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SAINT-EXUPERY - LOTNIK I PISARZ 

~XI 
dniu 31 lipca 1944 roku do bazy wojennej 

dywizjonu myśliwców 2/33 nic powrócił 
z lotu nad Korsyką sławny pilot Saint-Ex. 

Tak nazywali go koledzy. Lista strat literatury 
francuskiej powiększyła się tego dnia o nazwisko 
znakomitego pisarza: Antoine de Saint-Exupe
ry'ego, 

Rzadko występuje w dziejach literatury pisarz 
bardziej związany ze swoim głównym narzę
dziem pracy jak Saint-Exupery. A narzędztem 
pracy był dla niego przede wszystkim samolot. 
W jednej ze swoich książek napisze, że samolot 
znaczy dla niego tyle, ile pług dla rolnika. Ze 
samolotowi zawdzięcza całą swoją wiedzę 
o świecie i całe swoje doświadczenie. Samolot 
otworzył mu granice świata. Ukazał jego naj
dalsze horyzonty i miejsce człowieka na ziemi. 
Na podniebnych, niebezpiecznych drogach, 
w głębiach nocnych lotów pozwolił mu dojść 
sensu ludzkiej wspólnoty i współodpowiedzial
ności. 

Życie jego było jedną wielką przygodą i nie
ustannym działaniem. „Liczy się jedynie działa
nie - pisał. - Bo ono trwa, a nie ceł; ten jest 
tylko złudzeniem podróżnika, który idzie od 
wzgórza do wzgórza. Podobnie nie ma postępu, 
gdzie nie ma przyjęcia tego, co jest. I dlatego 
musisz iść •.. " , 
„Wielkością moJCJ cywilizacji napisze 

w swym "Pilocie wojennym" - jest to, że stu 
górników poświęca życie, by odk_opać jednego 
zasypanego towarzysza. Ratują bowiem czło
wieka ... " 

Antoine de Saint-Exupery urodził się dnia 
29 czerwca 1900 roku w Lyonie. Już jako 
pięcioletnie dziecko zdradza dziwne upo-

dobania: marzy o skonstruowaniu roweru-sa
molotu i o śmiałych wyprawach podniebnych na 
swojej maszynie. Niezbyt pilny uczeń jezuickie
go kolegium, po kryjomu tłumaczy na własny 
użytek Juliusza Cezara, aby poznać mechanizm 
rzymskich machin wojennych. Jako dwunasto
letni chłopiec odbywa pierwszy lot. W roku 1917 
zdaje maturę i po niepowodzeniach z egzami-

nem do szkoły morskiej (szkół lotniczych wów
czas nie było) wstępuje na architekturę, cały 
wolny czas poświęcając na prywatną naukę pi
lotażu. W roku 1921 odbywa służbę wojskow_ą 
- oczywiście w pułku lotniczym - w czasie 
której ulega pierwszemu wypadkowi lotnicze
mu na szczęście bez większych następstw. 
W iym samym roku otrzymuje cywilne „prawo 
lotu" i ulega następnemu wypadkowi, w któ
rym doznaje poważnych obrażeń głowy. Wypa
dek ten odsunie go na przeciąg kilku lat od sa
molotu. Pod wpływem perswazji rodziny narz~
czonej obejmuje posadę urzędnika, a następnie 
sprzedawcy samochodów ciężarowych. Ale już 
w roku 1925 wraca do umiłowanej maszyny, 
z którą nie rozstanie się aż do tragicznego fata 
1944 roku. Kolejno jest kierownikiem hangaru 
Towarzystwa Lotniczego Latecoere, pilotem na 
linii Tuluza - Casablanca i Dakar - Casablan
ca. Odbywa roczny kurs wyższego pilotażu 
i kieruje bazą lotniczą Cap Juby na Saharze, 
a następnie ruchem portu lotniczego w Buenos 
Aires. Otrzymuje coraz poważniesze zadania 
jako pilot. Lata po całym świecie. W roku 1932 
omal nie tonie wraz z maszyną w zatoce Saint
Raphael. W trzy lata później ląduje przymuso
wo na Saharze, gdzie przez pięć dni wśród gorą
cych piasków rozpaczliwie walczy o życie prz~ 
znikomych szansach ocalenia. Ratunek przynosi 
mu wędrująca karawana. 

W roku 1938 w Gwatemali spotyka go naj
groźniejszy wypadek. Doznaje licznych pękn~ę~ 
czaszki i wstrząsu mózgu. Siady tych przeJśc 
zostaną mu na całe życie. Ale przejścia te ro~zą 
wokół nieustraszonego lotnika legendę, ktora 
będzie mu towarzyszyła aż do bohaterskiej 
śmierci. 
Legendę tę spotęgują dzieła pisarza. 

K
siążka pt. „Kurier Południa", wydana 
w roku 1928, utorowała Saint-Expery'emu 
drogę do literatury. Nie przywiązywa!lo 

jednak do tego dzieła większego znaczema. 
Owczesna k r ytyka skwitowała je konwencjonal: 
ną życzliwością. Sławę miał przynieść autorowi 
dopiero wydany w 1931 roku „Nocny lot", po
przedzony przedmową Andre Gide'a i wyróżnio
ny nagrodą Femina. Od tej książki rozpoczęła 
się sława autorska S~int-Exupery'ego, pi~a~za
lotnika. Sławę tę utwierdziła następna ks1ązka, 
wydana tuż przed wybuchem wojny w 1939 ro
ku: „Ziemia, ojczyzna ludzi". Przyniosła ona 
młodemu jeszcze autorowi Wielką Nagrodę Aka
demii Francuskiej. 



TEATR SLĄSKI im. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 
DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: JOZEF WYSZOMIRSKI 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY . 
MALY KSIĄZĘ 

opowieść poetycka w 2 częś iach z prologiem i epilogiem 

Przekład i adaptacja scen · -:na: JERZY TUSZEWSKI 

LOTNIK 
MAŁY KSIĄŻĘ 

ROZA 
KRÓL 
ZAROZUMIALEC 
PIJAK 
BUSINESSMAN 
LATARNIK 
GEOGRAF 
WĄZ 

LIS 
ZWROTNICZY 
SPRZEDAWCA 

SCENOGRAFIA: 

URSZULA GOGULSKA 

OBS A DA: 

LUDWIK PACZYNSKI 
EWA LASSEK 
KRYSTYNA MOLL 
JERZY SIWY 
JULIAN KILAR 
MICHAŁ LESNIAK 
MIECZYSŁAW ZIOBROWSKI 
STANISŁAW BRUDNY 
STEFAN LENSKI 
RYSZARD ZAORSKI 
HENRYK MARUSZCZYK 
JAN KLEMENS 
EDMUND OGRODZINSKI 

planety - róże - echa 

MUZYKA: WSPÓŁPRACA LITERACKA: 

ANDRZEJ MARKOWSKI ZDZISŁAW HIEROWSKI 

REŻYSERIA : 

ZOFIA TRUSZKOWSKA 

Inspicjent: Bolesław Wawros - kontrol a teks ' : Maria Kisielewska - kierownik techniczny: 
Bogdan Chomiak - kierownik sceny: Fran zek Kobylarz - kierownik oświetlenia: Jan 
Krężel - kostiumy męskie wykonano pod ki unkiem Michała Walczaka, kostiumy damskie 
pod kierunkiem Małgorzaty Kucielowej - pe ki pod kierunkiem Pawła Grabowskiego -
dekoracje wykonano pod kierunkiem Szczep <:-a Romana, malowano pod kierunkiem Anto
niego Underowicza - kierownik pracowni modelatorskiej: Stanisław Możejko - tapicerskiej: 

Jerzy Rajwa - szewskiej : Bernard Malinowski - ślusarni: Władysław Baczyński. 



Sai nt-Exupery w wieku Małego Księcia 

W pierwszych dniach września 1939 roku An
toine de Saint-Exupery jako kapitan lotnictwa 
zostaje - mimo sprzeciwu lekarzy - przydzie
lony na własne żądanie do dywizjonu myśliw
skiego 2/33. Po krótkotrwałej kampanii fran
cuskiej przebywa w Algerze, a następnie w Mar
sylii. Pod koniec roku 1940 udaje mu się wyje
chać do Stanów Zjednoczonych, gdzie wydaje 
Pilota wojennego", „List do zakładnika" i Ma

i~go Księcia". Książki te budzą ogromne _zain
teresowanie krytyki i czytelników. Ale p1sarz
lotnik marzy o powrocie do czynnej służby 
w lotnictwie. Przeszkodę stanowi przekroczenie 
granicy wieku i niedowład lewej ręki, pamiąt
ka po jednym z licznych wypadków lotniczych. 

Z pomocą przychodzi mu syn Roosevelta. 
Dzięki tej wysokiej protekcji Saint-Exupery 
wraca do dywizjonu myśliwskiego. Jest to ten 
sam dywizfon 2 '33, w którym walczył w pierw
szym okresie wojny. Rozpoczyna się seria dłu
gich, niebezpiecznych lotów wywiadowczych. 

31 lipca 1944 roku kapitan Saint-Ex nie po
wrócił do bazy. Została po nim legenda i dzieło 
pisarza, mówiące o potędze ludzkiego ducha. 

Barbara Rutk iewicz 
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NAJPRAWDZIWSZA BAJKA 
XX WIEKU 

W ielka, zawrotna zmiana świata, w którym 
żyjemy, racjonalistyczne podporządkowa
nie sobie przez człowieka sił przyrody, 

, a więc zwycięstwo umysłu ludzkiego nad do
strzegalnym światem pozaludzkim - oto XX 
wiek w całej swej chwale i okazałości! 

Tymczasem człowiek ... A właśnie, cóż się 
dzie je z człowiekiem? 

Masowa produkcja dóbr materialnych czyni 
zei1 człowieka „masowego". Ten zaś uznaje tyl
ko racjonalistyczny porządek życia. I tempo, 
szalone tempo. Byle szybciej, byle więcej i łat
wiej! To ważne jedynie, co materialne, wymien
ne i opłacalne. Jeszcze trochę, a myślenie czło
wieka zastąpią elektronowe mózgi ... 

I właściwie jest już wszystko, a lbo prawie 
wszystko, co mogłoby współczesnego człowieka 
uszczęśliwić. Tylko że w owym pośpiechu za
pomniano, czego szukano. W tym wyścigu za 
wszelką cenę zagubił się człowiek. Pozostał 
samotny, zapomniany, nieważny ... Z takich 
okoliczności i nastrojów wyrasta „Mały Książę" 
- cudowna opowieść o rzeczach dawno zapom
nianych - najprawdziwsza i najmądrzejsza baj
ka XX wieku dla dorosłych (tak, wbrew wszel
kim pozorom właśnie dla dorosłych). Opowieść 
o samotności i przyjaźni. 



Saint-Exupery - lotnik w Il wojnie światowej 

Opamiętajmy się! - mówi „Mały Książę". 
Zycie naszej epoki nie polega jedynie na kom
binacji cyfr!... Kiedy powiedzieć dorosłym: 
„Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, 
z kwiatami w oknach i gołębiami na dachu .. . " 
nie potrafią nigdy wyobrazić sobie owego domu. 
Trzeba im dopiero powiedzieć: „Widziałem dom 
za 300.000 złotych" - wówczas wykrzykną: 
„Och jaki piękny!" 

Cyfry, cyfry i tylko cyfry ... Ludzie zapo
mnieli, czego szukają. Niczego nie widzą, nicze
go nie dostrzegają. Nie mają czasu niczego poz
nać ... A „poznaje się tylko to, co się oswaja" 
- mówi lis do Małego Księcia. - Widzieć do
brze można tylko sercem. Tego, co najważniej
sze, nie zobaczy się oczami. . . Współczesny 
człowiek zapomniał o tej prawdzie. Zapomniał 
zapachu kwiatów, jak wyglądają gwiazdy ... 
Zapomniał o istnieniu przyjażni. „Ludzie nie 
mają czasu poznać przyjaźni. Kupują wszystko 
gotowe w sklepach. Ale panieważ sklepów 
z przyjaciółmi nie ma, ludzie nie mają dziś 
przyjaciół ... " 

Smutna, gorzka prawda XX wieku ... 
Mały Książę jest uosobieniem cichych tęsknot 

współczesnego człowieka do prawdziwej radości 
życia. Mały Książę przywraca wiarę w człowie
ka. Przywraca rangę jego wewnętrznym prze
życiom. Mały Książę jest potrzebny ludziom na
szej wspaniałej epoki. 

Oto dlaczego przyprowadziłem Małego 
Księcia do polskiego teatru. I wierzę, że wszy
scy go pokochacie. A „dowodem, że Maly Ksią
żę istniał, jest to, że był prześliczny, że się śmiał, 
że chciał baranka. Gdy się chce baranka, to 
dowód, że się istnieje ... " 

A ntoine de Saint-Exupery nigdy nie pisał 
dla teatru. A jego „Mały Książę" jest poe
tycką opowieścią przeznaczoną wyłącznie 

do druku. Celem moim było przekazać teatrowi 
piękny i mądry tekst utworu literackiego możli
wie jak najwierniej. 

W ten sposób powstała poetycka opowieść 
sceniczna, która daleko odbiega od konwencjo
nalnej formy dramaturgicznej, mimo że z pew
nością · jest bliższa naszemu widzowi. Wbrew 
temu, co twierdzi wielu inscenizatorów i reży
serów, że teatr nie służy do demonstrowania 
literatury, wspólnie z reżyserem polskiej pra
premiery „Małego Księcia" postanowiliśmy 
pr:i:ekazać widzowi próbkę teatru 1 i ter ac
k ie go. 



Jego domeną jest w pierwszym rzędzie 
sł o w o, które zostało tak po macoszemu po
traktowane, przez współczesnych, żądających na 
scenie przede wszystkim ruchu i działania. 

Przez teatr literacki i jego nowatorską formę 
sceniczną pragniemy przywrócić rangę żywemu 
pięknemu słowu. Wierzymy, że „Mały Książę " 
nam w tym pomoże. 

Jerzy Tuszewski 

.„ 

. ~ ., 
• 1 
'• 1! 

I 
:_. I 

I 
·.! 



Cena programu 1.80 zł 


