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Skarby Eldorado

W Eldorado, jak powszechnie wiadomo, błocko jest ze złota, a dzieciaki 
bawią się kamykami przydrożnymi, którymi są szmaragdy i rubiny takiej 
wielkości, że „najmniejszy z nich starczyłby na największą ozdobę tronu 
Wielkiego Mogoła” (s, 162)1. Me traktujemy tych skarbów nazbyt serio: są to 
skarby z powiastki. Nie lekceważmy ich jednak nadmiernie: mogą one pouczyć 
nas o kraju, z którego pochodzą, o powiastce, w której znajduje się ten kraj, jak 
również, pośrednio, o naszym własnym świecie, w którym błocko jest tylko 
błotniste, a na drogach walają się tylko pospolite kamienie polne.

Zważmy przede wszystkim, że ową krainę, którą odkrywają Kandyd 
i Kakambo, odwiedziło już uprzednio niemało podróżników. Eldorado świad
czy na swój sposób o przeobrażeniach, których zaznał w osiemnastym wieku 
paradygmat utopii, głównie z powodu rozkwitu powieści jako gatunku literac
kiego. Powieściopisarze nauczyli się gry w utopię: staje się ona epizodem intrygi 
powieściowej, a opis społeczeństwa idealnego uwikłany jest w o wiele szersze 
struktury narracyjne. Tak na przykład w Cłeveland (1731) Prevost dostarcza 
swemu bohaterowi okazji do odkrycia wyimaginowanej kolonii, założonej 
w 1628 r. przez protestantów, uciekinierów z La Rochelle. W tej idealnej 
społeczności panuje pokój i tolerancja, a wspólnota dóbr zapewnia równość 
i harmonię. Sade w Alinę et Valcour (1788) przedstawia aż trzy wyimaginowane 
społeczeństwa. Zasady, na których opiera się każde z nich, są nie tylko różne, 
lecz wręcz sprzeczne; w rezultacie więc te trzy modele społeczne wzajemnie się

1 Tu, i w dalszym ciągu tekstu, w nawiasach podane są odsyłacze do krytycznego wydania 
Kandydat Yoltaire, Candide ou 1'optmisme. Śdition critiąue par Christophe Thacte, Geneve 1968.
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anulują, a ich konfrontacja dowodzi arbitralności wszelkich norm moralnych. 
W powieściach zwiedzanie krainy wyimaginowanej z reguły stanowi dla 
bohatera moment odpoczynku i dostarcza mu okazji do refleksji.

Również Wolter posługuje się nader swobodnie paradygmatem wyimagino
wanej podróży, aby dać swemu bohaterowi zakosztować życia w społeczeńswie 
idealnym. Dla Kandyda jest to oszałamiające odkrycie, natomiast Wolter 
odwiedził takich społeczeństw co niemiara. Eldorado jest, w dużym stopniu, 
pastiszem książki Denisa Yeiras, której sam już tytuł służyć może za program: 
Historia Sewarambów, ludów które zamieszkują część trzeciego kontynentu, 
zwanego Ziemią Południa, zawierająca opis rządu, religii i języka tego narodu, 
dotychczas nieznanego (1677-1679). Książka ta, dziś zapomniana, była w osiem
nastym wieku dziełem niemal klasycznym. Leibniz i Rousseau posługują się 
nazwą Sewarambowie jako synonimem Utopian, czyli wszelkich innych miesz
kańców społeczeństw idealnych. Do swego opisu Eldorado Wolter posłużył się 
również elementami zaczerpniętymi z rzeczywistych, a nie wyimaginowanych, 
podróży. Dotyczy to, w szczególności, nazwy owej krainy o nieprzebranych 
bogactwach. „Powiadano, że Inkowie wycofali się do obszernej krainy grani
czącej z Peru [...], że zamieszkali oni w pobliżu jeziora zwanego Parim, na 
terenach, gdzie piasek był ze złota. Znajdować się tam miało miasto, w którym 
dachy były kryte złotem; Hiszpanie nazwali je Eldorado i szukali go bardzo 
długo”2. Złoto, używane jako surowiec do wyrobu przedmiotów nader podłego 
użytku, mógł Wolter również znaleźć zwiedzając, śladami Tomasza Morusa, 
krainę Utopii: jej mieszkańcy wyrabiali ze złota nocniki. Oczywista, w żadnej 
relacji z podróży ani w żadnej krainie utopijnej nie da się znaleźć tyle złota 
i kamieni szlachetnych, co w Wolterowskim Eldorado. Jest to jednak kraj 
zupełnie wyjątkowy, nawet wśród krain wyimaginowanych. Na opisanie wszys
tkich jego wspaniałości nie starcza nam, niestety, miejsca. W strukturze 
narracyjnej Kandyda jest to epizod nader ważny, o rozlicznych funkcjach, przy 
których zatrzymamy się nader pobieżnie.

W peregrynacjach naszych bohaterów, Kandyda i Kakambo, Eldorado 
pojawia się po dwóch innych krajach: po Paragwaju, racjonalnym państwie 
Jezuitów, oraz po ziemiach Uszaczy (Oreillons), dzikusów żyjących w stanie 
natury. Otóż i Paragwaj, i stan natury fascynowały wyobraźnię oświeceniową 
i nieraz dopatrywano się, w jednym bądź w drugim, modeli idealnych społecz
ności. Nie pokrywa się to zgoła z doświadczeniami Kandyda i Kakambo, którzy 
uciekli stamtąd w popłochu. U Jezuitów, w owym państwie o znakomitym 
systemie rządów, dzięki któremu „los padres mają wszystko, a lud nie ma nic” 
(s. 149), zatrzymali się tylko przez chwilę: po utarczce z bratem panny 
Kunegundy, który stał się Jezuitą, groziła im pew na śmierć z rąk bogobojnych  
ojców. Z kolei Uszacze, u których szukali schronienia, okazali się, rzeczywiście,

2 Yoltaire, Essai sur les moeurs. Źdition critiąue par R. Pomeau, Paris 1963, t. II, s. 368.



■V ami' „byli oni całkiem nadzy, uzbrojeni w strzały, maczugi i siekiery 
’ n ne” (s. 157)* Natomiast dobroć tych dzikusów okazała się raczej 

o b le m a t y c z n a :  niewiele brakowało, aby upiekli oni na rożnie naszych podróż
ników których uznali za kąsek nader smakowity. Dopiero w Eldorado 
K a n d y d  po wszelkich swych przypadkach, może nareszcie odetchnąć i za- 

aćsię . Ulega zmianie rytm narracji; bohater nie jest już zziajany i przestaje 
się m iotać gorączkowo. Po raz pierwszy od chwili, gdy potężny kopniak w tyłek 
wyrzucił go, jak z  katapułty, w bezkresny świat, nie musi on bez przerwy 
zmykać. W Eldorado nie czyha nań żadna niecna zasadzka; może spokojnie 
zwiedzać ten kraj i wiele się w nim nauczyć.

W wędrówkach Kandyda Eldorado jest punktem najbardziej oddalonym od 
zamku Thunder-ten-tronkckh, prawdziwego raju ziemskiego i punktu wy
jściowego jego  peregrynacji. Począwszy od Eldorado, Kandyd decyduje się 
wracać; przestaje uciekać i dłużej nie znosi już biernie swego losu. Z własnej woli 
rozpoczyna długą wędrówkę powrotną w poszukiwaniu, oczywiście, pięknej 
panny Kunegundy. Ale niezmordowanie szuka również odpowiedzi na pytanie 
odziedziczone po doktorze Panglossie, a dotyczące zła i jego miejsca w naszym 
świecie, pon oć najlepszym z możliwych światów. Kraina Eldorado dostarcza 
wprawdzie dobitnej odpowiedzi na to pytanie, ale Kandyd nie uznał jej za 
zadowalającą. A przecież Eldorado to jedyne miejsce na świecie, gdzie wszystko 
jest dobrze. Obyczaje Eldorado dostarczają wspaniałej lekcji moralności: uczą 
pogardy dla złota i diamentów, tych kamyków, które nie stanowią prawdziwego 
bogactwa i nie zapewniają szczęścia. Otóż Kandyd nie poszedł za przykładem 
gardzących złotem  mieszkańców tego wspaniałego kraju. Wręcz przeciwnie, 
dokonuje on wyboru ze względu na złoto; to ono właśnie oraz inne kosztowno
ści rodem z Eldorado wywierają decydujący wpływ na jego dalsze losy.

Kandyd nie przyswoił sobie owych pouczeń moralnych głównie dlatego, że 
nieustannie tęskni za panną Kunegundą. Ale również, a może i głównie dlatego, 
że okropnie mu nudno w Eldorado. Po miesięcznym pobycie w owym idealnym 
kraju, w czasie którego podziwiał jego racjonalny system rządów, prawość 
panujących tam obyczajów, wspaniałości architektury itd., powiada on do 
swego towarzysza podróży: „Jeśli tu zostaniemy, będziemy podobni do pozo
stałych mieszkańców; jeśli natomiast wrócimy do naszego świata, posiadając 
choćby z tuzin baranów objuczonych kamieniami z Eldorado, będziemy 
wówczas bogatsi od wszystkich królów razem wziętych; nie będziemy więcej bać 
się Inkwizytorów i na pewno potrafimy odzyskać pannę Kunegundę” (s. 170). 
Eldorado jest krajem wszelkiej szczęśliwości, bez porównania lepszym od 
rodzimego zamku Kandyda. Ale bez miłości własnej, ambicji, ryzyka i — oczy- 
wista — panny Kunegundy, nawet raj ziemski nie jest doskonały.

Na czym więc polega prawdziwe szczęście? Oto problem, który na pewno 
wzbudziłby wielkie zainteresowanie doktora Panglossa. Jakiekolwiek jednak 
byłyby rezultaty jego rozmyślań, Eldorado dostarcza Kandydowi podwójnej
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szansy: bycia bogatym i powrotu do swoich. Być bogatszym od wszystkich 
królów pospołu, być tak bogatym, aby sobie zafundować królestwo, oto o czym 
marzy Kandyd pośród mieszkańców Eldorado, kraju, w którym nie ma miejsca 
na tego rodzaju marzenia. Aby je zrealizować, Kandyd ucieka się do fortelu. 
Władca Eldorado obiecał mu, że otrzyma w prezencie, cokolwiek będzie sobie 
życzył, Kandyd poprzestaje więc nader skromnie na „kilku baranach ob
juczonych prowiantem oraz błockiem i kamieniami tej krainy” (s. 171). Dobry 
król nie może zrozumieć dziwnych upodobań Europejczyków dla pospolitego 
żółtego piasku, a Kandyd nie uznał za stosowne oświecić go w tej delikatnej 
materii.

Zauważmy jednak, że fortel udał się dlatego, iż w szczęśliwym kraju 
Eldorado, gdzie dzieciaki babrzą się w złocie i obrzucają diamentami, istnieje 
mimo wszystko jakiś pieniądz i — co za tym idzie — jakaś skala bogactwa. 
W pierwszej oberży, do której wstąpili Kandyd i Kakambo, nakarmiono ich 
bezpłatnie i był to posiłek znakomity. Później jednak, jak wynika z tekstu, 
trzeba już było płacić. Także samo trzeba było zapłacić za konstrukcję 
przemyślnej maszyny, która miała wywindować naszych podróżników na tyle 
wysoko, aby przekroczyli oni góry otaczające Eldorado. Pracowało przy niej aż 
trzy tysiące fizyków i kosztowała ona „dwadzieścia milionów funtów szterlin- 
gów w walucie tubylców” (s. 171). Kto za to wszystko zapłacił? Jaka była 
wartość owego pieniądza? A przede wszystkim, po co w ogóle pieniądz w owym 
kraju dobrobytu i bezinteresownej gościnności? Tekst nie dostarcza nam 
odpowiedzi na te natarczywe pytania; nie dowiemy się więc zapewne nigdy, jak 
się bywa bogaczem w Eldorado. Przypadki Kandyda pouczają nas przynaj
mniej, jaki użytek można uczynić z bogactwa w świecie, który przypadł 
w udziale nam oraz obu podróżnikom po opuszczeniu Eldorado.

Tak więc wyjechali oni z tej cudownej krainy zaopatrzeni „w dwa 
duże czerwone barany, osiodłane, tak aby mogli oni jechać na nich wierzchem, 
gdy tylko przekroczą góry; w dwadzieścia jucznych baranów, obładowanych 
żywnością; trzydzieści innych, noszących rozliczne dary, na które złożyły 
się kurioza tego kraju i, wreszcie, pięćdziesiąt czerwonych baranów ob
juczonych złotem, kosztownościami i diamentami” (s. 171-172). Było tego 
aż nadto, aby wykupić u gubernatora pannę Kunegundę (jeśli w ogóle 
można ją oszacować!) i zakupić dowolne królestwo. Cóż stało się z tymi 
ogromnymi skarbami wywiezionymi z Eldorado? Jakiż użytek uczynił Kandyd 
z tych bogactw, większych „od tego, co mogłyby pospołu zgromadzić Azja, 
Europa i Afryka” (s. 173)?

Zauważmy na wstępie, że jedynie znikoma ich część została spieniężona 
i znalazła się w obiegu. Cała reszta przepadła na skutek rozlicznych przygód, 
które spotkały Kandyda podczas jego powrotu. Już w  drugim dniu podróży 
dwa czerwone barany ugrzęzły w  bagnach; dw a inne zdechły z nadmiernego 
trudu i wypadło porzucić ich ładunek; następnych siedem, a może nawet
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' osiem padło z pragnienia — na pustyni; inne po kilku dniach — pochłonęły
1 ,naście itd., itd. Krótko mówiąc, „po stu dniach marszu pozostały zaledwie 
chv'.i barany”- Z wszystkich tych przypadłości Kandyd, z natury skłonny do 
f i lo z o fo w a n ia , wyciągnął należny morał: „Oto świadectwo, jak znikome są 
bogactwa tego świata; trwałe są tylko cnota oraz radość z odzyskania panny 
Kunegundy” (s. 173). Ale nawet te ostatnie dwa czerwone barany— nieszczęsne 
stw o rze n ia ! — zniknęły w  otchłaniach morza po tym, jak je ukradł niejaki 
W a n d en d u r , kupiec i marynarz holenderski, a głównie niecny oszust.

N asuwa się oczywiście pytanie, po co właściwie wymyślać aż pięćdziesiąt 
baranów, objuczonych bezcennymi skarbami, aby — zaledwie po paru stronach 
.... WSzystkie je uśmiercić? Nie posuwa to zbytnio naprzód fabuły, a w dodatku 

wszystkie te bogactwa, zagubione w pustyni, pochłonięte przez oceany, itd., są 
jałowe w  sensie ekonomicznym (w odróżnieniu choćby od bogactw, które 
napłynęły do Europy po podboju Ameryki, a których obieg Wolter analizuje 
z wielką wnikliwością w Eseju o obyczajach, śledząc rozliczne ich skutki dla 
cywilizacji starego kontynentu). Szczególną funkcję wszystkich tych bogactw 
określa ekonomika narracji: okoliczności wyjazdu z Eldorado są wyznaczone 
przez ich kont.rastowość wobec sytuacji, która wieńczy peregrynacje Kandyda. 
Decyduje się on na opuszczenie Eldorado i na powrót do swoich, mając do 
dyspozycji więcej skarbów niż potrzeba na zakup królestwa; pod koniec 
powiastki zostaje mu zaledwie ubożuchny folwarczek. Oczywiście, można sobie 
wyobrazić, że dzięki swym baranom i ich jukom, Kandyd kończy swe przygody 
w Konstantynopolu, gdzie zostaje kalifem, a piękna Kunegunda króluje tam 
w pałacowym haremie. Byłby to jednak bohater innej powiastki. Natomiast po 
to, aby nas pouczyć, że w życiu należy uprawiać swój ogródek, należało 
poświęcić i marzenia, i prawie wszystkie skarby rodem z Eldorado. Nieszczęsne 
czerwone barany zostały więc złożone w ofierze logice powiastki filozoficznej 
oraz strukturze tekstu.

Ze wszystkich tych nieszczęść Kandydowi udało się jednak ocalić zawartość 
swych kieszeni. Jakżeż to niewiele w porównaniu z wyjściowymi skarbami; ale 
nie lada to majątek w naszym prozaicznym świecie, gdzie kamienie są kamienia
mi. a diamenty, nawet niewielkie, stanowią fortunę. Wystarczająco dużo 
również, aby uwypuklić, do czego może służyć bogactwo i jaką władzę zapewnia 
pieniądz. Dzięki zawartości swych kieszeni Kandyd nie tylko jest bogaty, ale 
dysponuje dobrami, które daje się łatwo spieniężyć. W czasie swych pereg
rynacji bez trudu upłynniał kamyki z Eldorado, po wiele tysięcy pistoli za 
s/.tukę. To najlepszy dowód, jeśli ktokolwiek powątpiewa, że były to prawdziwe 
diamenty.

łiyeie bogaczem to często kondycja niebezpieczna. Skarby, którymi afiszuje 
się Kandyd, budzą pożądliwość. Pieniądz przyciąga oszustów, toteż Kandyd 
wielokrotnie padł ich ofiarą. Niewątpliwie jest on przystojnym mężczyzną, ale 
„dwa. olbrzymie diamenty na jego palcach”, podwoiły zapały markizy de
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Parołignac; nie zdołał się on im oprzeć i dopuścił się „niewielkiej zdrady wobec 
panny Kunegundy” (s, 194). Nieporównanie ważniejsze od tych zasadzek są 
jednak władza i autorytet, których przysporzyły Kandydowi jego bogactwa. 
Dzięki temu jego perypetie przybierają zgoła inny niż dotychczas obrót: 
diamenty sprawiają, że w najbardziej nawet niebezpiecznych sytuacjach stosu
nek sił jest korzystny dla Kandyda. Tak na przykład, w Paryżu starczyło trzech 
diamentów, z których każdy był wart trzy tysiące pistoli, aby wydobyć go 
z tarapatów i uwolnić z więzienia (s. 196). Pieniądz jest potęgą o niezwykłych 
właściwościach; w najlepszym z możliwych światów wszystko jest do kupienia: 
fawory pięknych dam i sprawiedliwość, modlitwa i zbytek. Oczywiście, praw
dziwej przyjaźni nie można kupić, ale i w tym wypadku pieniądz jest przydatny. 
Spotkanie Kandyda z Marcinem przybrałoby zapewne inny obrót, gdyby jeden 
z nich nie był bogaczem, a dragi biedakiem. („Ponoć Wenecja nadaje się tylko 
dla szlachciców weneckich, ale ponoć podejmuje się*tam również życzliwie 
cudzoziemców, jeśli tylko mają oni dużo pieniędzy; ja ich nie mam wcale, pan 
zaś posiada ich mnóstwo; będę więc panu wszędzie towarzyszył”, oświadczył 
Marcin Kandydowi; s. 185). Dzięki swym skarbom Kandyd nie jest już więcej 
skazany na znoszenie bez sprzeciwu niepomyślnych kolei fortuny. Może 
nareszcie stawiać im czoła, zmieniać bieg rzeczy, samemu decydować o swoim 
losie oraz o losach swych przyjaciół. Tak więc udało mu się wykupić pannę 
Kunegundę („bardzo drogo”!, s. 220), Panglossa i Barona. Oczywiście, nie 
zrobiłby tego, gdyby go nie cechowała stałość w miłości i wierność w przyjaźni; 
nie szczędził wysiłków, aby uwolnić pannę Kunegundę i aby pomóc przyjacio
łom, którym podwinęła się noga. Tak więc może on służyć za przykład zacnego 
użytkowania własnej fortuny. Pod warunkiem, oczywista, że jest się jej 
szczęśliwym posiadaczem, a nie cnotliwym biedakiem. Wysiłki Kandyda zostały 
uwieńczone powodzeniem, ponieważ miał dosyć pieniędzy, ale również dlatego, 
że nikt nie oparł się przemożnej sile pieniądza, niezależnie od kraju lub 
wyznania: ani gubernator Buenos Aires, ani były król Achmet III, ani książę 
Transylwanii. Tak więc kamyki z Eldorado, które zawieruszyły się w kiesze
niach Kandyda, odegrały decydującą rolę zarówno w jego własnym życiu, jak 
i w losach jego przyjaciół. Cała ta gromadka zawdzięcza im swą wolność oraz 
możliwość spędzenia razem reszty życia. Zawdzięczają oni również kamykom 
z Eldorado folwarczek, na którym razem zamieszkali i gdzie nauczyli się sztuki 
uprawiania własnego ogródka.

Nie wiemy, ile Kandyd zapłacił za ten folwark. Nabył go za namową 
Staruchy, jako tymczasowe lokum, w „oczekiwaniu na lepsze losy dla całej 
gromadki przyjaciół” (s. 226). Tak oto po raz pierwszy Kandyd ulokował swe 
pieniądze w nieruchomości. Ale również po raz ostatni. Pozostało mu jeszcze 
trochę diamentów, ale nie obrócił ich ani na renty dożywotnie, ani też nie 
zainwestował w handel z koloniami. (Tym bardziej szkoda, że się na to nie 
zdecydował, bo Wolter mógłby mu w tej materii służyć znakomitą radą).
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Zamiast tego wdał się w bardzo niebezpieczne spekulacje i „został obłupiony 
przez Żydów” (s, 228; ciekawe, czy prowadzi! interesy z niejakim bankierem 
Schinkelem, któremu Wolter nigdy nie wybaczył, że niegdyś, w Poczdamie, 
okazał się spekulantem bardziej od niego przebiegłym). Jakkolwiek sprawy się 
miały, Kandydowi, który dysponował niegdyś milionami piastrów, nic prawie 
nie pozostało. Nabyty folwark jest przeciwieństwem Eldorado: nie ma tam ani 
złota, ani diamentów. Jego mieszkańcy w niczym nie przypominają ludności 
kraju, w którym wszystko jest dobrze. Każdy z nich wiele przecierpiał, 
a wszyscy razem bardzo się zmienili. Kunegunda „brzydła z dnia na dzień i stała 
się zgryźliwa i nieznośna”; Starucha stała się kaleką i była bardziej jeszcze 
dokuczliwa od Kunegundy (s. 230). Pangloss nadal filozofował, ale nie odzyskał 
ani czubka swego nosa, ani swego oka, ani swego ucha.

Niemniej jednak ów folwarczek stanowi ostatni dostrzegalny ślad Eldorado 
i jego skarbów; jest to również ostatni dar ofiarowany przez ten kraj Kandydowi 
i jego przyjaciołom. Pod pewnym względem pochodzenie to odcisnęło swoiste 
piętno na nabytych dobrach: tak jak w Eldorado, zapanowała tam nieprzebrana 
nuda. „Gdy tylko się nie kłócono, nuda była tak bezmierna, że pewnego dnia 
Starucha pozwoliła sobie wygarnąć wręcz swoim towarzyszom: Chciałabym 
wiedzieć, co jest gorsze: zostać postokroć zgwałconą przez murzyńskich 
piratów, stracić jeden pośladek, być przepuszczonym przez szpaler Bułgarów, 
zostać wychłostanym i powieszonym w czasie auto da f i ,  skazanym na galery, 
słowem, zaznać wszystkich tych nieszczęść, które nas spotkały, czy też zostać 
tutaj i nic nie robić” (s. 230). Tym jednak razem Kandyd, aby wyrwać się z nudy, 
nie decyduje się na poszukiwanie nowych przygód; na myśl mu nawet nie 
przychodzi, aby wrócić do Eldorado, choćby po to, aby na nowo wypełnić swe 
kieszenie tamtejszymi kamykami. Jak wiadomo, znalazł on inne wyjście z owej 
beznadziejnej sytuacji. Polega ono na uprawianiu własnego ogródka i jest to 
jedyna rozsądna odpowiedź na dylemat, wobec którego staje nieuchronnie 
każdy człowiek: spędzić swe życie bądź to w konwulsjach niepokoju, bądź też 
w letargu nudy (s. 230-233). Dzięki temu rozwiązaniu żywot całej zgromadzonej 
na folwarku kompanii stał się znośniejszy, zwłaszcza, że uprawa ogrodu 
„przyniosła znaczne dochody” {ibidem). Zważmy również, że po raz pierwszy 
źródłem utrzymania Kandyda i jego towarzyszy nie są pieniądze pochodzące 
z Eldorado, ale własna ich praca (z jednym tylko wyjątkiem: Paąuette już 
dawniej zarabiała na życie uprawiając najstarszy zawód świata). Nic nam nie 
wiadomo o wysokości dochodów, które przynosiła uprawa, ani też o zużytko
waniu tych pieniędzy. Nie jest to jednak nazbyt ważne: ponieważ praca nad 
uprawianiem ogródka nadaje sens egzystencji, nie jest ona tylko środkiem, lecz 
również celem sama w sobie. W ten sposób ów skromny folwark, zdała od 
zgiełku i wydarzeń świata, stał się przystanią, w której mieszkańcy znaleźli 
schronienie. Panuje tu umiarkowany dobrobyt, każdy odkrywa swe własne 
talenta i uprawia je ku wspólnej korzyści, a zacna praca przepędza nudę.
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Moglibyśmy na tym poprzestać, gdyby ta konkluzja narracyjna nie była 
filozoficznie wieloznaczna. Czyż trzeba było, zaiste, wysyłać Kandyda aż do 
Eldorado, narazić Panglossa na bezmiar cierpień, pozbawić Staruchę pośladka, 
poświęcić urodę i cnotę panny Kunegundy, zgładzić dziesiątki niewinnych 
baranów, roztrwonić bezcenne diamenty po to tylko, aby się zadowolić takimi 
okropnie banalnymi i nudnymi morałami: bogactwo jest marnością; pieniądze 
nie przynoszą szczęścia; pilnujmy własnego nosa i nie wtrącajmy się do nie 
swoich spraw; pracujmy skrzętnie, bo bez pracy nie ma kołaczy?

Konkluzja Kandyda jest notorycznie wieloznaczna. Wieloznaczność ta jest 
nieodłączna od samej struktury tekstu, stąd też mnogość interpretagi Woł- 
terowskiego wezwania do uprawy własnego ogródka. Żadna z tych interpretacji 
nie jest ostateczna, dopóty utrzymuje się dialog między tekstem a jego 
czytelnikami, dopóty Kandyd nas interpeluje, a my dopytujemy się o jego 
znaczenie. Kandydpst powiastką o problemie zła fizycznego i moralnego toteż 
dialog z tym tekstem nie jest zakończony, dopóty problem ten stanowi 
wyzwanie dla filozofii i teologii3. Tak jak toczy się światek, nic nie wskazuje na 
to, aby ta powiastka o istnieniu zła w najlepszym z możliwych światów miała się 
zdezaktualizować w dającej się przewidzieć przyszłości. Tak więc wykładnia 
filozoficzna Kandyda dana nam jest w mnogości lektur, które nagromadziły się 
w toku dwustu lat historycznej egzystencji tego tekstu.

Jedną z tych interpretacji podsuwa sam Wolter w swej korespondencji z lat 
1755-1756, okresu, w którym pracował właśnie nad Kandydem. W listach jego 
powraca wówczas często metafora o uprawie własnego ogródka, przy czym 
Wolter utożsamia ów „ogródek” ze swymi posiadłościami w Genewie i w Fer- 
ney. Po raz pierwszy w życiu Wolter zdecydował się osiąść na stale, kupić 
nieruchomości, przestać się błąkać i zapuścić korzenie. Oczywista, włości te, 
w odróżnieniu od folwarku z Kandyda, nie przynosiły żadnych dochodów; 
wręcz przeciwnie, wymagały stałych i poważnych nakładów pieniężnych. 
Wolter dba więc o nieustanne pomnażanie swych dochodów, głównie poprzez 
inwestycje w handel z zamorskimi koloniami (nie odmówił sobie przyjemności, 
aby jeden z tych okresów, zajmujących się jakże przyziemnym handlem, nazwać 
PaskaI) oraz poprzez lokatę kapitałów w rentach dożywotnich. Wolter jest 
człowiekiem bogatym, niemniej jednak pieniądz jest dla niego głównie środ

3 Jest to tytuł znakomitego studium Ricoeura o złu: Le m at un defi a la philosophie et a la 
ihiologie, in: P. Ricoeur, Leciurss 3, Paris 1992, s. 211-235.

Problemowi zła moralnego u Woltera poświęciłem esej Wolier: zlo i lad natury, „Archiwum 
Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1974, t. 20. Tekst ten stanowić miał wprowadzenie do 
przygotowywanego prze mnie tomu Biblioteki Klasyków Filozofii, zawierającego Kandyda oraz 
miscellaneaWoltetowśkie. Książka była już zaawansowana gdy, po marcu 1968 r., została usunięta 
z planów Biblioteki Klasyków Filozofii i nigdy się nie ukazała. Tak więc, tym razem z mojego 
powodu, Kandyd kolejny raz padl ofiarą cenzury.



kiem, a nie celem. Dzięki swej fortunie może sobie zapewnić życie nader 
wygodne czy nawet zbytkowne; dzięki niej ma on poczucie bezpieczeństwa oraz 
niezależności od przypadłości losu i kaprysów możnych tego świata; w swych 
posiadłościach może podejmować przyjaciół, wystawiać swe własne sztuki 
teatralne itd. Przede wszystkim jednak pieniądz jest warunkiem istotnym jego 
wolności, którą szczególnie sobie ceni.

Jakże więc jest znamienne, że w tym samym czasie Wolter nie waha się 
narażać na niebezpieczeństwo swej niezależności i ryzykować swą wolnością. Ze 
swego „ogródka” właśnie zasypuje on Europę setkami tekstów — dialogów, 
pamfletów, pastiszy — które piętnują prześladowania, podłości i niesprawiedli
wości tego świata. W tym właśnie swoim „ogródku” pisze Kandyda. Dła nas 
jest to tekst klasyczny, przerabiany w szkołach, i nic łatwiejszego, niż nabyć lub 
wypożyczyć jego egzemplarz. Toteż łatwo umyka naszej uwadze historycznej 
status zarówno samego tekstu, jak i jego substratu materialnego, to znaczy 
książki jako druku. Natychmiast po publikacji Kandyd zostaje potępiony przez 
trybunały jako uwłaczający religii i obyczajom, i zakazany; jest to więc książka 
nielegalna, której nakłady są przemycane z zagranicy lub drukow ane potajemnie 
w Paryżu, a czytelnicy zaopatrują się w nią spod lady, u zaufanych księgarzy, 
którzy powetują sobie ryzyko wysoką ceną. Wolter, oczywista, spodziewał się 
kłopotów, toteż wydał tekst pod pseudonimem, przypisując go tajemniczemu 
doktorowi Ralphowi, i zawczasu zadbał, aby pierwszy nakład, wydrukowany 
zagranicą, dotarł do Francji jako kontrabanda, w kilku rzutach i okólnymi 
drogami. Oczywista, zarówno policja, jak i cała oświecona Europa, wiedziały 
znakomicie, Mm jest autor: ten styl i ten śmiech są niepowtarzalne. Niemniej 
jednak był to tekst karalny, podobnie jak4ziesiątki innych potępionych tekstów 
Woltera przeciwko nietolerancji i obskurantyzmowi. W odróżnieniu od Kandy
da i jego przyjaciół, którzy na swym folwarku odgrodzili się od świata, Wolter 
w swoim „ogródku” nie tylko czujnie przysłuchuje się wiadomościom dochodzą
cym z oddali, ale nieustannie angażuje się w sprawy, które — zdawałoby się
— bezpośrednio go nie dotyczą. Nie tylko świadom jest, jak niebezpieczną 
prowadzi grę, ale napadają go istne paroksyzmy strachu. Gdy w 1766 r., jego 
Słownikfilozoficzny spalony został na stosie, jako dzieło bezbożne, wraz z ciałem 
kawalera de la Barre, straconego za rzekome bluźnierstwo, strach ten nabrał 
takich rozmiarów, że Wolter gotów był wszystko rzucić, nawet swój wypieszczo
ny „ogródek” w Ferney, i szukać schronienia gdziekolwiek, choćby u Fryderyka
II (a nie zapomniał on przecież upokorzeń, których od niego zaznał). A mimo 
wszystko Wolter nie zaniechuje „uprawy ogródka” na swój szczególny sposób: 
zwalczając zło moralne, a więc zło, które jedni ludzie czynią innym, i za które 
sami są odpowiedzialni, broniąc ofiar nietolerancji, świadcząc swym wolnym 
słowem na rzecz przyrostu wolności i Oświecenia. W swym „ogródku” w Ferney 
pisze teksty, które skrzą się jak diamenty, a stary Wolter potrafi się nimi cieszyć
i bawić, jak dzieciaki grające w kamyki na drogach Eldorado.
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