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O o 11a 1r t. 

„Zasadnicze p tanie: kto ty je teś? skąd 1uzy
chodzi z'? Co robisz'? N alcżaloby .ie stawia, 
wszystkim istotom ż jąc m we w zechświecie, 
nikt na nie jednak nic odpowiada". 

Andre Maurois 

Mówiono, że wiek osi emnasty był wickiem Woltera 
( ... ). I słusznie. W wieku krytykującego mieszczań

stwa jest on krytykującym mieszczaninem; w wie
ku sporów r eligijnych jest nader obeznany z dyspu
tami teologicznymi, ci ekawy ich przedmiotu i anty
r eligijny; w wieku klasycyzmu jes t klasykiem, 
spadkobiercą dyscyplin z czasów poprzednich rzą

dów; w wieku rodzącej się nauki ni e jest on wpraw
dzie uczonym, ale wykształconym amatorem i nad-

zwyczajnym popularyzatorem. ( ... ) 
Wiedza, historia, poez~a, opera, kolacje, mądrość, 

wszystko to kochał i wszystkiego pra gnął. ( ... ) Inte
resowało go bowiem wszystko. (. .. ) 

„Trzeba nadawać swej duszy wszd:<ie możliwe 
kształty; jest to płomień pov.rierzony nam przez Bo
ga i powiniśmy podsycać go wszystkim, co znajdzie
my rn1jcen111e.Jszego. Musimy dać naszej istocie 
wszelkie możliwości i szeroko otworzyć okna duszy 
dla wszystkich nauk i \vszystkich uczuć. Jest w niej 
miejsce dla całego świata, tylko trzeba zachować 

w tym wszystkim ład i porządek". 
( ... ) Dlaczego spośród wszystkich filozofów osiemna
stego wicku człowiek, będący właściwie tak mnło 
filozofem, wydaje się najsławniejszy? Być może dla
tego, że ten wiek mieszczański i szlachecki, wszech
stronny i frywolny, naukowy i światowy, europej
ski a przede wszystkim francuski, znalazł w Wolte
rz , który łączy w sobie wszystkie te cechy, najbar
dziej kompl E' tm' odbici e. 



W KRAJU ORF.JONU 

KANDYD 

ZDZIWIŁBY SIĘ NIEZMIERNIE AUTOR „ZAIRY" 
I „HENRIADY", gdyby mu powiedziano, że jedyną 
(lub prawie jedyną) z jego 'książek, która będzie 

czytana ( .. .> i uważana za arcydzieło ducha ludzkie
go, będzie miała powieść napisana w sześćdziesią

tym piątym roku jego życia, zatytułowana „Kan
dyd". 
Napisał j<1, aby wykazać śmieszność optymizmu Lei
bniza. „Wszystko jest· świetne w najlepszym ze 
światów„." mówili optymiści. Wolter obserwował 

ludzkie życie ; sam żył, walczył, cierpiał i widział 

cierpienie. Nie, zaprawdę, ten świat stosów, bitew, 
szafotów i chorób nie był najlepszym z możliwych 
światów. Historycy (szczególnie Miche let) przypisy
wali pesymizm Woltera w „Kandydzie" wypadkom 
szczególnym: straszliwemu trzęsieniu ziemi w Liz
bonie (o którym Wolter napisał poemat), wojnie 
siedmioletniej i jej ofiarom. („.) Szukanie tych ma
łych przyczyn wydaje się zbędne. Wolter zaprzeczył 
doskonałości świata, ponieważ nie ukazała się ona 
nigdzie temu inteligentnemu starcowi. 
Temat jest prosty. Kandyd poznawał stopniowo woj
sko, inkwizyc~ę, jezuitów w Paragwaju ; morder
stwa, kradzieże, gwułty; Francję, Anglię, Turcję. 

Wszqdzie stwierdzał, że człowiek jest złośliwym 

zwierzęciem. Filozofię optymistyczną uosabiał Pan
gloss, pesymistyczną Marcin, który uważał, że „czło
wiek jest stworzony, aby żyć w konwulsjach, nie
pokoju albo letargu nudy". Ale autor nie wziął na 
swoje konto ani pesymizmu Marcina, ani optymiz
mu Panglossa. Ostatnim słowem książki jest: „trze
ba uprawiać nasz ogródek", to znaczy świat jest 



okrutny, ziemia drży, a niebo ciska pioruny; królo
wie się biją. a kościoły szarpią się nawzajem. Ogra
niczmy naszą działalność i usiłujmy spełniać nasze 
małe powinności tak dobrze, jak tylko możemy. 

Konkluzja nader „naukowa i mieszczańska". Trze
ba działać. Nie wszystko jest dobrze, ale wszystko 
można poprawić. „Człowiek nie może usunąć okru
cie11stwa ze wszechświata, ale działając rozważnie 

może od niego uchronić niekiedy pewne rejony. 
Pesymizmowi Marcina jak i optymizmowi Panglos
sa, teologii chrześcijańskiej jak i stoickiemu opty
mizmowi Leibniza Wolter przeciwstawia wiedzę 

Newtona, wiedzę ograniczoną do natury, pozwala
jąc~1 nam uchwycić tylko niektóre związki, ale da
jącą przez to władzę nad pewnymi zjawiskami przy
rody. Ma•rny tu zapowiedż człowieka nowoczesnego 
i mądrości inżyniera. Mądrości niekompletnej, ale 
użytecznej. 

W żadnym dziele nie widać· lepiej niż w „Kandy
dzie", w jakim stopniu Wolter jest wielkim klasy
kiem i człowiekiem przynależnym do XVII wieku, 
w przeciwieństwie do Rousseau, który jest romanty
kiem i człowiekiem wieku XIX. Nie byłoby prze
cież nic łatwiejszego, jak z Kandyda zrobić Childe 
Harolda. Niechby tylko Kandyd był odzwierciedle
niem osobowości Woltera, niechby oskarżał wszech
świat o zabranie mu panny Kunegundy, niechby 
sobie wyobrażał, że prowadzi osobistą walkę z prze
znaczeniem, a byłby bohaterem romantycznym. Ale 
Kandyd jest uniwersalny jako postać stworzona 
przez Moliera, i lektura „Kandyda" natchnęła Byro
na antyromantyką, Byrona, autora „Don Juana". 
Dlatego wszyscy romantycy są przeciwnikami Wol
tera, nawet Michelet, który z racji swej pasji poli
tycznej powinien być wolterianinem, i dlatego prze
ciwnie, wszystkie umysły, które zgadzają się z tym 
światem, stwierdzając jego złośliwość i obojętność, 

są wolteriańskie. 

„P. Charles Murras, 'który czyta „Kandyda" ", co 
rok, mówi, że zamknąwszy książkę myśli: „Droga 
jest wolna"; znaczy to, że Wolter rozwiewa na ca
łym polu wszelkie ziemskie złudzenia i rozpędza 

J 

KANDYD ODNAJDUJE KUNEGUNDĘ 



obłoki, czyli to wszystko, co stoi między rzeczywi
stością a rozsądkiem". Alain zauważył słusznie, że 

styl „Kandyda" przypomina styl „Tysiqca i jednej 
nocy" w tłumaczeniu Gallanda. „Spotkanie klasyka 
francuskiego - który dowodzi i tak jasno wyciąga 
konsekwencje - z szalonym obszarem życia stwo
rzonym przez fatalizm Wschodu musiało stworzyć 

nowy dysonans i tworzy go istotnie". Poezja tekstu 
polega w wielkiej mierze na tym, że szaleństwo 

i nieład świata są w nim wyraźne i jednocześnie 

opanowane rytmem. Tekst „Kandyda" ma podwójny 
charakter. Kaskady nieprzewidzianych wydarzeil. 
płyną na każdej stronie, a jednak ta gwałtowność 
ruchu, regularne powroty odstępów wypełnionych 

pesymistycznymi tematami Marcina , reformy Kan
dyda i opowieści starej zapewniają umysłowi taki 
tragiczny wypoczynek, jaki dać może tylko wielka 
poezja. „W każdym wielkim dziele jest coś z mo
dlitwy, nawet w powieściach Woltera". 

Obok wpływu Gallancla da się zauważyć.· także 

wpływ Swifta, którego Wolter bardzo cenił i dużo 
czytał i który nauczył go pisać najprostszym stylem 
opowieści najbardziej absurdalne. „Kandyd" jest 
bezsprzecznie klasycznym tekstem francuskim naj
bardziej zbliżonym do humorystów angielskich. Tyl
ko nieco dziki i czasem zanadto akcentowany hu
mor Swifta jest tutaj złagodzony pragnieniem po
dobania się. Każdy pisarz ma swoje szczęśliwe dzie
ło; „Kandyd" był najszczęśliwszym dziełem Wol
tera. 

A11tlre Maurois 
(„Wolter" WL !97li 

Tłum. Maria Iwal'lska-Fcliksowa) 

„Straszną namiętnością ludzką jest owa pycha, 
każe nam zmuszać innych ludzi, aby myśleli 
tak jak my". 

WYPĘDZENIE KANDYDA Z ZIEMSKIEGO RAJU 



Powstał w listopadzie H.176 roku z jasno i konsek
wentnie precyzowanymi od początku zainteresowa
niami muzycznymi. Jego twórcy postanowili grać 

muzykę rockową z silnymi wpływami muzyki kla
sycznej, czyli tak zwany „symfoniczny rock" (lub 
Art-rock). Działali głównie w warszawskim klubie 
studenckim „Riviera" - „Remont", szybko zdoby
wając dla swoich produkcji coraz szerszq rzeszę słu
chaczy. Popularność spowodowała, że Grupą zainte
resowały się radio, telewizja i wytwórnie płytowe. 
Exodus rozpoczyna popularne występy w całym kra
ju i bardzo szybko poza jego granicami. Gości 

w ZSRR, na Węgrzech, parokrotnie w RFN i Berli
nie Zachodnim. 
Zespół ma w swoim dorobku liczne single (w tym 
jeden złoty - „Jestem automatem") oraz trzy long
play'e: „The most beautiful day" (1980), „Superno
va' '. (1982 r.) i „Hazard" (19H4 r.). Pierwsze dwa 
otrzymały złote płyty, ostatni jest jeszcze w pro
dukcji. W 1984 ro '.rn Zespół zmienił i rozszerzył 

swój skła d. Intonsywnic pracuje nad nowymi na 
graniami. 
Exodus dąży do tworzenia większych form muzycz
nych, jego koncerty stają się często widowiskami 
parateatralnymi. Muzyka do Kandyda w warszaw
skim Teatrze Dramatycznym jest konsekwentnym 
krokiem w kierunku tych zainteresowań. Nowym, 
ważnym etapem w poszukiwaniach twórczych Ze
społu. 

A. P. Wojciechowski 

UCIECZKA KANDYDA PRZED BUŁGARAMI 



WARSZAWSKI 

TEATR PANTOMIMY 

Zespół powstał w 1970 roku jako Teatr Pantomimy 
„Stodoła" w znanym warszawskim klubie studen
ckim. J t•go założycielem był Marek Gołębiowski. 
Jako grupa a.mators :rn dali dv,·ie premiery : „Muzr!
um" i „Już tylko tyle". W ro'.rn 1979 opi ekę arty
styczną nad Zcspoł m przej<)ł Zdzisław Starczyno-

wski - uczvń Henryka Tomaszewskiego. 
W 18B2 roku Pantomima zdobyła status zawodowy. 
Warunki klubu studenckic'go nic mogą sprostać 

;:ispiracjom dynamicznie rozwijające j si ę Grupy, dla
tego t e ż w paździ erniku tego sameao roku przenosi 
sic; ona do nowe j siedziby , którą oferuje• im Teatr 
Żydowski. Tu, już ja ~rn Warszawski Teatr Pantomi
my, dają premie rę spektaklu „l\·1ist1: rium podróży " . 

Zespół tego Teatru wystąpił w dwóch filmach: 
„Księżycowa droga" w reż . lVIacil·ja Wojtyszki oraz 
w obecnie realizowanym „Preludium do wiecznoś

ci" w reż. K. Konrada i Z. Starczynows :~i ego. Grał 

również gościnnie w warszawskim T atrzc Pow
szechnym w spektaklu pt. „Mefisto" i ostatnio 
w „Gyubalu Wahazarze" - oba w reż . M. Ratyń
skiego. 
Warszawski Teatr Pantomimy kontynuuje doświad
czc• nia Henryka Tomaszewskiego z wcześniejszC'go 

okresu jego twórczości. Zdzisław Starczynowski tak 
o tym mówi: 

„Tomaszewski do środków wyrazu pantomimy wl ii·
czył balet klasyczny, taniec, akrobatykę, plastykę 

ciała i wyraz mimiczny. To właśnie zwane jest pol
ską szkołę pantomimy. Tego nauczył te ż mnie i ja 
tę twórczość kontynuuję, ale dodatkowo wzmacniam 
ekspresję dźwiękami, jakie wy daje aktor w momen
tach kulminacyjnych. Najbardzie j interesuje mnie 
picrot XX wieku - czło\viek, który zagubił się 

w naszym świecie obojętności, świecie ludzi-mane-
kinów, zbrodni i grzechu, ery maszyn." 

• 

,,Wszystko w świecie jest niebcz1>ieczne i 
wszystko jest potrzebne". 
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