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Denis Diderot 
/ 1713 - 1784/, 

pisarz i filozof, jeden 
z gfownych przedsta
wicieli francuskiego 
Oświecenia. Od 1747 
przez 27 lat kierował 
pracami nad Wielką 

Encyklopedią Francu
ską . Io epokowe d zieło 

stanowi ło wielką lekcję 

racjonalizmu, rłosiło 

wiar<,: w postęp i potęgę 

człowieka. Pierwszy 
tom ukazał si<r w 17 51 
roku. Encyklopedia 
miała 4 tysi<1ce prenu-
meratorów. Praca 

Didt:rota obfitowała w liczne trudnośc i z cenzurą pa11stwową i k >Ś
cielną. Pisarz, oskarżony przez prokuratora, spęd z ił kilka miesięcy 

w więzieniu. Od 17 59 drukował Encyklopedii; pot1jemnie i roz
syłał prenumeratorom. Filozoficzne poglądy Diderota zawarte są 
głównie w pracach: O interpn:tacji 11at!ll}' i Sm d'Nemberta. Człowiek 
s połeczny ma dwóch przeciwników: człowieka i przyrodę. Filozofia 
człowieka nie może być wyprowadzona całkowicie z przyrody ani 
ze społeczcr'1st\va - głos ił Diderot.Jego poglądy zaintcresowały 

carycę Katarzynę II. Zaproszony na dwór do Petersburga, pisał 
dla carycy projekty ustaw. 

Diderot jest twórcą teorii dramatu mieszczaóskiego, w której, 
przeciwstawiając się klasycznym podziałom, proponował gatunek 
pośredni między tragedią a komedią, bardziej odpowiadający rze
czywistości. Teorię tę zawarł w pracach Rozmowy o Synu nat11mi11yrn 
i O poezji dramatycznej. Zajmował się również krytyką malarsł:\'la. 
Poglądy swe wyłożył w esejach Salony / l 7 59 - 81/. 

W dziedzinie powieści do największych osiągnięć pisarza 
należą: Zakonnica i opowiastki filozoficzne: Kuzynek mistrza Rameau 
oraz Kubuś Fatalista i jego Pan, napisany w l 773 i opublikowany 
w 1796. 

3 



JAN KOTT 

Diderot pozostał najbardziej rasjonującym pisarzem francuskiego 
Oświecenia. Czego s ię tylko tknął, s tawało s i ę żywe, twórcze, 
oburzające; wywoływało skandal obyczajowy, polityczny, nauko-
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wy; budziło wrzenie intelektualne. To przecież 
Diderot zrobił Encyklopedię. \Nymusił j<! na fi
lozofach i uczonych, wywalczył od drukarzy 
i wydawców, którzy l ę kali s ię za równo niepowo
dzei1 finamow yc h jak i kryminału za kontynuo
wanie tak groźnego wydawnictwa. Pomys ł był 

r zeczywiście szalony: dzido miało zawierać ca ło~ć 

współczesnej wiedzy, podanej w sposób dostępny 
dla ludzi urniej ~icyc h myśleć. I do tego jeszcze 
barwne plansze, obrazujące rozwój · ztuk i rze
miosł. 

Te obrazki były tylko pozornie ni ewinne. 
Ale J. est co innego rozpatrvwać o ruchu owiazd 

" b "' ) 

naturze ludzkiej i prawidłac h postępowania nau-
kowego, a co innego o podatkach, przywilejach, religii, moralnośc i 

i władzy królewskiej . To była właśnie rewolucja umys łowa . Zaczę

to teraz badać krytycznie istniej ące urządzenia s połecz ne, zastana
wiać się nad przyczyną nierównośc i stanów, nad źród łem władzy 

i przywilejów. I do tego właśnie były potrzebne obrazki, pokazu 
jące , jak pracują ludzie, jak się wytwarza towa ry, jakie postępy 
uczyniła technika. To była wielka przemiana stylu myślenia: 
pierwszy triumf mieszczańskiego empiryzmu. 

Od tłumacza [w:] D. Diderot Pornrlok.<o oJ.:1oru , \V-wa 1959 

DENIS DIDEROT 

Ile razy mam do opowiedzenia jakąś choć trochę patetyczną histo
rię, cz uję dziwny niepokój w sercu i w głowie, język mi s ię p lącze, 

głos zmienia, gubię myśli, tracę wątek, j ąkam się, widzę to; łzy 

płyną mi po policzkach i milknę. - Ale masz powodzenie! -
W towarzystwie ... W teatrze zostałbym wygwizdany. - Dlaczego I 
- Dlatego że do teatru nie przychodzi s ię, aby patrzeć na łzy, lecz 
aby słuchać słów, które je wyciskają; dlatego że prawda natury nie 
zgadza s i ę z prawdą teatralnych reguł. Wydumaczę s ię jaśniej: 

c hcę powiedzieć, że ani system dramatyczny, ani akcja, ani słowa 
poety nie dałyby się pogodzić z moją deklamacją, zduszoną, prze
rywanymi łzami. Widzisz więc, Że nie wolno zbyt wiernie naśl ado

wać nawet pięknej natury, nawet prawdy, i że są granice, w których 
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trzeba się za mknąć . - A te granice, kto je usta nowił I - Zdrowy 
rozsądek, który nie dopuszcza, aby jeden talent szkodził drugie
mu talentowi. Trzeba czasami, aby ak tor poświęc ił się dla poety. -
Ale gdyby utwór poety do tego s i ę nadawali' - Miałbyś wtedy in
ny rodzaj tragedii, w niczym niepodobny do popr7.edniego . -
I cóż w tym złego! - Nie wiem dobrze, co mógłbyś na tym zy
skać, ale dobrze wiem, co na tym stracisz . [ ... J 

Aktorzy wywołują wrażenie u publicznośc i nie wtedy, kiedy są 
wściekli, ale kiedy udają wściekłość. W trybunabch, na zgroma
dzeniach, we wszystkich miejscach, gdzie chce s ię owładnąć umy
słami, udaje s ię to gniew, to trwogę, to litość, aby doprowadz ić 

słuchaczy do tych samyc h uczuć. Czego nie może dokonać sa ma 
namiętność, zdziała namiętność dobrze udana. 

Czyż w towarzystwie nie mówią o tym czy innym człowit:ku, 
Że jest wielkim aktorem? Nie znaczy to, że czuje, lecz przeciwnie, 
Że wspaniale udaje, chociaż nic nic czuje; rola o wiele trudniejsza 
od roli aktora, poni'eważ człowiek ten musi ponadto dob rać sobie 
słowa i ma do wykonania dwa zadania : aktora i poety. Poeta na 
scenie może być z ręczn iej szy od aktora w towarzysnvie , ale czyż 
sądz i sz, że aktor na scenie lepiej i z ręcz niej udaje radość, smutek, 
uczuciowość , podzi\v, nienawiść , czułość od starego dworzan ina! 

D enis DiJ~ro t l'arado/,;.; o akim<.c , vV-wa 1959 

ZBIGNIEW RASZEWSKI 

Diderot ogromne znaczenie przypisywa ł gestowi jako wykładniko

wi treśc i dramatycznej i nastawał, żeby go w dramacie ~pisywać. 
vVłaśnie: opisywać, bo Oświecen i bardzo interesowali s ię przed
stawien iem, ale nie bardzo wierzyli w moż li wość i celowość pisma 
teatralnego. vVierzyli przeważnie, że posługiwał si ę nim teatr sta
rożytny. Przypuszcza li jednak, że nie dałoby się wymyś lić czegoś 

podobnego na użytek teatru, którego sami chcieli. Diderot sądził 
nawet, że j eś li autor portretuje rzeczywiste modele (a na tym zale
żało mu najbardziej), to aktor może stworzyć doskonalą kreację, 

ale nigdy podobną do wyobrażeń twórcy. Aktora także obowiązu
je portretO\vanic rzeczywistych modeli , w praktyce zawsze innych 
niż te, które obrał autor. W ogóle Diderot n iecierpliwił się . Żądał 
od artystów, że by pisa li prawdę i poprawiali obyczaje. Doskonałość 

odłożył na póź niej. 

Z bigniew Raszewski, Party1m1 '""tm/110 , [w: l Vv'p rciwadzenie Jo nauki 

o teatrze, Tl, W-w 1976 
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Z pulpitu reŻysera ... 

... Rudolf Zioło o Diderocie, Kubusiu Fataliście 
i o jego Panu 

Historia postawiła między postaciami wymienionymi w tytule po

wieści Diderota znak równości. Dzisiaj K 11b11.( fatalista ... to wspól

na opowieść Kubusia i Pana o zagadce sensu życia, a właśc iwie 

dwie równoległe podróże, dwie drogi wewnętrznego poznania. 

Dwa wybory, dwie różne - mentalni e i świa topoghidowo - posta

wy. Dwie niepełne odpowiedzi na pytanie jak żyć , konstruowane 

raz na planie własnych życiorysów, innym razem przez próby od

krywania pożytków z lekcji, jaką w życiu daje obserwacja i doświad

czanie cudzej historii, cudzej anegdoty. N a pewno nie będ z ie to 

historia opowiadana z punktu widze nia Kubusia. P rzeciwnie, jeśli 

już mam przesuwać akcenty wolałbym, by ten spektakl był w więk

szym stopniu historią Pana, bo to on wydaje mi si ę podobny do 

nas, do mnie. Podobny w swojej bezradnośc i, nieskutecznośc i, 

bezsilności istnienia, działania. Temu bohaterowi osiemnastowiecz

nej powieści i nam wspólne jest doświadcza nie bcz s iJności kultury 

wobec spełnienia w życiu, doświadczanie bolesnej porażki w kon

frontacji ze światem, który zaprzeczył wszelkim autorytetom i nie 

rządzi się żadnymi z akceptowanych przez nas reguł. To właśnie 

Pan, przeglądając się w prostym spełnieniu Kubusia, odczuwa 

klęskę własnej postawy. 'vV tym sensie ta postać się deklasuje, re

zygnuje z szat, piór i rang, gdy przeczuwa, co jest sferą prawdzi

wych wartości. 

Nie ma gotowych odpowiedzi. Jeśli droga tej dwójki na czymś 

się kończy, to kot1.czy się na ustaleniu, co stanowi prawdziwą war

tość życia. Dochodzi do v.ryceny - bolesnej, bo doświadczonej 

osobiście, takiej, którą zapisuje się po wewnętrznej stronie skóry. 

Doświadczenie bólu w relacji ze światem jest zawsze doświadcze

niem posiadanej wrażliwości. Nie zależy od pozycji czy roli społecz

nej. Jest drogą prowadzącą do oczyszczenia człowieka. 

Powieść jest pełna paradoksów, gorączkowego niepokoju mo

ralnego. Chciałbym przełożyć te napięcia na scenę. Pan bywa po 

trosze - i to jest jedyne nadużycie, na jakie pozwoliłem sobie 

w adaptacji - samym Diderotem, inteligentem z pewnym instyn

ktem społecznym. Nawet, jeśli się nim nie posługuje, to odczuwa 

świat poprzez Kubusia. Ufa autentyczności Kubusia, jego prawdom, 

szczerości, a nawet doznaniom w sferze erotycznej. A erotyka to 
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również sfera uczuciowości, wartości 

i bezinteresownoś ci. Diderot - zaanga

żowany i walczący encyklopedysta - był 

wielkim moralistą. Nic świntuszył dla 

samego świntuszenia, ale dla pokazania 

współczesnej mu, ale i nam, karłowatości. 

Kubu.( Fatalista ... jest opowieścią 

o zrujnowaniu tego, co ludzkie i najcen

niejsze. Desperacja Diderota polegała 

na braku zaufania do autorytetów, zwąt

pieniu w instytucje, w organizację spo

łeczną, ale i zwątpieniu w człowieka, 

który sam sobie zaprzecza, wstydzi się 

wstydzić, wstydzi się kochać, wstydzi się 

być uczciwym, wstydzi się być tym, któ

ry nie gra. Opisywanie takiej kondycji wymagało i wymaga ogrom

nej odwagi. Dla mnie w takiej postawie jest despe racja moralna, 

by pewne prawdy p~dać prosto i nie zasłaniać się maską filozofa 

czy strojeniem ironicznych min. To chyba sedno tej powieści. 

Sięgnąłem po Kubusia ... w miejsce tego, co nie napisane. 

Adaptacja prozy daje szansę dłuższego oswajania sic; z materią, 

dostosowania jej do konkretnych aktorów. A to z kolei pozwala, 

zanim ostatecznie zamknie się scenariusz, na zbiorowe uzgodnie

nie światopoglądu. 'vVierzę w ten wspólny mianownik, w to, Że 

potrzebny jest jasno sprecyzowany światopogląd w teatrze i na 

scenie. 'vV otwartości adaptacji widziałem szansę na zbudowanie 

wspólnej wypowiedzi grupy ludzi, tego a nie innego teatru. Czło

wiek-twórca zawsze szuka wirtualnego, a więc idealnego, odbior

cy. Dla adaptatora-reżysera tym pierwszym ad resatem jest jego 

partner na scenie - aktor. Jeśli spotkamy się w naszych niepoko

jach, rozczarowaniach i przeżyc iach, tym łatwiej będzie nam 

przenieść to doświadczenie na drugą stronę rampy i spotkać się 

z widzem. 

A chcemy spotkać się z tymi wszystkimi, którzy nie uczestni

czą w niemoralnych grach naszych czasów i prawdy szukają już 

tylko w sobie. Z tymi, którzy siebie zaczęli pytać o to, co jest najważ

niejsze w życiu. Może jest w tym przekonanie inteligenta o wiel

kości człowieka, trochę wiary w wartości stanowione w obrębie 

siebie: domu, rodziny, biblioteki. Próba ustalenia tego, czym się 

nie kupczy, co nie podlega transakcji czy mistyfikacji. 
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Ktoś zafałszował nam świat. Rzeczywistość, którą odczuwam 

jest inna niż ta pokazywana w mediach. Środki masoweo·o przeka

zu nie odwzorowują naszego życia, budują sztuczny świat. Zabie

ram głos w sprawach spychanych z oficjalności czy świadomości 

komunikacyjnej. Musimy pogodzić się z tym, że jes teśmy archa

iczni, pojedynczy, bezbronni. Rzeczywistość jest w nas . Nagłośnić 

ją, odsłonić to znaczy powiedzieć, że nie jest tak, jak widać. 

W relacji Kubuś - Pan, naszym porte parole jest w dużym 

stopniu inteligent. Bardziej niż miłosne historie przeżywamy go

rycz buntu filozofa, buntu bibliofila - człowie ka ukształtowanego 

w świecie wartości kultury. Bez wątpien.ia dowartościowuj emy 

Pana. Ale mamy podobne poczucie bezsilności. \ Vyc howanie nie 

pomaga, nie porządkuje, przestało być orężem. Nie bron;ą nas 

tradycja i siła wielkich wartości. Bez kryteriów i zasad jesteśmy 

osamotnieni. Nie ma kto wydać wyroku, nie ma kto ukarać, przy

tłacza nas świadomość, Że wszystko jest wzcrlędne. 

!Vloralizatorsnvo i dydaktyzm? Dla mnie to sprawa odczu

wania. I to w morzu powieściowej frywolności i wyrafinowania. 

Temperament tego tekstu jest niezmiernie trudny do przeniesie

nia na scenę. Pastisz, fikcja, anegdota, style, gatunki, pomieszanie 

czasów etc. Jak tę gorączkę przenieść, jak się w tym poruszać, 

kiedy się wynurzyć, być w pierwszej osobie, a kiedy się znów za

nurzyć. Jak wejść w ten język, nie zmieniać go i nie upraszczać. 

Nie sprowadzić jedynie do kabaretu, do intelektualnej łat\"lizny. 

Wielką zaletą tłumaczenia Boya jest ogromna klasa tego tekstu 

wolnego od uproszczei'1, choć przez to trudnego w rozwikłaniu 

komplikacji gatunków. To wielkie wyz'Aanie dla aktora, dla jegu 

kunsztu, którego wielkim znawcą i wielbicielem był Diderot. 

Sukces tego typu tekstów w teatrze polega na talencie przeistacza

nia się aktora. Aktora, który uporządkuje akcję i wynurzy się jako 

jej osobisty interpretator. To on musi przeprowadzić tę historię od 

kiedyś do dzisiaj. 

Kubuś fatalista ... AD 200 I jest opowieścią o sztuce i jakości 

życia. Bohaterem przedstawienia jest Pan, ale przesianie niesie ze 

sobą Kubuś. Ostrzega, żeby nie przega pić życia i radzi, by uczyć 

się od świata, tego co najciekawsze i najcenniej sze . 

N otowala Joanna Biernacka 
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