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DENIS DIDEROT 

„Prawda w naturze jest podstawą 
prawdopodobieństwa w sztuce". 

DENIS DIDEROT (1713-1784), pisarz i filozof francuski. 
Jeden z najgorliwszych propagatorów postępu i twórców 
idei filozoficznych XVIII w.. Od 1745 r. pracował wraz 
z d'Alambertem nad encyklopedią, której poświęcił 27 lat ży_ 
cia. Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk 
i rzemiosł (Encyklopedie ou dictior.naire raisone des sciences 
des arts et des metiers 1751-177?.), głosząca wiarę w postęp 
i potęgę rozumu ludzkiego była powodem wielu szykan prze
ciw Diderotowi. Opublikowanie w 1749 r. „Listu o ślepcach" 
(Lettre sur les aveugles) stało się przyczyną uwięzienia pi
sarza. 

D. Diderot interesował się literaturą i sztuką, pisał po
wiastki i powieści, które podobnie jak większość dzieł filo
zoficznych - ukazały się pośmiertnie. Za granicą wydał 
swoje rewelacyjne dzieło „O interpretacji natury" (De l'in
terpretation de la nature) w 1753 r„ które wskazuje na ewo
lucję poglądów pisarza, przejście od deizmu („Myśli filozo
ficzne" 1746 - Pensees philosophiques) do materializmu 
oraz na próbę stworzenia jednej koncepcji świata, opartej 
na wynikach współczesnej wiedzy. 

Ważną rolę odegrał Diderot jako teoretyk dramatu mie
szczańskiego. Dramat swój uważał za gatunek pośredni mię
dzy tragedią i komedią, zachował większość reguł klasycz
nych, sięgnął natomiast po nowe, mieszczańskie treści, 
wprowadzając w miejsce charakterów cechy zawodowe 
i podporządkowując walory sztuki dydaktyzmowi i obro
nie nowej rodzącej się moralności mieszczańskiej 
„Paradoks o aktorze" (Paradoxe sur le comedien 1798). Jed
nak sztuki Diderota, które miały się stać ilustracją jego za
łożeń teoretycznych, nie mają większej wartości artystycz
nej. Były to „Syn naturalny" (Le fils naturel 1757), „Ojciec 
rodziny" (Le pere de familie) 1759). 

Najbardziej żywą treścią twórczości Diderota są powiast
ki filozoficzne - „ Kubuś fatalista i .iego pan" (Jacques le 
fa.taliste) 1796 i „Kuzynek mistrza Rameau" (Le neveu de 
Rameau 1823) oraz powieść „Zakonnica" (La religieuse 1796). 
Poglądom na sztukę, a zwłaszcza malarstwo, dał Denis Di
derot wyraz w swych esejach „Salony" (Salons 1759-1781) 

(wg Małego słownika piSarzy 
świata", Warszawa 1968 r.) 



Słowa: Witold Zatorski Muzyka : Stanisław Radwan 

Piosenka o bukłaczku 

Nie przerażajcie się Kubusiem 
Że po bukłaczek sięga znów 
Że jak niesione w worku prosię 
Chrząka nie mogąc znaleźć słów 
Bo Pytia też pijana była 
Kiedy wieściła losy państw 
Z zadartą kiecką na trójnogu 
Spowodowała więcej draństw 

Niż Kubuś co 
Przystojnie tak 
Na koniu swym 
Przemierza świat 
W bukłaczku ma 
Zaklętą moc 
I wróży nam 
Przez rausz ad hoc 
Co nas za rogiem czeka dziś. 

Pełni zapału jak pierwszaki 
Uczmy .się od Kubusia że 
Rausz gniazdem jest różowych ptaków 
Co mogą zdziobać troski twe 
Że ledwie szampan zrzuci czapkę 
Zasyczy białą pianą coś 
Olśnione oko twe ogląda 
Swiat, który nie wie, co to złość 

Przyjaciół moc 
Otacza cię 
Zmartwienia gdzieś 
Rozbiegły się 
Paskudny pysk 
Ma efla wdzięk 
I wiesz już to, 
Że choćbyś pęki 
Musisz swe serce rzucać w krąg . 

KUBUŚ FATALISTA 
Wieczór teatralny w 2 częściach 

Scenariusz i teksty piosenek: 

Witold Zatorski 

Muzyka: 

Stanisław Radwan 

wg powieści Denisa Diderota 

„KUBUŚ FATALISTA i JEGO PAN" 



BOGUSŁAW SOCHNACKI Kubuś 

Słowa Witold Zatorski Muzyka: Stanisław Radwan 

Piosenka o Wielkiej Księdze 

Nawet ten, co tysiąc tomów zjadt, 
Nie przestał być zwyczajnym dudkiem 
Jeśli biedaczek nie ·wie, 
Że wielkiej księgi ład 
Poczyna z nim, jak z krasnoludkiem. 
Bo znaczy to, że psując oczy 
Krzywił kręgosłup, tracił lata 
Nie wznosząc w górę glowy, 
Zapomniał biedny mól 
Poznać najpierwszą księgę świata. 

B o z a p i s a n e j e s t na g ó r z e 
To wszystko co spotyka nas 

Na świecie ztego i dobrego 

Nie zmarnujemy życia czas 

Dobre i zie 
Dobre i złe 
Dobre i złe 
To wszystko zapisane jest 
W tej wielkiej 
Najgłębszej 
Najpierwszej 
Najmędrszej 
Najstarszej 
Wielkiej Księdze 

WIELKA KSIĘGO 

My kroczymy w ciemnościach 
Bezrozumni jednakowo w swoich chęciach, radościach i cierpie

niach, a w tobie 
Zapisany tam w górze nasz los 

WIELKA KSIĘGO 

Tylko ty nas nauczasz, 
Żeśmy głupi, jak dzieci nie wiemy, czym cieszyć, a czym martwić 

się trzeba 
Kiedy życie nas wodzi za nos 

WIELKA KSIĘGO 

Ty odsłaniasz się zwolna 
I nie warto dać grosza, by rozwiqrnć zagadkę, kto jest twoim 

autorem 
Skoro wierzyć ci trzeba i tak 

WIELKA KSIĘGO 

Nie ma kresek fałszywych 
W twoim piśmie, co prawdę, prawdę catą szczerą, niewątpliwie 

zawiera 
Pan Diderot potwierdza ten fakt .. „ 
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Poko jówka, cór k a, Just yna Pani Zuzia, Dyz ia. 

R YSZARD DEMBI -,SKI 
Wieśniak, Naczeln i k Sądu, Kat, Pan Aubertot, Byk. 
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ZOFIA GRĄZIEWICZ 

ZBIGNIEW 
N AWR CK I 
Chi r urg, 
Pan le PeLletie r, 
K r amarz. 

Wieśniaczka, Gospodyni , Pani de la Pommeraye, Pani Malgosia. 

Keh1er, L okaj , Markiz, Byczek. 



RYSZARD STOGOWSKI 

EUG E NIUSZ KORCZ ARO W S KI 
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