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MAŁY 
K NIA CZVK 

czyli zróbmy operę! 
(The Little Sweep; Let's Make an Opera) 



CZEŚĆ, DZIEŃ DOBRY, WITAM, WITAM! 

Mam na imię Sam, ale jestem bardziej 
znany jako Mały Kominiarczyk. Wymyślili 
mnie w 1949 roku - wielki, wspaniały, 
angielski kompozytor Benjamin Britten 
(1913-1976), który do swojej opery 
zatytułowanej Ma(y Kominiarcz.rk napisał 
muzykę oraz Eric Crozier, autor libretta, czyli 
tekstu, który słyszycie w przedstawieniu. 

Opera jest takim gatunkiem teatru, 
w którym wszelkie zdarzenia dzieją się 
za sprawą MUZYKI wykonywanej przez 
solistów, chór i instrumenty. I muzyka jest 
tu najważniejsza. A kompozycja pana 
Brittena jest naprawdę piękna. 

Obaj Panowie - Britten i Crozier 
- wiele lat nosili się z zamiarem napisania 
opery dla dzieci. W 1948 roku wymyślili 
i zorganizowali po raz pierwszy 
w angielskim Aldeburgh Festiwal Muzyki 
i Sztuki . Podczas tego festiwalu odbyła 
się, z sukcesem, premiera kantaty 
Benjamina Brittena Święty Mikoloj, 
którą wykonali wspólnie zawodowi muzycy 
i śpiewacy oraz amatorzy. Ta idea 
wspólnego muzykowania, wspólnego ś 
piewania i wspólnego przeżywania radości 

z tej muzycznej wspólnoty bardzo 
spodobała się Brittenowi i Crozierowi . 
Dlatego na kolejny festiwal w Aldeburgh 
chcieli przygotować coś nowego 
i specjalnego. Przypomnieli sobie wiersze 
Williama Blake'a, niezwykłego poety 
angielskiego, który żył na przełomie 
XVIII i XIX wieku, a które opowiadają 
o smutnym losie małych pomocników 
kominiarzy. Właśnie te wiersze stały się 
inspiracją do powstania opery 
Ma{y Kum1i1iarczyk - opowieści o chłopcu 
zmuszonym do ciężkiej i niebezpiecznej 
pracy, którego przed zgubą ocalają dobroć 
i gorące serce innych dzieci. 

Moly Kominiarc:z,rk zazwyczaj grany 
jest w teatrach operowych. A tu niespo
dzianka. Premierę przygotował Teatr 
Współczesny, czyli scena dramatyczna. 
Ale czemu nie? 

Mam nadzieję, że weźmiecie czynny 
udział w przedstawieniu, że w czasie 
spektaklu będziecie razem z jego wyko
nawcami śpiewać piosenki, że włączycie 
się w tę piękną opowieść o zwycięstwie 
dobra nad złem. 

PIOSENKI DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA 

PIOSENKA PIERWSZA 

Już powóz gotowy, dzwonią podkowy, 
Trzasnął już bat, pora wybrać się w świat! 
Hej wio, hej ho! 
Heej ha! Gwiżdże wiatr! Śpiewaj z nami tak! 

Po drodze turkoczą, koła się toczą, 
Wiatr w uszach gra, konik przed siebie gna. 
Hej wio, hej ho! 
Heej ha! Strzela bat! Śpiewaj z nami tak! 

Zawieziesz nas koniu szybko do domu, 
Drogą na wprost i na lewo na most. 
Hej ho! Hej wio! Biegnij nasz koniku 
Cwałem, cwałem, drogą tą! 

Tam tata i mama czeka na Sama. 
Wesół i rad jedzie Sam w daleki świat. 
Hej wio, hej ho! Biegnij nasz koniku 
Cwałem, cwałem, wiśta wio! 

Skończona opowieść, mili widzowie, 
Na koniec gry zaśpiewajcie jak my: 
Hej wio, hej ho! Biegnij nasz koniku 
Galop, galop drogą tą. 

PIOSENKA DRUGA 

Za horyzontem skrył się dzień, 
Już sowa myszy łowić chce 
I krzykiem budzi las ze snu : 
Uhuuuu uhuuuuu!! 

Na szczycie góry mieszka sęp, 
A gdy padliny ujrzy strzęp, 
Podnosi w niebo dziki wrzask! 
Kaaa! Kaaa! 
Kaaa! Kaaa! 

Gołębie bardzo lubią gąszcz, 
Zielone listki wkoło drżą, 
A w gniazdach: słomka, trawka, puch, 
Gru guch! Gru gruu! 
Gru guch! Gru gruu! 

Małżonce swej wtóruje kos, 
Wesoło razem gwiżdżą w głos, 
A w krąg miłosny duet brzmi: 
Fiii! Fii! Fii! 
Fiii! Fii! Fii! 
Fiii! Fii! Fii! 

Przybyły ptaki z różnych stron. 
Kto wyda najpiękniejszy ton? 
Kto z nas najładniej śpiewa tu? 
Kaa! Kaa! 
Uhuu! Uhuuu! 
Fii! Fii! 
Gruu! gruu! 

Minęła noc, już wstaje dzień, 
Już chrapie sowa, zasnął sęp, 
Ziewają kosy, gołąb śpi : 

Uhuu! Uhuuu! 
Kaa! Kaa! 
Gruu! Gruu! 
Fii! Fii! Fii! 
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Grupa dzieci spędza ostatnie dni 
wakacji w wiejskim domu. Pod nieobecność 
rodziców zajmuje się nimi Rowan, 
przyjazna im opiekunka. Gospodynią domu 
jest zaś panna Baggott, bardzo zasadnicza 
i oschła osoba. Ona to sprowadza do 
domu dwóch kominiarzy - Czarnego Boba 

kominiarzami i panną Baggott. Rano 
ukrywają go w podróżnym kufrze, 

i jego syna Cierna - żeby wyczyścili kominy. 
Podczas zabawy w chowanego na 

strychu dzieci słyszą nagle rozpaczliwe 
wołanie o pomoc. Orientują się, zaskoczone, 
że dochodzi ono z komina. Jakież jest ich 
zdziwienie, gdy udaje im wyciągnąć 
z komina ich rówieśnika, małego chłopca 
imieniem Sam. 

Okazuje się, że kominiarze Bob i Ciem 
sami nie czyszczą kominów, tylko 
bezlitośnie wykorzystują do tej ciężk iej 

i niebezpiecznej pracy małych chłopców, 
którzy podobnie jak Sam - pochodząc 

z bardzo biednych domów - pomagają 

w ten sposób swoim rodzinom. 
Dzieci myją Sama, karmią go i układają 

do snu. Potem z pomocą Rowan wymyślają 
fortel dla uratowania małego Sama przed 

w którym złożone są ich wakacyjne 
ubrania. Kominiarze Bob i Ciem, nie znając 
zawartości skrzyni, wynoszą ją ze strychu 
i ładują na powóz. Dzieci wywożą Sama, 
żeby ten mógł bezpiecznie i szczęśliwie 
wrócić do domu. 
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