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SZANOWNI PANSTWO! 

Już ponad dwiefrże lat minęlo od dnia, w którym 
„Kandyd" po raz pierwszy ujrzal światlo dzienne, 
a nieaq;kla opowiastka u:ciąż na nowo porusza wy
obraźnię przedstawicieli kolejnych pokoleń. 
Odpowiedź na pytanie o źródła niezwyklej popular

ności 1daśnie teqo utworu Woltera tkwi przede wszyst
kim w fakcie, że „Kandyd" porusza w sposób lekki, 
frywolny ale głęboki fundamentalny problem filozo
ficzny - „czy jest się z czego cieszyć?" 

Od czasu narodzin „Kandyda" słowo „optymizm" 
zrobiło zawrotną karierę. 

Istnieje mnóstwo przymiotników tworzących z tym 
slowem utarte wyrażenia, np. „optymizm urzędowy": 
„trudny optymizm", „tragedia optymistyczna" itp. 

Tak to bywa, że przymiotnik odbiera czę.5ć znacze
nia rzeczownikowi - na tej zasadzie „humanizm bur
żuazyjny" wlafri1uie nie jest już humanizmem, a „adap
tacja teatralna" to jakby nieco gorszy teatr. 

Nie bacząc na to niebezpieczeństwo, „Kandyda" u:ie
lokrotnie adaptowano do potrzeb scenicznych, a au
torzy niniejsze j adaptacji mie!i okazję kilka lat temu 
demonstroirnć ją widzom Warszawy i Wroclau;ia. 

Jeżeli na nou;o podjęli ten trud w teatrze o zobow!q
zujqcej 1wzu·ie „Baqatela", to naturalnie dlateqo, że są 
zdecydowanymi reprezentantami poglądu, iż optymizm 
jest „wiecznie żywy" i nigdy dość popularyzacji kil
ku istotnych myśli, wokól których koncentrują się idee 
Woltera. 

Lubię bajki .filozofów, śmieję się z bajek dzieci, ale 
brzydzę się bajkami szalbierzy. 



Ponieważ jednak jest wiele barw optymizmu, chce
my na zakończenie pozostawić Państwu do przemyśle
nia (już po spektaklu) kilka, tylko pozornie błahych, 
pytań: 

Jaka jest różnica między poglądem „jest dobrze" 
a poglądem „mogło być gorzej"? 
Czy istnieje sprzeczno.~ć między aforyzmami „cier
pliwością i pracą ludzie się bogacą" a „robota lu
bi głupich"? 
.Jeśli przyjemność, jaką rna obywatel A kopiąc oby
watela B jest trzykrotnie u:yższa od przykrości, ja
ką ma obywatel B podczas owego kopania, to czy 
obywatel A ma prawo kopać obywatela B? 
Jeżeli w jakimś zbiorowisku ludzkim panuje jedno
myślno.~ć, to czy na poszczególne jednostki przy
pada cala jedna myśl czy tylko jakiś jej procent? 
Czy bardziej optymistyczne jest twierdzenie „jest 
świetnie" czy też twierdzenie „jest świetnie, ale 
będzie znacznie lepiej"? 

Na zakończenie życzymy Państwu przyjemnej za
bawy, która nie jest identyczna z tak zwanym „syn
dromem nagiego w pokrzywach" . 

Maciej Wojtyszko 
Krzysztof Orzechcwski 

W dawnych czasach zjadaliśmy bliźnich; po to prowa
dziMmy wojny. Jednak z biegiem lat upadły wszelkie 
pożyteczne obyczaje. li 
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,,Kanclyd" jest satyr<! na opt,nnistyczną filozofię Le
ibniza, hęcląc<! wówczas \\' modzie; \\'olter uŻ.\ \\a tu 
bardzo zręcznie argumentu ad homirnnn, spn1wadza
jąc rzecz z wysokości mct:1fizycznyl'h na zicmit; i w.v
dobywając sile! kontrastu efekt,\' nieodpartego komiz
mu. Filozof Pangloss, któr ,,· wobec wal<Jl'ych się dokoła 
nieszczęść utrzymuje wci:iż. że „ wszystko jest najlep
sze na najlepszym ze światów", stał się prz.vsło\\io\\·<! 
postacią. Ale nie tylko przeciw filozofii Leibniza wy
mierzone jest ostrze satyr,v, nie mniej zwraca się ono 
przeciw tym, ktiHzy prawi<!C o niesko11czoncj dobroci 
Opatrzności nic tylko głusi s:1 na niedole ludzi, ale jesz
cze ich w imię dobroOiwych niebiosów przymnażają. 
Wolter, jak podobno lekarze stwierdzili, co rok w rol'z
nicę nocy świętego Bartłomieja miał goniczkę! Zacie
kłość religijna, zabobon urodzenia, goniczka złota, fa
natyzm, okrucieństwo, t.vsi:ic szaleństw, które porusza
ją człowiekiem, defiluj<! tu przed nami. 

Jeżeli wierzyć „Wyznaniom" Rousseau, geneza „Kan
dyda" b,\'ła następuj:ica. Wstrząśnięty wiadomości:! 
o trzęsieniu ziemi w Lizbonie, Wolter napisał poemat 
pod tytułem „Na ruinę Lizbony". RoussPau, jak pisze 
„uderzony, iż widzi tego biednego człowieka, przy"·a-. 
)onego, aby tak rzec, pomyślnością i sławą, jak gorzko 
wciąż deklamuje przeciw nędzom ż,vcia i znajduje usta
wicznie, że wszystko jest zie, powziął szalon.v pom,\·sł, 
aby mu przemówić do duszy i udowodnić mu, że wszys
tko jest dobre". Napisał doń list, na który Wolter prz,\'
rzekł mu odpowiedź; ta odpowiedź ukazała się po kilku 
latach, był nią „Kand,\·d". 

(Tadeusz Boy-Żeleński, wstęp do ,_,Kandyda") 

Co t.o takiego „optyrnizm"? To oblęd dmcodzenia, że 
wszystko jest dobrze kiedy nam się dzieje ile. 

Wolter żył 84 lata. W ciągu tak długiego Ż,\1 wota nie
jedno może się przydarzyć. I rzeczywiście, przydarzy
ło mu się niejedno. Tym różnił się jednak od ogółu 
swych współczesn,\·ch, tym różnił się od ogółu ludzi, 
że każdą lekcję praktyczną, każdą C'udzą myśl prze
twarzał natychmiast w swym zdumiewającym um,\1Śle, 
wcielał w materię słowa i posyłał w świat. Analizował 
wszystkie prawdy swej epoki, nie było dziedzin.V, w ja
kiej nic miałby czegoś do powiedzenia - płomiennie 
atakował lub z pasją bronił - nigdy nie był obojętn;v. 

Z czym przez całe ż:vcie walczył najzacieklej'? Z nie
tolerancją i niesprawiedliwością prowadzącą do okru
cieństwa. Z czego szydził najzjadliwiej'? Z głupoty. Co 
szanował i czcił'? Rozum, który był jego najpotężniej
szą bronią, jego racją bytu i w którego moc nigdy nie 
zwątpił, choć czasem, czująC' się może jak w ślepym za
ułku, popadał w nagły pesymizm. Pod koniec życia ra
dził „uprawiać swój ogródek", ale ani na chwilę nie 
przestał rzucać kamieni cło cudzych. Mało kto, tak jak 
Wolter, zasłużył sobie na miano wolnomvślicicla. Szar
pał bez ustanku szacowne autorytety sw~j epoki i zjed
nując sobie gorących wiei bicie li, mnożył jednocześnie 
beztrosko zaciętych i niejednokrotnie potężnych wro
gów. Od ciosów tego człowieka chwiał się w posadach 
Kościół, drżał przed nim aparat sądownictwa, a wład
cy Europy niespokojnie śledzili poczynania „księcia po
etów i wodza fi'łozofów". 

"' 

Wydaje się, -i:e obecnie du:ór wcale nie gustuje w li
teratur:e, ale kto wie, czy moda rnyślenia wkrótce nie 
poicróci; wystarczy, żeby król. zechciał. 
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W owym czasie Europa miała dwóch królów: kriila 
Prus i króla Woltera. Mieszkali razem. I, rn•cz nie cło 
wiary, byli przyjaciółmi. Pierwszy sterował \\·Pdle S\\C

go upodobania połityk;i innych \dacłców. Narzucał im 
wojnę lub pokój. Rozbijał ich przymierza i spędzał sen 
z oezu dworom i kaneelariom. Drwił z Boga, a nawet 
z papieża. 

Drugi, Wolter, zdob,d utajony, I cez gl<;hoki "pl.''" 
opanowu.i<ic· kunszt mówienia i pisania do całej Euro
py, do jej królów, pisarzy, Ś\\·iatłych łudzi, ktlirzy, nic 
widz;1c w tym większego niehczpicczc11stwa, wraz z ję
zykiem mistrza przyswoili sobie również jego m.\ śli. 
Smietanka Europy stała się w połowie stulecia ulegh! 
i szczęśliwą poddaną poety-filozofa , który był najmniej 
majestatycznym, lecz najhardziej interesuj;ic.nn czło
wiekiem w świecie. ( ... ) 

* 
Fryderyk wiedział, że przyjeżdżając do niego, Wolter 

zdobył się na wielkie poświęcenie. Toteż obawiał się 
nieustannie, że zmieni zdanie. Tak dobrze znał swego 
przyjaciela! Aby go skutecznie związać ze sob<). mógł 
liczyć na próżność i zachlonność poety. Co do próżno
ści, zaspokoiły j<J pochlebstwa i parę wstęg. i\lia111nrnł 
go też szambelanem i kawalcre1ń Orderu Zasługi. Ce> 
do pieniędzy, przyznaje mu pensję w wysokości ·~o OOlJ 
liwrów. (.„) 

* 
Słynn.v awanturnik wenecki Casanova powiada. Że 

piękne genewianki nie znosiły Woltera, gd~·ż ir~·tował 
je swymi napadami furii. To dość mało prawdopodoh
ne. Wiadomo aż nazbvt dobrze, Że Wolter unosi się 
z byle powodu i poz\\;ala sobie na najbardziej zadzi
wia0jące przekleństwa i gr;vmasy, ale w~·daje się, że 
przeciwnie, świadkowie wybuchów złości Woltera uwa-

Określić s:::czególowo, czy w jakim .<; krajn u:ięceJ jest 
kandydatów clo kaftana bezpieczeństwa nz2 w drugim, 
na to moja słaba wiedz a nie pozwala. 



żali takie sceny za komiczne i z prz.'·jemnością prz:v 
nich as,\·stowali. Jego porywczość, gestykulacja. małpie 
minv szkodzilv hvć może jego godności, lecz był,\'· wiel
ce z

0

abawne. Nie~1ieckie księżniczki szalały z uciechy, 
gd.'' się tak W,\' ladow_\'· wał. T,vm ba_rdzicj że jego z_lo
rzeczenia obfitowalv w nadzwyczajne pom,\·sly. ktore 
w końcu bawił,\'' j~go samego. Pierwszy śmiał się ze 
swoich fanaberii. Jego najlepszą publiczności<!, poza 
Fryderykiem, był pewnie on sam. Ab,\1 dostrzec \~' ki~i 
dowcip i wesołość, trzeba je mieć samemu. Nikt się 
tak dobrze nic bawił sam:nn sob<! jak Wolter. ( ... ) 

* 
Jakaż to w,vprawa zim:i do Circy! Emilia (z Emili~! 

du Chatelet Wolter h,vł zwi<Jzan.v przez wil'lc lat). zaw
sze ekscentr.wzna, chciała podróżować tylko nocą. kh 
kareta h,\•la jak zw.\'·klc przeładowana (.„). W wielkim 
pudle okutani w futra kochankowie ~niotą się mięrlz.v 
kuframi i pakunkami, które walc! się na nich przy każ
dym podskoku. Wszystko lo upchane w pośpiechu. 
Chociaż zamożni, podróżują, w największ,\· ch nicw,'l·go
dach. Kilka mil od Nangis łamie się oś. Cic;żki \\·chi
kul ugina się gwałtownie. szoruje po hruku ( ... ). 
w końcu osiada, nic przewracając się, wśród histcrycz
nwh wrzaski>w poety i fizyczki. On wydziera się glo
ś~iej: dostał się między dwie skrz,'l·nic z ksi<!Żkan~i, d_u~ 
si się ... umiera! ;\1arkiza leży na nim, ale prz,,·naJmn~cJ 
ma czvm odd,\· chać, nad \\'SZ,\·stkim zaś góruje poko.10-
wa. K.toś ich stamt<!d wyciąga. Wolter jest Ż,\ · \\· ,, · , gct,,:.t. 
drze się wniebogłosy. Starn!wszy na nogach. odz ,YskuJ ~ 
spokój i przytomność· um,\·slu . Posyłają na wieś po po
moc. W oczekiwaniu na ni<! rozsiadaj<! sic~ ohoje na 
skraju rowu, gdzie uloż ,YI wprost na śniegu poduszki 
z karetv. Drża z zimna i zachw,Yłu nad nulownym po
lem badawczy.m, jakim jest zimo\\·e nicho. i\Iajacz:.i n n
ukowo. Przyznajmy, że umiej<! doprowadzić do per
fekcji sztukę niewygodnego podróżowania i ezerpania 
stąd przyjemności. 

( ... ) Do nikogo bardziej niż do Woltera nie pasowało 
żartobliwe powiedzenie Moliera: „ciało, ten łachman··. 
Choć Wolter wiedział, że jest łachmanem, zajmował się 
sobą bardzo pieczołowicie. Trudno zaręczyć. czy to 
właśnie owa troskliwość przyczyniła się do utrzyma
nia go przy życiu. Medycyna Woltera jest pod niektó
rymi względami przerażająca, lecz jeśli ukazuje nam 
ona, jaka była, w pełni wieku Oświecenia, ignorancja 
lekarzy, ukazuje nam również, jaki b,vl z bliska pan cle 
Voltaire. 

Nic miał brody. Nigdy mu nic wyrosła, nic uż.nrnł 
zatem brzytwy, ale wyrywał sobie tych kilka niesfor
nych włosków, które mu wyrastały tu i ówdzie. 0<1-
dawał się tym łowom nie i: · rzestając mówić, w tym ce
lu kładł zawsze pincetkę na kominku lub nosił ją 
w kieszeni ( ... ). 

Kiedy zachorował na ospę, zaaplikowano mu osiem 
porcji środków wymiotnych i dwieście kwart lemonia
dy. Musiał mieć strusi żołądek! Mimo to pozostał prz,\· 
życiu, ale dziobaty i ze zdrowiem mocno nadszarpnię
tym. 
·Nie miał złudzeń co do ówczesnej medycyn.V. Mawiał: 

„Medycyna polega na szpikowaniu Ickami, któr.'·eh się 
nie zna , ustrojów, które się zna nie lepiej". Popadając 
w sprzeczność, jakiej się często można dopatrzeć mię
dzy jego poglądami a postępowaniem, poi się mikstu
rami, próbuje wszystkich modny<'h środków. najroz
maitszych leków. Niegdyś uwielbiał smarować się „bal
samem na uspokojenie" ojca Aignan, kapucyna, nacie
rał się „wodą Rabela" i „balsamem Varengera". \VsZ:)'St
ko to poszło w zapomnienie. Próbuje wód: wody For
ges działają nań zabójczo nicz_\1m kwas, wody Plombie
res również. Stosuje wreszcie kurację serwatką z olej
kiem c,,·namonowym, która mu nie szkorlzi. To wy
starczy, aby wyrażał się o niej jak najpochlebniej. Pe
wien młody szarlatan, b:v go ,,postawić na nogi" kazał 
mu połknąć opiłki żelazne, bo jak powiedział, tak się 
płucze brudne butelki. Skutek był opłakany, Wolter 
cierpiał straszliwie i tylko cudem nic umarł. 

• 



Nadarz,\·la się nowa okazja ('iskania gromów: ośmie
lono się tkn<!Ć Racine'a'. ośmielono się w.n·hwalać 
Szekspira! W 177:1 r. ukazał się przekład Szekspira( ... ), 
miało się wrażenie, że całe barbarz,\·ństwo Wielkiego 
Willa wierzga w madr,\·gałach języka francuskiego i że 
jakiś huragan pustoszy („.) szlachetny teatr klasyczn~-. 

Wolter poczuł się trafiony w samo serce. Ogarnęła 
go wściekłość. Ta wściekłość była niedorzeczna i \Yspa
niala. W wicku osiemdziesięciu trzech lat hyl o krok 
od ataku nerwowego, ponieważ jakiemuś nieznanemu 
autorowi za('hciało się napisać, że Szekspir jest naj\\·if;k
szym geniuszem teatru. „Czy prze('z.\ · talh,\·ś - pisal cło 
d'Argantcla - dwa tomy tego nędznika w kttlf,\'Ch 
chce nam ukazać Szekspira jako jedyn,,· wzorzec tra
gedii? Naz.nva go Bogiem teatru". Cz.\ ' Ż nic jest to naj
bardziej jawna obraza majestatu Racinc'a. Wolkrn·> 
Oo dzieła. sędzi owe, kaci !„. „Poświęca wsz,\·stkich Fran
cuzów swemu boż.vszczu, tak jak poświęcano niegd,\· ś 
świnie bogini Ceres. Nic racz.v nawet \\'ymienil: Cor
ncille'a i Racine'a. Cz,\· Ż,\·wisz dośl: zacickhi niena\\· iść 
do tego bczwst.vdncgo durnia'? Cz-'' zniesiesz ten afront 
wobec Francji?.„'' Miarę jego wściekłości przcpclnilo 
to, że on pierwszy dał poznal: Szekspira Francuzom. :\'ie 
mógł przeboleć, że prz:vwiózl go z Londynu \\' swoich 
kufrach. 

* 
Umiera w maju 1778 roku, czczon_\· jak prorok przez 

tłumy. 

W programie W,\·korz,\·stano frag
ment,\' monografii Jean Oricu :-: . 
„Wolter czyli królewskość Ducha" 
oraz wstępu Michała :\lroziłlskicgo 
do „Aforyzmów" \Voltera. 

W s:edlem w siebie i do slr:::eglem, ż e w is tocie nie 
chciałbym być s:::czę .~ liwy pod ivarunkiern, ż e b ę dę 
gltipcern . Ztnócilem się do f ilo::ofów, którz y podz ielili 
m oJe zdani e . 

Zespół techniczny : 
kiero w nik t echn ic ::: rq./ - JERZY ZEML : l 
kie rownic.11 vracow n i: 
krawieckiej dam skiej - /Lll,/N.l MOI.I .ER 
kra.w ieck i ej m r; skiej - l.UCJ \N OCIIOTNY 
t apicer sk ie j - EUGENIUSZ WLlTR 
peru k a rskiej - KRYS'TYN ,\ N 1\WROT 
s l u sarskże j - EMI! . P„\ZDOŁ 
stolurskiej - 1\NTONI BIEROWIEC 
g ł ó wny .brygadiPr sce n y - WŁ ,\DYSŁ i\ W SIEMllVSKI 
real i zaCJa ~lw st ucz na - WŁODZIIWIERZ i'v1 1\RECKI 
re alt:::ac1a su.natia - JERZ'l" ROZWilDOWSKI 

Dyrekcja teatru; sekre tariat 
ul. Karmelicka Ci, :ll-128 Kraków 
tel. 22-18-15; 22-1 2-17 
Kierown ik organ izacji w ido\\'ni 
przyjmuje zamówienia na bilety zbioruwe 
rnd zicnnie w god z. 9.00- 1.\00 -
i w soboty w god 1.. !l.00- t:l .OO 
te I. 22-4:1-44 

Opr;1cowa ni e ):!Jra fi cznc 
J;rnu s7. Wysol'ki 
f{ C'd a k C' ja p rogra mu 
:\fo rioL1 O!es i ~l k 
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„Niedole cnoty" 

T. de Molina 
„Nieśmiały na dworze" 

MAŁA SCENA 

R. Duncan 
„Abelard i Heloiza" 

A. de Saint-Exupery 
„Mały Książę" 

M. Gogol 
„Gracze" 

A . Fredro 
„Mąż i żona" 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 

DUŻA SC'ENA 
G. B. Shaw 
„Uczeń diabła" 

ZO AGH - 105/18 - 6.000 - M-19/56 

Cena 60 zł 


