „Wyborczej”, Annie Hall jako kome-
dię romantyczną. Jak to przy innej okazji zapytał Bóg: Adamie, gdzie jesteś?

Obawiam się, że od jakiegoś czasu Allen złagodniał, co jest wcale jaskrawie widoczne w Nie-
racjonalnym mężczyźnie. Profesor filozofii Abe Lucas przyjeżdża wykładać do fikcyjnego 
Braylin. Jego pojawienie się wywołuje w przesadnie towarzyskiej akademickiej społeczno-
ści sporą sensację. Na zajęciach Lucas dokonuje totalnej krytyki filozofii jako zamkniętego 
systemu językowego, nie do połączenia z doświadczeniem życiowym. Na scenki z wykła-
dów warto zwrócić uwagę, gdyż okazuje się, że system edukacji wyższej w USA przewi-
duje również zajęcia, a nie tylko organizację przestrzeni dla seksu i sportu, jak można by 
wnioskować z większości filmów, których akcja dzieje się w koledżach czy na kampusach.
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Przybyszem zafascynowane są szczególnie dwie kobiety: wydziałowa nimfomanka pro-
fesor Rita Richards oraz Jill Pollard, pilna studentka Lucasa, która zdążyła już przeczy-
tać wszystkie powieści Dostojewskiego (ciekawe, gdyby tak trafiła do Berkeley na zajęcia 
Miłosza…). Dla starszego mężczyzny dziewczyna zostawia w końcu studenta Roya. Dwa 
przyjęcia: najpierw rodzice Jill siedzą naprzeciw córki i jej rówieśnego partnera, po do-
konanej zaś przez nią zmianie relacji goszczą Lucasa, zajmującego teraz krzesło Roya. Za 
każdym razem poprawni politycznie (są demokratami), z pełną otwartością. Młodziako-
wa załamała się podczas domniemania dubeltowej randki córki z Pimką i Kopyrdą naraz. 
Jak by na jednoczesność zareagowali państwo Pollard? Nie żeby Allen miał poglądy kon-
serwatywne, ale lubi uderzyć w postępowe stereotypy.

Abe i Jill podsłuchują przypadkiem rozmowę w barze. Otóż pewna kobieta jest krzywdzo-
na przez ustosunkowanego sędziego. Lucas postanawia zrobić dobry uczynek: zabić owego 
przedstawiciela palestry, aczkolwiek śmierci życzy mu również dziewczyna. Nie etyka jed-
nak pcha filozofa do działania. Owszem, zdaje sobie sprawę, jak radykalnie poprawi sytua-
cję kobiety, niemniej ekscytuje go czyn (czyżby czytał Brzozowskiego?), i to jaki: morder-
stwo doskonałe. Odzyskuje apetyt, poprawia mu się sprawność seksualna, wreszcie chce 
się żyć. Sędzia co sobotę uprawia jogging, w trakcie cotygodniowej przerwy na tej samej 
ławce czyta gazetę i popija kupiony w kiosku sok. Metodyczny Lucas przysiada się pewne-
go dnia i zamienia kubki, trując w ten sposób sędziego. Allen nigdy nie był zresztą wyznaw-
cą obrzędu biegania, wystarczy przypomnieć krótki monolog z Hannah i jej sióstr (1986).

Wkrótce Jill zaczyna Abego podejrzewać. Ten najpierw się nie przyznaje, w końcu jed-
nak dziewczyna dobrze kojarzy fakty. Sprawa się komplikuje, gdy policja, pod zarzutem 
morderstwa, aresztuje jedną z niegdysiejszych ofiar (dokładnie: świadka w sprawie brata) 
wrednego sędziego. Jill histerycznie domaga się od Lucasa, by ten się przyznał. Inkarna-
cja Soni? À propos: w egzemplarzu Zbrodni i kary czytanym przez profesora dziewczyna 
znajduje notatkę ze słynną frazą o banalności zła. Jeśli tak mu się Arendt skojarzyła z Do-
stojewskim, to nie wykluczam, że Abe Lucas kończył filozofię na jakiejś Wyższej Szkole 
Zarządzania, Interpersonalności i Humanizmu. Pamiętacie zresztą odpowiedź bohaterki 
Śpiocha na pytanie, co studiuje?

Nowa Sonia ultymatywnie każe Lucasowi ujawnić prawdę. Pozornie w imię niewinnie po-
dejrzanego, główny powód tkwi przecież w chęci uniknięcia problemu: ty sam zrób z tym 
coś, nakazuje kochanej osobie. I gdyby Allen zostawił widza z taką interpretacją, byłoby 
ciekawie. Tymczasem Abe próbuje dziewczynę zamordować, czym reżyser wystarczająco 
zniechęca do tej postaci. Lucas ginie w trakcie próby zabójstwa (dość zresztą zabawnie: 
aluzja do Hitchcocka i parafraza własnego motywu – we Wszystko gra obrączka, tutaj la-
tarka). Skruszona Jill wraca do wybaczającego Roya; no, może będzie tylko miała pewien 
problem do przepracowania, w romantycznym zresztą, cokolwiek friedrichowskim oto-
czeniu. Szybko sobie poradzi.

Niestety, takie rozwiązanie fabularne jest ułatwieniem, mocno zresztą prospołecznym. 
W końcu Dostojewski też się pomylił: Raskolnikow ostatecznie pokutuje w majestacie 
carskiej Rosji, Ewangelia i Sonia są bardziej akcydentalne. Szkoda, że Allen wyprowadził 
Jill na prostą, i to taką amerykańską.
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