


TEATR MARIONETEK 
Dfa najbardziej uprzedzonych i ślepych! 
Dh najtwardszych koronowanych głów! 
Dla możnych panów niezbyt pochopnych 
do mózgowego wysiłku ... 
Dla k<Dbiet i ich wpływowych salonów, 
Oraz ludu ... 

ANTREPRENER 

W Teatrze .Marionetek ... Kandyd czyli Optymizm! 
Dzieło przełożone z niemieckiego rękopisu doktora Ralfa z przyczynkami 
znalezionymi w kieszeni tegoż doktora zmarłego w Minden, roku Pańskiego 1759! 
Owo dzieło spalone ręką kata w tymże sam:i m roku w Genewie! 

DZIEŁO! \X teatrze Marionetek! 
DYNAMIT, który wywołał eksplozję, jedną z największych w dziejach świata! 

Niejeden drukarz i kolporter przypłacił głową jego rozpowszechnianie! 
A autor pod grozą wygnania nie \vażył się położyć na nim swojego imienia. 
Teatr marionetek, który przedstawia wewnętrzne życie wszystkich występuj1ących 

w nim figur. .. Dziecinnie prosty mechanizm sznureczków, które nimi poruszają ... 
Ruch, który sprmvadzony umyślnie do kilku automatycznych poruszeń wyłuszczy 

HISTORIĘ PRAWDZIW ! Fakty bez osłonki! 
Tylko w teatrze .Marionetek zobaczycie niedorzeczności, szaleństwo i przesąd, 
które rządzą ludzkością ... By na koniec spoza maleńkiej scenki wychyliła się bez 
ceremonii, ironicznie uśmiechnięta twarz wpółrozbawionego, wpółzgorzkniałego 
starca pociągającego kolejno te nitki. Tak! Tak! 
Tysiąc szaleństw!. .. ktore poruszają człmviekiem, będą defilować tu przed nami! 
Za darmo!!! To wszystko zobaczycie tylko w Teatrze Marionetek ... 
A ten tok opowiadania wartki, zwinny, przejrzysty, na pozór suchy, w istocie 
Soczysty, wolny od tak nużących zakrętasów XVIII wieku. 

W Teatrze Marionetek „Kandyd - czyli Optymizm" 

ZA DARMO! 
Zaciekłość religijna! Za darmo .. . 
Zabobon urodzenia! Za darmo .. . 
Gorączka złota! Za darmo ... 

Fanatyzm! Za darmo ... 
Okrucieństwo! Za darmo ... 



TEATR MARIONETEK PRZECIW ... 
Tym, którzy prawiąc 
o nieskończonej dobroci Opatrzności 
nie tylko głusi są na niedole ludzi, 
ale jeszcze im w imię dobrotliwych niebiosów 
nieszczęść przymnażają! 

~~~~~~~~~~~~~ .................... ~~ 

OSOBY: 

I<ANDYD Andrzej Kopczyk 

I<UNEGUNDA Olga 
Przeklasa-Wójcik 

STARUCHA Izabela Lesner 

FILOZOF PANGLOSS Krzysztof 
Prystupa 

FILOZOF MARCIN Franciszek Muła 

BRAT I<UNEGUNDY Tomasz Kowol 

I<RÓL ELDORADO Marek Karpowicz 

I<AI<AMBO Andrzej Dudek 

PAI<ITA Monika Filipowicz 

Inspicjent: Dorota Stępień 






