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W olter w wieku 23 lat (portr et Nicolasa de L ergilliere'a) 

VOLTAIRE - 1694-1778, francuski pisarz, historyk i filozof, 

jedna z głównych postaci francuskiego Oświecenia. Pisarz płod

ny i wszechstronny. Prześladowany za śmiałość poglądów, wiele 

lat spędził poza granicami Francji: w Anglii, Szwajcarii, a także 

na dworze Fryderyka Il. Jest autorem tragedii, m . in. Edyp, 

Zaira i M eropa, łączących w sobie tradycje tragedii klasycznej 

z młodym \vówcw.s sentymentalizmem. Jego ambicje epickie 

znalazły wyraz w eposie narodowym z czasów panowania Hen

ryka IV H enriada oraz w poemacie heroikomicznym Dziewica 

Orlemiska. Był wybitnym publicystą, zaangażowanym w·~ 

wszystkie ważniejsze wydarzenia epoki. Do jego najwit~kszych 

osiągnięć w tej dziedzinie należą m.in. słynne Li sL y Filozo

ficzne i TrakLaL o tolerancji. Prace historyczne V., łączące 

ogromną erudycję z klarownością wykładu, zawierają \V sobie 

nowatorskie wówczas pojęcie historii jako procesu rozwoju 

cywilizacji. Najtrwalsze wartości reprezentuj<.} w jego dorobku 

powiastki filozoficzne, z wdziękiem, fantazją i humorem poru

szające problemy filozoficzne i społeczne; m.in. Tak toczy si ę 

światek (1746), Zadig (1747), Kandyd, cz yli optymizm (1759), 

Prostaczek (1767). Był też autorem przenikniętego racjonaliz

mem i krytycyzmem Słownika Filozoficzn ego i współtwórcą 

Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. 
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KROTOSKA 

Szanowni Państwo! 

Jak wiadomo „Kandyd" Woltera powstał na skutek irytacji 
autora wobec filozofii Leibniza. Irytacja ta była naszym zda
niem cdkowicie nieuzasadniona, ponieważ Historia przyznała 
bez wątpienia rację Leibnizowi. 

Jeżeli mimo to zdecydowaliśmy się sięgnąć do utworu Wol
tera (a nie do dzieł samego Leibniza) uczynihśmy to dlatego, 
iż wyjaśnia on w znacznie dostępniejszej formie idee swego 
przeciwnika. 

Co tu dużo ukrywać - Wolter w swej prześmiewczej pasji 
rąbie prosto z mostu to - co Leibniz niepotrzebnie zamotał 
mętnymi wywodami . 

A prawda jest przeci eż właśnie teka, że skoro coś jest to 
widocznie musi być - a skoro musi - to jest najlepiej jak 
może. 

I żadne pamflety, jazgoty, chichoty hien, bezsilne złorzecze
nia, poszczekiwania psów itp. nie zatrzymają t ej karawany, 
która triumfalnie pojedzie dalej. 

Natomiast jeśli w mrocznych czasach Oświecenia można było 
znaleźć jeszcze argumenty przeciw nowatorskiej myśli Leib
niza, to obecnie Wolter musiałby pod naporem faktów ustąpić 
swemu mć!drzc jszemu koledze. 

Wystarczyłoby rozejrzeć si~ dookoła . Fakty, fakty mówią 

same za siebie. 
Teatry na przykład są po to, aby dawać w nich przcdstawje

nia. A zatem są dawane. 
Przecież nawet Wolter musiałby w takiej sytuacji powstrzy

mać się od drwiny i dostrzec potęgę logiki tego rozumowania. 
W sumie: czyś optymista i uważasz, że jest za dobrze, czy 

pesymista i zgodzisz się, że jest za źle; czy realista i twierdzisz, 
że jest za średnio ; nie unikniesz Szczęścia, Zaszczytu i Obo
wiązku jakim jest Praca. 

A skoro nie unikniesz i tak, to chwała ludziom pracującyr:i 
z dobre.i woli! 

Z gorącymi pozdrowieniami 
ZESPÓŁ 



DEIZMY: WOLTER 

Czy, gdyby jego nie było, stulecie miałoby ten sam charakter? 
Wycisnął na deizmie swoje niezatarte piętno. To on nadał 

mu nowy kształt lub, żeby użyć innej metafory, to on prze
filtrował napój, a kiedy ukot'lczył pracę, pozostał już tylko 
czysty i klarowny likwor. 

To on położył nacisk na argument przyczyn celowych; to on 
kazał człowiekowi być wdzięcznym Najwyższej Istocie, która 
nie tylko umieściła go na właściwym dla niego miejscu, ale 
ponadto dała mu zdolność odczuwania przyjemności. 

To on ustalił dokładnie, z czego należy rezygnować: wie
rzmy w Boga, ale zrezygnujmy z mówienia o jego naturze, 
o sposobach jego działania . Swierszcz na widok pałacu ce
sarskiego przyznaje, że gmach ten powstał za sprawą kogoś 
potężniejszego od świerszczy, ale nie jest na tyle szalony, ab:,r 
się o tym kimś wypowiadać: naśladujmy tę mądrość. 

To on sformułował credo doktryny, które zawarł na jednej 
zaledwie stroniczce w swoim „Dictionnaire philisophique" pod 
hasłem Teista: 

„ Teista to człowiek głęboko przekonany o istnieniu N aj wyż
szego Bytu równic dobrego, jak potężnego, który stworzył 

wszystkie byty rozciągłe, wege tujące, czujące, myślące, który 
zachowuje ich gatunek, który bez okruciet'lstwa karze zbrod
nie i z dobrocią nagradza czyny cnotliwe. 

Teista nie wie, w jaki sposób Bóg karze, w jaki sposób na
gradza, w juki przebacza, nie jest bowiem na tyle zuchwały, 
aby pochlebiać sobie, że zna sposób postępowania Boga; wie 
jednak, że Bóg działa i że jest sprawiedliwy. Zastrzeżeni:-i 

przeciwko Opatrzności nie podważają jego wiary, gdyż są co 
najwyżej poważnymi trudnościami, a nie dowodami; podlega 
tej Opatrzności, chociaż dostrzega tylko niektóre z jej skut
ków i zewnętrznych przejawów, a wnioskując o rzeczach, 
których nie widzi, na podstawie tych, które widzi, sądzi, 

że działanie tej Opatrzności rozciąga się na wszystkie miejsca 
i czasy. 
Jednomyślny w tym względzie z resztą wszechświata, nie 

należy do żadnej z sekt, które sobie wzajemnie przeczą. Jego 
religia jest najstarsza i najbardziej rozpowszechniona, albo
wiem zwykłe uwielbienie jakiegoś Boga było wcześniejsze od 
wszelkich możliwych systemów. Mówi językiem, który rozu
mieją wszystkie ludy, podczas gdy nie rozumieją się one wza-
jemnie. l\fa braci wszędzie, od Pekinu do Cayenne, i w poczet 
swoich braci zalicza wszystkich mędrców. Uważa, że istotą re
ligii nie są ani idee jakiejś niezrozumiałej metafizyki, ani czcz _ 
obrzqdy, ale uwielbienie. i sprawiedliwość. Czynić dobro to jegn 
kult, być posłusznym Bogu to jego doktryna. Mahometanin 
ostrzega go: Biada ci, j e żeli nie odbędziesz - pielgrzymki do 
Mekki! - Biada ci - mówi mu reformista - j eżeli nie odbę 

dziesz pielgrzymki do Matki Boskiej Loretańskiej! Kpi sobie 
zarówno z Mekki, jak z Loreto, za to omaga biednym i broni 
uciśnionych." 

To on uprzystępnił deizm, oddając na jego usługi cały swój 
artyzm. Jeżeli powiesz, że twoim zdaniem deizm odznacza si·~ 

uniwersalnością, pozostaniesz w sferze abstrakcji, ale będziesz 
konkretn r i obrazowy, j eżeli napiszesz: „Przestudiowałem 

\vszystkie ustępy udowadniające niezbicie , że wszyscy ci, któ
rzy nie mieszkali w dzielnicy Sorbony, jak n przykład Chió. -
czycy, IHlianie, Scytowie, Rzymianie, Germanie, Afrykańczycy, 
Amerykanie, biali, czarni, żółci, czerwonoskórzy, kędzierzawi. 
długowłosi, brcdacze, i gołowąsi, byli bez miłosierdzia skazani 
na potępienie, jak tego wymaga sprawiedliwość, i że tylko ja
kaś okrutna i potworna dusza mogłaby dopuścić myśl, że Bóg 
mógł ulitować się nad jednym choćby z tych p ::;czciwców. 

To on przede wszystkim uczynił z prawdy synonim jasności 
Był filozofem w tym sensie, że nie było takiej filozofii, da
lekiej czy bliskiej, staro- czy nowożytnej , która by go nie cie
kawiła i nie wydawała mu się godna uwagi. Jeżeli jednak przez 
„filozofów" rozumiecie zuchwalców, którzy śmią ze s\voich 
hipotez czynić tworzenie równe stworzeniu wszechświata, t::> 
Wolter nie należy do ich plemienia. Człowiekiem, który w spo
sób najbardziej stanowczy powiedz ia ł v to rn etafizy e , jest 
iównież on. [ ... ] 

Paal Hazard, Mv.1l europej ska w XVIII wiektt 
- ocl Monteskitis.::a clo L essinga, PJW 1972 
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WOLTER I KRÓL PRUSKI FRYDERYK II 

„W tej epoce Europa miała dwóch króli - króla Prus i Wol
tera. Razem mieszkali i - rzecz zgoła nie do wiary - byli 
przyjaciółmi" (Jean Orieux). Jak się przekonamy, zbyt długo 
razem mieszkać jednak nie potrafili. Wiemy już, że Fryderyk 
od młodości wzrastał pod urokiem umysłowości, a przede 
wszystkim literackiego mistrzostwa francuskiego pisarza, że 

szukał u niego rady, pomocy, zachęty. Stosunki te, których 
żywą kroniką pozostaje obfita korespondencja (trwała 42 lata), 
znalazły swe apogeum dopiero po latach, kiedy to Wolter, na 
usilne nalegania króla, przybył do Sanssouci na dłuższy pobyt. 
W 1770 r. napisał Fryderyk do Woltera: Istnieje między nami 
jakieś tajemne podobieństwo, i to mnie uderzyło". 
Mieć wiernego wyznawcę na tronie - czyż można było żądać 

czegoś więcej? - taki był punkt widzenia Woltera. Gościć 

u _ siebie podziwianego od 1at młodzieńczych najwybitniejszego 
pisarza Europy, korzystać co wieczór i co obiad z jego błyskoUi
wej konwersacji - taki był punkt wyjścia Fryderyka. Re~ 

zultatem - długi pobyt Woltera O 750-1753) w Poczdamie 
zakończony zerwaniem, które choć nie było ostateczne, pozo
stało trwale w pamięci obu stron. W 1742 r. dworski Wolter, 
który zawsze fascynował się rolą wielkich jednostek w historii 
(przykład Karola XII, Ludwika XIV), użył po raz pierwszy 
określenia Fryderyk „Wielki" dla króla pruskiego. Ten mie
szczański filozof, pisarz i uczony potrafił być także i człowie
kiem d-.vornym. Jak pisał ironicznie w XIX w. Maucalay: „On 
jeden tylko tak umiał podawać cukierki, że można było dużo 
ich połknąć bez szkody dla zdrowia". 
Błyskotliwa inteligencja Woltera nie uchroniła go przed roz
czarowaniami, których nie był zdolny przewidzieć, licząc na 
swój wielki wpływ na króla pruskiego. Początki były świetne: 
przy ogrągłym stole gość i gospodarz urządzali prawdziwe tur
nieje dowcipu; wieczorami ]ub popołudniami Fryderyk korzy
stał z licznych uwag Woltera jako pisarza. Francuz nie byłby 
sobą, gdyby nie pozwalał sobie za wiele: „Cała wielkość Pań
skiego geniuszu jest bezradna tam, gdzie chodzi o sylaby ... " 



Król lubił Woltera i potrzebował także ze względów propagan
dowych i chciał go sobie w pełni podporządkować. Jak zwykle, 
daleki był też od szczodrobliwości finansowej (w każdym razie 
tak uważał gość). Wolter zaś, nieodrodny przedstawiciel miesz
czaństwa francuskiego, nigdy wśród życia intelektualnego nie 
zapominał o sprawach finansowych i one to właśnie miały sta
nowić jedną z głównych przesłanek zerwania. Wkrótce miało 
się okazać, że gość nie jest zdolny ani do lojalności, ani do 
pokory, gospodarz zaś do prawdziwej przyjaźni. Fryderyk wie
dział o najdrobniejszych szczegółach życia na dworze, a złośli
wości Woltera krążyły wokół jego osoby. Rzecz druga - nie
rozważny co najmniej i prowadzony z dużą złośliwością i 
wbrew królowi spór z prezydentem Akademii Berlińskiej, l\ilau-· 
pertuisem . Był on także próżny i drażliwy, pełen temperamen
tu, uważał Woltera za zbytecznego rywala w środowisku . 

Fryderyk nie orientując się co do meritum sporu, wystąpił 
poirytowany atakiem na Akademię Berlińską anonimowym 
pismem w obronie Maupertiusa i anonimowemu Wolterowi 
napisał wiele ostrych słów. Obaj wiedzieli, kto jest kto. Iście 

diabelski temperament polemiczny nie skłonił Woltera do kapi
tulacji, wręcz przeciwnie - napisał wściekłą satyrę na całq 

sprawę, Król, doceniając werwę, był jednak dotkniE;ty i za
kazał druku tekstu. Wolter, stosując różne dziecinne manewry, 
oddał tekst do druku i udawał , że stało się to wbrew jego woli 
i wiedzy .. . Literacka Europa trzęsła się ze śmiechu, ale Fry de
ryk miał już dość: egzemplarze satyry zostały przez kata spa
lone na placach Berlina. 
Słynne powiedzenie Fryderyka o Filozofie, przytoczone Wolte
rowi przez La Mettrie, że cytrynę się wyciska, a łupinę wy
rzuca, pozostało w pamięci Woltera na zawsze. Fryderyk 
natomiast miał dostatecznie dużo dowodów nielojalności i złośli
wości swego gościa. Definitywna rezygnacja Woltera ze wszyst
kich zaszczytów dworskich, złożona w końcu grudnia 1752 r. 
mimo dalszych prób łagodzenia sytuacji, przypieczętowała spra
wę i król oficjalnie 16.III.1753 r. wyraził zgodę na wyjazd Wol
tera z Prus. Rozstanie nastąpiło w atmosferze poprawności, jed
nakże, kiedy już Wolter był w podróży, Fryderyk przestra
szył się, że gość może uczynić niewłaściwy użytek z tekstów li-

terackich (nie drukowanych) króla i polecił go zatrzymać 

i tekst odebrać. Polecenie wykonano we Frankfurcie nad 
Menem z całą policyjną, być może nedgorliwą, brutalnością. 

Oburzenie Woltera i jego bezsilny gniew we Frankiurcie dosz
ły do zenitu: wkrótce opisami swych perypetii zapełnił całą 

Europę, by w latach następnych kolportować liczne złośliwe 

opinie o Fryderyku, inspirując zwłaszcza aluzje do niespoty
kanej wstrzemięźliwości władcy wobec pięknych pań. Naj
bardziej zaskakujące było może to, że obaj szukali po paru la
tach zbliżenia, że korespondencja ich wróciła do stanu oży
wionej. Dawnej miłości już nie było, lecz - zwłaszcza w latach 
pierwszego rozbioru - Wolter, u którego Fryderyk umiejętnie 
podsycał antyklerykalne, a praktycznie antykatolickie nastroje, 
oddał mu duże usługi propagandowe. [ ... ] 

St anisla u' Salmonowic::-, Fryderyk II, Ossolineum 1985 



WOLTER I CARYCA KATARZYNA II 

[ ... ] 
Zapowiedział wreszcie swój przyjazd do Rosji na czerwiec 

1770 r . Pisał, że rna już wprawdzie 77 lat i być może nie wy
trzyma trudów podróży, ale wówczas na jego grobie znajdzi1_; 
s i ę napis: „Tutaj spoczywn wielbiciel Najwspanialsze j Kata
rzyny, który miał honor umrzeć w czasie podróży, przed
sięwziętej dla okazania J ej swego najgłębszego szacunku". 

Przyjazd Woltera był bardzo nie na rękę ! ta~~yni e. Uwa
żny obserwator, jakim b ł bez wątp . en ia Wollcr, z 1 ością 

zauważyłby po drodze, Ż " nie \\ zystb e zapewnic ia im pcrato-
rowej o st. nie jej państwa i dobrodziejstv.rach wynil ających z 
prov.;adzonej przez nią polityki, od o viadaj:1 rzeczywistości 

Mogła wóv;czas stracić wpływowego chwalcę j .i poczynm'l. Nic 
l~ ez znaczenia była tu że okoliczność przedstawiona przez fi
lozofa w jego ostatnim liście. 

Pisula wiqc: „Jeśli zamie rzona wyprawa osłabi Pańskie zdro
wie, to nic nie będzie \ V stanie mnie u:opokoić i nie przebacz;:; 
sobie sama, ani też nie przebaczy m i tego Europa „. Prócz tego 
może się zdarzy ć, ż ' prawy państwowe wymagać będą mej 
obecności w południowych prowincjach rosy jskich . Zwiększy
łoby to jeszcze nadmiernie widkość Pań kiej podróży, a wraz 
z tym i mój niepo~~ój o Pana". 

Wolter zrozumiał ) e jego obecność nic j c~; t w Rosji specjalni .:_' 
pożądana i więcej nie wrae:ał do tej sprawy. [„.] 

W1 acl ys la w 11. Sc rc~ ?Jk. Kn t a r : yna II, Ossolin eum 1983 
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Maciej Wojtyszko 

PIOSENKA O UPRAWIANIU SWOJEGO OGRÓDKA 

Już ambicja nas nie zżera, 
Już słuchamy rad Woltera, 
Już nie śnimy o awansach, 
O sukcesach i o szansach, 
O triumfach w wielkim świecie, 
O bankietach w MSZecie. 
Wybieramy własny sad, 
Skoro w n ich zrobimy ład, 
Skoro miło tu jest trwać, 
To, pragniemy w krzaki zwiać! 

REFREN: 
Gdy odmienne rozwiązania , 

Nieprzy jemnP niosą skutki -
To choć dręczą nas wahania , 
Chcemy wziąć się za ogródki . 

Minimalr.a bliska zera 
Ta koncepcja jest Woltera. 
Ni to pomysł, ni zachęta, 
Ni ironia, ni pointa, 
Bo choć ma swe dobre strony , 
Bardzo trudna do obrony. 
Skomplikował nam się świat, 
Gdzie marchewka tam i bat. 
Własnych działek mało już, 

Własnych lasów, własnych róż. 

REFREN: 
Dawno się skończyły żarty 

I zacze:;ły takie schody, 
Ze gdy bierzesz za ło pat1;, 

To kasują ci ogrody . 

Zwłaszcza kiedy chętka bierze 
(Jak rozwiązać to Wolterze?) 
Gdy się ogród zazielenia 
Zacząć pracę od pielenia: 
Od cz szczenia z lian i chaszczy 
Grządki fiołków i lwich paszczy . 
Szarpnąć oset chcesz i perz, 
Kąkol z chabrem wyrwać też -
Ledwo korzeń zaczniesz rwać, 
A tu u sąsiada nać! 

REFREN: 
[ ... ] 

KANDYD : (do Z n w ·y ) 
Racz mi p n powiedzieć , ile posiadacie sztuk 
teatralnych w e Francji? 

ZNAWCA: Pięć do sześciu tys i ęcy. 

KANDYD: To dużo! 

MARCIN: A ile między nimi dobrych'? 

KRYTYK: (w trqca s ię ) 

Z piętnaśc ie. 

MARCIN: To dużo 
(Kandyd, Obraz I X ) 
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