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"Wiem, z jaką wściekłością fanatyzm powstaje 
przeciwko filozofii. l\la ona dwie c1lrki, khire chcialhy 
zguhić jak Cala-;ów: Prawdę_ i Tolerancję_. Filozofia za~ 
pragnie tylko wytrącić hroń z rę_ki dzieciom fanatyzmu: 
Kłamstwu i Prześladowaniu." 

Voltaire 

"Być może Wolter nic stworzył żadnego S)'Stemu. ani w 
polityce, ani w nauce. nic wymyślił żadn)'Ch 

nadzwyczajnych idei ani rewelacyjnych melodii; nadal 
wartość , sens i za'iię_g odkryciom innych - tych. którym 
przehlysk geniuszu odsłonił nieznaną prawdę_. Ów 
przehlysk geniuszu ohjawia się_ tylko jednostce, gdy 
tymczasem Wolter mesie światlo, kt{ire pozwala 
wszystkim ludziom przemyśleć i zrozum1cc te 
zastrzeżone dla wyhran_}·ch prawdy. W przypadku 
Woltera zadziwiające jest to, że inteligencja. kt1)ra 
upowszechnia m)•śl naukową najhardziej oryginalną i 
płodną w czasach nowożytnych, myśl Newtona, jest 
inteligencją poct.}'." 

Jean 01ieux 

Szanowni Państwo! 

Wolter, mimo it. dut.q cześt tycia spedził na 

dworach królewskich, był człowiekiem wesołym i 

złośliwym . Widocznie jego świadomości nie zaszlwdziło 

bytowanie wśród reliktów chylącego sie do upadku 

feudalizmu. 

Jego optymizm (zwłaszcza ten, który zawarł w 

opowiastce pt. KANDYD) pnetrwałjut. trzy ustroje 

społeczne, a całkiem nietle ma sie w czwartym. Jest to 

tak zwany trudny optymizm. 

Historia Kandyda, pięknej Kunegundy i Panglossa - to 

historia doświadczeń, po których staja sie oni mQdrzejsi. 

Jak stać sie na tyle mQdrym, teby pomogło to 

wytrzymać ból zebów, Wolter nie odpowiedział, ale 

zblit.ył sie do takiej odpowiedzi. 

Jak sadze. miewajq Państwo czasem kłopoty z bólem 

zebów, optymizmem i historiq, dlatego gorqco zapraszam 

do obejrzenia naszego spektaklu. 

Maciej Wojtyszko 



VOLTAIRE 
(prawJziwe nazwisko Francois Marie Arouet) 1694-1778, 

francuski pisarz, historyk i filozof, jedna z głównych postaci 

francuskiego Oświecenia. Pisarz płodny i wszechstronny. 

Prześladowany za śmiałość poglądów, wiele lat spędził poza 

granicami Francji: w Anglii, Szwajcarii, a także na dworze 

FryJeryka Il. Jest autorem trageJi i. m.in. EDY P, ZAIRA i 

M EROPA, łą c zących w sohi • traJycje tragedii klasycznej z 

moJnym wówczas sentymentalizmem. Jego amhiqe epickie 

znalazły wyraz w eposie naroJowym z czasów panowania 

Henryka IV HENRIADA oraz w poemacie heroikomicznym 

DZIEWICA ORLEAŃSKA . By ł wyb itnym puhlicystq, 

zaangażowany m we wszystkie wydarzenia epoki. Do jego 

naj\vir;kszych osiągnięć w tej Jz.iedzinie należą m.111. słyn ne 

LISTY FILOZOFICZNE i TRA KTAT O TOL ERANCJI. Prace 

historyczne Yoltaire'a łąc z4ce ogromną eruJycjt; z 

klarownością wykładu, z.aw 1era1ą w sobie nowatorskie 

w<lwczas POJt;X.:le historii j ako procesu fOZWOJU cywilizacji. 

Na1trwalsze wartości reprezentuj4 w jego dorohku powiastki 

filozoficzne, z wdziękiem, fantaz1ą i humorem poruszająL: e pro

blemy filozoficzne i społeczne; m.in. TAK TOCZY SIE 

ŚWIATEK (1746), ZADIG ( 1747). KANDYD CZYLI 

OPTYMIZM ( 1759), PROST A CZEK ( 1767). Był też autorem 

przenikniętego racjonalizmem i krytycyzmem SLO\VN I KA 

FILOZOFICZNEGO współtw6rcą WIELKIEJ 

ENCYKLOPEDII FRANCUSKIEJ. 

"Su eul~'IH ~'dcrłc, oni l• u1ieu clo hoiaicu. 
111&:1.1·nz11mlal)· hcllutt 
I s;t1ulilowa11lc 1•:r:.cr:r:1· uh"11111·cl11l111'IL'h 
1trnn;ub.I do nnjm~li!<OZ~~lt :r.a<1ozic;r.!-1•'•""·" 

/,r S11 1t l•lr-r 

, 

Miie C/aironjako ldame' w l:111ce Voltaire 'a ORPHELIN DE LA CH!NE. 
Diderm w roku 1758 ch1<"alil uk10rkę za ro. że odważyła się wy.HQpić w 
dość dowolnie stylizowanym kosriumie "chińskim" i be: pania. 
Jednakże w 26 Cahier de Coswmes Francais (Pary'. , 1779) pokazano jq 
w modnej sukni z krynolinQ, obmyflonej przez dworskiego pro;„/aanra 
kosriumów Sarrazina. 

"Nigdy bym nie przypuścił. że to ja stworzyłem 
t~ postać" - powiedział Wolter patrząc jak panna 
Clairon gra w jednym z jego utworów. 



WIEK XVIII we F rancji wyrazi ł się wejściem do 
kultury i literatury nowych, mieszczańskich 
bohaterów, którzy istnieli w niej dotychczas jako 
postaci marginesowe , przeważnie kom iczne, nie 
posiadające prawa do przeżywania wie lkich i 
szlachetnych uczuć . Awans ich dokonywał się w 
ostrym starciu ze wzorcami i mitami kultury 
feudalnej . Pisarze i fi lozofowie wy hodząc z 
podstawowych aksjomatów ep ki , że wszyscy 
lud zie są z natury wolni i równi, zakwestion wali 
system wartości p ie lęgnowanych w okresie 
minionym. Kryterium prawdy stał się "oświec ny " 
rozum , wyzwolony z więzów teologicznego myśle 
nia , czyli jak mówion , "z prze ądów": przy jeoo 
pomocy cłokonyw no za sadni czej rcw1z11 
p g lą d ów , porząd k u m o ra! n ego n o r m 
społecznych, wykazywano szkodli wo c 1 
degeneracj(( i stniejących instytucji. Rewizjonizm 
historyczny zaatakO\vał przede wszys tk im 
średn i o w iecze , określane jako e p o k a 
barbarzyństwa i upadku cywili zacj i, na rodz in 
feudal izmu wraz z jego mitami i instytucjami. Był 

to również atak przec iwko pozycjom Kośc i ła, 
który dzięki systemowi kultowemu, szkoł m i 
innym formom oddziaływania sprawował kontrolę 
nad życiem kulturaln ym społecze 1i : twa. 

Dezyderatom laicyzacji. oddzielenia moralnośc i od 
religii, towarzyszyły wygłaszane pog lądy 

deistyczne, odrzucające liturgię i misteria , 
sugerujące bezpośredni kontakt człowieka z 
Najwyższą Istotą. Dominował spór z klery 
kalizmem . W późniejszym okresie doszły do głosu 
manifestacje skrajnie atei styczne. 

"\\',..7.~'.'loc~· bub.le h)iih,- !linhlc r1·nu1I, 
J.!d)·hy ut.: 1111.:11 potru:h. 
~t,:1b.u pod11ur7.19dkunvjc Jcdn)•.:h b1d7.I 
1h'l1~h11. l:.:u:c: ·~)'U'i""f )'Ili 11łc„7.&:7.~.oi.1:h:m 
ule J1:""( ulcri•unu.;ć, ;de ;r . .alci110,(;ć." 

IJ fr t I"'"'" I rr 1111 " "·' " I' Iii'/" '' 

Przed.11awi1m i t! .~z 111ki Vn /1uire ·i1 I RENE w dn i u 30 Ilf J 77fl na .1 ·mi<' 
Com••die Francaise: 4-l<'mi \In/w ir (w lo:!._v pro.1cm io11·ej ::. le1.-ej 11 g1iry) 

przyglt;da się , jak aktor::.y wieńc::.q la 11rm1 jt:gn popier.1ie. Li1ografir1 
p ndlug rysunku G. de Saint-A uhin. 

Ale prądy osw1eceniowe, reformatorskie , d ały o 
sobie zną , także wewnątrz instytucji kościelnych 

i wśród kleru. Obok tej akcji krytyki i negacj i, w 
któr j przewodził czołowy brązoburca epoki 
Wolter, zaczęły się pojawiać próby wyposażenia 
awansu jącego bohatera literackiego w nowy 
system norm moralnych, sposób odczuwania 
opozycyjny wobec dotychczas obowiązujących.( ... ) 
Nowy bohater mieszcza1iski wkraczający do 
literatury wraz ze swoimi konfliktami i programem 
pozytywnym me mieścił si~ w dotychczas 
używanych gatunkach klasy cy stycznych. 
Pojawiają si ę twiedzenia, że poezja 
(klasycystyczna!) nie potafi wyrazić uczuć i myśli 
współczesnego człowieka . 

Dłat go też następuje wielki awans prozy, 

"Ta:u i'włnC Co lutcr lu, w kU•ra:J maJatUr.1, 
111h1111t'Ri""Ji..11, 7.U'IOF.C:7.Ji„·, 1•rlr.)"'lf1:j1: 

„rznmtlaJ:1 " ' 111l:r.loah: lun1111knhd1:łi 
h1::ir. '1l}łtoru I h1:7. 1•uwo1l11. 11 



uważanej za bardziej demokratyczny środek 
ekspresji literackiej, główne problemy epoki zostały 
zawarte w formach spy chanych dotychczas na 
margines , jak po wieść czy w wyraźnie 
an ty klasycystycznych gatunkach teatralnych, jak 
drama mieszczańska i opera komiczna. 

POLSKA W EPOCE OŚWIECENIA 
Wied~a Pows:echna. W-wa 1971 

pod red . Bogusława Le.fo odarskiego 
Problemy litera/UT)' Miec:yslaw Klimowie: 

"KANDYD jest satyrą na optymistyczną 

filozofię Leibniza, będącą wówczas w modzie; 

Wolter używa tu bardzo zręcznie argumentu 
ad hominem, sprowadzając rzecz z wysokości 
metafizycznych na ziemię i wydobywając, siłą 
kontrastu, efekty nieodpartego komizmu (.„). 

Ale nie tylko przeciw filozofii Leibniza 
wymierzone jest ostrze satyry: nie mniej 
zwraca się ono przeciw tym, którzy, prawiąc 

o nieskończonej dobroci Opatrzności, nie tylko 
głusi są na niedole ludzi, ale jeszcze ich, w 
imię dobrotliwych niebios, przymnażają." 

Tadeusz Żele1/.1ki-Boy 

"KA NDYD" wydany w Genewie w marcu 1759 r. 

"Ta książka to on sam; żadne dzieło nie odzwierciedla 
w takim stopniu autora. Jest tam cała jego myśl, 

wszystkie jego dziwactwa , tiki , jest nawet odpowiedź 
na list J .J .Rousseau o Opatrzności . Podczas gdy opływa 
w rozkosze, cierpli w ie i rozsądnie wypracowane w 
trudzie i zbytku, nęka go i oburza widok świata, który 
go otacza: lizboński kataklizm , wojna siedmioletnia, 
która pustoszy Europę , K anadę, Indie . Francja jest 
zrujnowana, Niemcy spływają krwią wszystkich krajów 
europejskich , znów płoną stosy w Hiszpanii i we 
Włoszech , a ich dymy niby piekielne kadzidło 

prze słaniają niebo w ieku Oświece n i a . Wolter zastanawia 
si ę czy jego szczęście jest w takim świecie absurdem, 
czy te ż absurd tkwi w bez granicznej i nieuzasadnionej 
nędzy , na której pastwą świat został w ydany . W 
każdym razie to skandal dla Rozumu, a tego okrutnego 
absurdu nie można obdarzyć mianem Opatrzności. Z 
t ego powszechnego i nieodwracalnego skandalu 
stworzył KANDYDA wartką i lekką powiastkę, którą 

poczytano za książką amoralną , której wstydził si ę 

troch ę i on sam , którą nazwał "bzdurą" udając , że jest 
mniej poważna, niż na to wygląda krótko mówiąc , 

powiastka ta jest niemal dziełem bezkresnej rozpaczy . 
Niemal, bo gdy rozpacz sięgnęła ostatecznych granic , 
była by przesadna, sprzeczna z zasadami przyzwoitości , 

dobrym smakiem i człowieczeństwem, które winno 
zachować umiar we wszystkim , nawet w rozpaczy . 
Gdyby rozpacz była przesadna, byłaby fałszywa . 

Tymczasem KANDYD dźwięczy czysto jak kryształ. 

Pozwala na uśmiech i to w ten sposób ratuje ludzkość 
od rozpaczy . Wszystko w człowieku jest słabe , jest 
kruche, on sam pada ofiarą krwiożerczych bóstw i 
fatalizmów może jednak z nich szydzić, są one bowiem 
g łup i e . Dla człowieka owa gra jest okrutna, ale 
uwłaczająca jest tylko dla bezmyślnego fatum (. „ ). 
KANDYD to wdz i ęk inteligencji, niedoścignione 

arcydzieło nie tylko człowieka, lecz tysiącletniego już 
języka, który osiąga swoje apogeum i na przestrzeni 
paru stron oddycha swobodnie , nim zacznie zstępować. 
To także nieosiągalny szczyt najdoskonalszej 



frywolności, tej co rodzi siią w człowieku, który pojął 
całą swoją nędzią który pojął zwłaszcza, że 

przezwyc11ązy ją tylko lekkością . W tej powiastce 
skrystalizowały się raz na zawsze pozbawione złudzeń, 
ale nie uroku i śmiałości, prawdy cywilizacji, która już 
się chyli ku upadkowi a którą jednym pociągnięciem 
KANDYD ocalił dla wieczności." 

Jean Orie1n 
WOLTER c::.yli KRÓLEWSKOŚĆ DUCHA 

P!W 19R6 .1. 528. 

Pr6ba w XVJI/ w. Volrairl! (z lewej) podczas pracy z Lekainem nad scer14 
w drugim akcie "MAHOMETA" 

Awograj Woliera 

Maciej \i ojtyszko urodził sio.; 16 kw ietnia 1946 roku w M i.;dzyksiu 

k. Warszawy. Pro7.a ik, ró.~ i:r fil mowy , tckwi'.l.yj ny i teatralny. W 1973 

r k u ukończył Wydzia ł Rc;i.ysc rii Państw wcj \: y7-~:1cj S'./kn ly 
Teatralnej i Filmowej w Lodz i. Od 1979 rnku 'I.w i ąz· ny z uczelniami 

a rtystycznymi jako wykładowca: od 1990 Dziekan yd7ia lu Ri:żyscrii 

PWST w W a rsrnwic 

W u j\ szkn j est autnn:m k~ i;ii.c·k dla dziec i i mlodzic:i.y: Bru111ha i 
inni. Sr111e:.a. St!krer 11u5:ki to tylko ni i:kt6ri: t tuly ks iaick na pisanych 

w latach 1975 85. 

p wai.ny f t d t. ia l w \WÓfCIQ.\ i litera •k10.:j W l>jlyv.k i slannwq 

s:tlllki teatra lne d la di'icci i mlod1ic iy . Spnśród ni1.:h n ajczo.;śc i '.i 
~ran o : Po;:.urcie kuj/ewm· B/11e1ki (na wii:lu sccnach polskic h a !akie' 

w Pa ry~.u ) , Bambuko, Poplo111a11il! ;: po111ies;:a11ie111 i Sekrety 11n· 'ki, 
kt rej p n;mi i:ra w Tcatr1c Nur J o wym w 1980 roku 1.ap11..::tlj t ' owa ła 

tma l:i hi:,· no !ić ~nuk Wojtyi.1.ki na sccnadi tculra lnydi. 

K kj ny rozJ 1.ia l w h <1gatym J 1r hku tw raym W11jtys'l.ki sla nllwia 

fil my fah ula mc: Tik-Tuk wg włusn i:gu s ccnariw ~'l.a '/ 197 1 qi:sz ·1c / 

nkn.:su stu Jj,)w). Tajt111111 1n1 s:\(1'11 Marah 11w, S\•111t·:a wg wh1.,n c.i 

powi 0śc i. K11f;:,_,·c 1111•r1 dmr:ri, Ogmsry c111ir1( w g l'"w 1c.l' 1 W . 

Briusowa , Mi.l'lr::. i Malgor:uta wg. '1 Bulhakl)WU ay Yuchl l cyk lu 

kml'(J/erki . 
Z tclcwi1j ;1 W ojtySTk 1wia1an y jcst lld 1974 r lk u . Wai niL'_ js1.c 

rcalin1 cjc to: Prau·Jrmuju•n\' k11J111rn A . G r ina. Nuj:.11'1· /.:lt!js:v uu/ i 
S111uk E . S1warca, Fere/ ·d11rJ.I! W. Gornhrowic1~1. M1, /in , -;:,li ;:111mm 

.\'wii:tos;:/..ó w, P1, widć u ura /1111 M . Bu łhak owa . Lol/a 11 · Wei111ur:I:' T. 

Manna , lnwec~ka A . Gelmana . /nd)'k S. M roika. Osta tni ~! pr11d11kcj ;,1 

telcwi1.yjn;i Wnjlyuki jcst A111adl!11s.::. wg P . Sha J'li:: ra , kt ri rcj pr.:mic:ra 

od b1,xll.i L~ s ii; j..:szc1.c na jes ieni kiC" n•k u 

Rciy~c ria ll.!l1tralna hl kn kjn y w miar tw6 ro.y W 11jtyvk i. D" 

w:iink jS1ch r..:alii'.ac'j i w tej J1. icd:t.in 1c nalci<i: Sdrt'I 11ni-:_ki w 

Tcat r7.c Narnd<mym 11 980 . A11·r11111na 11· Cliioggi w T eat r ii: Ludi W}lll 

w Nuwcj H ut· il' ( 1981 ). w T ..:alr1c Pows1.cdrny 111 • W ars/aw i.: { 19 3 ) 

i w T catr/c Po lskim w e W rnd;mi u 11991). Iwono K.1 ir::.11ic::.ka 

Bur, I/lulu w Ti:atr/c im W1;gi.:rki w B iałymst1 iku f J 982) ws11li lnii: / 

W a!Jcma n:m Śmigas1cwiczc m. La 11•ec::.k11 w Tcatr1.c Pow. zi:chn ym w 

W arszawi • J 986). S;:a/hier::. w Tcat r1e Atcnrnm w W a rs1awi..: I 1987). 

P11pląw11ie::. p11111ie.1::.a11ie111 w T eatrze Ba łtyc kim w Kovalinic: f J 989) i 

w T i:alrt.c Pnws1 . ..:chnym w W arsniwic (l 99;). 811r::./ill'e ::.n il:' Lej::.C1rk11 

w Teatrze At..:ncum w a rs1..awic I 1989) wsp1ilnii: /. W 

Śmigasi •w io .c m, Bwnhuku w T catr11.: PtlWs/.L" imy m \Vars;:i w i..: 

( 1989) i w Ti:atr1c Pnlski m wi: Wrnl·ławiu (1990) , Se11 non· le111il:'j w 

T catr1.c Powszechnym w War.' za wio: ( 1991 ). M1n/i11a w Tcatr1c· N11wy 111 

w Pornaniu ( l 993) ora1. Dy111m· w T.:alrn At.:ncum w W arsza wic 

( 1993) 

KANDYD ll1 widnwisko teatralne. kllirc MaL·ic.i \Vojtys1.kn rcalillljc 

po ra7. trzec i. Po rai. pii: rws1.y wyrciy'>i:rnw:ił jc w 1986 nik11 w 

Teatrze Po lskim we W rnc law1u, po rai. d rugi - w T c,at r1c Po lskie~" 

Ośrodka S p k 1no- Kultu r.ilnc:~1i w Londynie w 1989. Ruk 1993 to data 

prc rnic ry w Tarnowskim T c l r/c . 

Za ·wojij dziala lnoii..' arty,t y~1. n~ f\·laci"j Wnjty 7 kt> nogrnd1 any hyl 

wi..:luk.rotni i.: . Od najwa/ni l!j s1.y..:h wyr~)/. nil.!ń nall!/4 : 
- Nt1gr0Ja Pr\! l.l! ~a iidy M inisl1\lW 1.u t wtir-...:1. 1~~ Jla J;j ..:...:i 1 ml~)J1.i..:i.) 

( 1979) 

- Prix Futu rihk s i Pr"mi1> Europw za ksiaik~ Syntaa ( I 9XfJ) 

- Zloly Ekran - n"gmua 1.a ,..,;y s"ri.; l"atraln~go sp"klaklu F"rdydurk" wg W. 
Gnmhrowicza 

· Nag roda im . L. Schillcrn nadawana roa Rmk A11 )'>1}-.:/.lliJ ZAS P 1.a 

usiął:!ni~i.: ili w J1. i..:d1.ini~ r.: )y , ~ r ii l i.:ntrn ln\!'j ( 1990) 



W repertuarze: 

(duża scena) 
Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 

Krzysztof Wójcicki 
KSIĘGA BAŁWOCHWALCZA 

Bogusław Schaeffer 
ZORZA 

Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ 

Andrzej Stałony Dobrzański 

POWTÓRKA Z CZERWONEGO KAPTURKA 
William Szekspir 

SEN NOCY LETNIEJ 

(mała scena) 
Alonso Ałegria 

PRZEJŚCIE NAD NIAGARĄ 
Tennessee Williams 

SZKLANA MENAŻERIA 

Mamy nadziej~, ż.: zechcą Państwo odwicdr.ić 

stoisko z książ.kami czynne w czasie każdego spektaklu. 

konsultant programowy MARIA SKWIRUT 
korepetytor muzyczny ELŻBIETA KUZEMKO RAUSZ 

reklama i poligrafia GRAŻYNA WIATR 
KIEROWNICY: 

Biura Obsługi Widzów MARIA KRAWCZYK 
techniczny RYSZARD ZAPRZALKA 

administracyjny EWA ROSA 
pracowni plastycznej BOGUSLAW BILIK 
pracowni krawieckiej MARIA KAŃDULA 
pracowni stolarskiej JÓZEF KIELBASA 

garderobiane ZOFIA CZAJA, MALGORZATA OKOŃ 
rekwizytorka GRAŻYNA TARSIA 

fryzjerka . perukarka MARTA DYBAŁA 
brygadier sceny JERZV PRZVSTUPA 

Tarnowski Teatr im.L.Solskicgo ul.A .Mickiewicza 4. 33-100 Tarnów 
Biuro Obsługi Widzów czynne cod7.icnnic od 8 do 15 

tel. 221477, 221251(52). 
kasa: oprócz poniedzialków od IO do 14 
oraz na dwie godziny przed spektaklem. 

Sprzedaż. bilett\w na p17.cdstawicnia sobotnie i niedzielne prowad1;i: 
Agencja Reklamowa DRUK ul..Mościckicgo 6, 

Miejska Bihliotcka Publi.:zna ul. S1aszica 5 
oraz Polskie Biuro Podróży ORBIS ul.Krakowska 30 




