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Iwanie Aleksandrowiczu, 

kim Ty jesteś, Iwanie Aleksandrowiczu. Chle
stakowie? Twoich łaskawych gospodarzy dobrze 
znamy. I Horodniczego , co pamięta, że „im bar
dziej wszystko rozkopane, tym . większą działal

ność ojca miasta oznacza';. I Sędziego, który, jak 
tylko „rzuci okiem na jaki protokół, to tylko 
ręką machnie". I Naczelnika poczty, kt6ry z lek
tury cudzych listów lubi dowiadywać się „co 
nowego na świecie". I Lukę Lukicza, któremu 
przypadł „ciężki los - taka służba w naukowym 
resorcie . Wszystkiego się boisz". I Rewirowego, 
który tym zgrzeszył, że „nie według rangi bie
rze". I innych z lokajami włącznie. Wszystkie te 
role, jak powiada Gogol, „nie wymagają specjal
nych wyjaśnień. Oryginały ich można spotkać 

na każdym kroku." Tośmy i spotkali. 
A Ty, .Iwanie Aleksandrowiczu? Jakże ci się 

mogla udać, Tobie, któremu nie udawało się nic, 



prócz marnotrawienia ojcowskich pieniędzy? 

Przyjechałeś do miasta, z którego trzy lata „do 
żadnego państwa nie dojedzie", miasta, którym 
żelazną łapą rządził Horodniczy, co „z trżech 
gubernatorów durniów zrobił". Bez grosza, bez 
listu polecającego, ze spodniami tylko, które 
w ostateczności mogłeś zastawić. I nawet bez po
mysłu, jak wrócić pod rodzinną Penzę, bo niby 
jak? Piechotą? Aleś wrócił: wychrapany na pu
chach, obżarty siomgą i pierożkami, zaręczony 
z Horodniczanką, z kabzą nabitą łapówkami 

zdzierców i prezentami kupców, z których urzę
dnicy skórę darli.„ wróciłeś rozparty w służbo
wym powozie, zachwycony własną ogładą i po
lotem, patrząc z góry na niskie pola, drewnia
ne domki i głupich, przestraszonych ludzi. Ty, 
petersburżanin, Ty, dostojnik, co feldmarszał

kiem miałeś zostać, Ty, który na dworze bywałeś 
i któryś z Puszkinem za pan brat! 

Tak, Iwanie Aleksandrowiczu. Jedno mnie 
tylko w Tobie zadziwia. Ze cię przekupni tchó
rze wzięli za rewizora? Ześ wlazł im do łóżka 
i spustoszył kieszenie? Ześ zbałamucił tak ko
biety Horodniczego, jak i ślusarzową, której mąż 

poszedł w rekruty i wdowę, którą niesprawiedli
wie wychłostano? Ze doświadczeni dranie uwie
rzyli w generalskie szlify i w przyszłe stołeczne 
szczęście? Nie, temu się nie dziwię, bo co to za 
szczęście. „W złotych sukniach będzie pani cho
dzić i różne delikatne zupy będzie pani jadła, 
bardzo urozmaicone będzie życie!" Wedle stawu 
grobla, wedle marzeń rozum. 

Ale żeś Ty sam w siebie uwierzył. Ty, z bur
czącym brzuchem i wiatrem w kieszeni. Ty, coś 
nawet urzędowego pisma sporządzić nie umiał, 
nie mówiąc o felietonach do gazety. Ty, tak głu
pi, że Ci służący Osip musiał wytłumaczyć, za 
kogo Cię biorą. Ty, któryś tak się umiał nadąć, 
żeś gotów był jednocześnie zaręczać się z córką 
i uwodzić mamę - mianować generałem Horod
niczego i obiecywać opiekę kupcom, trząść mia
stem i dowodzić armią, pisać powieści i przema
wiać w radzie cesarza. Skąd w Tobie taka moc, 
żeś mógł się w oka mgnieniu poczuć don Juanem, 
Nap9leonem, Metternichem i Szekspirem? 

Tak to sobie tłumaczę, nie wiem czy słusznie: 
w krainie pozorów - byleś Pozorem najdosko
nalszym. W śród pustych głów i serc - byłeś Pu-
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stką najbardziej rozrzedzoną. W prowincji klam
stwa - byleś czystym Klamstwem, takim, które 
samo sobie wystarcza, samo siebie ma na celu. 
Iwanie Aleksandrowiczu, genialna purchawko, 
urzędnicze urojenie, co miastem trzęsie, trzęsąc 
sam portkami, Ty rozdęte do szaleństwa Nic, 
fikcjo, wcielona w człowieka i gotowa rządzić 
imperium, błazeński mistrzu pozorów, obłąkany 
królu pustki - zgiń, przepadnij, pozwól wreszcie 
o sobie zapomnieć! 

Jan Błoński 

( 

•REWIZOR• 

( ... ) Sztuka zaczyna się od oślepiającej błyskawi

cy i kończy uderzeniem pioruna. W rzeczywisto
śc i jest ona całkowicie umieszczona w pełnej na
pięcia przerwie pomiędzy błyskiem i trzaskiem 
gromu. Nie ma w niej tak zwanej ekspozycji . 
Pomiędzy piorunami nie ma czasu na wyjaśnie
nie warunków meteorologicznych. Cały świat 

jest jednym, błękitnym od ozonu drżeniem i my 
znajdujemy się w środku . Jedynym tracydycj
nym elementem sceniczny m, jaki Gogol zacho
wał (ze swych czasów) jest monolog, ale przecież 
ludzie mówią do siebie głośno w czasie nerwowej 
ciszy przed burzą , w oczekiwaniu na łoskot pio
runa . Postacie są zjawami z koszmarnego snu, 
kiedy śniącemu wydaje się, że się zbudził pod
czas, gdy zapada w jeszcze okropniejszy (bar
dziej przerażający niż pozorna rzeczywistość) 

obszar snu. Gogol w szczególny sposób pozwala 
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„drugorzędnym" postaciom ze snu wyskakiwać 
w każdym momencie sztuki (albo powieści czy 
opowiadania), aby zaprezentowały przez sekundę 
swoje zbliżone do życia istnienie. 

W „Rewizorze" ten styl jest oczywisty i poja
wia się w liście, który horodniczy Skwoznik
-Dmuchanowski czyta głośno swoim podwład
nym - inspektorowi szkolnemu Chłopowowi, 

sędziemu Lapkinowi-Tiapkinowi, komisarzowi 
dobroczynności Ziemlanice i tak dalej. Należy 
zauważyć nazwiska wzięte z sennego koszmaru, 
tak różne od, powiedzmy, eleganckich pseudoni
mów Wroński, Obłoński, Bołkoński, itd., którymi 
posługiwał się Tołstoj . Nazwiska wymyślone 

przez Gogola są raczej przezwiskami, które wła
śnie zmieniają się w nazwiska rodzinne, a me
tamorfoza jest rzeczą, którą śledzi się zawsze 

--·- ---
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z napięciem. Po przeczytaniu ważnej części listu, 
która odnosi się do zbliżającego się przybycia re
wizora z Petersburga, horodniczy automatycznie 
kontynuuje czytanie głośno i jego mamrotanie 
przywołuje godne uwagi drugorzędne postacie 
usiłujące dostać się do pierwszego rzędu. 

Najpiękniejsze jest to, że te drugorzędne po
stacie nie pojawiają się później na scenie. Znamy 
wszyscy te przypadkowe aluzje na początku 
P.ierwszego aktu do Ciotki takiej a takiej lub do 
Nieznajomego spotkanego w pociągu. Wszyscy 
wiemy, że „przy okazji" które wprowadza tych 
ludzi, oznacza w rzeczywistości, że Nieznajomy 
z australijskim akcentem albo Wuj z komicznym 
hobby nie zostaliby nigdy wspomniani, gdyby 
nie mieli za chwilę zniknąć. Istotnie „przy oka
zji" jest ogólnie pewną oznaką, masońskim zna-

_.-. ..... .--·--· 
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kiem konwencjonalnej literatury, że wspomnia
na osoba okaże się główną postacią sztuki. Zna
my wszyscy banalny trik tego nieśmiałego du
cha straszącego pierwsze akty zarówno w Skry
bii, jak i na Broadway'u. Słynny dramaturg po
wiedział (prawdopodobnie udzielając zirytowa
nej odpowiedzi natrętowi chcącemu poznać se
krety rzemiosła), że jeśli w pierwszym akcie na 
ściani wisi strzelba, musi ona wystrzelić w osta
tnim akcie. Ale strzelby Gogola wiszą w powie
trzu i nie strzelają - w istocie urok jego aluzji 
polega dokładnie na tym, że nic z nich nie wyni
ka. ( ... ) 

Zarzuty skierowane przeciwko „Rewizorowi" 
przez oburzonych ludzi, którzy zobaczyli w tej 
sztuce zdradziecki atak na rosyjską „biurokra
cję" mi <;iły katastrofalny wpływ na Gogola. 
Można powiedzieć, że był to początkowy objaw 
manii prześladowczej, która pod różnymi posta
ciami dokuczała mu do samego końca życia . J e
go pozycja była dość ciekawa : osiągną ł sławę 

w jej najbardziej sensacyjnej formie. Dwór od
nosił się z aplauzem i prawie złośliwą wesołością 
do jeg~ s_ztuki. Za~ozumiali głupcy z wysokiej 
rangi S\nata urzędniczego tracili swą zarozu
miałość poruszając się niepewnie na parterowych 
fotefach teatru. Podejrzani krytycy wydzielali 
z siebie zatrudy jad. Natomiast krytycy, któ
rych opinia była coś warta wychwalali Gogola 
pod niebiosa za, jak sądzili, satyrę - wielką sa-

tyrę. Papularny dramaturg Kukolnik wzruszył 
ramionami i powiedział, że sztuka jest niczym 
więcej jak tylko głupią farsą. Młodzi ludzie po
wtarzali z zapałem jej najlepsze dowcipy i od
krywali Chlestakowów i Skwozknik-Dmucha
nowskich wśród własnych znajomych. Kto inny 
rozkoszowałby się tą atmosferą pochwały i skan
dalu. Puszkin pokazałby tylko zęby w uśmiechu 
i wrócił do nieukończonego rękopisu następnego 
dzieła. Gogol postąpił tak jak po fiasku debiutan
ckiego poematu „Hans Kiichelgarten" (wydane
go pod pseudonimem W. Ałow) - uciekł, a ra
czej wyśliznął się do obcych krajów, Zrobił tak
że co innego. Właściwie zrobił najgorszą rzecz, 
jaką mógł zrobić pisarz w tej sytuacji - zaczął 

drukować wyjaśnienia co do tych miejsc w sztu
ce, które albo uszły uwadze krytyków, albo zo
stały skierowane przeciwko niemu. Gogol będąc 
Gogolem i żyjąc w zwierciadlanym świecie miał 
talent do starannego planowania swych dzieł już 
po ich napisaniu i publikacji. Zastosował ten sy
stem również do „Rewizora". Dopisał on do sztu
ki rodzaj epilogu, w którym wyjaśniał, że praw
dziwy Rewizor, który zjawia się na końcu osta
tniego aktu to Sumienie Człowieka oraz że inne 
postacie to Namiętności naszych Dusz. Innymi 
słowy, miało się wierzyć , że groteskowi i sko
rumpowani urzędnicy prowincjonalni symboli
zowali Namiętności podczas gdy Rząd reprezen
tował wyższe sumienie. To wyjaśnienie wywo-



luje taki sam przygnębiający efekt jak jego póź
niejsze rozważania dotyczące spokrewnionych 
tematów - chyba, że uwierzymy, że nabierał on 
czytelnika - lub samego siebie. Mamy tu· do 
czynienia z niewiarygodnym faktem, niezrozu
mienia i wypaczenia sensu dzieła przez samego 
autora. To samo uczynił Gogol z „Martwymi du
szami". 
Był on dziwną , chorą istotą - i nie jestem pe

wien czy jego wyjaśnienie „Rewizora" nie jest 
w pewnym sensie oszustwem praktykowanym 
przez szaleńców. Trudno zgodzić się z myślą, że 
tym co tak bardzo przygnębiło Gogola w związ
ku z przyjęciem jego sztuki było to, że nie roz
poznano w nim proroka, nauczyciela, człowieka 
kochającego ludzkość, dającego ludzkości ciepło 

dla jej własnego dobra. 
W sztuce nie ma cienia dydaktyki i jest nie do. 

poj~cia, aby sam autor nie był tego świadom, ale 
jak powiadam znajdował on przedziwne wyobra
żenia w swych książkach, długo po ich napi
saniu. Z drugiej strony ten rodzaj lekcji, który 
krytycy - zupełnie błędnie - odkryli w sztuce 
a więc krytyka społeczna i nieomal rewolucyjna, 
był wysoce niesmaczny dla Gogola. Mógł się on 
obawiać, że Dwór zmieni nagle swój dostojny 
lecz chwiejny stosunek z powodu zbyt gwałtow
nych pochwał w kręgach radykalnych i zbyt 
gwałtownym potępieniem w kręgach reakcyj
nych - i w ten sposób przerwie przedstawienia 

i czerpany z nich zysk (i być może przyszłą ren
tę). Mógł on przewidywać, że jego kariera lite
racka w Rosji zostanie przerwana w przyszłych 
latach przez czujnych cenzorów. Mógł być rów
nież wstrząśnięty i urażony przez fakt, że ludzie, 
których uznawał za dobrych Chrześcijan (cho
ciaż temat „dobry Chrześcijanin" w swej pełnej 
formie miał pojawić się później) i dobrych urzę
dników (co miało stać się synonimem tych pier
wszych) - byli zmartwieni i wzburzeni tym, co 
nazywali „prostacką i trywialną farsą". Ale naj
bardziej dręczyła go świadomość tego, że mówiły 
o nim tysiące ludzi, a on nie mógł tego słyszeć, 
nie wspominając już o kontrolowaniu. Brzęcze
nie, które do niego dochodziło było złowieszcze 
i potworne, ponieważ było brzęczeniem. Wyda
wało mu się, że poklepywania po plecach, które 
otrzymywał wzbudzały ironiczną drwinę skiero
waną przeciwko ludziom, których poważał, 
a więc i przeciwko niemu. Zainteresowanie, któ
re budził wydawało się współżyć z ciemnymi 
podstępami nieogarniętym niebezpieczeń

stwem.( ... ) 
Z ponurego spojrzenia Gogola na swą własną 

popularność wypływa coś, co ma związek z tą 
złowieszczą i prawie kosmiczną pantomimą. 
Wyobrażał on sobie wrogą Rosję skradającą się 
i szepczącą za jego plecami oraz próbującą go 
zniszczyć zarówno za pomocą zarzutów jak i po
chwał skierowanych pod adresem jego sztuki. 
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W czerwcu 1836 roku Gogol wyjechał na Za
chód. Krąży pogłoska, że w przeddzień jego wy
jazdu odwiedził go Puszkin, którego Gogol nie 
miał już nigdy więcej ujrzeć i który spędził 
z nim całą noc przetrząsając rękopisy i czytając 
początek „Martwych dusz" napisanych już 

w pierwszym szkicu. Ten obrazek sprawia przy
jemność - zbyt dużą, aby był prawdziwy. Go
golowi w następnych latach bardzo zależało, aby 
ludzie wierzyli, że wszystko, co napisał przed ro
kiem 1837 to znaczy przed śmiercią Puszkina, 
wywodziło się bezpośrednio z sugestii i wpływu 
poety. Ponieważ jednak twórczość Gogola jest 
bardzo odległa od twórcz~ści Puszkina oraz po
nieważ Puszkin miał inne problemy niż prowa
dzenie pióra swego literackiego przyjaciela, ta 
informacja tak gorliwie podsuwana przez same
go Gogola nie wydaje się być warta głębszych 
rozważań. Samotna świeca oświetlająca scenę 

o północy może zgasnąć bez żadnych wyrzutów 
z naszej strony. 

Bardziej prawdopodobne jest, że Gogol wyje
chał za granicę nie żegnając się w ogóle z przy
jaciółmi. Wiemy z jego listu, że nie pożegnał się 
nawet z Żukowskim, z którym był w znacznie 
bliższych stosunkach niż z Puszkinem. 

Vladimir Nabokov 

Fragmenty z ksia i ki 
V. Nabokova „Ntkolay Gogol" 

przełożyła Maria Sulek 

•REWJZORc 

U wagi wstępne dla tych, 
którzy chcieliby grać jak należy „Rewizora" 

Najbardziej należy obawiać się popadnięcia 

w karykaturę. Nie powinno być niczego przesa
dnego lub trywialnego, nawet w poślednich ro
lach. Aktor winien szczególnie starać się być 

skromniejszym, prostszym i szlachetniejszym, 
niż w istocie jest ta postać, którą przedstawia. 
Im mniej aktor będzie myśleć o tym, by śmie
szyć i być śmiesznym, tym bardziej ujawni się 
komizm zawarty w jego roli. Komizm ujawni się 
samoistnie właśnie w owej powadze, z jaką każ
da z osób występujących w komedii, zajęta jest 
swoją sprawą. Wszyscy oni przejęci sq swoimi 
sprawami gorączkowo, z zaaferowaniem, a na
w et żarliwością, jakby to bylo najważniejsz? za
danie ich życia. Tylko widz spostrzega z boku 
miałkość tych zabiegów. Ale oni sami wcale nie 
żartują i nie zastanawiają się 71ad tym, że ktoś 
się z nich śmieje . Mądry aktor zanim zajmie się 
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drobnymi zewnętrznymi dziwactwami i osobli
wościami swej roli, powinien starać się zrozu
mieć jej ogólnoludzki wydźwięk ... powinien za
stanowić się po co rola ta została napisana, po
winien poznać główną i zasadniczą troskę każ
dej postaci, ów niepokój, który dominuje w jej 
życiu, stanowi stały przedmiot jej myśli -
wieczny gwóźdź, tkwiący w głowie. 

Zrozumiawszy, jaki jes't główny problem po
staci, aktor musi z taką silą wchłonąć ją w sie
bie, by myśli i dążenia postaci przyswoić sobiE 
tak, aby zadomowiły się w jego głowie w czasiE 
trwania sztuki. Aktor nie powinien troszczyć się 
o poszczególne sceny i drobiazgi, same wyjdą 
trafnie i udatnie, jeśli tylko artysta nie zapomni 
ani na chwilę o „gwoździu", który tkwi w głowie 
bohatera. Wszystkie te drobiazgi i szczegóły, 
którymi szczęśliwie umie się aktor posługiwać, 
który wprawdzie potrafi naśladować chód i po
ruszanie się, ale 'nie potrafi stworzyć pełnej roli, 
sq więc niczym więcej jak farbami, które należy 
kłaść dopiero wówczas, gdy rysunek wykonany 
jest prawidłowo. Są one suknią i ciałem roli, ale 
nie jej duszą. Tak więc należy najpierw u.chwy
cić właśnie ewą duszę, a nie jej odzienie. („.) 

Mikołaj Gogol 

NAJBLIZSZA PREMIERA! 
Rysmd Marek Groński 
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Piotr Iwanowicz Dobczyński l 
Piotr Iwanowicz Babczyński J obywatele 

Iwan Aleksandrowicz Chlestakow, urzędnik z Petersburga 
Osip, jego służący 

IwanŁazariewicz Rastakowski byli urzędmc.y, wybitni 
Fiodor Andriejewicz Lulukow ł . . . . 
Stiepan Iwanowicz Korobkin obywatele miasta N. N. 

Stiepan Iljicz Uchowiortow, komisarz policji 

Swistunow l 
Pugowicyn . . 

Dierżymorda rewirowi 
Knut 
Abdulin, kupiec 

Kupiec 
Zona Chłopowa 

Fiewronia Pietrowna Poszlopkina, żona ślusarza 
Wdowa po podoficerze 

Zona Korobkina 
Miszka, służący horodniczego 

Służący w zajeździe 
· Zandarm 

Piotr Piotrowicz Poczeczujew 
W arwa.ra Aleksandrowna Poczeczu3ewa 

Irina Iwanowna Pantielejewa 
Tatiana Grigorjewna Lulukop;a 

Goście na batu 

Jerzy Trela , 

Jerzy Radziwiłowicz 
Zbigniew Szpecht 
Roman Stankiewicz 
Jan Korwin-Kochanowski 
Jerzy Binczycki, H enryk-Majcłrerek-
Edward Dobrzański 
Stanisław. Gronko.wski 
Jan/ Krzyżanowski, Piotr Skiba 
Tadeusz Huk, Jan-K-'f'.zyżanowski 
Marcin Sosnowski 
Adam Romanowski 
*** 
*** 
Andrzej Buszewicz 
leszek Swigoń 
Danuta Maksymowicz 
Ewa Kolasińska 
Ewa Ciepiela 
Margita Dukiet 
W ieslaw Wójcik 
Mieczysław Grąbka 
Edward Wnuk 
Piotr Skiba, -.. '' '' 
Hanna Smólska 
Wanda Kruszewska 
Elżbieta W illówna 
~· * * 

SCENOGRAFIA: REŻYSERIA: MUZYKA: 

Kazimierz Wiśniak Jerzy Jarocki Stanisław Radwan 
UKŁAD TAŃCA; ZOFIA WIĘCŁAWÓWNA 

ASYSTENCI REŻYSERA: EWA MARKOWSKA (PWST), JAN KRZYŻANOWSKI, MARCIN SOSNOWSKI 
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Inspicjent 
Sufler 

- pracownia krawiecka damska 
- pracownia krawiecka męska 

- pracownia malarska 
- pracownia stolarska 
- pracownia ślusanka 

- pracownia perukarska-fryzjerska 
nakrycia gtowy 

Obuwie 
Gt. elektryk 

Akustycy 
Brygadier sceny 

Kterown* techntczny 
ORGANIZATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

PREMIERA W STARYM TEATRZE 

Katarzyna Kwaśntewska 
Mlchaltna Starczyk 

Marta Zuska 
Józef Kania, Zdzisław szewczyk 
Jan Sliwiński 
Edward Wróbel 
Franctszek Matek 
Tadeusz Domtczek 
Haltna Pazderska 
„Gromada" Kraków 
Leszek Malik 
Andrzej Kaczmarczyk, Teofil Robak 
Brontstaw Nawrot 
Witold Borkowski 
LESZEK BARANOWSKI 
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PREMIERA 
DIARIUSZ •VZIAL•Y 

28 listopad-a 1980 r. STAREGO TEATRU. 

Ostatnie numery Diariusza muzealnego poświęciliśmy wielkiej polskiej aktorce Helenie Modrzejewskiej. 
Chcielibyśmy w naszych zapiskach przypomnieć widzom dzisiejszego Starego Teatru także partnerów Pani 
Heleny. Tych, z którymi grywała najczęściej, a dodajmy, byli to aktorzy pierwszorzędni: Bolesław Leszczyń
ski, Fel i k s Benda, Bolesław Ładnowski, Wincenty Rapacki. Za każdym z tych nazwisk stoją wspaniałe role 
i kolorowe sylwetki teatru polskiego. Chcielibyśmy nie t ylko pokazać ich w naszym Diariuszu, ale także przed
stawić godnie w przyszłym muzeum Starego Teatru. „W pewnej rozmowie Rapacki miał powiedzieć: Pamiętaj
cie, że przede wszystkim bylem aktorem - wysuwając tę dziedzinę pracy na pierwszy plan i pragnąc, aby 
ona właśnie stanowiła tytuł do sławy i wdzięcznej pamięci potomnych. Tak też było w rzeczywistości. Na
leżne miejsce, jaki e mu bezsprzecznie przysługuje w dziejach polskiego teatru, zawdzięcza przede wszystkim 
twórczości aktorskiej, którą dopełniały jedynie inne czynności, jak: reżyseria, praca pedagogiczna, drama
topisarstwo, historia teatru." (Ryszard Górski - „Wincenty Rapacki", PIW 1960). 
Mamy bardzo skromny wybór fotografii Wincentego Rapackiego, bo o nim dzisiaj będzie mowa. Zwracamy 
się przeto do Prześwietnej Publiczności z prośbą o przeszukanie swych szuflad i albumów, może znajdzie się 
u Państwa wśród domowych fotografii oryginalna podobizna tego „aktora o stu twarzach", lub jakiś drobiazg 
z nim związany. 
Niżej przedstawiamy kolekcję ról Wincentego Rapackiego w mistrzowskiej charakteryzacji. Prawie wszystkie 
te role grał w naszym teatrze, w każdej był inny, każdą sam stylizowqł, wymyślał siebie, ale także był do
skonałym partnerem dla tytułowych postaci 'kobiecych. Urodził się w tym samym roku co Helena Modrzejew
ska (1840). Po wielu tarapatach życiowych od 1859 roku uczył się w warszawskiej Szkole Dramatycznej. 
Z początku nie wróżono mu osiągnięcia czegokolwiek w zawodzie aktorskim, podobnie jak wielu innym, póź
niej sławnym aktorom. Po licznych próbach wybicia się w różnych zespołach teatralnych, dopiero we Lwo
wie, w r. 1863 uzyskał uznanie publiczności i krytyki. W Krakowie wystąpił po raz pierwszy w r. 1865 w roli 
Rejenta w „Zemście" Fredry. I potem posypały się ro!e, zaczęła się kariera i nastąpiło wejście w wyższe sfe- ~ ..... ~----~--~----
ry towarzyskie Krakowa. Pozostawał w bliskich stosunkach z takimi ludźmi jak: Szujski, Estreicher, Kraszew-
ski, Bałucki czy Matejko, któremu pozował nawet do kilku obrazów. Jak zwykle bywa w przypadku wy-
bitnych urtysiów, burzliwe było życie także Wincentego Rapackiego, ale przede w szystkim obejrzyjmy czego .dokonał: „Najbardziej charaktery
styczną cechą jego aktorstwa była wówczas zewnętrzna charakter-ust:yka postaci, tak urozmaicona, że według opinii prasy często nie można by go 
na sceni e rozpoznać, gdyby nie afisz. Był on pierwszym polskim aktorem, który- tak wielką wagę przywiązywał do charakteryzacji. Jak świadczy 
Bałucki: „ sam komponował podgardla tłuściochów, watówki najrozmaitszych kształtów, nawet peruki sam sobie do różnych ról fabrykował". 
(„.) eksponował brzydotę fizyczną i moralną, nie cofając się nawet w swojej grze przed uwydatnieniem cech zwierzęcych. („.) Dużą wagę przy
wiązywał do cec.h, które wyrabia w człowieku środowisko i starannie zaznaczał je obmyślając dla swoich postaci odpowiedni strój, wymowę, za
chowanie. (.„) . W ostatnim okresie życia powszechnie uznawany już za wielkiego aktora Rapacki wyrobił sobie wyjątkowy autorytet w teatrze 
polskim, w r. 1919 mianowany pierwszym członkiem honorowym Związku Artystów Scen Polskich." (Słownik biograficzny teatru polskiego 
1765-1965, PWN 1973). 

KSIĄŻĘ RADZIWIŁŁ PANIE KOCHANKU 
.,Panie Kochanku" J. [, Kraszewski 

KRÓL FILIP 

LEONIDAS V AUCLIN 
„Safanduły" V Sardou 

URIEL AKOSTA 
„Uriel Akosta" K. Gutzkow 

I Opr. Krystyna Sple11el j 

ŁATKA 
„Dożywocie" A. Fredro 

JAN GAUTHIER HONORIUSZ BELIAMES JAN MAUPRAT 
„Don Carlos" F . Schiller „Pamiętniki szatana" E. Arago i P. Vermond „Na łasce zięcia" T. Barriere i L . Thlboust „Rodzina zbójców Mauprat" G. Sand 

LUCJAN CAUSSADE COURTINE 
„Nasi najserdeczniejsi" V. Sardou „Małe ręce" E. Labiche i E. Martin 

BARTŁOMIEJ WILCZURA 
„Szlachectwo duszy" J. Chęciński 

JAN ZRZĘDA 
„Zrzędność i przekora" A. Fredro 


