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„Nie ma tak nieprzystojnej rzeczy, kt6-
ra wyrażona przyzwoitymi słowami nie 
dałaby si.ę słuchać bez zgorszenia. 

Pióro moje powinno 1nieć przynajrnniej 
tyle swobody co pędzel malarza, któremu 
pozwalamy przedstawiać Chryst-usa jako 
niężczyznę, a Ewę jako kobietę". 

GIOVANNI BOCCACCIO 

MIECZYSŁAW BRAHMER 

ZASZCZYTNE MIEJSCE 

Dano Boccacciowi miejsce zaszczytn 
i zasłużone pośród wielkich klasyków: 
mdstrz noweli, niepospolity architekt pro
zy - tymi i innymi napisami okryła wstę
gi j go wieńców historia literatury. Ale 
spoza tego pomnika wyłaniał się za wsze 
mniej dostojny i kpiąco spozierający o
bowtór - wytrawny narrator przygód ero
tycznych, wokoło którego skupiała się 

znacznie liczniejsza gromada pełnych u
znanfa wielbicieli. Między Panteonem a za
ułkiem wieczornych schadzek gubił ię p 
trosze prawdziwy autor „Dekameronu' . 

Rozpowszechnione i uporrczywe kier -
wanie uwagi na zmysłową barwę opowj e
ści Boccaccia przesłaniało po bi~ żnym czy
telnikom inne, równie istotne ry y t go 
pisarza. Ale nagości, prężące j · ę swobod
nie w niemalże ren sansowym już ł ń u, 
nie plamią pożądliwe spojrzenia starców 
czatujących na Zuzannę (ileż to razy po
stać jej powracać będzie w po~ji i ma
laTStwie Odrodzenia!). Przy tym r eklamo
wa opaska książk,i „gorszącej" musfała 

z biegiem lat mocno wyblaknąć. Rekordy 
rotyczine, o których mówią mnogie -

przyznajmy - ustępy „Dekameronu", 
a mówią najczęściej z tym śmiechem uzna
nia, jaki towarzyszy wszelkim objawom 
1 udzki j pra wn ś i, r ekmdy t ł ,w m 
dreszczyków i sensacji mogą się dziś wy
dać naiwne i pozbawi n wyrafinowania: 
są jak wi jski ra'Zowi c, któremu znaw a 
prawdziwy rad będzie , ale który ni połe

ch podniebi n i.a hci w go wymyślny h 
doznań. Czy może więc i pod innymi 
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względami ta starn książka z;wietrzała, jak 
podniecające ongiś wonności z gotowalni 
prababki? Cóż każe pamiętać o niej, prze
drukowywać ją nie tylko we Włoszech, 
zajmować się nią w ponawianych raz po 
raz studiach krytycznych? 

Wysoki kunszt narracji; umiejętność ze
spalania człowieka z otoczeniem; trafność 
i osiZczędność założeń psychologicznych, 
potrącanych dyskretnie; nieprzeciętna 

Żdolność syntetycznego spojrzenia, umie
jąca wydobyć rys najbardziej istotny i na 
nim poprzestać; powiązanie realizmu 
przedstawienia ze stylem niekiedy reto
rycznym, ale nabierającym swoistej plasty
ki dzięki szczegółom konkretnym, osadzo
nym w misternie tkanej siatce zdań - oto 
parę cech Boccaccia, które i dziś każą w 
nim uznać pisarza znakomitego, i to z tym 
większym przekonaniem, im dojrzalsza 
jest nasza umiejętność obcowania ze starą 
k iążką. 

Zapewne, nie jest to książka z rzędu 

owych wiernych towanzyszek, które nie 
odstępują nas w złej czy dobrej doli, nie 
zadziwia ' mzpiętośoią zagadnień, jakie 
przed nami odsłania, nie wiedzie na sa
motne szlaki myśli oswojonej ze szczyta
mi, nie mieści w sobie ogromu go;rzikiej 
i krzepiącej wiedzy o człowieku. Nie po
stawimy jej pew:nie tuż obok Montaigne'a 
czy Pascala, Szekspira czy Balzaca, Goe
thego i Tołstoja, Dantego i Cervantesa. 
Ale przyrodzoną jej strefą pozostanie ła
godny kraj obraz wzgórz toskańskich, bu
dzący zaufanie do mądrości natury, opa
trzony wszędzie znakiem twórczego wy
siłku człowieka, gdzie dowcip ~ śmiech 
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krążą wśród dobrej kompanii jak wino, 
a zmysłowe piękno w słońcu zanurzonego 
ś,wiata pozwala zapomnieć o mrocznych 
głębfoch nocy. 

ZDZISŁAW WRÓBEL 

„DEKAMERON" PO SZEŚCIU 
WIEKACH 

Któż z nas nie czytał „Dekameronu"'! Te dwa 
grube tomy, wznawiane co parę lat, znajdziemy 
w każdej bibliotece publicznej i w wielu biblio
teczkach prywatnych, przeważnie w szafkach 
zamkniętych na klucz, by nie dostały się w nie
powołane ręce. Kiedy ma się kilkanaście lat, tę 
zakazaną lekturę kartkuje się z wypiekami na 
twarzy, szuka j ąc przede wszystkim scen kończą
cych się w łóżku. Ale dopiero w wieku dojrza
łym, przy spokojnym czytaniu wolnym od mło
dzieńczych emocji, można docenić przepyszny 
humor, demaskatorską satyrę i kunszt literacki 
najlepszych opowiadat'l tego arcydzieła świato

wej nowelis tyki. O autorze nowel, jego życiu 

i innych utworach literackich przeciętny polski 
czytelnik v ie jednak na o ł niewiele. 

Giovanni Boccaccio urodził się w r. 1313, 
a zmarł w i; ieku 62 lat w r. 1375, za rok ob
chodzić więc będziemy 600-lecie jego śmierci. 

Był o 11 lat młodszy od Petrarki, a prawie o pół 
w ieku od urodzonego w 1265 r. Dantego. 
Żył w czasach, kiedy dopiero zaczynały kieł

kować myśli i ujawniać się postawy, które mia
ły doprowadzić do rewolucji poglądów i oby
czajów, jaką przyniósł wiek następny - okres 
renesansu. W rozdrobnionych Włoszech zaczęły 
się chylić do upadku miejskie komuny demokra
tyczne, rosły natomiast wpływy lokalnych si
gniorii, wokół których powstają pat'istwa tery
torialne o strukturze monarchistycznej (Medio
lan, Werona, Turyn) lub republikańskiej (Flo
rencja, Wenecja). Maleje znaczenie Rzymtl po 
przeni sieniu się papieży do Avignonu, rozkwi-
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tają zaś miasta, w których powstały nowe uni
wersytety: Florencja, Siena i Perugia. Zwłaszcza 
Florencja staje się już teraz jednym z najwięk
szych ośrodków kulturalnych Włoch i zachowa 
tę supremację przez cały wiek następny, pod 
rządami Medyceuszów. 

Podobnie jak Dante i Petrarka - Boccacci -· 
j · t Toskańczykiem, synem flor nckiego kupca. 
Przyszedł jednak na świat przypuszczalnie w 
po. iadłości ojca w Certaldo, w pobliżu Florencji, 
a być może w Paryżu, dokąd ojciec przyjeżdżał 
w sprawach handlowych , co wydaje się bardzie j 
prawdopodobne, jako że był owocem nieślubne

go związku ojca z paryżanką. W każdym razi 
już jako małe dziecko wrócił do Florencji i tu
taj sposobił się do kontynuowania ojcowski j 
profesji studiując handel i prawo. Nie pr zeja
wiał wszakże najmniejszego zainteresowania ani 
w jednym ani w drugim kierunku, pasjonowała 
go natomiast literatura antyczna. Studiom ksiąg 
dawnych autorów rzymskich poświęcał wszyst
kie wolne chwile. 

Gdy miał 15 lat, ojciec wysłał go do Neapolu. 
Nie wiemy czy na dalsze nauki czy raczej dla 
prowadzenia kupieckich interesów, jedno jest 
pewne, że po jakimś czasie znalazł się tam w 
gronie poetów, artystów i uczonych skupiony h 
wok ł dworu króla Roberta, szczodrego protek
tora wszelkich sztuk i nauk. Tu właśnie w opar
ciu o tudia starożytnych filozofó w i pi arzy za-
z~ły si tworzyć zalążki kultury humanistycz

n ~ j, k tóra w ciągu następnych kilkudziesięciu 

lat miała ogarnąć r sztę Włoch, a p · źniej pod 
bi'· całą Eur pę. 

Młody Boccaccio bywał na królewskim d wo
rze, wiódł żywot bujny i wesoły i zaczął piaa ć 
w iersze, poematy, a z czasem coraz bardziej wy
szukane literacko utwory nawiązujące do antycz
nych i rodzimych wzorów. Podobnie jak jego 
wielcy poprzednicy i mistrzowie Dante i Petrar
ka i on znalazł swoją muzę. W wielką sobotę 

1336 r. spotyka 23-letni Boccaccio w koście! 

San Lorenzo w Neapolu Marię d'Aquino, nie
ślubną córkę króla Roberta . i zakochuje się w 
niej od pierwszego wejrzenia. Pomimo przepaści 
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dzielącej kupieckiego syna od neapolitańskiej 

księżniczki udaje mu się pozyskać jej wzajem
ność. Ich związek trwał trzy lata. Ku rozpaczy 
ciągle zakochanego poety królewska córa porzu
ciła go dla innego kochanka. 

Niebawem spotyka go nowy cios. Bankructwo 
banku Bardich, na którego usługach pozostawał 
jego ojciec, podcina podstawy dobrobytu całej 

rodziny; wezwany przez ojca Giovanni musi po
rzucić królewski dwór i wracać do Florencji. 
Bi! rze tutaj żywy udział w życiu politycznym 
wypełniając różne poruczenia rządzącej partii 
g welfów, sporo podróżuje i oczywiście .pisze no
we utwory, w których odbija się nostalgia po 
zczęśliwej neapolitańskiej młodości. 

W roku 1348 przeżywa we Florencji straszliwą 
zarazę, która spustoszyła wówczas całe Włochy 

i znaczną część Europy. W tym czasie zaczyna 
pisać pierwsze nowele „Dekameronu" dzieła 

które zapewniło mu nieśmiertelność. Najpier V.: 
publikuje pierwsze 30 nowel, a około roku 1353 
całość. 

Ważnym wydarzeniem w życiu Boccaccia staj 
się zetknięcie z Petrarką , dla którego żywił po
dziw od wczesnej młodości. W czasie trzydnio
wego pobytu mistrza we Florencji w r. 1350 
autor „Dekameronu" towarzyszy mu nieustan
ni e, gdy tamten zajmuje się swoją pracą, prze
pisuje jego wiersze, a wieczorami obaj pisarz 
znajdują wytchnienie w literackich dysputach . 
Zadzierzgnięta wówczas przyjaźń zacieśni się 

przy następnych spotkaniach i znajdzie równi ż 

wyraz w korespondencji przyjaciół. 

Na ostatnie lata życia Boccaccia rzuciła ci ii 
wizyta tajemniczego mnicha wiosną 1362 r. Po
wołując się na przedśmiertną wizję zmarłego w 
tym czasie ascetycznego mnicha sieneńskiego 

Pietro Petroni, straszy on pisarza piekielnymi 
mękami, jeżeli nie porzuci swego płochego za
jęcia. Znękany cttorobami Boccaccio do tego 
stopnia przejął się pogróżkami fanatyka, że go
tów był spalić wszystkie manuskrypty i wyrzec 
się całej swojej twórczości. p'owstrzymał go 
wprawdzie przed tym bardziej zrównoważony 

Petrarka, ale do pracy literackiej załamany pi-
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sarz JUZ więcej nie wrócił. Odtąd ograniczył się 
wyłącznie do studiów naukowych; pisał uczone 
księgi po łacinie i prowadził wykłady na temat 
„Boskiej komedii" Dantego. Zmarł w r. 1375 w 
rodzinnym Certaldo w półtora roku po śmierci 
swego przyjaciela Petrarki, który zapisał mu w 
te tamencie swą suknię futrem podbitą. 

Oprócz „Dekameronu" i drobnych utworów 
rymowanych pozostawił Boccaccio 7 powieści 

wierszem i prozą opiewających przeważnie dzie
je miłości kochanków, których pierwowzory 
i imiona zaczerpnął z mitologii i literatury an
tycznej. Nasycił te utwory współczesnymi alu
zjami i reminiscencjami, nierzadko natury auto
biograficznej. świadczą one o sporym oczytaniu 
i erudycji tkwiącego w ówczesnym nurcie życia 
literackiego młodego pisarza, ale noszą wyraźnie 
charakter wtórny i nie dorównują dziełom Dan
tego ani Petrarki. 

Z okresu neapolitańskiego pochodzą „Filo
colo" - powieść prozą o miłości Floria i Bian
cofiory, „Filostrato" - poemat o niewiernej mi
łości Troilusa syna Priama do Chryzejdy oraz 
„Teseida" - poemat opowiadający o wojnie Te
seusza z Amazonkami i o współza\vodnictwie 

dwóch młodych Teban o wdzięki królowej Ama
zonek. 

W utworach napisanych we Florencji widać 
już inne, bardziej dojrzałe spojrzenie na sprawy 
miłości, ich poziom jest jednak bardzo nierówny. 
Bez wątpienia słabsze są opowieści o charakte
rze symbolicznym i dydaktycznej wymowie. Opo
wieści o nimfach z Fiesole górują nad opowie
ściami o nimfach z Ameto i „Wizją miłosną". 

Najbardziej współczesna i nowatorska jest 
wszakże „Fiammetta", spowiedź porzuconej ko
chanki, w której krytycy dopatrują się odwró
conej sytuacji opuszczonego przez Marię d'Aqui
no Boccaccia. Wnikliwa analiza psychiki kobie
cej, jakiej dokonuje tutaj pisarz, zapowiada póź
niejszą powieść psychologiczn~. 

Napisany już po „Dekameronie" „Kruk czyli 
labirynt miloścf' to ostra i zjadliwa satyra na 
kobiety, będąca swego rodzaju zemstą na pew
nej florenc_kiej wdowie, która wzgardziła mi
łością podstarzałego uwodziciela. 

t 
l 

Taniec z okresu renesansu 

Żaden z tych utworów, sprawnych literacko 
w świetle Ó\vczesnych wyma gail nie zape'vvniłby 

autorowi tego miejsca, jakie zajął w historii 
światowej literatury, gdyby nie napisał „Deka
meronu' , książki o znacznie mniejszych ambi
cjach artystycznych, nie należącej do żadnego 
z gatunków, jakim przystało się zajmować uzna
nym poetom. Trudno zaprzeczyć, że „Dekame
ron ' za dzięcza w dużym stopniu swą popular
ność i sławę śmiałym opisom przygód miłosnych. 
Posiada jednak również wiele innych walorów, 
które sprawiły, że trafił do wszystkich podręcz
ników historii literatury. 

Forma, jaką nadał Boccaccio swemu zbiorowi 
1 OO nowel opowiadanych w ciągu 1 O dni przez 
1 O osób nie jest jego własnym odkryciem. Znany 
był w tym czasie we Włoszech anonimowy zbiór 
opowiadań „ N oveWno", nie mógł on również nie 
słyszeć o arabskich ,,Opowieściach z t'Ysiąca 

i jednej nocy" . Istniały wiele wieków wcześniej 
podobne nowele hinduskie - Panczatantra i per
skie - Tuti-Name. Autor „Dekameronu" chęt

nie zres ztą ięga do historyjek znanych z lektu
ry czy też za ły zanych. otrafi im j dnak na
dać bardzie j wyszukany k ztałt artystyczny, 
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przenosi je na grunt włoski, wzbogaca r ealiami 
ówczesnego życia Florencji i innych miast wło
sk ich. 

W zależności od tematyki i formy opowiada
nia „Dekameronu" można podzielić na kilka 
grup. Książka zaczyna się od krótkich nowelek 
których puentę stanowi celna odpowiedź lub 
oparte są na dowcipnej przypowieści (I i VI 
dzień ) , kończy zaś opowieściami o niezwykłych 
cnotach i głębokich porywach duszy (X dzień) . 

Część historyjek II i V dnia opowiada o dziw
nych zmiennościach losu i nieprawdopodobnych 
przeciwieństwach, jakie muszą przezwycięży 

ich bohaterowie, by w końcu połączyć się z cu-
• dem odnalezionymi krewnymi. Podobne motywy 

powtarzały się później często w komediach w 
XVI i XVI! wieku. Następna grupa to opowia
dania o bufonadach, oszustwach i wyczynach róż
ny h spryciarzy, hulaków, kpiarzy. Jest w nich 
sporo celnych obserwacji obyczajowych i swoi
stego, plebejskiego humoru. 

Największą wartość literacką i najostrzejszy 
wydźwięk społeczny mają wszakże opowiadania, 
które moglibyśmy określić jako antyklerykalne 
oraz opowiadania erotyczne. Z niezwykłą na owe 
zasy odwagą pisarz demaskuje w nich obłudę, 
przewrotność i dwulicowość mnichów i księży , 

ujawnia nierówności majątkowe będące przy
czyną zakłamania w życiu małżeńskim. Z dru
gie j strony chrześcijańskim ideałom ascezy i w y 
rzeczeń w życiu doczesnym w imię szczęś ia 
w i kuistego przeciwstawia radość życia , pochwa
łę wesołej zabawy i miłości zmysło\ ej, która 
j .s t naj wyższym moralnym pr awem. Jego bro
nią jest pogodny humor, dobroduszna kpina , 
dwuznaczna aluzja. W ten sam sposób, z dystan-

m i humorem mówi również o sprawach ero
tycznych. Nie nazywa rzeczy po imieniu, daleki 
jest od brutalnego ekshibicjonizmu, nie używa 
wulgarnych wyrazów . Wyobraźni czytelnika pod
suwa przenośnię: słowika , diabła i piekło, żagle 
pod którymi płyną i mile jakie przejechali ko
chankowie. Staje zawsze po stronie miłości 

i młodości, po stronie młodych żon zaniedbywa
nych przez starych i nieczułych mężów, po stro
nie odważnych kochanków, którzy przezwycię-
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żają wszelkie przeszkody, by osiągnąć swój cel. 
P rzemiany obyczaj owe zachod zące w naszych 

czasach sprawiają, że książka ta nie gorszy nas 
już tak jak dawniej. Prostota, naturalność, rów
ność w stosunkach obu płci stają się coraz bar
dziej normalnym zjawiskiem, zwłaszcza w mło

dym pokoleniu. Dlatego wydaje się , że , Deka
·meron'' warto również pokazać na scenie że 

uro ze opov iastki Bocca cia mogą nie t Iko ' do
starczy' w idzowi wesołej zabaw , 1 cz powinny 
r wnież skłonić go do zastano\ ienia nad p w
nymi pr oblemami natur y moralnej . 

W sp ktaklu na z m znalazło się siedem no
w lek, k tórych tematem - podobnie jak w więk

szości opowiadań „Dekameronu." - są przygody 
miłosne. Pokazują one różne rodzaje miłości 

i rozmaite fortele, przy pomocy których zako
chani osiągają spełnienie swoich pragnień. Są 

wśród nich opowiadania posiadające te wszyst
kie walory prozy Boccaccia, o jakich była m o a 
wyżej. Nadając tym tekstom formę sceniczną 

tłumacz i adaptator starał się zachowa maksy
malną wierność w stosunku do oryginału, odda 
specyficzny klimat tej prozy unikając wszakż 

sztucznej archaizacji, która mogła by zaszkodzi ć 

płynności i zwartości dialogów. 

Boccaccio przeplata swoje opowiadania n iło
snymi kanconami. Nasunęło to pomysł, by p' j ś" 
w ślady autora i \vprowadz ić je również na s c
nę. Okazało się jednak, że jego sentym ntalna , 

worska liryka tak bardzo odbiega od jędrn .j , 

zmysłowej prozy, że rozbiłab stylistyczn ą jed
norodność spektaklu. I tutaj przyszedł z pomocą 
Villon, młodszy wprawdzie od Boccaccia o cały 

wi k, ale jakże bliski duchem i temperamentem 
pełnemu \ igor u Toskańczykowi, odważny, nie 
liczący s ię z żadnymi autory tetami i św iętościa

mi hulaka i straceniec. J go ballady tak si dzą 
w opowiadania h Boccaccia, jakby były s pec jal
nie do nich dopisane. Heżyser dorzucił do tego 
jeszcze kilka ballad Hoberta Burnsa , szkockiego 
piewcy ludowej swobod i zapamiętałego wroga 
purytańskiego despotyzmu. I oto cały nasz „De
k.ameron". Dedykujemy go tym wszystkim, któ
rzy nie boją ię razem z nami kpić z r zeczy, 
jakie jedynie na kpinę i śmiech zasługują . 
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LUCAS DUBRETON 

URODA KOBIET FLORENCKICH 

Już Boccaccio miał swój pogląd na urodę ko
b iecą : dość duża głowa , brwi tworzące nie dwa 
łuki, l cz j edną linię ciągłą , nos trochę orli, pierś 
obfita, biała ręka pięknie odbija j ąca na tle pur
purow ego płaszcza , czoło trome (nie wypukłe 
jak to lubiano da niej) , oczy brązowe o kształ~ 
cie migdała, a wyr azie poważnym lub żywym, 
nawet sz lmovv kim, sz ' ja toczona stópka drob
na. 

Florencka piękność 

Ale w wieku XVI zakasował Boccaccia inny 
Toskańczyk, który s ta je s ię prawdzh~rym teore
tykiem piękności: Agnolo F ir nzuola (1493-1545). 
Usunąvlszy się do Prato ten eks-benedyktyn 
„natchniony uśmiechem i wdziękiem kobiet tej 
okolicy ' - pisze rozprawę o miłości i piękności 
stara się określić: j j zasad , sformułować defi~ 
nicje, które czynią z jego dz ieła coś w rodzaju 
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podręcznika estetyki. Książka ta odgrywa ważną 
rolę w życiu codziennym parl. florenckich. 

Wedle Firenzuoli, urok jest wrodzonym kobie
tom darem poruszania się, zachowania i działa
nia w zgodzie z otoczeniem; wdzięk to coś nie
określonego, jakieś światło, które na mocy ta
jemnego przywileju rodzi się ze zharmonizowa
nych z sobą właściwości danej istoty. 

Oto zaś znamiona piękności zarówno oblicza, 
jak ciała: włosy blond z odcieniem złotawym , 

wpadającym w brunatny (kolor blond króluje 
w tej epoce; otrzymać go można sztucznie, we
necjanki są w tej dziedzinie mistrzyniami). Cera 
połyskli\va, a nie matowa. Brwi gęste w środku, 
cieńsze ku uszom i nosowi. Oko duże, lekko wy
pukłe, z białą powieką i drobnymi czerwonymi 
żyłkami, ledwie dostrzegalnymi; białko oka nie
bieskawe, rzęsy ani za długie, ani za gęste, ani 
zbyt ciemne. Czoło białe, bez połysku, a jednak 
podobne zwierciadłu. Płatek uszny czerwony jak 
ziarno granatu. Różowość policzka coraz żywsza, 
w miarę jak wzrasta jego wypukłość. Nos zwę
żający się ku górze linią łagodną. ledwie do
strzegalną. Usta raczej małe niż duże, ukazują 

najwyżej sześć zębów w górnej szczęce, gdy roz
chylają się wargi, niezbyt wąskie, z rowkiem. 
Dziąsła nie powinny być za ciemne, lecz mieć 
barwę czerwonego aksamitu. Tyle uwag co do 
twarzy. 

A teraz ciało. Szyja biała, okrągła, raczej tro
chę za długa niż za krótka. Nogi długie, cienkie 
u dołu, mocna łydka , stopa mała, lecz nie sucha. 
Ręce białe, duże i dość pełne, dłoń różowa, nie 
porysowana zbyt wyraźnymi liniami, paznokcie 
lśniące, także różowe, „nie dłuższe od palców 
niż o grubość tępego końca noża". Gors obfity, 
z połyskiem, nie ukazujący żadnych kości. 

W języku włoskim znajdujemy obfity zapas 
słów na określenie piękności: vaghezza to bu
dząca pożądanie uwodzicielskość; leggiadria to 
urok, venusta - harmonia doskonałych kształ

tów; morbidezza - delikatność, w ykwintna bla
dość skóry i cery; snellezza - ruchliwość i lek 
kość wynikająca ze smukłości członków; niechże 
piękne panie wybierają , jeśli tylko mogą. 

„Zycie codzienne w e Florencji" PIW 1961 
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SYLWETKI 

WITOLD TOKARSKI 

Witold Tokarski, ur. w 1931 roku ukończył 
studia aktorskie w PWST w Krakowie w roku 
1954: obc~odzi więc w tym roku 20-lecie pracy 
se mczneJ. Przez pierwsze pięć lat po studiach 
pra O\vał w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kiel
-·ach, gdzie s tworzył szereg znaczących r ól, m .in. 
Rizzia w „Marii Stuart' ' Słowacki go, Prysypki 
oa w polskie j praprem ierze „Pluskwy" Maja
kowsk iego, Armanda Duvala w „Da mie Kame
liowej" Dumasa Rodryga w „Cydzie'' Corn il
l e'a , Spiskowca w „Policjantach" Mrożka, Głu
mowa w „Pamiętniku zubrawca" Ostrowskiego. 

Do Teatru im. W. Horzycy zaangażowany zo
stał w 1059 r. Pierwszą jego rolą na scenie to
ruńskiej był Romeo w „Rom eo i J ulii" zeJ sp i
ra. Z 96 ról, jakie zagrał do tej pory w iele spot-
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kalo się z wysoką oceną krytyki. Aż trzykrotnie 
Witold Tokarski uzyskał nagrody na Festiwalach 
Teatrów Polski Północnej: za rolę Bogdana w 
,,Roku 1944" Kuśmierka (1964 r.), za Księcia 

Konstantego w „Kordianie" Słowackiego (1969 r .) 
i za rolę Sganarela w „Don Juanie" (1971 r .). 
Z innych jego ról warto przypomnieć Ferdynan
da w „Intrydze i miłości" Schillera. Gucia w 
„ślubach panieńskich" Fredry, Chlestakowa 
w „Rewizorze'' Gogola, Gustawa-Konrada w 
,Dziadach" Mickiewicza. Pana Młodego w „\Ve

selu" Wyspiańskiego, Karbota w „Derbach w pa
łacu" Abramowa, Łatkę w „Dożywociu" Fredry, 
Higginsa w „Pigmalionie" Shawa, Majakowskie
go w „Majakowskim" Z. Wróbla, Studenta w 
„Ptaku" Szaniawskiego, Klaudiusza w „Ham-
1 ie" Szekspira, Czackiego w „Mądremu biada" 
Gribojedowa, Skupienia w „Takich czasach" Ju
randota. Z tego skrótowego rejestru widać, że 

z równym powodzeniem potrafił odtwarzać w iel
kie role z repertuaru klasycznego, jak i charak
terystyczne postacie komediowe, a także skom
plikowane psychologicznie sylwetki bohater „ 
współczesnych. Często pełnił również funkcje 
a ys tenta reżysera. „Dekameron" jest jego 26 
a y tenturą . 

Ten popularny i ceniony aktor znany jest tak
że z aktywnej pracy społecznej. Przez 10 lat był 
sekretarzem Festiwalu Teatrów Polski Północ

nej otrzymując w roku 1972 nagrodę za wzoro
wą organizację festiwalu. Od 1960 r. jest sekre
tarzem POP w naszym teatrze, od 2 kadencji 
członkiem KM PZPR, od 1959 roku opiekuje się 
szkolnymi i studenckimi zespołami amatorskimi, 
za co otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Za 
pracę artystyczną i społeczną odznaczony Z-Ostał 
odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury'', odzna
ką „Za szcz gólne zasługi dla rozwoju wojewódz
twa bydgoskiego" oraz Srebrnym Krzyżem Za
sługi. 

HANNA WOLICKA 
Hanna Wolicka jes t absolwentką PWST 

w Warszawie, którą ukoi1czyła w roku 1958. 
.P rzed przyby iem do Torunia w r. 1969 wystę

powała kolejno w teatrach: w Białymstoku, Byd-
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goszczy, .Poznaniu Koszalinie-- łu psku i OL zty
nie. 

Role, jakie grywała w c i ągu 12 lat prac:y na 
scenie świadczą o szerok i j skali jej możliwości. 
Występowała zarówno we w pół ·zesnych szt u
kach polskich i obcych (Stella, w „Tramwaju 
zv. anym pożądaniem"' Williamsa. Burmistrzanka 
w „Ptaku "' Szaniawskiego, Anna w ,.Ziemi roz
dartej " Iłłakowiczówny, Lea w „Sodomie i Go
morze" Giraudoux, Rena w „Hipnozie" Cwoj
dzińskiego) , jak j w rolach dramatycznycl1 
'i komediowych z repertuaru klasyczn ego Gwi
nona w „Lilli Wenedzie" Słowackiego, Podsto
lina w „Zemście'' Fredry, Celimena w „Mizan
tropie'' Moliera, Juliasiewiczowa w „Moralnośc i 

Pani Dulskiej" Zapolskiej , Ewa w „śni egu " 

Przybyszewskiego, Komisarz w „Tragedii Opty
mistycznej" Wiszniewskiego Dona Elwira w „Don 
Juanie'' Moliera , Kassand ra w „Trojanka h'' 
Eurypidesa). 

Za pracę artystyczną oraz za zasługi w upo
wszechnianiu teatru odznaczona została odznaką 

Zasłużonef,!'o Działacza Kultury". 
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KRON.I A TEATRU 

W .1. ami:ich tzw . „Pano1·amy XXX-lecia - pre
zentacji w stolicy najlepszych osiągnięr arty
st.;· znych poszcz gólnych w ojewództw teatr nasz 
'"'Y t pił w dniach 25 i 26 marca w Warszawie 
c ;;;pektaklam i ,W. zwolen 'a" S. Wyspiańskiego 

1 „Niekoch nej'' A. Rudni kiego r żyserii 
Michał Ro~ ińskie i scenografii Antoniego 
Toś ty. 

Oba przedstawienia spotkały się z gorącym 

p1::yj ęciem publ'cz1 ości i przychylną oceną r e
cenzentów. podk r śla j ących szczególnie przek o
nJ \ a ją cą grę Cz . sława Stopki roli K nr a da 

1 ,Wyz .vol niu". 

* * • 
dn·o h od 18 do 22 marca br. gościł ~ To

runiu zesp ' ł Południowoczeskiego Teatru 
w Czeskie Budz 'ejowicach, spółp acującego 

od \:i
0 el lat z naszym teatrem. Zaprezentował 

on torm1skicj publiczności t rag dię Szekspira 
„P ykle " w r żyserii dyrek tora teatr u Milana 
Fddrich a i scenografii toruńskiego scenografa 

n toniego Tośty. 

* * * 
a . tanowi ko reżyse a dramatu zaangażowa

ny został w naszym teatrze Eugenius z Anisz
czen 1 o, były kierow nik literacki teatrów 
w Gnieźn · e, Szcz cinie, Opolu i Częstocho .vie. 
był _ yr ktor i kierownik a tysty1•zn ' Państ\V -

ego T at ru A. Fredr y w Gnieźn 'e 

• • • 
Z okaiji Mi zynar dov. ego Dnia Te tru dni 

2 marca br. w Klubie Międzynarodowej Prasy 
i Książki '' T or uniu ot\1. arta zo tała wysta a 
r ·sunków aktora na zego teatru Andrzeja Bu
rzyt' illego , Rysunki z prób alb próby p rtre
trw". Jest to już rLecia 1ystawa pra c pla t y z
nyc 1 tPgo popularnego aktora , k tórego dru" 
~sją obok teatru jes t malar stw . Na obecn j 

wysta :\·ie zgr omadzone zostały szkice por trd o
<'. przedstawiające ak t rów i innych ludzi 

z ią .mych z t atrem. 

Redakcja programu: 

ZDZTSł_,A W WRÓBEL 

:pe L k lu " ykor .y:tano ballad" Franc i~ 
i1Jon w rzekła dzie T adeusza Bo. a - Że l l skic o, 

ballady Rebe· a B urnsa w 1.J rzekładz i e Zofii 
K "e1 szys, Stani awa Kryńskiego i Robe1 ta Stil-
1 ' r a oraz kanconę Gi ovanniego Boccaccia w prze
kładzie Edwarda Boye. 

R . n esansową muzykę z XIV i XVI ' ie i u -
Rober t brigde Fragme t oLaz ta .ce P ier re Ata ·
gnanta, Claude Gervaise'a i Tielman, St s to do
brał Ryszard K r zyszych a . 
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