
Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę  (epika) 

• Cechy gatunkowe utworu 

Utwór nosi cechy baśni. Typowe dla utworu baśniowego są:  

- postać głównego bohatera – księcia,  

- niedokładnie określone przestrzeń i czas, 

- motyw wędrówki – chłopiec przemierza wszechświat w poszukiwaniu przyjaciół,  

- rośliny i zwierzęta zachowujące się jak ludzie – róża, lis, żmija,  

- elementy fantastyczne – międzyplanetarna podróż bohatera 

- walka dobra ze złem – symbolem zła są baobaby na planecie Małego Księcia 

Utwór ma również cechy powiastki filozoficznej: 

-  jedna z głównych postaci to dziecko,  

– narrator odwołuje się do przeżyć z dzieciństwa,  

– wiele spośród złotych myśli ma charakter pouczenia,  

– fabuła jest prosta, język zrozumiały,  

- pod warstwą fabularną kryją się ważne zagadnienia filozoficzne (kwestia dobra i zła, 
   cel i sens życia człowieka). 

• Czas i miejsce akcji 

Akcja utworu rozgrywa się w ciągu ośmiu dni – od momentu przymusowego lądowania 

pilota na Saharze, gdzie spotyka Małego Księcia, a kończy w momencie, w którym 

chłopiec wraca na swoją planetę. Fabuła obejmuje również wydarzenia z dzieciństwa 

pilota oraz rok z życia tytułowego bohatera, w czasie którego podróżuje po kolejnych 

planetach. 

• Główne wątki 

Historia pilota – próby uratowania się po awaryjnym lądowania na pustyni. 

Podróż Małego Księcia – wędrówka bohatera po różnych planetach w poszukiwaniu 

przyjaźni. W czasie podróży Mały Książę odwiedza planety: Króla, Próżnego, Pijaka, 
Bankiera, Latarnika, Geografa oraz planetę Ziemię. 

• Najważniejsze motywy 

Świat dorosłych 

Mieszkańcy planet, których Mały Książę poznaje w czasie swojej wyprawy, uosabiają 

cechy i postawy typowe dla ludzi dorosłych. Są despotyczni, skąpi, praktyczni, zajmują się 

wyłącznie sobą, rządzą nimi nałogi lub pragnienie posiadania rzeczy materialnych. 

Chłopca śmieszy ich zachowanie. Dorośli są jego przeciwieństwem. Brak im 

spontaniczności, szczerości, wrażliwości i wyobraźni. Nie potrafią dostrzec w życiu rzeczy 

naprawdę ważnych. 

Podróż w życiu bohatera 

Mały Książę zawiedziony zachowaniem róży, opuszcza swoją planetę i wyrusza  

w podróż po wszechświecie. Ma ona dla niego bardzo duże znaczenie. Chłopiec dojrzewa, 

zdobywa doświadczenie, wiedzę o świecie i sobie samym. Odwiedzając planety, bohater 



poznaje ich mieszkańców i stwierdza, że nie chce być taki jak oni: próżny, chciwy, żądny 

władzy, bezmyślny. Uświadamia sobie również swoje uczucia – lis uczy go, jak wielkimi 

wartościami w życiu są przyjaźń i miłość. Dzięki tym naukom Mały Książę pojmuje, że jego 

róża jest dla niego wyjątkowa. 

Przyjaźń 

Mały Książę wędruje po różnych planetach w poszukiwaniu przyjaciela. Napotkani 

dorośli z powodu swoich wad i braku czasu nie mogą się z nim zaprzyjaźnić. Dopiero lis 

wyjaśnia chłopcu, że istotą przyjaźni jest wzajemne oswojenie, czyli stworzenie więzów, 

które sprawią, że dwie osoby będą się potrzebować i staną się dla siebie wyjątkowe. 

Przyjaciela należy długo i cierpliwie poznawać, nauczyć się mu ufać i nie zawieść jego 

zaufania. Pielęgnowanie przyjaźni wymaga wiele trudu, zaangażowania  

i odpowiedzialności. Mały Książę nauczył się, że podstawą poznania drugiego człowieka 

jest umiejętność dostrzeżenia w nim nie tylko pozytywnych wartości , ale także akceptacja 
jego słabości i wad. 

Miłość 

Utwór Mały Książę jest opowieścią o dojrzewaniu głównego bohatera do miłości. Chłopiec 

obserwował swój kwiat, opiekował się nim, zaspokajał jego potrzeby. Oczekiwał, że kwiat 

będzie piękny, wrażliwy i idealny. Róża jednak rozczarowuje go. Okazuje się, że jest 

próżna i skłonna do małych kłamstw. Książę nie potrafi pokochać róży z jej słabościami  

i wadami, dlatego odchodzi. W czasie wędrówki dowiaduje się, że kwiaty są kruche  

i delikatne. W ogrodzie pełnym róż zdaje sobie sprawę, że jego róża nie jest jedyna na 

świecie. Dopiero lis pomaga mu zrozumieć, że jego róża jest dla niego jedyna, ponieważ 

ją oswoił, a ona oswoiła jego. Chłopiec uświadamia sobie, że do miłości trzeba dojrzeć, 

nauczyć się rozumieć ukochaną osobę, umieć jej wybaczyć. Czuje, że jest za różę 

odpowiedzialny, dlatego postanawia do niej wrócić.  

• Symboliczne znaczenie elementów świata przedstawionego   

– katastrofa lotnicza – nieszczęście/tragedia/przełomowy moment w życiu człowieka  

– pustynia – samotność  

– woda/studnia – nadzieja/sens wędrówki przez życie:  

   „Pustynię upiększa to, że gdzieś  w  sobie kryje studnię”.  

– żmija – śmierć/odejście: „Tego, kogo dotknę, odsyłam tam, skąd przybył” 

– baobaby – zło  

– róża – kobiecość  

– lis – przyjaźń  
– mieszkańcy planet – wady dorosłości 

• Złote myśli   

„Należy wymagać tego, co można otrzymać”  

„Autorytet opiera się na rozsądku”  

„Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego”  

„Próżni słyszą tylko pochwały”  

„Wśród ludzi jest się także samotnym”  
„Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez” 


