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lnspii.:jcnt: 

TERESA TWARDZIAK-BAZYLCZUK 

SLA WO MIR DEHNY, PIOTR KANIA, 
.JA1 USZ SJ KORSKl, KONSTANTY SZEWCZ\'l{ 

Sufler: 

REN.ATA PIÓRECKA 

1 l' r.: 1\1 IE l' A: w 1' z i:.; 0 Ir.: Ń l'J'JU I~ 

• + • 
Dorośli nigtly smni nic ·ni• rn_umicją, a cfaicci nie mogą i111 ciąyle ws"" ysllciego ·aumac::.yć, bo to 
cluprawdy :./Jyt m <~c~qce. 

• + • 
Jeśli nii więc przynusis_ sim r/J, niech l1ęd "'ie Lale kruchy, Ż<' wialr 111 uyl /J y mi go odebrać. 
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In~tytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego rurodka ITI 

Antnm<' de S<iint-Exupć·ry zdobył sJ,n\ ę 111<'1 ;.1c l,:1 t m1.w1J \\ 1c lk1cgo inor.ihsty 
~X wil'kll swoimi znakomity11 ii po\\ il':'·darni. w kVir .' t·ll podcjmowa! pod:; l;)wowc 
proiJll'my 11a:<z!'j wspókzl'StlOści, pro1Jlc111 wnl11o~ci i widko~ci czlov.:kk<1. rca lizu 
.i;1n~go się J1!'Zl'l podcła11ic ()!Jowi;.1zkowi i slu:i:bę \<'mu, co je ~ t ,;w i c; ce j warte 
J1t:i: żyde l11dzkie". 

,Jc•dual że ist11iejc w dorobku lego Irann1sk i<'J;O i11lckktua)isly pP /.YC .i<J szc1,cgo l ą1 , 
klóra przyniosła mu uz11;111k i sław(,; znac7,nk wir~! sz;1 iiiż \\ ' ctl'Śuicjsze ulwor.1. 
„Mały Książę" bez w11lpienia znany jest najszerzej i z pewności<! 11ajbardzit•j lubi;111;, . 

Klo nic czylal lej urokliwe j książki w clziecii1st\1·it:. w latach wczesnej mloclośc i '1 

l~lo nic' u:śmiechnic sic; z rozrzewnieniem do wspomnic1'1 związanych z t;1 lekturą'! 
K<Jd1ajq „M:1łcgo Księcia" dzieci, u wa:i:a.i<lC go z<i S\.V<l własnoś(-, Jrnc.:h;1.i<l go 

:star;;i, d1~tnic zgadzaj;ic ~i~· formulą baśni dl<1 dorosłych . Przy cukj swej pro-
:-locic ma bowiem ta opowi0 tyle głc:bokicj m<idroś<.:i, żc zdolna jest zafas<.:ynow;1c: 
u;,ijhardzicj nawet wybrednego czytelnika. 

Teatralna wersja utworu adresowana jest wic;c zarów110 do dzieci jak i do 
cloro~lych. Spektakl, który powstał, jest poetycką opowieści<! o pn:yjużui i milości , 
o wrażliwości i odpowiedzialności, o poznawaniu ludzi i światu. Historia Małego 
K sh;ci..1 przeplata :sic: z refleks ją na temat kondycji czlowicka zmagającego się 
z najróż iicjsz ·mi przcciwności;m1i . na temat relacj i czlowick-świat, człowick
inni ludzie. Baśni ~ \\' C pcryvctie stają sic; paraboi<1 ludzkiego losu, obrazem życia 
i przemi jania. 

Kameralny kszta łt przcchi<nvienin sprawia. ie nasza uwug~t koncentruje sic; na 
~Pn si e pr<::c~·lan i · . Saint Exup(·ry'cgo. uświadamiającego nam niezbc;dnośl praw
dziwych uczu(· w :i:yciu, sl:k1ni.1j·1cqo do zacłullly nad ich p r zem ijaniem, do refleks j i 
naci ludzlq ua t1 1r;1. 

Umicr,1 się jcuynic z;1 to , tli<< cze •o \1 .trlv życ·. l tylko w t~ 111 inożc:,z tj v, 
\\ obrouic czego rno:i:e ~ ;r. umrzr·(". 

~<11.,v\\'aJl\ wh:t· wol11y1n l't.lowil'ka. który JC:;t v. oJny wśród t.<it~l\\ <1 11 yc·l1 lfll' ł 11 r. 
ponicwa:i: nir zgadza się na zaprzm1stwo i stawia wewm;lrzny opor rozkciwm ty 
rana i jego katów. Ale wolnym nazywam też tego, kto opiera się niskim nam ięt
nościom, gdyż nic mogę uznać za wolnego czlowieka, któr y idzie w nie,.volę w szel-
1 im nnmowom. nawet kiedy ua;;ywa sic; to wolnością - a mi a110\\'kie wol11o~cićl 
pój:i<.:ia w uiewoli;. 

„.za\vsze mogl; przcw1tl1.tl'C 11 ast1,;p11.)' krok posuwaj<1cl'j :ie; k<1 1·a\\';.11.1 . Ow ko
l<'jny krok bf•clzi1' bowiem z Pl'wnościq powtórzeni 'm poprzedniego, z::1równo co clo 
kierunku jak r·o do dluiro:ici . . Jest to wiedza o tym, co s ic; powl:1rzn . .i\lc La s ;1111:i 

k :ir:t\\ 'lll·l Zl',irLd ' na dm il1; z dro!,;i \\.)'lyc.wucj lll"h lo;_;il\ą, lucdy o:i:ywi j:[ 
nu\\ • pr..ignicl!lc.„ 

• 
Po1.11 a .it' si1; tylko to. co ~i<; oswoi powicdzwl Lis. - t.udz1c 111e mają teraz 

c1.<1 su .l ti y 1 o.i;uawać. Kupuj<\ l'lt 'c1.y gl)\O\I(' w skkl),1cl1. l'oniewa:i: z;:iii 11ic Jll:< ~k le 
]lÓ\1 , gdl.iP hy sprzed:1w;1t10 prt.j jucic'il , lml t.i1.: 11ic 111 ;1,i:1 !'l'ZY j:1ciól. Jeżeli cl1ce:.: z 
nu •c przy jadcla, OS\ ój mnie! 

.I 'u ll Pl dla debic tylko li st•m podobllyni do slt t l.1·sh;l'Y lisc'iw. J\11' .il'~l i u111k 
oi- woi:•?., I 1;dw·llly si ·bic' 11;rn:,;;1.i"lll potrzebo'.\ :tli. Ty l.a;dzh;~.,; lllci mule jedyny 11<.t 
~1\ il' ciL:. J;1 b~dc; dla c.:icb1c jedyny Ilu świecie„. 

Milośl: nic polega na wzujemnym wpatrywaniu s ię w siebie. ale na µatrzeuiu 
w tym samJ m kierunku. 

Ccna :iOU,- zt 
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