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Antoine de Saint Exupery 

29 czerwca w Lyonie urodził się Antoine-Marie-Roger de Saint Exupery, 
syn hrabiego Jean de Saint Exupery i Marie de Fonscolombe. Historia litera
tury nazwała go Conradem przestworzy. 

W wieku 4 lat został półsierotą i po śmierci ojca, wraz z matką i rodzeń
stwem, dzielił swe dzieciństwo między pobytem w posiadłości swej ciotki 
(Saint-Maurice de Remens) i zamkiem babki w La Mole. 

Kiedy małemu Antoine przyszła pora na naukę, rodzina przeniosła się do 
Le Mans, gdzie chłopiec uczył się w szkole jezuitów. 

Tam też w towarzystwie znanego pilota V edrines, 9-letni Antoine odbył 
swój pierwszy lot samolotem, co na zawsze zaciążyło na jego przyszłym ży
ciu. Ale najpierw musiał zdobyć wykształcenie . Uczył się zatem w szkole 
marianów we Fryburgu (Szwajcaria). 

W roku 1917 powrócił do Francji i oblał(zgeografii i historii) egzaminy do 
Szkoły Morskiej. Ostatecznie wstąpił na wydział architektury Akademii Sztuk 
Pięknych. Jednak nie taki los sobie wymarzył. I chyba większą radością była 
dla niego służba wojskowa w 2 Regimencie Lotnictwa w Strasburgu. Jako 
oficera elewa wysłano go do Maroka a konkretnie do Casablanki i Rabatu 
gdzie otrzymał upragniony dyplom pilota cywilnego. 

1 O października 1922 promowany został na pilota wojskowego i podpo
rucznika rezerwy. W rok później przeżył swój pierwszy poważny wypadek 
samolotowy, doznał pęknięcia czaszki. To spowodowało przeniesienie do re
zerwy. 

W 1926 roku na łamach pisma „Le Navire d 'Argent" debiutuje opowia
daniem L 'Aviateur i wiosną tegoż roku zaczyna pracęjako pilot oblatywacz 
a następnie pilot pocztowy na trasie Tuluza - Casablanca. Już w rok później 
zostaje kierownikiem bazy lotniczej Cap - Juby. 



I cały czas pisze. W 1928 roku wydaje „Pocztę na południe". W rok 
później zostaje dyrektorem Aeroposta Argentina w Buenos Aires. Tam 
właśnie pracuje nad „Nocnym lotem". W 1931 roku wraca do Francji, 
żeni się z Consuelo Suncin, lata z pocztą na trasie Francja - Ameryka 
Południowa i wydaje „Nocny lot'', za który zdobywa Nagrodę Femina. 

Pracuje w serwisie propagandy Air France, podróżuje po Francji, Afry
ce Północnej i Azji . Jako dziennikarz Paris Soir przez miesiąc mieszka w 
Moskwie, próbuje pobić rekord Andre Japy na trasie Paryż - Sajgon, co 
mu się nie udaje. 

Aż wreszcie doznaje ciężkiego wypadku na Pustyni Libijskiej, co znaj
dzie swe odbicie w Małym Księciu. Na razie jednak pisze reportaże z 
wojny hiszpańskiej. 

Do historii lotnictwa światowego przechodzi Antoine de Saint Exupery 
jako pilot który zapoczątkował stałe połączenie lotnicze na trasie Paryż -
Dakar. 

Odwiedza front hiszpański i Niemcy, gdzie nazizm staje się obowiązu
jącą ideologią. 

Później próbuje przelecieć z Nowego Jorku do Ziemi Ognistej i do
znaje wypadku w Gwatemali. To po nim zasiądzie do pisania „Ziemi, pla
nety ludzi". 

W 1939 roku ukazuje się ta powieść a autor otrzymuje za nią Grand 
Prix du Roman Akademii Francuskiej. 

Dalsze losy pisarza - lotnika wyznacza wojna. W listopadzie 1939 roku 
otrzymuje przydział do grupy zwiadowczej 2/33 w Orconte (Szampania). 
Później grupa ewakuuje się do Algieru gdzie zostaje zdemobilizowana. 
Na chwilę Saint Exupery wraca do Francji by jak najszybciej dotrzeć do 
Nowego Jorku. Tam ukazuje się pierwsze wydanie „Pilota wojennego". 
Tam też rozpoczyna pracę na „Cytadelą", „Małym Księciem" i wydaje 
słynny „List do zakładnika". 

Wreszcie na swe usilne starania pisarz zostaje powołany do służby lot
niczej i wysłany do Afryki Północnej. Odbywa jedynie dwa loty zwia
dowcze nad Francją i zostaje odwołany do dyspozycji dowództwa. 

W 1944 roku podejmuje znów loty zwiadowcze. 31 lipca 1944 roku 
samolot Antoine de Saint Exupćrego zostaje w drodze do bazy zestrzelo
ny i spada do morza. Ciała pisarza nigdy nie odnaleziono. 

Mały Książę 

Jest poetycką kwintesencją wszystkiego, co Antoine de Saint 
Exupery w swym krótkim życiu zdążył napisać. Ma w swej symbolice 
i przecież w samym zakończeniu coś, co mimowolnie zmusza nas do 
zamyślenia nad losami pisarza, jego nagłym odejściem spośród ży
wych i nieskończonością pobrzmiewającą co chwilę. 

o 

- Ludzie? Istnieje ich chyba sześciu czy siedmiu. Widziałem ich całe lata temu. Ale 
nikt nie wie gdzie ich odnaleźć. Wiatr ich przerzuca z miejsca na miejsce. Są pozbawieni 
korzeni i na tym polega ich kfopot. 



Błądząc z planety na plane
tę w poszukiwaniu przyjaciela 
Mały Książę i napotykane po
stacie rozmawiają o warto
ściach elementarnych. Mamy w 
tej baśni pilota, bo przecież tak 
naprawdę lotnictwu poświęcił 
się pisarz bez reszty. Mamy 
rzecz o przyjaźni, bo o niej pi
sał chętnie. Natrafiamy na re
fleksję nad losem człowieka 
rzucanego tu i tam, bo pozba
wionego korzeni. Af wreszcie 
wszelkie te rzeczy proste, deli
katne, czyste, których bronił w 
swoich książkach. 

Mamy też gorzkie z pozoru 

Króle teraz nic nie posiadają ... króle 
tylko panują 

zakończenie. Z pozoru, bo 
przecież był to świadomy wy
bór Małego Księcia, który 
wszak nie umarł, a jedynie od
leciał gdzieś na swą planetę, by 
odnaleźć z powrotem Różę, je
dyną, jego Różę. 

Tak niemal jak 31 lipca 1944 
roku wyleciał w noc autor, by 
w tej nocy zaginąć gdzieś nad 
morzem. 

- Ludzie - rzekł Mały Książe -
wpadają w wartki prąd czasu, nie 
pamiętając już czego szukają. Ma
chają więc gorączkowo rękami krę

cąc się w kółko. 
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Profesor Jan Skotnicki 

W latach pięćdziesiątych, zaczynał w znanym dziś zapewne tylko 
krytykom i historykom, łódzkim Teatrze „Pstrąg" . Po studiach uni
wersyteckich, przez jakiś czas był dziennikarzem, aż wreszcie w 1961 
r. rozpoczął studia na wydziale reżyserii. Po nich, dość szybko wrócił 
do szkoły. Zaprosił go do współpracy jej rektor wybitny reżyser fil
mowy, Jan Łomnicki. I tak już zostało. 

Od trzydziestu lat profesor Jan Skotnicki jest wykładowcą Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Był przez 
pewien czas jej prorektorem. Wykłada obecnie na dwóch wydzia
łach. Na teoretycznym prowadzi wykład z reżyserii a na aktorskim 
parał się różnymi przedmiotami lecz obecnie prowadzi piosenkę. 
Oprócz tego współtworzył teatr w Płocku i był jego pierwszym dy
rektorem, dużo jeździł reżyserował w świecie. Pracuje też w Komite
cie Wykonawczym Światowego Stowarzyszenia Teatru dla Dzieci i 
Młodzieży. 

Wielu miłośników teatru zna go także z miesięcznika „Scena", z 
którą przez wiele lat związany był jako publicysta. 



Jan Skotnicki - pedagog 

Jacy są przyszli aktorzy? 

- Obserwuje Pan młodzież teatralną od trzydziestu lat. Z takiej 
perspektywy widać zmiany. Jaka ona jest dzisiaj? 

- Pamiętajmy, że w szkole teatralnej uczy się elita wybrana spośród 
bardzo wielu kandydatów Młodzież zmienia się tak, jak zmienia się kraj. 
Cele życiowe się zmieniają bo teatr się zmienia i rynek pracy. Ale general
nie, o młodych ludziach, którzy dostają się nas i trafiają w moje ręce, mam 
pozytywną opinię . Można się czepiać tego, czy tamtego ... Na przykład, 
że nie mają wyrobionego nawyku wytrwałej pracy. No nie mają, bo im 
szkoła tego nie wyrabia i koniec. Ale to nie tylko oni. 

Za to przynoszą z w sobie wiele idealizmu, są bardzo zapaleni i to im 
pomaga wspaniale pracować. Niewielu trafia się podchodzących do za
wodu z lekceważeniem. 

- A czego im brakuje? 
- Tego samego co nam wszystkim - poczucia celu. Budować życie po 

to żeby zostać aktorem, to przecież jest idiotyzm. To jest bez sensu. Sta
ramy się w jakiś sposób im to uzmysłowić ale nie zmienimy tego co się 
dzieje za drzwiami szkoły. Świat jest inny i kwestia czy my to rozumiemy, 
że świat jest inny i czy my jesteśmy w stanie zrozumieć ich takie czy inne 
ograniczenia, nasze ograniczenia ... Bardzo trudno na te pytania odpowie
dzieć. O młodzieży nie wolno nigdy mówić źle. Bo jeżeli mamy mówić źle 
to należy sobie strzelić w łeb albo przestać uprawiać pedagogikę. 

Jak się do młodych podchodzi pozytywnie to pracują fantastycznie, 
wykonują swoje zadania. A co z tym później zrobią? To co będą mogli. 
Na razie chcąjak najlepiej. 

Inną sprawą jest czy rozumieją funkcję teatru a kulturze polskiej . A 
czy my ją rozumiemy? Nikt nie rozumie, czego dowodem jest to, codzie
je się z dyrekcjami teatrów i polityką wobec nich. I studenci widzą, że ten 
nasz świat jest jakiś taki zdezintegrowany. Starają się złapać jakąś rolę, 
zagrać w jakimś serialu do którego nie mają żadnego stosunku. My stara
my się w nich ten stosunek wyrobić, pokazywać prawdziwe wartości . 

Ale z drugiej strony jeśli chłopak, czy dziewczyna na czwartym roku 
złapie coś co przynosi pieniądze, to one siłą rzeczy przesłaniają owe war
tości, bo taką mamy rzeczywistość. Takim przykładem jest córka moich 
sąsiadów. Kiedyś zapytałem jej ojca co u niej słychać? Był bardzo dum
ny, ponieważ już sobie kupiła mieszkanie, samochód ... A zo~tała g~~a~~ą 
reklamy jakiegoś proszku do prania czy czegoś innego. Robiła w meJ roz
ne rzeczy, spadała nawet z samolotu. I co mam do niej mieć jak~ pedago~ 
pretensje? Nie, ponieważ robiła to dobrze. I chyba generalnie o to chodzi, 
żeby nasi absolwenci dobrze robili to czego się podejmują. Albo czy można 
mieć pretensje do koleżanki, która codziennie reklamuje „Bie~ro~ę". Nie, 
ponieważ znalazła swoje miejsce, zarobiła przy tym trochę piemędzy, do
brze wychowuje dzieci, jest bardzo miłą osobą. 

Michał Żebrowski jest mądrym człowiekiem i zapewne w jakichś głu
pawych serialach grał nie będzie, ale kto wie? Jak go niedostatek przyci
śnie ... 

Nie można być mądrzejszym od otaczającego świata. Można go jedy
nie oceniać. 

W szkole staramy się wyrobić pewien krytycyzm, umiejętność selekcji 
i świadomość, że „oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa", a 
wielka sztuka poważnie potraktowana w końcu zawsze daje rezultat. 

Rozmawiał: Marek Kopy/a 



Rozmowa z reżyserem 

Profesor 
i ,,Mały Książę'' 

- Co decyduje o ponadczasowej nośności Małego Księcia ? 

- W dzisiejszych czasach ludzie chcą wszystko wyliczyć w pieniądzach, 
to o tym właśnie, żeby tak nie p,rzeliczać, jest sztuka „Mały Książe". A nie 
jest to taka sobie bajeczka lecz dzieło w gruncie rzeczy filozoficzne. Bo 
autor był filozofem, dobrym pisarzem i niezwykłym człowiekiem 

- No właśnie, i dodajmy, że jest to adaptacja Magdy Teresy Wój
cik. Dlaczego akurat ta adaptacja ? 

- Bo uważam ją za mądrą. Została napisana dla Teatru „Adekwatne
go" dla dwóch aktorów. Przystosowałem ją tylko do zagrania przez czte
ry osoby. Ważne jest jej jądro, czyli myślenie dojrzałego człowieka o świe
cie. A tym człowiekiem jest Pilot w chwili zagrożenia. Kiedy musi prze
myśleć sobie całe swo
je życie. 

To trudna praca, 
bowiem założyliśmy, że 
Małego Księcia będzie 

grał chłopiec . 

- Z chłopcami róż
nie bywa ... 

- Przygotowaliśmy 
do tej roli aż pięciu el
bląskich uczniów. Dla
tego , żeby w graniu 

przedstawienie nie była w sta
nie przeszkodzić grypa, ważna 
klasówka czy kłopot z kilku
dniowym wyjazdem na gościn
ne występy np. do Tarnowa. 

- A jak ci chłopcy do tego 
podchodzili? Bo przecież 
przyszło im stanąć przed po
ważnym zadaniem. 

- Na początku była to dla 
nich niezwykła sensacja. Dziś 
widzą, że jest to sztuczny 
świat, udawany i o wiele bar
dziej czekają na przerwę niż na 
same próby. W przerwie bie-
gną na dużą scenę i bawią się ~ 
w chowanego. I myślę, że tak 
powinno być. Są chłopcami. Szkoła przygotowuje ich jedynie do tego, że 
mają się nauczyć tekstu. A to jest jak cały ten dzisiejszy świat. Myślimy, 
że skoro kupiliśmy encyklopedię to już coś wierny o świecie . Nic nie wie
rny. Mamy informację, kiedy się urodził Beethoven, kiedy umarł i że był 
głuchy lecz nic poza tym. Bo świat dziś jest potokiem informacji a nie 
potokiem wiedzy. 

- Czy u tych chłopców widać manierę deklamatorstwa jakiej uczy 
przeważnie szkoła? 

- Najważniejsze dla nich jest to aby mówiąc tekst się nie mylić. Trudno 
im wytłumaczyć, że w teatrze w przeciwieństwie do szkoły, jest ktoś od 
podpowiadania i to podpowiadanie jest niekaralne. 

Szkoła nie uczy sztuki rozmawiania. Zresztą życie oducza nas rozmo
wy. To widać na przykład w Sejmie. Tam nikt nikogo nie umie przekony
wać do swoich racji. Prowadzę wykłady w Akademii Nauk, przyjeżdżają 
tam raczej mądrzy ludzie, płacąc za naukę ciężkie pieniądze. I nagle wsta
je pewien pan, pytając mnie, co trzeba robić, żeby być medialnym? Zapy
tałem go o co mu właściwie chodzi, bo ja nie znam takiego pojęcia. Ktoś, 
kto jest zdaniem innych „medialny" właśnie taki nie jest. Jest sobą i ma 
coś do powiedzenia. Ajak nie ma, to nikt go nie będzie słuchał. 



- A co zdecydowało, że tworzy pan na elbląskiej scenie akurat 
Małego Księcia? 

- Wcale nie chciałem tego robić. Bo to jest bardzo trudne. Namówił 
mnie dyrektor Dariusz Barton wspierany przez nauczycieli elbląskich. Jest 
wiele wspaniałych dzieł dla dzieci i młodzieży, wiele lektur. I gdyby chcia
no którejś z nich, to może bym oponował, ale chciano właśnie „Małego 
Księcia", czyli czegoś niesłychanie mądrego. To był pierwszy atut. Drugi 
to kameralna forma tego przedstawienia, bez wielkich fajerwerków. Czyli 
oczekiwano ode mnie rozmowy z widzem. I wreszcie jest to pierwszy 
utwór w mojej historii teatralnej, którego autor nie był Polakiem. Dotych
czas bowiem tak się składało, że reżyserowałem wyłącznie literaturę pol
ską. 

- Czy to wyjdzie? 
- Bóg mi świadkiem, nie wiem. 
Dziękuję za rozmowę. 

Marek Kopy/a 

Teatr Dramatyczny w Elblągu 

Dyrektor 
Dariusz Barton 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Karpiński 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Małgorzata Dlugowska - Blach 

Kierownik administracyjno - techniczny 
Kazimierz Kowalski 
Pracownia krawiecka 
Grażyna Przeździecka 

Hanna Rokita 
Marianna Albrecht 

Maria Byzdra 
Pracownika akustyczna 
Zbigniew Piotrzkowski 

Pracownia oświetleniowo-elektryczna 
Witold Przybył 

r, 

Mariusz Budziński 
Brygadier obsługi Sceny 

Waldemar Stańczuk 
Garderobiane 

Grazyna Górna 
Melania Niemiec 

Pracownia plastyczna 
Elżbieta Dymiszkiewicz 

Pracownia Fryzjerska 
Ewa Sobolewska 

Pracownia stolarska 
Zygmunt Poleć 

Władysław Prokopowicz 
Rekwizytor 
Piotr Begej 

Teksty, zdjęcia, redakcja programu i plakatu 
Marek Kopy/a 

Projekt plakatu i okładki programu: Zygmunt Prończyk 
W programie wykorzystano reprodukcje rysunków 

Antoine de Saint Exuperego 
DTP: Rafał Przybylski (wydawnictwo RCM) 

Druk: RCM, Elbląg, ul. Dojazdowa 14; tel. 233 53 95 



Repertuar Teatru 
Duża Scena 

Mayday 
RayCooney 

reż. Stefan Szac-iłowski 

Skarby Złotej Kaczki 
Mirosław Łebkowski 

Stanisław Werner 
reż . Adam Dzieciniak 

Damy i Huzary 
Aleksander Fredro 

reż. Antoni Baniukiewicz 
Przygody Tomka Sawyera 

Mark Twain 
reż . Jan Szurrniej 

Don Juan 
Molier 

reż. Andrzej Hrydzewicz 
Błazen i róża 

Krzysztof Krupiński 
reż. Adam Dzieciniak 

Rewizor 
Mikołaj Gogol 

reż. Andrzej Walden 

z~ L. iJ10r - 7J 

[z iału Dokumenta·: ·' 
ZG ZASP 

Mała Scena 

Antygona w Nowym Jorku 
Janusz Głowacki 

reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Narkomanka 
Barbara Rosiek 

reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Jordan 

Anna Reynolds, Moira Buffini 
reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Noce sióstr Bronte 
Susanne Schneider 

reż. Robert Watkowski 
Zbrodnia i kara 

Fiodor Dostojewski 
reż. Edward Żentara 
Pchla Szachrajka 

Jan Brzechwa 
reż. Adam Dzieciniak 

Pornograf 
Georges Brassens 

reż. Adam Opatowicz 
Sytuacje rodzinne 
Biljana Srbljanović 
reż. Wiesław Górski 

Sie kochamy 
Murray Schizgal 

reż. Robert Walkowski 

Kasa Teatru czynna 10,00- 12,00 oraz 13,00 - 17,00 
Zamówienia - Biuro Obsługi Widzów 

tel. 234 52 12 lub 232 95 33 w. 386 326 
adres internetowy-www.teatr.elblag.com.pl 


