


Mały Książę to rodzaj przypowieści. Czyli opowieść ale
goryczna - przekazująca pewną naukę o ludzkim życiu, 
w której zdarzenia i sytuacje mają charakter przykłado
wy, ilustrują nadrzędną prawdę. Jest w tym dziele rów
nież coś z poetyckiej baśni. Być może z tego powodu 
trafia do wszystkich - zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Autor pyta, co jest sensem ludzkiego życia, co decydu
je o jego wartości. I widzi ten sens w przyjaźni - a głębiej 
w miłości, w poświęceniu się dla drugiego człowieka. 
W czasie, gdy zawsząd atakuje nas kult posiadania, przy
pominanie tych podstawowych prawd staje się szcze
gólnie potrzebne. 

Antoine Marie Roger de Saint - Exupery 
(czyt. sętegzjuperi) urodził się w Lyonie 29 czerwca 1900 roku 
we francuskiej rodzinie hrabiowskiej. Uczył się w szkołach katolickich. 
Nie zdał egzaminów do Szkoły Morskiej. 
Już w 1912 roku po raz pierwszy leciał samolotem. W wieku 21 lat otrzy
mał dyplom pilota cywilnego, rok później pilota wojskowego. Po cięż
kim wypadku musiał przejść do rezerwy. Od 1926 roku latał jako pilot
oblatywacz, odbywał regularne loty pocztowe, był szefem bazy lotni
czej. Dwa jego kolejne wypadki miały miejsce na Pustyni Libijskiej oraz 
w Gwatemali. W 1943 roku na własne żądanie powołany do służby 
wojskowej. Zginął w 1944 roku w drodze powrotnej do bazy - prawdo
podobnie 31 lipca jego samolot został zestrzelony przez Niemców 
i spadł do morza. 
Doświadczenia pilota wywarły bezpośredni wpływ na jego twórczość 
literacką. W swoich opowieściach z życia pilotów pisarz nawiązywał 
do odwiecznych ideałów humanizmu. 
Antoine de Saint - Exupery jest autorem takich książek jak: 
Poczta na Południe (1929), Nocny lot (1931), 
Ziemia, planeta ludzi (1939), Mały Książę (1943), Twierdza (1948). 
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Przygotowanie wokalne Beata Bednarz 

Wszystkim moim przyjaciołom za pomoc i op iekuńcze skrzyd ła 

przy realizacji spektaklu: Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, 
Panu Leszkowi Górze - Prezesowi Klubu Modelarzy Kartonowych „Modelik", 
Panu Tadeuszowi Dudzie - Instruktorowi Klubu Modelarskiego ,,Ikar". 
Pani Ewie Borowik z E.B. Studio w Warszawie 
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