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Daniel Olbrychski jako Hamlet 

w Hamlecie Williama Szekspira 

reż. Adam Hanuszkiewicz 

Teatr Narodowy, 1970 

fot. F Myszkowski 

Szekspir 
to pułapka 

Jak wiesz Danielu, 

Adam Hanuszkiewicz 

Szekspir to zawsze pułapka na aktora, na reżysera i na teatr. To labirynt, w który 
Szekspir nas wciąga, w którym myli tropy i stawia coraz to nowe pytania - i tylko 
weterani potyczek teatralnych z nim wiedzą, że nie wolno nam na te pytania 
odpowiadać, nie wolno nam wyjaśniać motywów działania Hamleta, nie wolno nam 
definiować jego charakteru i jego emocji. Słaby, czyli silny - ale odpowiedzialny za 
czyny. Kocha Ofelię') Czy nie kocha? Z różnych słów, które wypowiada, z czynów 
różnych wynika, że kocha, że nie nienawidzi , że w ogóle o niej nie myśli, my wszyscy 
jak Hamlet sceniczny idziemy do śmierci, ale celem naszego życ ia nie jest przecież 
ś mierć. Celem jest sama droga , pełna krzyku , błazeństw i cierpienia. Dlatego Hamlet 
wytłumaczony to trup Hamleta , to sekcja, która zabija i wychodząc z teatru mamy 
„głowę pełną trupa''. 

Co robić'1 Pojęcia nie mam, ale jednego jestem od dawna pewny. 
Te Szekspirowskie pytania należy, jak „oto jest pytanie", najmocniej wyakcentować. 
A niech widz sam się męczy, jak my wszyscy na próbach Szekspira. Tak zresztą 
rozumiem wierność autorowi. 

Co robić') Gombrowicz podsuwa myś l. Literatura, powiada, nigdy nie jest 
pewna swoich racji, natomiast pewna jest swojej rozkoszy. A więc rozkosz samego 
grania Hamleta, Otella, Makbeta, czy Leara . Grałeś ich - więc powinieneś się 

zgodzić, że Gombrowicz ma rację. „ Wejdź w sferę snu" radzi dalej i pisz, co ci ślina na 
język przyniesie„. reżyser zbuduje ci fundament, a ty tańcz, błaznuj, otwórz świat 
swojej wyobraźni i nie zapominaj, jak ks. prof. Tischner w kazaniach w góralskim 
kościele, także rozbawić swoich wiernych. Ni ech się komedia gra' „Jestem cyrk, 
pajac, linoskoczek - staję na głowie żeby s ię podobać". Tak mówi największy nasz 
pisa rz XX wieku, a Słowacki mu podpowiada: „ja bardzo lubię sławę popularną, 

lękam się tylko wymuskanej sławy". Ręczę Ci, że obiekty sław wymuskanych więcej 
wnoszą z sobą narcyzmu niż ci, którzy odczuwają szczęście wchodząc wieczorem na 
scenę i tym szczęściem dzielą się z widzami jak opłatkiem. 

Niech Ci s ię wiedzie Danielu - tu i teraz i w dalekiej przyszłości. 



Jerzy Hoffman 

Daniela zobaczyłem po raz pierwszy w Augustowie, na planie filmu Ranny w lesie. 

Był rok 1963. Daniel miał 18 lat. Niewiele jeszcze umiał, bo i skąd, ale widać było ogromną 
ambicję, żeby być najlepszym na planie filmowym i nie tylko ... Najlepiej biegać, pływać , 

mocować się, pić. 

Widziałem wiele przedwcześnie zmarnowanych talentów, ale myślę, że ta cholerna 
ambicja nie pozwoliła mu tego ta lentu zaprzepaścić. No i oczywiście - fart . Był na pierwszym 
roku Szkoły Teatralnej , gdy Andrzej Wajda powierzył mu rolę Rafała Olbromskiego 
w Popiołach i Daniel po prostu wtargnął na ekrany. Wkrótce stało sięjasne, że Zbyszek Cybulski 
znalazł swego godnego następcę. Bezpośrednio w pracy zetknęliśmy się na planie Pana 
Wołodyjowskiego. Po tym jak pięknie zagrał Azję Tuhajbejowicza, wiedziałem , że mam 
Kmicica. Ale tu spotkaliśmy się z „polskim piekłem". Daniel był za dobry, a więc „bij mistrza' ' ! 
Ekspress Wieczorny rozpętał zorganizowaną nagonkę. Napastliwe artykuły. Lawina listów, 
często anonimów - mały, brzydki, garbaty, beztalencie, pedał, Żyd, Olbrychski nie może grać 
Kmicica'!! Daniel osiągnął sukces, a w Polsce suk ce ·u s ię nie wybacza. 

Kmicica zagrał brawurowo, ale za tą brawurą kryła się ogromna praca. Wielogod zinne 
ćwiczenia przed sceną przypalania, opanowanie do perfekcji szermierki, najtrudniejsze 
ewolucje konne. Żadnych dublerów. Wszystko robił sam. Dwukrotnie otarł się o śmierć. 

Raz, gdy koń wraz z nim Lapadł sic; nagle w głębinie 
Dniepru, uratował konia i ... siebie. I gdy przed sLarżą, w murowanej 
fosie Podhorców, ma -zta!erz ź le zac iągnął popręg i w pełnym galopie 
siodło pod Danielem zsunęło się w bok a on zwalił się na bruk 
i zrolo\ ał w ostatniej chwili spod kopyt kilkudziesięciu pędzących 
koni. ieludzko potruczony, na trzeci dzień brał j uż udzia ł 

w zdjęciach. Myślę, że największą nagrndą dla Daniela były szczere 
słowa uznania.jakie w czasie nominacji Potopu do Oskara usłyszał od 
Gregor P eka. 

Potem było wiele niezapomnianych ról, minęło wiele lat, 
nim mogłem przystąpić do realizacji Ogniem i miec::em. C /.YŻ mogło 
w tym filmie zabraknąć Daniela'.' Zagrał Tuhajbeja, ojca Azji, którego 
rolą rozpoczął swoją przygodę z Tn •!ugią. W Starej ha.I-ni stworzy[ 
piękną postać mądrego Pia,tuna. 

Daniel ma serce i dusze; Polab L Kresów. Pewnie ta kresowa 
dusza legła u podstaw wielkiej przyjaźni z Wołodią Wysockim. 
Planowali wspólny film. Mia km być n.:ż.yscrem. iestety ... 

Dan iel Olbrychski prywatnie nic je~t łatwy. iekiedy jego 
gesty są na pograniczu kaboty 11stv,:a. A le przecież jes t aktorem. 
Wielkim aktorem. 

Dani I Olbrychski jako Hamlet 

z usta\ em Lutkiewiczem i Jerzym Turkiem 
w Hamlecie Williama zek pira 

Reż. Adam Hanuszkiewicz 
Teatr Narodowy, 1970 



Andrzej Wajda 

Olbrychski Królem Learem?! 
Olbrychski Królem Learem, jak to możliwe? Przecież n ie tak dawno, pozawczoraj, 

odwiedzilern Szkolę Teatralną w Warszawie w poszukiwaniu Rafała Olbromskiego do filmu 
Popioły i rektor Jan Kreczmar wskaza ł mi siedzącego wśród innych studentów Daniela, 
który wstał i powiedział fragment prozy, nie pamiętam już, co to było.„ Pamiętam natomiast, 
że potrafiłem docenić pedagoga pozbywającego się najzdolniejszego ze swoich uczniów. 

Czy możl iwe, że to spotkanie miało miejsce jesienią ł 964 roku? Jeśli to prawda, 
nasze życie w sztuce trwa już ponad 40 łat. 

Każdy z nas, reżyserów szuka jakiegoś aktora, za którego plecami może się skryć 
jak za kulisami , kiedy prezentuje swoje myśli w teatrze - i za kamerą, kiedy ukazuje własne 
nadzieje na ekranie. Ten aktor starzeje się razem z nami , a jeśli niestety jest zbyt młody, musi 
cierpieć postarzającą charakteryzację i kostium. GorLej, zmuszony jest wyprzedzać swój 
wiek, dojrzewać wcześniej , mierzyć się z rolami starszych od siebie postaci. 

Dojrzewając prędzej, nie ma już łatwego powrotu do młodośc i „durnej 
i chmurnej", która jest piękna i nigdy nie wraca. Ale ta stawka jest zbyt kusząca, żeby odejść 
od gry. 

Dawniej, tak mi się przynajmniej zdaje, dziewczyny nie chciały podobać się 
każdemu , tylko tym, którzy naprawdę potrafili je podziwiać. Taka też jest rola reż.ysera. 

Podziwiany aktor jest gotów wyskoczyć z okna, pewien, że nic mu s ię stać nie może, gdyż 
w każdym momencie utrzymuje go w locie zachwycony wzrok reżysera . 

Przez te lata, na miarę moich s ił i talentl1 starałem się być takim reżyserem . 

Tyle filmów, tyle twarzy Daniela Olbrychskiego - od dziec innego niemal portretu 
w Popiolach, poprzez młodzieńca w skórzanej kurtce, tej samej, w którą ubrałem Zbyszka 
Cybulskiego w Pokoleniu, poprzez dojrzałego , pełnego melancholii mężczyznę w Pannach 
:: Wilka. Bezwzględnego dorobkiewicza z Ziemi ohieca11ej i opętanego sztuczną wesołością 
Pana Młodego w Weselu. Jedynego ucznia i ewangelisty w Pilacie i innych według 
Bułhakowa, aż do starego, ale wciąż pełnego s ił Gerwazego w Panu Tadeuszu i safanduły 
Dyndalskiego w Zem.\:cie. 

Taka wspólna droga aktora i reżysera nie zdarza s ię często nie tylko w polskim 
kinie. A przecież, wśród tylu innych trzeba jeszcze wymienić może jedną z najświet
niejszych ról mego Starego Przyjacie.la - zagubionego w powojennym świecie inteligenta 
w Krajobrazie po bitwie. 

Dwanaście filmów, teatr telewizji i spektakl w kości e l e w stanic wojennym, nie 
licząc wspólnych akcji w politycznie słusznych sprawach- to niemal całe nasze życ ie! 

zy po lalach sukcesów Olbrychski, jako Król Lear chce rozdać swoje królestwo 
i komu? To są pytania na dzisiejszy wieczór. 

A przecież dopiero przed chwi]ą wchodzę z rektorem Janem Kreczmarem do klasy, 
wstaje młody Olbrychski, po kilku dniach zdjęć do Popiołów jest już moim aktorem i nie 

pn«t.;o nim być <lo <lzi,inj. C'y to nio piękoo'" ,,li,i f--; 



Role teatralne 
Aleksander Fredro Zemsta - Papkin, 

reż . .Jan Cichoń, Liceum im. Batorego, 1961 

Aleksander Fredro Śluby paniei1skie - Gucio, 
reż. Władysław Krasnowiecki, Teatr Powszechny, 
Warszawa, 1969 

.Juliusz Słowacki Kordian - Imaginacja, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, 
Teatr Powszechny, \Varszawa, 1969 

Wiliam Szekspir Hamlet - Hamlet, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, 1970 

Juliusz Słowacki Beniowski - Beniowski, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, 1971 

Adam Mickiewicz 1l1/lodofr - Mickiewicz, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, 1973 

Stefan Garczyński Wacława dzieie - Nieznajomy, 
reż. f\dam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy,1974 

Alek ander Fredro Hąż i żona - Wacław, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, 1975 

Ireneusz Iredyński Czysta Mi/ość, reż. Adam Hanuszkiewicz, 
Teatr Narodowy (Teatr Mały), 1975 

Peter Handtke Szale1lly są'"' wymarciu 
reż. Claude Regy (Francja), Teatr w Nanterre, 1977 

Adam Mickiewicz, .Juliusz Słowacki 
Tragedia romantyczna wedlug „ Dziadów" 
i „Kordiana" - Konrad, 
reż. Adam Gessler i Mirosław Kin, 
Spodek, Katowice, 1981 

l\fargater Mitchel Przeminęło z wiatrem - Rett Butler, 
reż. Daniel Benoin (Francja), Teatr Marigny, 1985 

Pierre Corneille, Cyd - Cyd, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Ateneum, 
Warszawa, 1986 

Aleksander Dumas Kea11 - Kean, 
reż. Andrzej Łapicki, Teatr Powszechny, 
Warszawa, 1993 

Aleksander Fredro Zemsta - Cześnik, 
reż. Andrzej Łapicki, Teatr Polski, Warszawa, 1998 
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Ważniejsze role w spekta 
Igor Newerly Kuba - Ku ba, 
reż. Andrzej Konie, 1961 

Wiliam Szekspi r Makbet - Ban ko, 
reż. Andrzej Wajda, 1967 

Fiodor Dostojewski Zbrod11ia i kara 
reż. Andrzej Łapicki, 1977 

William Szekspir Otello - Otello, 
reż. Andrzej Chrzanowski, 1981 

William Szekspir Makbet - Makbet, 
reż. Krzysztof Nazar, 1985 

Juliusz Słowacki Sen srebrny Salomei - Regimentarz, 
reż. Krzysztof Nazar, 1994 

.Juliusz Słowacki Ksilt<lz Marek - Kossakowski, 
reż. Krzysztof Nazar, 1997 





Szekspir 
LEKSYKON 

Jacek abiszak 
Marta Gibińska 

Marta Kapera 

KRóLLE.AR 
Data powstania i geneza 

ztuka ukazała się drnkiem po raz pien zy w 1 
( ... )Dramat pow tal najpra\ dopodobniej pod kon i c 160 lub nap zątku 1606. 

, że ta\ iono go na dworze 26 grndnia 1606, a „te niedawne zaćmienia s ł ńca 

i k i życa", który h w pomina loucester mogą odno ić ię do zja\ isk, jakie na\ iedz iły 

Angli we wrześniu i paźdLicmiku 1605. maju 1606 wpisano do rej estru wydawców 
(Swtio ners ' Register) ztuk~ Edwarda harphama, pow. talą pod wpływem Leara . 

aj \ ainiejszym źr ' dl m 7ekspira był an nimowy dramat Prawcbwa Ii i toria Króla Leira 
(ok. 1590). w którym Lear i K rd lia zwyc iężają. Dzieje Leara znan były ta kże z Kroni/.. 
Anglii. Szkocji i Irlandii Rafa la Holi n, hcda, który zaczerpną I je ze średn iowiecznej . łac i11ski ej 

kron i i Historia królów Brytanii Geoffreya z nm uth (ok. 1137). l listoria Leara poj awi ła 

ię także w Królo1rej Wies::c=ek ( 1587) dmunda Spcnscra oraz Ztrierciadle dla 
sprawiając:1'l'l1 ur:::ędy ( l 587) . Prototyp wątku louce tera i j ego ynów znalazł Szekspir 
w romansie Ph ilipa idneya Arcadia ( 1590). Inne 7ródła to Eseje Michela de Montaigne, 
w angicl kim tłumaczen iu Johna Florio, kl · rego słown ictwo w po ób \ idoczny odci nęlo się 
na języku utworu zek pira, raz O :wiadc:::e11ie o 11aj11 •ięks:yc/1 papieskich oszustwach amu
ela Ha netta ( 1603 ), zawierające li tę demonów, które \ ymien ia udający ·za l eńca dgar. 

Komentarz 
Król Lear należy do wielkich tragedii Szekspira i w opinii wielu krytyków jest to 

tragedia naj lepsza i najbardLicj pesymistyczna. Wi na tragiczna Leara wynika z j ego 
gwał towności i próżności i doprowadza do rozpadu r dzi ny i państwa . Lear popeł nia 
kard na lny b łąd, dzieląc pań 'lwo na dwie CZQ ·c i. Tak i problem pokazany byt już wc wc7e nej 
e l żb i etańsk i ej tragedi i Gnrhnduc. albo Porrex i Forrex, w której monarc ha dzie li państwo 
p między swoich ynów, co , taje ię_ bezp ·· rednią przyczyną tragedii . Dlatego w pólcze ·ni 

7 k pira widzieli w tym największy grzech, jaki może popełnić monarcha. Podobna reakcja 
nieobca będzie i poi kiemu odbior y. gdy w pomni skutki rozbicia dzieln icowego\ na 7ym 
kraju . Podzia ł pa'1 twa zekspir łączy· ci "le z podzia łem rodziny. który przebiega nic ty lko na 
linii : dobra siostra - złe siostry ale również rodzice - dzieci. Wyjątkowy tragin11 sztuki, 
po legający na tym. że r dzice wy tępują przec iw dzieciom, dodatkowo spot gowany jest w 
wątku Gloucester. i jego :ynów. ztuka uzy kuje d7ięki te mu uniw rsal ną wymow , tym 
bar ziej że miejsce akcj i nic je t sprecyzowane. Rzec7 dzieje si po prostu w Brytanii , a jedyna 
miej . 'O \ ość, którą dramaturg wymienia z nazwy, to over. Jak zauwafa H nryk Zbicr ki, 
.,trzeba by· i n te lek t ua ł i tą, ab ~ pełni ·ozurnieć tragiczne Io y Hamleta, wystarczy by· 
zło\ ick iem. aby zrozu.nieć głębię cierpienia Leara''. T „w starczy" jest oczy iście 

ironiczne, Szek pir bowiem w po taci Leara uk<1zuje k\ inte encję kondycji ludzkiej . 
Parafrazując powy:il ze, trzeba być aż człowiekiem , b z pokorą przyjąć zakończen ie ·ztuk i. 
Lear doświadcza śmie rc i swojej órk i, a za · mierć tę_ am je t odpowied1ialny. 



Żeby uczynić sytuację jeszcze bardziej złożoną, na koi1cu sztuki brak 
postaci przywracającej naturalny porządek rzeczy, takiego Fo1tynbrasa z Hamleta 
czy Malcolma z Makheta. Książę Szkocji rezygnuje, Kent przepowiada swą rychłą 
śmierć, a Edgar wypowiada enigmatyczne słowa, które lepiej funkcjonują jako 
epilog niż jako deklaracja gotowości wyrwania kraju z chaosu. Przypomnijmy, że 
ród Leara nie istnieje. Brytania wyczerpana jest wojną z Francją, Edgar zaś stracił 
ojca i brata. Dodatkowo brakuje bohaterom oparcia w świecie wartości 

reprezentowanych przez bogów.( ... ) 
Kolejnym składnikiem pogłębiającym pesymizm sztuki jest kwestia 

wi_ny tragicznej. Nie tylko Lear odpowiada za katastrofę, jaka spadła na kraj 
i rodzinę. Starsze córki dobrze znaj ą porywczą naturę Leara i nie kwestionują 
pomysłu rywalizacji o miłość ojca. zyni to Kordelia, której przywiązanie do 
bezwzględnej prawdy prowadzi do przewidywalnych konsekwencji. Jej postawa, 
którą można określić jako próbę rozumowego ogarnięcia uczuć córki, uwypukla 
szczególnie mocno fałsz wypowiedzi Goncryli i Rcgany. Lear zostaje więc 
podwójnie zraniony: ukochana córka nie spełnia jego oczekiwail, a on sam jest 
wystawiony na pośmiewisko dworu. Sytuacja tragiczna jest po części rezultatem 
cechy. którą oboje posiadają: żelaznej konsekwencji i niemożności przystania na 
kompromis. Dopiero gorzkie doświadczenie nauczy ich pokory. 

Gdy Lear spotyka Kordelię ponownie. jest - jak sam siebie nazywa -
„niedołężnym, głupim starcem". Odarty z monarszych szat i królewskiej godności, 
poprzez szaleóstwo dochodzi do nowego rozumienia świata i własnej małości. 
Motyw szaleóstwa jest w sztuce b<. rdzo istotny. Oprócz Leara w obłąkanie, tym 
razem udawane, ucieka także Edgar, absurdalnym językiem zaś posługuje się 
Błazen. Stan umysłu Leara symbolizuje szalejąca wokół burza. Potem król 
zaczyna mówić zagadkami jak Błazen. Ta ostatnia postać zresztą pog1ęb ia 

tragiczną wymowę sztuki: zamiast śmieszyć (a w tragedii Szekspirowskiej mamy 
przecież zwyk le pewną dozę komizmu), Błazen potęguje nastrój smutku i roz
paczy. ( ... ) 

Król Lear n a l eży do sztuk szczególnie ulubionych przez współczesnych 
reżyserów. kazuje się, że j est to hist ria na tyle uniwersa lna że przetrwała nic 
tylko próbQ czasu, ale oparła się nawet różnicom kulturowym. Jedną ze 
wspanialszych ekran izacj i tragedii jest Ran ( 1985) Akira Kurosawy. Inne wybitn 
ekraniz acje były dziełami Gri gorij a Kozincewa( I 969) i Petera Br oka ( 1971 ). Ta 
ostatnia powstała w znacznym stopniu pod wpływem interpretacji Jana Kotta, 
w szczególności jego koncepcji Wielkiego Mechanizm u Historii. Na deskach 
polskich teatrów z Learem próbowało sil( zmierzyć wielu wybitnych aktorów, 
wśród nich po wojnie Jan Kreczmar i Gustaw Holoubek. W ostatnich la ta mieliśmy 
trzy premiery - w Teatrze Narodowym z Janem Englertem w roli głównej (reż. 
Maciej Prus. 1998) i Teatrze Nowym w Lodzi . z Janem F1yczem ( reż . Mikołaj 

Grabowski. 2000), oraz w Teatrze Powszechnym w Warszawi • ze Zbigniewem 
Zapasiewiczem (reż. Piotr Cieplak, 2001 ). Świetnie zapowiadaj ąca się kreacja 
Tadeusza Łomnickiego w Teatrze Nowym w Poznaniu (reż. Eugeniusz Korin, 
1992) nic doczekała premiery - aktor stracił przytomność podcza próby 
generalnej i tego samego dnia zmarł w szpitalu. 

Jacek Fabiszak, Marta Gibiilska, Marta Kapera 
S::.ekspi1; Lek.1ykon, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2003 

W roku 1987 pojechałem po raz pierwszy na festiwal filmowy do Moskwy. Jak należało 
się spodziewać , kino przegrywało z polityką. Nieustannie mówiło się o pierestrojce. zwłaszcza po 
prezentacjach filmów rosyjskich twórców. Podczas jednej z konferencji podniósł rc;kc; dziennikarz 
z Polski i zadał gospodarzom śmiałe pytanie: Skoro mówicie, że tyle się tutaj zmieniło, to dlaczego 
nie ma z nami Andrcia Konchalovsky'ego'' I wtedy (tak tę scenę zapamiętałem) podniósł się 
szczupły mężczyzna w okularach, siedzący dotychczas skromnie wśród dziennikarzy i powiedział 
krótko: Jestem! I to jedno słowo wystarczyło, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że w Rosji naprawdę 
dzieją się ciekawe rzeczy. 

Andrei Koncha1lovsky (ur. l 937) wrócił więc do Moskwy, gdzie zaczynała się jego 
filmowa kariera. Debiutował w roku 1965 filmem Pierivszy nauczvciel, ogromne uznanie zyskał 
ekranizacjami rosyjskiej klasyki: zrealizował Szlacheckie gniazdo ( 1969) według Turgieniewa, 
Wujaszka Wanię (1971) według Czechowa. Międzynarodowy rozgłos przyniosła mu S\'beriada 
( 1979). epicka saga przedstawiająca 70 lat z życia dwóch chłopskich rodów z syberyjskiej osady 
- z wielką historią rozgrywająca sic; w tle. Za Svheriadę Konchalovsky dostał Nagrodę Specjalną 
Jury w Cannes, wkrótce pojawiły się propozycje pracy za granicą. Ab. olwent moskiewskiej 
solidnej szkoły filmowej - studiował razem z Andriejem Tarkowskim, z którym współpracował jako 
scenarzysta Małego marzycie/a, Dziecka wojny i Andreja Ruhlowa. był też współautorem 
scenariusza filmu młodszego brata Nikity Michałkowa Niewolnica miłości. Doskonale odnalazł się 
w Stanach Zjednoczonych, kręcąc m.in. widowiskowe filmy z udziałem największych 
lmllywoodzkich gwiazd, m.in. v.ryróżniony trzema nominacjami do Oscara Uciekający pociąg 
( 1985) z Jonem Voightem, Homer i Eddie (1989) z Whoopic Goldberg, Tango i Cash (1989) 
z Sylvestrem Stallone. Krytycy zwracali uwagę , że nawet w formułę kina akcji potrafił wpisać 
poważne , egzystencjalne treści. 

Tymczasem po dh1ższej nieobecności w Rosji, mógł, korzystając z pierestrojki , 
doprowadzić do spóźnionej o 21 lat premiery jednego ze swych pierwszych filmów, zatrzymanej 
przez ccnzun; Historii Asi Klaczinej, która kochała, lecz za mąż nie wyszła. Była to opowieść 
o miłości kołchozowej kucharki, bardzo przejmująca i prawdziwa, sam zaś kołchoz i jego 
micsz kailcy w niczym nie przypominali obrazków propagandowych. Dalsze losy swej bohaterki 
pokaże Konchalovsky w Kurce Riabie z roku 1994, w którym to filmie ironicznie spojrzy na 
dokonujące się w jego ojczyźnie przemiany. Ostatni swój film, Dom wariatów (2002), również 
odnosi się do rosyjskiej współczesności: opowiada o opuszczonych przez personel pacjentach 
szpitala psychiatrycznego; akcja toczy się w czasie wojny w Czeczenii. 

Andrei Konchalovsky, laureat festiwali w Cannes, San Sebastian, Berlinie i Wenecji, jest 
reżyserem , którego niezwykle trudno przyporządkować , „zapisać" do jakiejś szkoły, czy kierunku. 
Jest jednocześnie bardzo rosyjski i bardzo światowy. Nigdy jednak nie uległ pokusie komercji, 
każdy jego film, bez wzgl((du na temat i konwencję, jest prawdziwym dziełem sztuki. Jednocześnie 
Konchalovsky pozostał wiemy sobie, co udało się niewielu artystom robiącym światową karierę. 

Jego filmy, także te najdawniejsze, oglądane są dziś przez kolejne pokolenie widzów. 
Przed przystąpieniem do pisania tego biogramu, sprawdzając jakiś szczegóły w Internecie, 
znalazłem taką oto opinię anonimowego kinomana o Syberiadzie: „Rozmach iście słowiailski, na 
Zachodzie w życiu takiego filmu nie zrobią!" Na pewno nic. Wierzę, że Konchalovsky zrealizuje 
jeszcze niejeden v.rybitny film, łącząc słowiaóską wrażliwość z amerykailską sprawnością 
produkcyjną. 

Wiele pracował w teatrze, także operowym. W mediolaóskiej La Scali i w operze paryskiej 
wystawiał Damę pikową Czajkowskiego, Wojnę i pokój Prokofiewa w Royal Opera House 
i w Metropolitan. 
A teraz Teatr Na Woli i Król Lear z Danielem Olbrychskim w roli głównej. 

Dobrze, że jest z nami Andrei Konchalovsky. 
Zdzisław Pietrasik 



William Shakespeare 

Król Lear Daniel Olbrychski 
Król Francji Borys Jaźnicki 

Książę Burgundii 
Starzec 

Książę Kornwali i. mąż Regany 

Książę Albany, mąż Gonery li 

Piotr Rzymyszkiewicz 

Maciej Wojdyła 
Tomasz Dedek 

Hrabia Kentu Przemysław Sadowski 
Hrabia Gloucester Jerzy Schcjbal 

Edgar, syn Gloucestera Łukasz Garlicki 

Edmund, syn Gloueestera Dariusz Wnuk 
z nieprawego łoża 

Dworzanin 

Oswald 

Doktor 

Błazen 

Rafał Olbrychski 
Cezary Nowak 
Paweł Nowisz 
Cezary Pazura 

Oficer w stużb i c Edmunda 
Posłaniec Michał Breitenwald 

Sługa księcia Kornwalii J K S Posłani ec an · zczygieł 
Goneryla Beata Fudalej 

Regana Maria Seweryn 
Kordelia Agnieszka Grochowska 

Magdalena Schejbal 

Służący, Heroldowie, Żołnierze 
Paweł Andrzejczak, Kacper Anuszewski , Łukasz Fantoli, 

Marek Galas, Lukasz Górnicki, Paweł Hynek, 
Paweł Malaczewski, Robert Martyniak, Jarosław Mazurek, 
Grzegorz Milczarczyk, Robert Morze, Łukasz Ościslawski, 

Paweł Parczewsk i, Tomasz Sarnecki, Piotr Średnicki, Jan Wojtyński 

Zespół muzyczny 
Tadeusz Czechak 
A0 nieszka Ob. t, Magdalena Tejchma, Jakub Borys iak, 
Robert Siwak, Sebastian Wielądek 

spolszczył Jerzy S. Sito 

reżyseria 

Andrei Konchalovsky 
dekoracje 

Graziano Gregori 
kostiumy 

Carla Teti 
muzyka 

Tadeusz Czechak 
choreografia 

Oleg Glushkov 
casting 

Krystyna Demska 
asystent kostiumologa 

Zofia Przyboś - Olewicz 
asystent reżysera 

Adam Wojtyszko 

konsultacja historyczna 
w zakresie militariów 

Wojciech Tomasz Biernawski 
efekty specjalne 

Bartłomiej Stępniak 

sufler 
Wioletta Bak 

Barbara Skowron~k 
inspicjent 

Beata Jakubowska 
światło 

Andrzej Król 
dźwięk 

Ewa Zatońska-Skrzecz 

fot. Rą/al Pud/o 



Zdjc;;cia archiwalne pochodzą ze zbiorów Teatru Narodowego, 
oraz Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 
Telewizji Polskiej SA, Oddział w Krakowie . 

Wykonawcy militariów 
i innych rekwizytów historycznych 
Piotr Czeczotka 
Jacek Dąbal 
Stanisław Jasik 
Tomasz Szajewski 
Przemysław Szajewski 
charakteryzacja i malowanie 
kostiumów 
Dobrosława Librant 
charaktery:i:aeja 
Teresa Chmielewska 
Aneta Brzozowska 
Alina Kosoian 
Magda Mazur 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Tea ralnego 

Główna ksiQgowa 

Elżbieta Mączko 
Kierownik Biura obsługi widzów 

Ewa KoLaczyńska 
Public rclation 

Anna Boska 

Koordynator pracy artystycznej 

Jolanta Zmitrowicz 
Kierownik techniczny 

Bogusław Lorenc 

Sekcja clcktroakustyc711a 

Andrzej Król 
Ewa Zatońska - SkrLecz 

Robert Nowak 
Brygadier sceny 

Wojciech Reczulski 
Rekwizytor 

Andrzej Łopusiński 
Maszyniści sceny 

Ryszard Kawczyński 
Jacek Stcgenko 

Piotr Zmitrowicz 
Witold Zmitrowicz 

Pracownia krawiecka 

Jan Bańka 
Teresa Maliszewska 

Małgorzata Dąbrowska 

Alicja Zarzycka 
Pracownia tapicerska 

Franciszek Mierzejewski 

Wydawnictwo Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego 
Redakcja 

Anna Boska 
Projekt i opracowanie graficzne programu 

Bogusław Jakub Lorenc 

\V programie wykorzystano fotografie autorstwa Rafała Pudło 

Skład i druk 
MARKETlNGBOX Rafał Pudło 




