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Szanowni Państwo! 

Już ponad dwieście lat minęło od dnia, w którym "Kandyd" po raz 
pierwszy ujrzał światło dzienne , a niezwykła opowiastka wciqż na nowo 
porusza wyobraźnię przedstawicieli kolejnych pokoleń . 

Odpowiedź na pytanie o źródła niezwyklej popularnoki właśnie tego 
utworu Woltera tkwi przede wszystkim w/akcie, źe "Kandyd" porus-dl w 
sposób lekki.frywolny. ale głęboki fundamentalny problem filozoficzny 
- "czy jest się z czego cieszyć? '' 

Od czasu narodzin "Kandyda" słowo" optymizm" zrobiło karierę. Istnieje 
mnóstwo pr=ynu'otników tworzących z tym słowem utarle wyrażenia, np. 

"optymizm urzędowy", "trudny optymizm", "tragedia optymistyczna" itp. 
Tak co bywa, że przymiotnik odbiera część znaczenia rzeczownikowi- na 

tej zasadzie "humanizm burżuazyjny" właściwie nie jesr już humanizmem, 
a "adaptacja teatralna" to jakby nieco gorszy teatr. 

Nie bacząc na niebezpieczeństwa, "Kandyda" wielokrotnie adaptowano 
do potrzeb scenicznych, a autorzy niniejszej adaptacji mieli okazję kilka 

fac temu demonstrować ją widzom Warszawy, Wrocławia i Krakowa, 
potem Londynu,Momrealu, Toronto i Ollawy, a ostatnio Tarnowa. 

Jeśli na nowo podjęli ten trud w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku, co naturalnie dlatego , że są zdecydowanymi 
reprezentantami poglądu, iż optymizm jest "wiecznie żywy" nigdy dość 
popularyzacji kilku istotnych myśli, wokół których koncemrują się idee 
Woltera. 

"lfog l.eihnin1 jest stwcircą doskonal~ rn. a sh\11f1Cll1_\ prtl'/ 

n irgo świat jest I worem najdoskonalSJ ·' m / muiliw~ eh". 

(;. \\. l.l'ihni1 "f'i.,ma / leoloi.:ii 111i,IH' llll'j" Znak. K rai-. o\\ 199-ł. 



Ponieważ jednak jesl wiele barw optymizmu, chcemy na zakończenie 
pozosrawić Państwu do przemyślenia (już po spektakltl) kilka, tylko 
pozornie blaliych, pytań: 
-Jaka jest różnica międry poglądem "jest dobrze" a poglądem "mogło być 
gorzej"? 

- Czy istnieje sprzeczność między aforyzmami "cierpliwością i pracą ludzie 
się bogacą" a "robota lubi głupich"? 

-J eś/i przyjemność ,jakq ma obywatel A kopiąc obywarela B jest rrzykrornie 
wyższa od przykrości ,jakq ma obywatel B podczas owego kopania, to czy 
obywatel A ma prawo kopać obywatela B? 

- Jeżeli w jakimś zbiorowisku ludzkim panuje jednomyślność, to czy na 
poszczególne jednosrki przypada 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 zakotlczenie życzymy Patlstwu przyjemnej zabawy, która nie jest 

identyczna z tak zwanym "syndromem nagiego w pokrzywach". 

Maciej Wojtyszko 
Krzysztof Or"!ecirowski 



"Kandyd" jest satyrą na optymistyczną filoiofię Leibniza, będącą 
w6wczas w modzie; Wolter używa tu bardzo zręcznie argumentu ad 
hominem, sprawdzając rzecz z wysokości metafizycznych na ziemię i 
wydobywając siłą kontrastu efekty nieodpartego komizmu. Filozof 
Pangloss, kt6ry wobec walqcyclr się dokoła nieszczęść utr':ymuje wciąż, 
że "wszystko jest najlepsze na najlepszym ze światów", stal się przysłowiową 
postacią. Ale nie 1ylko przeciw filozofii Leibni:a wymierzone jest osrrze 
satyry, nie mniej zwracasię ono przeciw tym. kt6r~ prawiąc o niesko1iczonej 
dobroci Opatrzności nie tylko głusi sq na niedole ludzi, ale jeszcze ich w 
imię dobrotliwych niebiosów pr;:ymnażają. Wolter, jak podobno lekarze 
stwierdzili, co rok w rocznicę nocy świętego Bartłomieja miał gorączkę! 
Zaciekłość religijna, zabobon urodzenia, gorączka złota , fanatyzm . 
ol..T11cieristwo, tysiąc szaleristw, kJóre poruszają człowiekiem, defilują w 
przed nami. 

Jeżeli wierzyć "Wyznaniom" Rousseau, geneza ''Kandyda " była 
następująca. Wst17q.fnięry wradomością o tr.:;ęsieniu ziemi w Lizbonie. 
Wolter napisał poemat pod tytułem "Na ruinę Lizbony". Rousseau, jak 
pisze "uderzony, aby tak nec, pomyślnością i sławą, jak gorzko wciąż 
deklamuje przeciw nędzom życia i znajduje ustawicznie, że wszystko jest 
zie, powziął szalony pomysł, aby mu przem6wić do duszy i udowodnić mu, 

że wszystko jest dobre". Napisał doń list, na który Wolter przyrzekł mu 
odpowiedź; ta odpowiedź uka:;ała się po kilku latach, był nią "Kandyd". 

(Tadeusz Boy-Żeleński, wstęp do "Kandyda" 

\\' dawn.\·ch c1asach 1jadaliśm .\ hliinich: po Io prowacl!i
liśm~ \\Ojll ,\. Jednak z biegiem lal upadł~ ws1elkie poi.' lel.'l.llC 

oh.' czaje. 

Wolter żył 84 lata. W ciągu tak długiego 'i:ywota niejedno może się 
przydarzyć. I rzeczywiście , przydarzyło mu się niejedno. Tym różnił się 
jednak od ogółu swych współczesnych, tym różnił się od ogółu ludzi, że 
każdą lekcję praktyczną, każdą cudzą myśl przetwanał natychmiast w 
swym zdumiewającym umyśle, wcielał w materię słowa i posyłał w świat. 
Analizował wszystkie prawdy swej epoki, nie było dziedziny, w jakiej nie 
miałby czegoś do powiedzenia - płomiennie atakował lub z pasją bronił 

- nigdy nie był obojętny . 

Z czym przez całe fycie walczył najzacieklej? Z nietolerancją i 
niesprawiedliwością prowadzącą do okrucieństwa. Z czego s=ydzi{ 
najzjadliwiej? Z głupoty. Co szanował i czci? Rozum, który był jego 
najpotężniejszą bronią.jego racją bytu i w którego moc nigdy nie zwątpił, 

choć czasem , czując się może jak w ślepym zaułku, popadał w nagły 
pesymizm. Pod koniec rycia radził "uprawiać swój ogródek", ale ani na 
chwilę nie przestał rzucać kamieni do cudzych. Malo kto, takjak Wolter, 
zasłużył sobie na miano wolnomyśliciela. Szarpał bez ustanku szacowne 
autoryteiy swej epoki i zjednując sobie gorących wielbicieli, mno::ył 
jednocześnie beztrosko zaciętych i niejednokrotnie potrż11ycl1 wrogów. 
Od ciosów tego człowieka chwiał się w posadachKości6ł, dr:.01 przed nim 
aparat sądownictwa, a władcy Europy niespokojnie śledzili poc::ynanja 
"księcia poeców i wudzufilozufów''. 
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W owym czasie Europa miała dwóch kró/6w: króla Prus i króla Wolrera. 
Mieszkali razem.I.rzecz rrie do wiary,byliprzyjaciółmi.Pierwszysterował 

wedle swego upodobania politykq innych władców. Narzucał im wojnę 

lub pokój. Rozbijał ich przymierza i spędzał sen z oczu dworom i kancelariom. 
Drwił z Boga, a nawet z papieża. 

Drugi, Wolter, zdobył utajony, lecz głęboki wpływ opanowując kunszt 

mówienia i pisania do całej Europy, do jej królów, pisarzy. światłych 
ludzi , którzy, nie widząc w tym większego niebezpieczeństwa, wraz z 
językiem mistrza przyswoili sobie również jego myśli. Śmietanka Europy 
srała się w połowie stulecia uległą i szczęśliwą poddaną poety-filozofa, 
który był najmniej majestatycznym, lecz najbardziej interesującym 

człowiekiem wfwiecie. (.„) 

• 
Fryderyk wiedział, że przyjeżdżając do niego, Wolter zdobył się na 

wielkie pońi·ięcenie. Toteż obawiał się nieustannie, że zmieni zdanie . Tak 
dobrze znal swego przyjaciela! Aby go skutecznie związać ze obq, mógł 
liczyć na próżność i zachlonność poety. Co do próżności, zaspokoiły ją 
pochlebstwa i parę wstęg. Mianowa/ go tei: szambelanem i kawalerem 

Orderu Zasługi. Co do pieniędzy.przyznaje mu pensję w wysokości 20 OOO 
liwrów.(.„) 

• 
Słynny av.'anturnik wenecki Casanova powiada, ż.e piękne genewianki 

nie znosiły Woltera, gdyż irytował je swymi napadami furii. To dość mało 
prawdopodobne. Wiadomo, aż nazbyt dobrze, że Wolter unosi się z byle 
powodu i pozwala sobie na najbard::iej zadziwiające przekleństwa i 
grymasy, ale ·wydaje się, że przeciwnie, świadkowie wybucltów złości 

\\'~<hije się, ie obecnie U\\<ir \\Cale nit· gustuje\\ literalur1t'. 

ale ktu \\iC, c1~ nv1da m~slenia ''kr<°1lcl' nil· po"n.•fi: ''~st.irc1 .'· 

ich~ król 1echcial. 



Woltera wrnia/i takie sceny za komiczne i ;; przyjemnością przy nich 

asystowali. Jego porywczość , gestykulacja , małpie miny szkodziły być 

może jego godności, lecz były wielce zabawne. Niemieckie księżniczki 
szalały z uciechy, gdy się tak wyładowywał. Tym bardziej że jego 
zlorzeczenin obfitowały w nadzwyczajne pomysły , kt6re w ko11c11 bawiły 
jego samego. Pierwszy śmiał się ze swoich fanaberii . Jego najlepszq 
publicznością poza Fryderykiem, był pewnie on sam. Aby dostrzec w ki mi 
dowcip i wesołość , trzeba je mieć samemu. Nikt się tak dobrze nie bawił 
samym sobqjak Wolter. („ .) 

• 
Jakaż to wyprawa zimq do Cirey! Emilia (z Emilią du Cliatelet Wolter 

był związany przez wiele lat), zawsu ekscentryczna, chciała podr6żować 

ty! ko nocą. /clr kareta była jak zwykle przeładowana ( .. .). W wiei kim pud/ e 
okutani w futra kochankowie gniotą się między kuframi i pakunkami, które 
walą się na niclrprzy każdympodskoku. Wszystko to upchane w pośpieclru. 
Chociaż zamożni, podróżują w największych niewygodach. Kilka mil od 
Nangis lamie się oś. Ciężki wehikuł ugina się gwałtownie , szoruje po 
bruku („ .), w koiicu osiada, nie przewracajqc się, wśród histerycznych 
wrzasków poety i fizyczki. On wydziera się głośniej: dostał się między dwie 
skrzynie z książkami, dusi się ... umiera! Mark im leźyna nim,aleprzynajmniej 
ma czym oddychać, nad wszystkim zaś góruje pokojowa. Ktoś iclr stamtąd 
wyciąga . Wolter jest żywy, gdyż drze się wniebogłosy. Stanąwszy na 
nogach. odzyskuje spokój i przytomność umysłu . Posyłając na wieś po 
pomoc. W oczekiwaniu na niq rozsiadają się oboje na skraju rowu. gdzie 
ułożył wprost na .foiegu poduszki z karety. Drżą z zfoma i zachwytu nad 
cudownympolem badawceym .jakim jest zimowe niebo.Maja czą naukowo. 
Przyznajmy, że umieją doprowadzić do perfekcji sztukr niewygodnego 
podróżowania i czerpania stąd przyjemności. 

Oh.reślic s1uegóło\10, c1~ w jal-.im .~ kraju więcej jesl 
kand ,\ dalow do kaflana hr1piec1c1lsf\n.1 nii: w drugim. na Io 
moja słaha wicd1a 1lie pot\1L1la. 

( .„) Do nikogo bardziej niż do Woltera nie pasowało żartobliwe 

powiedzenie Moliera: "ciało , ten łachman" . Choć Wo/terwiedzial,żejest 

łac/mianem, zajmował się sobą bardzo pieczołowicie. Trudno zaręczyć, 

czy to właśnie owa troskliwość przyczyniła się do utrzymania go przy 
życiu . Medycyna Woltera jest pod niektórymi względami przerażająca, 

lecz jeśli ukazuje namona,jakabyła, w pełni wieku Oświecenia, ignorancja 

lekarzy, ukazuje nam również.jaki był z bliska pan de Voltaire. 

Nie miał brody. Nigdy mu nie wyrosła, nie używał zatem brzytwy, ale 

wyrywał sobie tych kilka niesfornych włosków, kóre mu wyrastały tu i 
ówdzie . Oddawał się tym łowom nie przesrajqc mówić, w tym celu kładł 

zawsze pincetkę na kominku lub nosił jq w kieszeni („.). 
Kiedy =acJrorował na ospę, zaaplikowano mu osiem porcji środków 

wymiotnych i dwieście kwart lemoniady. Musiał mieć strusi żołqdek.I 

Mimo to pozostał prq życiu, ale dziobaty i ze zdrowiem mocno 

nadszatpniętym. 

Nie miał złudzeń co do ówczesnej medycyny. Mawiał : "Medycyna 
polega 1w s:pikowaniu lekami, których się nie zna, ustrojów, które się zna 

nie /epiej" .Popadajqc w sprzeczno1ć, jakiej się częsro można doparrzeć 
między jego poglądami a postępowaniem, poi sir miksturami, próbuje 

wszystkich modnyclr środków, najrozmaitszych leków. Niegdyś uwielbiał 

smarować się "balsamem na uspokojenie" ojcaAignan,kapucyna, naciera 

się "wodą Rabela" i "balsamem Varengera" . Wszystko to poszło w 
zapomnienie. Próbuje wód: wody Forges działają nań wbójczo niczym 

kwas, wody Plombieres również. Stosuje wres:cie kurację serwatkq z 

olejkiem cynamonowym, która mu nie szkodzi. To wystarczy, aby wyrażał 

się o niej jak najpochlebniej. Pewien miody szarlatan, by go "postawić na 

nogi" kazał mu połknąć opiłki żelazne, bo jak powiedział, tak sir płucze 

brudne butelki. Skutek był opłakany, Wolter cierpiał straszliwie i tylko 
cudem nie umarł. 



* 
Nadarzyła się nowa okazja ciska11ia gromów: ofmielono się tknąć 

Racine'a! ośmielono się wychwalać Szekspira! W 1773 r. ukazał się 
przekładSzekspira( ... ),miałos~wrażenie,żecałebarbarzy11stwoWielkiego 
Willa wierzga w madrygałach języka francuskiego i że jakiś huragan 
pustoszy(. .. ) szlachetny teatr klasyczny. 

Wolter poczuł się trafiony w samo suce. Ogarnęła go wściekłość. Ta 
wścieklo!ć była niedorzeczna i wspaniała. W wieku osiemdziesięciu 
trzech lat był o krok od ataku nerwowego, ponieważjakiemuf nieznanemu 
autorowi zachciało się napisać, że Szekspir jest największym geniuszem 
teatru. "Czy przeczytałbyś-pisał do <f Argantela -dwa tomy tego nędznika 
w których clrce nam ukazać Szekspira jako jedyny wzorzec tragedii? 
Nazywa go Bogiem teatru". Czyż nie jest to najbardziej jawna obraza 
majestatu Racine' a, Woltera? Do dzieła, sędziowe, kaci! ... "Poświęca 
wszystkich Francuzów swemu bożyszczu, rak jak poświęcono niegdyf 
świnie bogini Ceres Nie raczy nawet wymienić Corneille' a i Racine' a. Czy 
żywisz dość zaciekłą nienawi!ćdo tego bezwstydnego durnia? Czy zniesiesz 
ren afront wobec Francji? .. . " Miarę jego w!cieklościprzepełnilo to,że on 
pierwszy dał poznać Szekspira Francuzom. Nie mógł przeboleć, że przywiózl 
go z Londynu w swoich kufrach. 

... 
Umiera w maju 1778 roku, czczony jak prorok przez tłumy. 

W programie wykorzystano fragmenty monograf ii 
Jean O max "Wolter czyli królewskość Ducha" oraz wstępu 

Michała Mrozińskiego do "Aforyvnów" WoUera 

Ws1l'dłem \\' siebie i doslr1l'gkm. il' '' istocie nie chcialh~ m 
h_1ć s1C1\śli\'·' pod warunkirm. il' h~·di;- glupcrm. Zwrocill'm 
się do lilo10J'i'm. kt(irl.\ pod1iC'lili mojt• zdanie. 

Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 
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