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Sytuacja począitku : 

Ranek. Podwórko, na którym 

toczy się codzienne życie kamienicy. To 
rytuał. Na podwórku znajduje się 

warsztat Pilota , karuzela, trzepak. To 
świat, w którym króluje wyobraźnia. 

Pilot to zwariowany konstruktor, 

wynalazca, który codziennie pracuje nad 

swoją maszyną . Dorosłe życie wymogło 

na nim nienaganne zachowanie. 

Spotykamy go wtowarzystwieżony. 

Żona to pani w papilotach. 

Zaczyna dzień od rytualnego wyrzucania 

śmieci. 

Młody chłopak - Skate. Czyta 

książkę . Jest ciekawy świata . Podgląda 

pracę Pilota, ale jest przeganiany przez 

jego Żonę. 
Schemat burzy - nagły wyjazd 

Pilota z garażu na przedziwnej maszynie. 

Antoine de Saint-Exupery 

Mały Ks 
Tłumaczenie-Jan Szwykowski 

Adaptacja i reżyseria-Romuald Wicza-Pokojski 
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(Ur. 1973 r. Studia nJJ Akademii Tear.nilnej Im. A2eJ~rowfcz.s w Warez.awi'e na ~dz/ale Wi~zy o 
T•atrze. Twórca I zalotyciel Teatru Wiczy.) 

Scenografia-Iza Toroniewicz 
(Ur. 1970 r. Stuelia na AkMemii Sztuk Pi~knych w War'6zawle na Wyelzlale 11-Zomictwa 

F'rzemyolowego I Kateelrzo Scenoqraffl. Dyplom 1997 r. "OZ1AOY ALBO MWOZI CZARODZIEJE" 

A.Mlckl<'Wlcza, r.ż. A.Sroka wTeatrzo im. J.Kochanomklego w0polu-el"1e nagr.oely za x•nografi~ 
- Konfrontacj• Kla•yka Fbl•ka 1998 r. w Opolu I Og6/nopol•ki Konkur!l na ln5eenizacj~ Oziol F'olokich 

Romantyków ~"KWIATY ZŁA" Ch. Bauel•lalre, reż. A.Sroka w Teat= J.Kochanowokiego w 

Opolu. 1~ "FRAGMENTY Z Sclu>k••pearo", rrl. M.Wojtyozko • •pektakl elyplom""Y 5tuelenr:ów 

warozawoklej Akaelemli Teatralnej, oraz "SUSZENIE GŁOWY" autor!ltwa I reżyuril M.Boratyńokiej 
w Teat= Stuello w War!!zawie-F„tiwal AZYi. 99.) 

Muzyka-Leszek Biolik 
(Ur. 1965 r. wop61pracuje z Grzegorzem Ciechowokim w Republice I Obywatelu G.C. oraz z czol6w4 

Pol5klej eceny muzycznej m.in. z Juetyną St:eczk~k.f , Martyną Jakubowicz . Manamem , 
RclJdrt:<lm GMwliMklm.) 

W nagraniu muzyki udział wzię:li-Michael Jones (ekrzypce), Piotr Mroziński (gitar.a) 

OBSADA: Agnieszka Andruszko, Władysław Owczarzak, Jacek Pysiak 

Światło i dźwięk : 
Jerzy Streich 

Obsługa sceny : 

Andrzej Kolankowski , Zdzisław Walentyn 

Inspicjent: 

Jolanta Gutkowska 

"Mały Książę" to przeciwstawienie dwóch zjawisk : schematu i wyobraźni. Jest 

tragikomiczną opowieścią o świecie dorosłych z jednej strony, z drugiej zaś pochwałą 

dziecięcej wrażliwości. To spektakl o miłości, przyjaźni, władzy, śmierci ... o życiu 

O jakim '? O dobrym I..„ a może o złym'? 
Mały Książę wyczarowany jest z wyobraźni pilota . Jest postacią nierzeczywistą , 

magiczną . Jest delikatny i piękny. Jest księciem wyobraźni . Jest poza schematem. 

Romuald Wicza-Pokojski 

"Mały Książę", to jeden z najbardziej niezwykłych tekstów jakie powstały, a były 

adresowane do dzieci. Czy jednak tylko dzieciom postawił swoje pytanie autor? Czy też, 

"Mały Książę" ze swoją ciekawością świata , stawianymi pytaniami oraz szeregiem 

bardzo niepewnych odpowiedzi, które uzyskuje, to tylko program do rozważań dla dzieci? 

Pełno tam uniwersaliów, które powodują , że to opowiadanie budzi niesłabnące 

zainteresowanie kolejnych pokoleń. 

Autorzy inscenizacji, chcąc przybliżyć odbiorcy stawiane przez autora książki 

pytania, stworzyli dodatkowy, kontrapunktowy do akcji opisanej przez Exuperego, bieg 

zdarzeń. Próbują stworzyć dość typową , mogącą się zdarzyć wszędzie i każdemu 

sytuację podwórkową, gdzie trudne pytania I często dziwne odpowiedzi stawiane w tej 

aurze nie tracą niczego ze swej magii, a stają się prostsze, może bardziej zrozumiałe, a 

co jeszcze ważniejsze dają szansę identyfikacji z bohaterem . W tym rodzącym się 

przedstawieniu jest kilka ścieżek myślowych , z których najważniejsza wydaje się 

potrzeba nawiązania trudnego wprawdzie , ale jakże ważnego dialogu pomiędzy 

dzieckiem, a dorosłym. 

Czesław Sieńko 
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W PRZYGOroWANłU 
Opow1eec1 z przyszłoecl, 

Ach ten Mycyk, czyli mały Olbrzym. 

Cmpa ' (BJC/ 




