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Śmieszna, śmiertelnie poważna opowiastka 

Życie jest dziecięciem, które trzeba kołysać, póki nie zafoie (Wolter) 

Czy można napisać ciekawą opowieść, której bohaterkąjest filozofia? Czy można to pokazać na scenie? 

Oczywiście! Pod warunkiem, że autorem będzie Wolter, opowiastka będzie nosić tytuł "Naiwniak" 

(candide) a wystawi to teatr płocki. 

Zacznijmy od autora. 

Nie bez powodu mówiono, że XVIII wiek - to wiek Woltera. Naprawdę nazywał się Franciszek Maria 

Aro~et, żył w latach 1694 - 1778. Filozof a jednocześnie genialny dziennikarz, poeta i autor tragedii, 

historyk i mistrz sztuki epistolarnej , który pozostawił po sobie ponad 10 tysięcy listów - 10 tysięcy 

małych arcydzieł. Nim jednak 

to wszystko napisał, przeżył 

życie, które też jest materiałem 

na powieść, które było 

przeszło 80-letnią młodością 

Urodził się w rodzinie 

mieszczańskiej, jako syn 

notariusza, wychowywał w 

jezuickim kolegium Ludwika 

Wielkiego, gdzie dał się po

znać jako cudowne dziecko. 

Znał na pamięć całe poematy i 

fragmenty sztuk, pisał epigra-



maty, a jeśli płatał figle, to 

nabierały one znaczenia symbo

lu. W kolegium palono dopiero, 

gdy zamarzała woda zbierał 

więc po podwórku kawałki lodu 

i wrzucał do kropielnicy. 

Na genialnego dzieciaka 

zwróciła uwagę Ninon de Leclos 

- piękna osiemdziesięciolatka, w 

której kochało się już czwarte 

pokolenie Francuzów. Ona 

wprowadziła go na salony a 

potem zostawiła mały spadek. 

Wolter wszedł w świat czarująco 

inteligentny i rozpustny, świat w którym grzech zna fizykę Newtona, ponad sto pozycji Kamasutry i 

jeszcze potrafi po francusku. W tym świecie przyszły filozof przeżył pierwsze sukcesy upojenia i 

katastrofę. Regent wsadz'ł go do Bastylii za dwa złośliwe pamflety, przy czym jednego z nich Wolter 

naprawdę nie napisał. Wypuszczono go po osiemnastu miesiącach, regent przyjął go łaskawie na dworze. 

Filozof potrafił się znaleźć: wasza Wysokość - powiedział - byłbym szczęśliwy, gdyby Wasza Królewska 

Mość raczył się zająć moim wyżywieniem, lecz błagam o nie zajmowanie się więcej mym mieszkaniem. 

Były więzień, do tego polityczny, stał się znowu ozdobą salonów, zadebiutował też na scenie 

sztuczydłem Edyp, w którym publiczność dopatrzyła się tylu podtekstów i powodów do oklasków, iż 

nawet nie zauważyła ... że jest po prostu nudne. Odurzony powodzeniem Wolter zaczął traktować z góry 

nawet arystokratów, co jednemu z nich nie bardzo się spodobało. Najpierw kazał obić pisarza, potem 

jeszcze załatwił mu wygnanie. Dzięki temu pan de Rohan przeszedł do historii zaś Wolter pojechał do 

Londynu. Cierpiał tam w latach 1726 - 1729, przeważnie na niestrawność, kaca i przemęczenie cielesne. 

Jako polityczny emigrant 

podejmowany był przez 

angielską śmietankę wszyst

kich płci; przy okazji nauczył 

się języka i przeczytał wszyst

kich angielskich filozofów, 

zwłaszcza Locke'a. Kiedy po 

trzech latach powróci do 

Francji będzie lansował jego 

poglądy - już jako swoje. W 

Anglii Wolter napisał też 

Szkice ·i· Listy filozoficzne, 

dzieła te są uważane za 

początek Francuskiego 

Oświecenia. Można powiedzieć, że epoka ta zaczęła się na wygnaniu i że gdyby Woltera nie wygnano nie 

wiadomo kiedy i czy w ogóle by się zaczęła. 

Dalsze lata działalności Woltera to czas przygód literackich, miłosnych, politycznych i filozoficznych 

-już w ojczyźnie. Wystarczyłoby tego na kilka życiorysów. Prześladowany za odwagę poglądów wiele lat 

spędził poza Paryżem, w Cirey, w pałacu zakochanej w nim markizy du Cha telet. Dzięki temu romansowi 

kobieta i inteligentna i niezbyt ładna, więc wydawałoby się pozbawiona szans na nieśmiertelność - też 

przeszła do historii. Przy okazji załapał się jej mąż jako wzór tolerancji. Po śmierci markizy Wolter trochę 

rozpaczał, potem udał się na zaproszenie króla Prus do Berlina. Tu spędził prawie trzy lata (1750- 53)- w 

charakterze ozdoby dworu. Pisał, wygłaszał aforyzmy, kpił z głupoty ludzkiego gatunku, ale kpił 

dobrotliwie: Szukający szczęś ia - powiadał -jest jak pijak, któty nie może trafić do domu, ale wie, że ma 

dom. Filozof nie traktował też z rewerencją militarnych wyczynów protekora: W dawnych czasach -

tłumaczył - zjadaliśmy bliźnich - po to prowadziliśmy wojny. Z biegiem lat upadły wszystkie pożyteczne 



obyczaje ... Poza tym do obowiązków Woltera należało poprawianie wierszy, które monarcha raczył pisać 

po francusku. Mówił wówczas, że król przysyła mu brudy do prania„ . Powiedzonko dotarło do uszu 

władcy Woltera pod byle jakim pretekstem odprawiono do Francji . Na granicy Prus został na trochę 

aresztowany strażnicy odebrali mu oryginały wierszy króla. 

Po powrocie filozof rzucił się znowu w wir prac literackich i naukowych, lecz nie tylko. Dzięki 

zręczności w interesach Wolter dorobił się ogromnego majątku, zakupił dwie posiadłości: hrabstwo 

Tournay z wszystkimi prawami magnackimi i zamek w Ferney - obydwie na wszelki wypadek przy 

granicy szwajcarskiej. W Ferney spędził ostatnie 20 lat życia zamieniając tę wioskę w duchową stolicę 

Francji. Wzniósł w osadzie kościół i teatr, pobudował domy dla rolników, sprowadził ze Szwajcarii 

zegarmistrzów i założył pracownie pończoch jedwabnych - co jeszcze bardziej powiększyło jego 

bogactwo. W kościele wybudował sobie okazały grooowiec, którego połowa mieściła się wewnątrz 

świątyni, połowa wychodziła na zewnątrz. To także można potraktować jako symbol. 

Mimo pozorów lekkoducha Wolter był jednym z najpracowitszych ludzi w dziejach ludzkości, uprawiał 

wszystkie gatunki literackie, zostawił ogromny dorobek na który składały się zarówno dżieła 

ftlozoficzne (Słownik filozoficzny, Listy o Anglikach artykuły do Wielkiej Encyklopedii), jak poematy 

epopeje (Henriada, Dziewica Orleańska), zarówno dzieła historyczne (Wiek Ludwika XIV, Esej o 

obyczajach),jak i jeszcze poważniejsze tragedie (Zaira, Mahomet, Meropa). 

Do tego setki tekstów publicystycznych i tysiące listów. Zaangażował się także w obronę dobrego imienia 

Jana Calasa ( 1762), straconego wskutek niesłusznych a fanatycznych oskarżeń. W trakcie tej kampanii 

napisał słynny Traktat o tolerancji. 

Oczywiście, po upływie' lat wiele utworów Woltera już zwietrzało, Traktat jednak pozostał w kulturze 

jako ważne ostrzeżenie przed trucizną jaką stanowią dla ludzkości ciemnota połączona z fanatyzmem. 

Nie straciły też aktualności ani wdzięku powiastki filozoficzne Woltera. Zwłaszcza ta, którą Państwu 

przedstawiamy. 

Napisany w 65 roku życia "Kandyd" jest 

"powieścią akcji" ale o wiele mądrzejszą. Także i od tych, które powstają w XXI wieku. Wolter 

opublikował go jako rękopi rzekomego dr Ralfa rzekomo zmarłego w 759 roku. Ostrożność okazała się 

jak najbardziej na miejscu: wkrótce po wyjściu na świat Kand_i d został spalony na stosie w Genewie. 

Wpłynęło to na poczytność książki: mądrzy wyczytywali z niej filozofię, głupsi publicystykę polityczną, 

najgłupsi romans. Wszy y byli zadowoleni. 

"Kandyd" to rzeczywiście utwór niezwykły. Opowieść o miłości naiwnego młodzieńca Kandyda i 

czułej baronówny Kunegundy (a także o niechęci jej brata). Kochankowie rozstają się i odnajdują, po to 

by znowu się zgubić i jeszcze bardziej odnaleźć. Miejscem ich przygód jest niemal cały świat, w każdym 

razie ten znany w XVIII wieku - Ameryki nie wyłączając. Jak w opowieściach z 1001 nocy jest tu i 

przygoda i mądrość i olśnienie towarzyszące obu. Tytułowy bohater opowiastki, Kandyd (candide = 

naiwny) wychowuje się na zamku barona de Thunder - ten - tronckha w Westfalii. Wraz z synem i córką 

barona słucha nauk filozofa Panglossa , który dowodzi, że wszystko jest jak najlepsze, co oczywiście jest 

aluzją do Teodycei Leibniza. Ów niemiecki filozof (polskiego podobno pochodzenia), dowodził, że nasz 

świat jest najlepszym z możliwych. Owszem istnieje w nim przymieszka zła, lecz jest ona warunkiem 

znacznie większego dobra - co dowodzi zarówno mądrości, jak i dobroci Stwórcy. Bo wszystkie inne 

kombinacje, inne światy, byłyby jeszcze gorsze. 

Losy naszego bohatera zderzają się boleśnie z optymizmem Leibniza. Zakochuje się w Kunegundzie, za 

co zostaje dosłownie wykopany z zamku, trafia do bułgarskiego (tj. pruskiego) wojska - na szczęście 

udaje mu się zdezerterować . Przybywa do Holandii, gdzie przygarnia go anababtysta Jakub. Tu także 

Kandyd spotyka swego dawnego wychowawcę. Dowiaduje się, że zamek został spalony, baron i 

baronowa pokrojeni na kawałki, Kunegunda nieźle zgwałcona a może nawet zarżnięta, Pangloss - tylko 

pobity. Ma więc powody, by wierzyć, iż żyje na najlepszym ze światów. 

Bohaterowie wyjeżdżają do PortugaUi, wsiadają na statek, który ulega katastrofie . Anababtysta tonie 

ratując marynarza-przy całkowitej obojętności uprzednio uratowanego. Kandyd z Panglossem docierają 

na brzeg - by wpaść w następne tarapaty. Portugalia przeżyła tragiczne trzęsienie ziemi, w samej Lizbonie 

zginęło 20 tysięcy mieszkańców. Inkwizycja wpadła na pomysł by ukarać za to niedowiarków. 

Nieostrożni w towarzyskich rozmowach nasi bohaterowie trafiają do więzienia; . filozof zostaje skazany 



na szubienicę, Kandyd otrzy

muje 1 OO batów ... 

Teatralny program jest zbyt 

szczupły, by zmieścić w nim 

wszystkie przygody Kandyda. 

Wspomnijmy tylko, że trafi on 

jeszcze do Ameryki, pozna 

państwo stworzone tam przez 

jezuitów, odnajdzie także 

Eldorado. W tym momencie 
. . . 

romans przem1em się w 

utopię: Eldorado to monarchia 

oświecona, rządzona przez 

mężów uczonych, głównym gmachem jest Pałac Nauk. Nie liczy się tu złoto, brylanty traktowane sąjak 

zwykłe kamienie, nie ma księży, religiąpanującąjest deizm ... Kandyd jednak nie pozostanie w tym kraju: 

gnany miłością ruszy dalej w świat w poszukiwaniu swojej ukochanej . Jak skończą się poszukiwania nie 

wypada nam zdradzić. Zresztą nie awantury są ważne : ponad losami bohaterów trwa niekończąca się 

dyskusja o to, czy świat jest najlepszym, czy najgorszym z możhwych, jaki sens mają ludzkie prace i 

wędrówki, jaki sens mają wszystkie miłości: do ludzi, do ksiąg i do krajów. Autor nie daje prostej 

odpowiedzi - zachęca do myślenia. Ostatnie słowa Kandyda stanowią przesłanie opowia tki. Wypowie je 

nasz bohater w odpowiedzi na wywody filozofa, który próbował powiązać jego przygody w jedną 

sensowną całość. Masz słuszność- powie Kandyd - ale trzeba uprawiać nasz ogródek. 

"Kandyd" nie był ostatnim, był jednak najlepszym z dzieł Woltera. Po jego ukończeniu fil ozof nadal 

intensywnie pracował, pisał - jakby wiódł wyścig ze śmiercią. Coraz rzadziej przyjmował ludzi, coraz 

częściej udawał chorego; złośliwi twierdzili, że już umarł tylko zapomniał się pochować. 

Po zmianie władców, gdy na 

tron wstąpił Ludwik' XVI 

Wolter mógł znowu pojawić 

się w Paryżu. Przerwałem 

agonię, abym mógł przyjechać 

oświadczył. Rzeczywiście nie 

czuł się najlepiej , nie był 

nawet na premierze swej 

tragedii Irena. Poszedł dopiero 

na szóste przedstawienie. Był 

to największy sukces w życiu, 

jakby pointa. Na scenie 

ustawiono jego popiersie 

przed którym przedefilowali 

aktorzy i aktorki składając na głowie posągu wieńce laurowe. Tłum odprowadził go do domu. Ale filozof 

nie miał złudzeń. Taki sam tłum by się zebrał, gdyby miał asystować przy mojej egzekucji powiedział. 

Była to bodaj ostatnia z jego maksym, potraktujmy jąjak testament. Zmarł 11 maja 1778. 

Czy pojednał się przedtem z Kościołem trudno powiedzieć. Zarówno libertyni jak i pobożnisie starali 

się jego śmierć wykorzystać propagandowo. Proboszcz odmówił pogrzebu, grożąc, że każe ciało 

wyrzucić na śmietnik. Pochowano go na prowincji, w Sallieres nocą i po znajomości, gdyż księdzem był 

tam jego siostrzeniec. W 1791 szczątki filozofa sprowadzono do Panteonu, w 1814, za Restauracji 

sarkofag sprofanowano. Nie wiadomo więc co się stało ze szkieletem Woltera. · 

Przychodząc na świat płaczemy, inni się śmieją. Umierając śmiejmy się, niech płaczą inni. 



Katarzyna Anna Małolepsza - Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie 

(2004 r.). Po ukończeniu studiów otrzymała angaż na Scenie Polsbej w Czeskim Cieszynie, gdzie 

zadebiutowała rolą Kryśki w "Dwóch morgach utrapienia" Marka Rębacza w reżyserii Marka 

Perepeczko. Kolejne jej role w tym Teatrze to: Dorota w "Ondraszku" Renaty Putzlacher w reżyserii 

Bogdana Kokotka oraz Niewidoma w "Bambini di Praga" Hrabala w reżyserii Marka Mokrowieckiego. 

Ostatnia współpraca zaowocowała angażem w Teatrze Dramatycznym w Płocku, gdzie zadebiutowała 

rolą Calineczki Macieja Staropolskiego w reżyserii Zbigniewa Marka Hassa. Jak sama przyznaje poza 

teatrem taniec jest jej drugą pasją i drugim zawodem. 
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Fotografie wewnątrz programu z próby - robione przy temperaturze około to°C (remont teatru) 
- Waldemar Lawendowski 
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