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Pierwsze wystawienie „Małego Księcia" Antci
ne'a De Saint-Exupery'ego miało miejsce w Te
atrze Śląskim Im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 
4 IV 1959 roku. Pn:ekladu i adaptacji dokonał Je
n:y Tunewski przy współpracy literackiej Zdzisława 

Hierowskiego. Spektakl wyreżyserowała Zofia Prusz
kowska w scenografii Urszuli Gogulskiej i z muzy· 
ką Andrzeja Markowskiego. W roli Malego Księ

cia wystąpila Ewa Lassek. 
Później z Inscenizacjami „Małego Księcia" wy

stąpiły: Teatr Lalki i Aktora w Lublinie- pnekl. 
Marty Malickiej, oprac. dram. i rei. Stanisława 

Ochmańskiego (17 VI 1965); Teatr Lalki i Aktora 
„Kubuś" w Kielcach - przekł. Jana Szwykowskie
go, adapt. Janiny Miśkiewicz, reż. Stefana Karskie
go (16 Xll 1967): Teatr Lalek ,,Banialuka" w Blel
sku-Bialej - przekl. J. Szwykowskiego, adapt., in
scen. i rei. Wojciecha Wieczorkiewicza (19 IX 1971); 
Teatr Wielki w Warszawie - tlum. Wiery i Zbig

niewa Bieńkowskich, libretto i muz. Zbigniewa Bar
gielskiego, rei. Witolda Skarucha (1971); Teatr 
lalek „Guliwer'' w Warszawie - adapt. niem. 
Dietera Peusta, przekł. Jacka Fruhllnga, inscen. 

i rei. Veski Fikowej z Bułgarii (1 VI 1974); Te· 
air Lalki i Aktora Im. J. Andersena w lublinie -
przekl. M. Malickiej, adapt. Włodzimierza Fele:i 
aaka, reż. Karola Makonja (2 V 1977); Teatr Lal
ki i Aktora „Kacperek" w Rzeszowie - adapt. 

O. Peusta, przekl. J. Friihlinga, inscen. i rei. Bed· 
ficha Svalonia z Czechosłowacji (26 li 1979); Te
atr Adekwatny w Warszawie - przekł. J. Szwykow· 
skiego, adapl. i reż. Magdy Teresy Wójcik 
(9 XI 1979); Wroclawski Teatr Lalek - przekl. M. 
Malickiej, teksty piosenek Bogusława Kierca, adapt. 

I rei. Andrzeja Makowieckiego (20 Xll 1982); Te· 
air Dramatyczny w Słupsku - przekl. W. i Z. Bień· 

kowscy, adapt. Zdzisława Jaskuły I Andrzeja Mel· 
lina, piosenki Z. Jaskuły, rei. A. Mellina (12 111 
1983); Teotr „Ro:zmaitoścl'' w Warszawie - tłum. 

J. Szwykowskiego, adapl. Marka Kmiecińskiego i 
Adama Ziemianina, ret. M. Kmiecińskiego (8 X 
1983); Teatr lalki i Aktora „Baj Pomorski" w To· 
runlu - pr:zekł. J, Snvykowskiego, inscen. i reż. 

Wojciecha Wieczorkiewicza (28 X 1984). 

adaptacja: 
JAN FEUSETTE GRZEGORZ KWIECIŃSKI 

Antoine deSaint·Exupery 



JAN FEUSETIE 

na. pla.na.c.ia. ludzi 

Dorośli, którzy czytali piękną opowieść o Małym Księciu, na pewno lepiej 
rozumieją dziecięcy świat, wrażliwość i wyobraźnię wszystkich wokół nas 
„małych książąt". 

Dzieci, które poznają argumenty Królów, Bankierów, Pijaków i Próżnych, 

trwają najpierw w zdumieniu, są bardzo niemile zaskoczone i mogą się nie
pokoić przed wejściem w świat dorosłych. Ale potem przypominają sobie 
słowa Liso o przyjaźni i miłości, słowa Latarnika o obowiązku I Zwrotnicze
go o pogoni za ciągle czymś innym. Dzieci dowiadują się, że są rzeczy dob
re i złe, że trzeba wśród nich wybierać i przez to ten wielki, nieznany świat 
dorosłych staje się ciekawy, jak daleka, pełno niespodzianek kosmiczna 
podróż wśród wielu planet. 

Dzisiaj, kiedy oglądacie tilmy i czytacie książki fantastyczno-naukowe, kos
miczna podróż nie jest może już dla was taka dziwno l bajkowo. Dlatego 
możemy od razu zdradzić tajemnicę, że planety, które odwiedza Mały Ksią
żę w podróży na Ziemię, to przecież są planety-ludzie. Są pasażerami sa
molotu, którym leci cały dorosły świat - ze swoimi przywarami, mądrościa
mi i obawą, jak wypadnie w oczach dzieci. Najwięcej tych obaw mają ci, 
c;o dzieci kochają, choćby tacy, jak Pilot samolotu. No pewno wiecie, że 

Antoine de Saint-Exupery, który napisał dla was „Małego Księcia", też był 

pilotem i kiedyś naprawdę musiał wylądować na pustyni. 
Kiedy usiądziecie na widowni przed naszym spektaklem, zorientujecie sie, że 

włośnie wszyscy dorośli podróżują samolotem. Wylądują wśród was, wśród 
dzieci, w oazie istot wrażliwych, którym wystarczy narysować pudełko, by 
widziały w nim ulubionego baranka. Między wami iest Moty Książę. I nie jest 

on po prostu dzieckiem, chociaż ma też zapasowy, książęcy kostium dla jed
nego z was. Bo każdy z was może stać się Małym Księciem. Oczywiście nie 
tylko kostium jest do tego potrzebny. Takle dziecko musi umieć„. patrzeć ser
cem. Co to znaczy? Poczekajcie, oż no scenie pojawi się bardzo mądry Lis. 
Będzie rozmawiał z Księciem o Róży. Wtedy się dowiecie, jak się patrzy ser
cem, co to jest oswojenie I przywiązanie do kogoś bliskiego. 

2. 

Więcej niż sto lot przed francuskim pisarzem, autorem „Małego Księcia", 
wielki polski poeta romantyczny, Adam Mickiewicz napisał, że do pozna
nia świata, a szczególnie świata ludzi nie wystarczy „mędrca szkiełko i oko". 
Mickiewicz nie był przeciwko mądrej nauce. Gdyby nie „szkiełko i oko" 
uczonych, nie byłoby przecież samolotu, a tym bardziej kosmicznych po
dróży. Kiedy ktoś, jak Exupery, jest pilotem, musi rozwijać nie tylko swoją 
wrażliwość, świat swoich uczuć, ale i swoją wiedzę. Dlaczego więc nie uczy 
was tajników pilotażu i budowy silnika, dlaczego nawet śmieje się z tych, co 
liczą, jak Bankier, czy badają, jak Geograf? 

Postanowiliśmy przedstawić wam opowieść o Małym Księciu, bo myślimy, 
że świat, w którym żyjemy, wystarczająco opanowany jest przez bankie
rów i badaczy, a słowo Lisa nie mogą się przebić przez gwar portów lotni
czych i ryk silników. Literatura i sztuka są między innymi po to, by bronić 

słabszych, by ocalać przed zagłuszeniem słowa o przyjaźni, oswojeniu i przy
wiązaniu wśród ludzi. 

3. 

Wasz przyjaciel pilot - Antoine de Saint-Exupery napisał też książkę 

„Ziemia, planeta ludzi". To, co mówi do was Pilot na początku naszego 
przedstawienia, pochodzi właśnie z tej książki. Jej autor kiedyś, dawniej 
prowadził samoloty pocztowe, ryzykując życie przelatywał nad Atlantykiem, 
by listy od ludzi do ludzi mogły szybciej docierać, by ludzie łatwiej mogli 
się ze sobą porozumiewać. Potem zapanował przymus walki, a ten wielki pi
sarz I pilot, przyjaciel wszystkich mieszkańców planety Ziemi, stał się pilo
tem wojskowym. W okrutnych czasach rozpętanej przez faszystów wojny 
niełatwo było zachować wiarę w sens „patrzenia sercem". A jednak w 1942 
roku powstała ta piękno, choć trochę smutna opowieść o Małym Księciu. 

Bez wrażliwości dzieci i artystów, bez tej oazy współczesnego świata trud
niejsza byłaby nadzieja, że na całej planecie zapanuje trwały Pokój. Powin
na powstać taka szkoła dla Królów, Bankierów i Próżnych, żeby w niej nie 
można było zdać do następnej klasy bez przeczytania, ale takiego naprawdę 
poważnego przeczytania książki o Małym Księciu. 
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Saint ć!.xup.f2r11 
ez11li p.arad.ok~11 

humanizmu 
(fragment) 

„Małego Księcia" pisał Saint-Exupery w 1942 roku w Nowym Jorku. 
Tw~r~ył tę ~oetyck~ melancholijną baśń przeciw otaczającej go rzeczywi
stosc1, przeciw swojemu czasowi. Chronił się w solidarność z dzieciństwem 
prz~d wojną, kfora toczyła się w Europie, a także przed atmosferą intryg 
1 gier politycznych swoich rodaków na emigracji, z którymi nie potrafił na 
tej płaszczyźnie znaleźć wspólnego języka. Saint-Exupery, jak to często 
bywa u ludz! niepr~eciętny~h, zachował wrażliwość dziecka i dziecięcy, 
~tw~r,ty sposo~ ~rzy1mowa~1a świata, reagowania na różne zjawiska - ruch
l1wosc wyobrazn1, dla które1 wszystko jest możliwe. Kiedy się powie dorosłe
m.u człowiekowi, ż.e ksi~życ wschodzi, to jednakowo zobaczy on ten księżyc 
widząc go czy nie widząc, ponieważ wyobraźnia podsunie mu na samo 
hasło ste~eotyp wschodzącego księżyca i nawet przyglądając mu się ni
czego nowego nie dostrzeże. Dziecko nie ma jeszcze wypracowanych ste
reotypów wyobrażeniowych i dlatego jego patrzenie jest ostre - ono 
naprawdę widzi księżyc, a nie jego wizerunek zanotowany w pamięci. Autor 
„~ałego Księcia" miał dar takiego właśnie ostrego widzenia, dl'atego jego 
opisy są , tak świetne i niepowtarzalne. Pisarz z łatwością więc wczuwa się 
w pas.ta~ .małego chłopca, przybysza z „planety dzieciństwa", który chce 
poznac sw1at. Zrazu wszystko wydaje mu się dziwne i bezsensowne. Posta
cie, które spotyka w swej drodze na Ziemię, zwiedzając inne planety, ukazu
ją ~u przywary ludzkie obnażone do absurdalnej groteskowości. Zgodnie 
bo~1em z konwencją baśniową postacie te sprowadzają się do pewnych sym
boli. 

Właściwa 1nic1acja zaczyna się jed'nak dla Małego Księcia na planecie 
Ziemi. Pierwszą istotą, jaką tas:n spotyka, jest wąż, obdarzony wieloznacznoś
cią przypisywaną mu w mitach i legendach. Mały Książę zostaje więc przy
j ~ ly na Zi~mi przez węża, a wedługi podań niektórych plemion afrykańskich 

właśnie wąż odbiera dzieci z rąk boga i przekazuje rodzicom. Ale zgodnie 
z mitologią wąż strzeże również źródła mądrości lub nieśmiertelności uosa
bia siły magiczne, pojawia się w obrzędach inicjacji jako symbol re~enera
cyjny. Stąd jego szczególna rola w baśni Saint-Exupery'ego, gdzie jest on 
wyobrażeniem mocy magicznych i mrocznej wiedzy o ludzkim losie, w~mo 
wiadanej w formie enigmatów: „Kogo ty:ko dotknę, oddaję go ziemi, z któ
rej wyszedł". Ten sam wąż, który przyjmuje Małego Księcia na Ziemi, wska
zuje mu drogę do ludzi i daje ostrzeżenia, pod koniec opowieści umożliwi 

mu powrót na rodzimą planetę przy pomocy swego jadui. O ile wąż jlest tu 
symbolem spraw ostatecznych, elementem metafizycznym, o ty:e lis nie ma 
już nic wspólnego ze starą mitologią. Jest „Europejczykiem", pcstacią z lu
dowych przypowieści uosabiającq mądrość życiową. On też objawia Ma
łemu Księciu zasady ludzkiego serca, uczy rytuału miłości i przyjaźni, o któ
rym ludzie zapomnieli i dlatego nie mają już przyjaciół i nie potrafią kochcć. 
W słowach lisa odnajdujemy znów Saint-Exuperowskie wyznanie wiary: 
poznać coś można tylko „oswajając"; „oswajanie" polega na „tworzen iu 
więzi"; człowiek czy rzecz „oswojona" potrzebuje nas, tok jak i my jej 
potrzebujemy - jesteśmy więc odpowiedzialni za to, co „oswoiliśmy". 

Trzecią postacią symboliczną obok węża i lisa jest Róża, którą Mały Ksią
żę hoduje na swoiej1 planecie, a która przysparza mu wielu kłopotów 
i zmartwień. Dlatego właśnie zdecydował się ją opuścić i odejść. Piękna 
i kapryśna Róża jest oczywiście symbolem kobiety. Wielu krytyków odnajdu
je pod kryptonimem Róży nie fyle nawet abstrakcyjne uosobienie kobiecości, 
lecz postać konkretną, żonę pisarza, Consuelo de Saint-Exupery. I nie odbiega 
to chyba od rzeczywistości. Kłopoty Małego Księcia z Różą są jakąś trans -
pozycją własnych przejść uczuciowych pisarza. Dopiero głębsze zrozum:e nie 
psychologii miłości, do jakiego dochodzi Mały Książę za sprawą mądrego 
lisa, pozwala rozładować istniejący konflikt, budzi też w nim pragnienie 
powrotu no opuszczoną, planetę. 

„Mały1 Książę" to typowa baśń z morałem, a raczej wieloma morałami, 
wypowiedzianymi prostym językiem, pełna przy tym poezji i wdzięku. Utwór 
ten należy do najpopularniejszych ksiqżek w dorobku pisarza, jednakowo za
chwycając dorosłych i dzieci. Zawiera on formę inicjacji dostępnq każdemu, 
każdy też po przen:ytaniu „Małego Księcia" czuje się „wybrany" i „powo
łany", w każdym budzi rezonans zawarta w nim liryczna tęsknota za tą 
Arkadią serca, w której życie ludzkie podlegałoby czystym i szlachetnym 
regułom wszechogarniającej miłości. Książeczka mai wiele uroku, któremu 
trudno się oprzeć, ale jest ona tylko udaną popularyzacją moralistyki Saint
-Exupery'ego i żadnej nowej wartości do jego dotychczasowych refleksji o ży
ciu nie wnosi. Pisał ją najpewniej dla odprężenia, dla oderwania myśli, dla 
przyjemności, wreszcie dla nawiązania kontaktu ze światem dziecięcym. Miał 
wielki sentyment dla własnego dzieciństwa, lubił dzieci, odczuwał w stosunku 
do nich coś na kształt solidarności i braterskiego zrozumienia - widział w 
nich tę najcenniejszą, ~iczym nie skażoną jeszcze substancję ludzką. 
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