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Wiek Woltera 

Wolter - człowiek 
i awanturnik 

O świecenie bywa zwane wie
kiem Woltera. Imię tego nie
zwykłego człowieka stalo się 

symbolem racjonalistycznego ducha 
tego okresu - być możt: dlatego, że jego 
życie mocno splotło się z czasem, w 
którym -ż:./ i trudno dziś nic utożsamiać 
go z epoką, która przygotowała rewo
lucję i na zawsze zmieniła losy świata. 

Francois Marie Arouct - bo tak brzmia
ło jego prawdziwe nazwisko - urodził 

się w 1694 roku w rodzinie paryskie
go notariusza. Towarzyską ogładę, 

przyjaźń z arystokrntyczną młodzieżą , 

a także wszechstronne wykształcenie 

zawdzięcza! Wolter kolegium jezuic
kiemu, w którym się ksztakił. W inte
lektualno-arystokratycznych salon ach 
Paryża zyskał sobie sławę błyskotliwe
go poety satyrycznego, choć chwalo
no go również za talent dramatopisar
ski. Błyszczący dowcipem i inteligencją 
młodzieniec szybko popadł w kłopoty 
- wygłaszane w środowisku libertynów 
aroganckie wierszyki polityczne nie 
tylko przysporzyły mu wielu wrogów, 
ale spowodowały, że został oskarżony, 
skazany i osadzony w Bastylii (przypi
sano mu autorstwo zjadliwej satyry na 
regenta, co oczywiście nie mogło pozo
stać bezkarne). Po wyjściu z Bastylii 
młody pisarz szybko popadł w kolejne 
tarapaty, tym razem tak poważne, że za 
sprawą dotkniętego księcia de Rohan 
został wygnany z kraju. Francois Marie 
Arouet przybrał wtedy pseudonim 
Wolter i udał się do Anglii. 
Dwuletni wyjazd na zawsze zmie
nił światopogląd Woltera i ostatecz
nie ukształtował jego literacką, publi-

cystyczną i filozoficzną osobowość. 

Właśnie tam pisarz poznał filozofię 

Locke'a i teorię Newtona, zachwycił się 
poglądami angielskich deistów oraz 
sam stał się głosicielem i obroócą 
praw i swobód buriuazyjnych, 
piewcą micszczaóskiej niezależ
ności. W wydanych potajemnie 
Uuż po powrocie do Paryża) 
Listach fllowflcznych ( 1734) 
dał wyraz swoim nowym, 
rewolucyjnym i wyraźnie 

ukształtowanym pogl<1dom. 
Ogłoszenie tego utworu 
stało się we Francji skanda
lem, a jego autor znów był 
poszukiwany przez policję. 

Szukając schronienia Wolter 
udat się do Szampanii, do 
wiejskiej posiadłości swo
jej przyjaciółki , powierniczki 
i współpracowniczki markizy 
du Chatelct. Pracował bardzo 
intensywnie, pisał i publikował, a 
nawet w 1746 roku został członkiem 
Akademii i mianowano go historio
grafem królewskim. Szybko jednak 
znów popadł w niełaskę władcy i po 
śmierci markizy musiał szukać nowego 
możnego protektora. 
Udał się na dwór króla pruskiego 
Fryderyka II, z którym od dawna pro
wadził ożywioną i przyjacielską kore
spondencję (w Poczdamie do dziś 

zachowały się apartamenty Woltera z 
czasu, gdy był dworzaninem i dorad
cą Fl}•deryka). Po krótkim pobycie w 
Genewie pisarz osiedlił s ię wreszcie we 
wlasnej posiadłości w Ferney, niedale
ko granicy szwajcarskiej. Ponoć do koń
ca życia zawsze w pogotowiu czekała na 
niego karoca, a sam Wolter zawsze 
gotowy był do ucieczki. Zmarł w 1778 
roku w Pal}'ŻU. 

Twórczość 

Woltera trudno dziś 
przecenić. Jego pisma są przykładem 

mistrzowskiego panowania nad języ

kiem, świetnej umiejętnośc i łącznia 

lekkości pióra z głęboką filozoficzną 

refleksją. Warto jednak pamiętać, iż 

być może najważn iejszym dokonaniem 
pisarza jcst jcg wpływ na współcze

sny ·h. Głos Woltera liczył sic; w kształ

towaniu wizji ówczesnego świata , w 
budowaniu literackiego idea łu i spójnej 

filozoficznej 
świata. 

twórczości 

Monh:skiusza, Diderota 
i Rosseau to właśnie pisma 

Woltera Uego utwory dramatyczne, 
poezja, w końcu prawdz.iwe arcydzie
ła - powiastki filozoficzne) zakreśliły 
ramy oświeceniowej literatUl}', filozo
fii i kultury. 
Wolter był twóre<1 wszechstronnym. 
W osiemnastowiecznym znaczeniu był 

filozofem, historykiem, poetą, drama
turgiem, powieściopisarzem. Nigdy nil.! 
obawiał i ę głoszenia prawdy i krytycz
nego spojrzenia na rzeczywi stość . 



Wolter - dramaturg 

S woj<l działalność literacką roz
pocuił Wolter od dramatur
gii. Już jego pieiwsze utwory 

sceniczne oceniane były bardzo wyso
ko. Chwalono ich kunszt i powszech
nie uważano Woltera za odnowiciela 
poezji tragicznej, nast9pcę Racine'a i 
Corneille'a. Pisarz zachowywał suro
wą konwencję gatunku, ale klasycz
ny konflikt moralny zastąpił konflik
tem sentymentalnym. W ten sposób 
powstawały utwory, które były połącze
niem dramatu miłosnego i religijnego. 
Sentymentalne w charakterze, filozo
ficzno-krytyczne w treści nowe „trage
die miłosne" dawały możliwość ostrej 
krytyki, a wręcz buntu przeciwko tyra
nii religijnej, teologicznym przesądom, 
władzy duchowieństwa i ubóstwieniu 
panujących, a jednocześnie wpisywa
ły się w modny nurt hołdujący łzawej 
i wzruszającej postawie uczuciowej . 
Przez ponad sto lat tragedie Woltera 
(Edyp, Bnttus, Zaira, Alzyra, Meropa, 

Otello) były popularne i często grywane 
w całej E uropie. Z czasem jednak to, co 
było źródłem sukcesu i ogromnej sławy 
pisarza, stało się jego największ<J wadą 
oraz przyczymi niemal całkowitego 

zapomnienia jego drnmaturgii. Warto 
jednak podkreślić, że Wolter miał rów
nież swoje zasługi na polu inscenizacyj
nym. Starał się, aby dekoracje i kostiu
my były zgodne z epoką, w której roz
grywała się dana sztuka, fascynował 

się te:itrem Szekspirowskim, z którym 
zetknqł się w Anglii i stara! się nadać 
swoim sztukom wymiar egzystencjalny. 
Dopominał się także zmian we fran
cuskiej tradycji teatralnej: zniósł usta
wione na scenie ławeczki dla arysto
kracji (uważał, że „tamują swobodę" 

aktorów), żądał większej naturalności 

w mówieniu i poruszaniu się na sce
nie. Pragnął zbliżenia teatru do życia 
i naturalności. Była to zresztą tenden
cja, którą już bardzo wyraźnie widać 
w utworach współczesnego Wolterowi 
Diderota, twórcy dramatu mieszczań
skiego. 



Wolter - poeta 

T ak jak zapomniano o 
dramatach Woltera, 
tak zapomniano o 

jego twórczości poetyckiej. Jak 
większość ówczesnych poetów 
zaczynał od epopei. Stawiana 
w oświeceniu za WlÓr doskona
łości, chętnie czytana i wychwa
lana Hem{ :ula - narodowy epos 
poświęcony Henrykowi IV 
- pełny gorących tyrad prze
ciwko kościołowi, nietoleran
cji, wojnom, prześladowaniom 
religijnym, sprzedajnym s~1dom 
i skorumpowanym urzędnikom 
właściwie zajmuje dziś jedynie 
historyków literatury. Podobny 
los spotkał jedno z najpopular
niejszych dzieł pisarza poemat 
buffo Dziewica Orleańska -
utwór, który nie tylko chętnie 
czytano i komentowano, ale któ
ry wydawał się być najcelniejszą 
krytyką religii jako narzydzia 
władzy, jaką kiedykolwiek napi
sano (pieśń Darczanka prze
tlumaczył zachwycony nią w 
młodości Adam Mickiewicz) . 
Jednak rozliczne poematy filo
zoficzne, satyry, epigramy, opo
wieści wierszem i okoliczno
ściowe poezje właściwie ode
szły w zapomnienie. Być może 
nawet sam Wolter nie spodzie
wał się, iż potomni będą cenić 
go przede wszystkim jako pro
zaika - autora artykulów filozo
ficznych i polemicznych, mono
grafii historycznych a przede 
wszystkim jako mistrza nowa
torskiej formy, jaką niewątpli

wie jest powiastka filozoficzna. 

Wolter - prozaik i historyk 

W prozatorskich dziel:ich Woltera na 
pierwszy plan wysuwa się inteligencja i 
błyskotliwość autora. Cic;ty język , dow

cip, erudycja, umiejc;tność dokonania inteligent
nej wolty i spointowania opowiadanego fragmen
tu oraz głęboka, nie1ml fil ozoficzna refleksja - oto 
cechy, które prozę Woltera uczyniły nieśmiertel
ną. Wolter był urodzonym historykiem. Jego Wiek 
Ludwika XIV czy Szkic o obyczajach do dziś zadzi
wiają mądrością s<1dów oraz ogromem zebranego 
i przetworzonego materiału źródlowego. Trafne 
komentarze, poszukiwanie wyłącznie autentycznych matcrialów, umicjętność kry
tycznego spojrzenia na historię , świetna kompozycja wykladów i precyzja stylu sta
wiają Woltcra wśród najważniejszych historyków swojej epoki. Jednak najważniej
szym „odkryciem" Woltera była koncepcja historii pojętej jako dzieje cywilizacji 
i rozwoju, co szczególnie jasno zostalo wyłożone w Szkirn„. Pisarz odrzuci! tezę 
Bossueta o roli Opatrzności w kształtowaniu historii i - jako jeden z pierwszych -
oparł swoje pisma na rzetelnych badaniach faktów. 
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adaptacja 
na podstawie przekładu 

Tadeusza Żeleńskiego-Boya 
Henryk Adamek 
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Krzysztof Konrad 
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Aktorzy: 

Wojciech Leśniak - Wolter 
Marcin Zawodziński - Kandyd 
Beata Deutschman - Kunegunda 
Jerzy Dziedzic - Pangloss 
Ewa Leśniak - Stara 
Krzysztof Korzeniowski - Fryderyk 
Beata Ciołkowska - Pakita 
Andrzej Rozmus - Jakub/Kakambo 
Andrzej Śleziak - Żyd/Gospodarz/Marc i1 n 
Krystyna Gawrońska- Zacna Dama/Gospodyni 
Elżbieta Laskiewicz - Baronowa I Czarniawy Człowieczek/ 
Vanderdendur 
Zbigniew Leraczyk - Baron/Wielki lnkwizytor/Król/Kapi1tan 
Piotr Zawadzki - Obywatel/Gubernator/Derwisz 
Wojciech Cecherz - Żołnierz/Murzyn 
Grzegorz Widera - Żołnierz/Jezuita/Brat Żyrofla 

Reżyseria: 

Henryk Adamek 

U kład walk 
i pojedynków: 

Wojciech Leśniak 

Scenografia: Wojciech Jankowiak 

Kostiumy: Marta Hubka 

Choreografia: Jarosław Staniek 

Muzyka: Rafał Smol1eń 

Asystent reżysera: 
Zbigniew Leraczyk 

Sufler: Agnieszka Dzwonek 

Inspicjent: Urszula Czyż 



Wolter - filozof 

P 
isane z równą swad<! dzieła 

filozoficzn~ daj~] dość jasny 
ohraz 1de1, ktore były bli

skie wielkiemu Francuzowi. Listy filo
zoficzne (zwane też Listami z Anglii), 
Demenl)' filozofii Newtona i wreszcie 
Słownik ftluzojiczny, w którym Wolter 
w porządku alfabetycznym wymienia 
swoje pogl <1dy, rozchwytywane były w 
całej Europie. Próżno jednak szukać 
w jego pismach jasno sformułowanych, 

oryginalnych poglądów filozoficznych -
wbrew powszechnej opinii Wolter nig
dy nie ujqł ich w zwarty system. 
Wolter był propagatorem filozofii 
angielskiej, ostro sprzeciwiał się reli
gii jako narzędziu władzy, krytykował 
społeczne i polityczne instytucje ówcze
snej Francji. W słynnym Traklacie o 
tolerancji, napisanym z powodu .1'mierci 
Jana Ca/asa potępiał fanatyzm i bro
nił niewinnie skazanych, w Słowniku 
jednoznacznie przeciwstawiał się kle
rowi i ogłosił szereg postulatów ucho
dzących w owym czasie za wywrotowe. 
Jego poglądy jeszcze bardziej widoczne 
są w listach, które przez cale życie pisy
wał do rozmaitych, mniej i bardziej zna
nych, możnych swojej epoki. Zwalczał 
kler, krytykował religię i dogmaty - ale 
był deistą, wrogiem ateizmu. Był zjadli
wym krytykiem ustaw i obyczajów feu
dalnych, współpracownikiem encyklo-

pedystów, wodzem „obozu filozofów" , 
którzy przygotowali grunt intelektualny 
i moralny pod Rewolucję Francuską -
ale uważał siebie za monarchist\i, zwo
lennika absolutyzmu oświeconego. Był 
konserwatystą w dziedzinie gustów 
i estetyki - ale współtworzył nowocze
sny przełom w teatrze i przyczynił się 
do powstania publicystyki. Był racjo
nc1łistą - ale głosił poglądy bliskie pesy
mizmowi i skłaniał się ku sentymenta
lizmowi. Był przede wszystkim poetą 

- ale największą sławę przyniosła mu 
powiastka filozoficzna. W znaczeniu 
osiemnastowiecznym był filozofem -
ale w naszym rozumieniu był przede 
wszystkim wszechstronnym myślicie

lem i pisarzem, uprawiającym wszyst
kie gatunki literackie i krytyczne w imię 
rozumu i jego praw. 



Powiastka filozoficzna 

P owiastka filozoficzna był dla Woltera dowcipną. a dla jego przeciwników 
niebezpieczną, bronią polemiczną . Często miała modny w XVIIJ wieku 
koloryt wschodni, egzotyczny, była pełną przygód i niesamowitych zda

rzeń historią. Bohater wyruszał w podróż, przeżywał rozmaite przygody, wdawał 
sic; w bójki i pojedynki, spotykał dziwaków. Myliłby się jednak ten, kto szukałby w 
powiastkach jedynie przygodowo-romansowej aury powieści łotrzykowskiej . Pod 
rozmaitością stylów, bogactwem inspiracji i fantazji kryje się bowiem filozoficzna 
głębia, będąca przyczynkiem do dyskusji, bi!dź odpowiedzią na czyjeś sądy lub opi
nie, a jednocześnie ostra i bezwzględna krytyka instytucji, praktyk urzędniczych, 
obyczajów i poglądów. 

Powia tki obracały się wokół problemu zła, jego 
konieczności czy przypadkowości, przyczyn jego trwania; 
poddawały k1ytyce cywilizację, kwestionując jej wartość 
moralną, ale i nie umniejszając jej dobrodziejstw i zasług. 
W powiastkach nie tylko odbijał się cały świat współczesny 
Wolterowi. 

Przede wszystkim pisarz podejmował w nich tematy uniwersalne, niezmienne, 
istotne, ale i głęboko Judzkie. Powiastki nie zawsze były polemiką ze ~wiatem rze
czywistym - były przede wszystkim polemiką z rozmaitym widzeniem świata i spo
sobami jego rozumienia. Tak toczy się światek, Zadig, Prostaczek i wreszcie Kandyd 
to prawdziwe arcydzieła tego gatunku, na stałe wpisujące się w szereg arcydzieł 
literatury. 

Ka11dyd czyli optymizm (bo tak brzmi pełny tytuł powiastki) było w istocie apokry
fem (wszystkie swoje pisma filozoficzne Wolter wydawał zresztą pod pse udoni
mami - wydania powiastek konfiskowano, policja poszukiwała ocalałych egzem
plarzy; np. pierwodruk Kanc(rda publicznie spalono w Genewie). K1111dyd posiada 
więc podtytuł: D:.ieło przełużmze z niemieckiego rękopisu DOKTORA RALFA z przy
czynkami :.nalezionl'mi w kieszeni tego± doktora zmarłego w Minden, roku Pwiskiego 
Jl59 i aż skrzy si~ od aluzji , mrugnięć okiem. ironicznych komentarzy. Pisarz 
komentuje w przypisach tekst główny bawi<JC się apokryficznością swojego utwo
ru („Patrzcie osobliwą dyskrecję autora; nie było doqd żadnego papieża imieniem 
Urban X; autor zawahał się dać nieprawą córkę komukolwiek ze znanych papie
ży. Co za oględność! Co za delikatność sumienia!" pisa ł Wolter w przypisie) i nie
mal na każdej stronie umieszcza zakamuflowaną kpinę , a podwójne dno zdaje się 
mieć niemal wszystko - od koloru munduru począwszy na imionach bohaterów 
skończywszy. Kandyd jest odpowiedzią na List Opatrzności Rousseau oraz filozofię 
Leibniza, cieszi1cą się w czasach Woltera wielką popularności<!. Słowo „Candide" 
- źródłosłów imienia bohatera po francusku znaczy dobroduszny, naiwny. Pangloss 
to zlepienie greckich słów: pan - wszystko i glossa - język. W Kandydzie splotły się 
wszystkie elementy charakterystyczne dla powiastek: utopia, analiza rzeczywistości 
fizycznej i społecznej, polemika z fałszywą koncepcją świ a ta. Wolter jes t tu bezJj. 
tosnym realistą demistyfikującym i obnażaj<1cym prawdę. Prawdę mówiącą, że ist
nieje tylko chaos, że tak naprawdę ludźmi rządzi tylko przypadek i że, choć ma się 
dobre serce i dobre intencje, skutki naszych działań mogą być tylko złe. Dlatego, 
ponieważ nic nie możemy na to poradzić, możemy jedynie „uprawiać nasz ogró
dek". Przewrotność i literacka doskonałość Kandyda zadziwia i dziś, zwłaszcza, 
że dzięki wybitnemu przekładowi Tadeusza Boya-Żeleńskiego wciąż czyta się go 
z przyjemnością. 



Zespół 
Artystyczny 

w sezonie 2005/2006 

Agnieszka Bieńkowska 
Maria Bieńkowska 
Ryszarda Bielicka

Celińska 

Beata Ciołkowska 
Beata Deutschman 

Krystyna Gawrońska 
Ewa Kopczyńska 

Elżbieta Laskiewicz 
Ewa Leśniak 

Joanna Litwin-Widera 
Wojciech Cecherz 

Jerzy Dziedzic 
Adam Kopciuszewski 

Krzysztof Korzeniowski 
Grzegorz Kwas 

Zbigniew Leraczyk 
Wojciech Leśniak 
Andrzej Rozmus 
Andrzej Śleziak 

Grzegorz Widera 
Piotr Zawadzki 

Marcin Zawodziński 

Współpracujią: 

Joanna Niemirska 
Barbara Lubos-Święs 

Violetta Latacz 
Mariusz Saniternik 
Mariusz Zaniewski 
Jerzy Gniewkowski 

Premiery Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 
w sezonie 2005/2006 

Wrzesień 
„Profesjonalista" Dusan Kovacević 

Reżyseria: Bogdan Ciosek 
Scenografia: Tadeusz Smolicki 

Październik 

„Kandyd" Wolter 
Reżyseria : Henryk Adamek 
Scenografia: Wojciech Jankowiak 

Styczeń 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Z. Książek 
Reżyseria : Krzysztof Jasiński 

Marzec 
„Dziady cz. Ili" Adam Mickiewicz 
Reżyseria: Bogdan Michalik 

Kwiecień 
„Tańce w Ballybeg" Friel 
Reżyseria : Katarzyna Deszcz 

Maj 
„Tajemniczy Ogród" F.Burnett 
Reżyseria: Cezary Domagala 



Zastępca dyrektora: 

do spraw ekonomicznych 

Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widzów: 

Jolanta Wędzik, 

Danuta Skurzyńska, 

Jacek Januszko 

Kierownik działu technicznego: 

Sylwester Kotuchna 

Sekcja światła i dźwięk u: 

Maciej Kędzierski, 

Paweł Dąbek, 

Eugeniusz Piotrowski, 

Leszek Wiślak 

Sekcja montażystów sceny: 

Piotr Labiś, Łukasz Zimny, 

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak, Tomasz Cesarz 

Rekwizytor: 
Grzegorz Dzwonek 

Garderobiane: 
Jadwiga Concerz, Dorota Jamrocha, 

Danuta Pater, l!.eokadia Penkala 

Pracownia fryzjersko-perukarska: 

Maria Bem, Bartosz Wielkopolan 

Pracownia krawiecka: 

Wanda Kubat, Maria Bronisz, 

Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

Pracownie stolarsko-modelarskie: 

Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny, 

Andrzej Słowiński, Ryszard Sojka 

Biuro Obsługi Widzów 
(wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bi I ety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11-27 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 13.00 - 17.00 
w piątki, soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00 
tel. 266-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Marek Michalski 




