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Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

Pilot, pisarz, człowiek o szerokich horyzontach i rozległych 
zainteresowaniach, w którego biografii od dzieciństwa przeplatają się 
skłonności literackie i techniczne. Tworzył w materii i słowie, odwołując się do 
swojego życia i wartości niwersalnych oraz spraw ostatecznych. W wieku 44 
lat przepadł bez ślad . Oczywiście w powietrzu. Pozostawił po sobie dorobek 
skromny, ale znaczący.  
        



Do kogo jest adresowana książka?
Książka, adresowana pierwotnie do dzieci, szybko zdobyła serca dorosłych czytelników na całym 
świecie. Ale to właśnie dziecięca wrażliwość jest t  najważniejsza, a jeszcze bardziej istotne 
wydaje się jej przetrwanie w świecie poważnych i dojrzałych ludzi.

Bez niej bowiem historia o róży, baranku zamkniętym w skrzyni, baobabach, wężach i lisie, 
który zamiast skradać się podstępnie, daje wykład o przyjaźni i pragnie, by o oswoić, może 
okazać się czystym abs rdem.

Świat Małego Księcia lok je się gdzieś na granicy realności i baśni, gdzie obok namacalnego 
konkretu znajd jemy tajemniczość i niezwykłość, a przy okazji wartości niwersalne, dziecięcą 
wrażliwość i fantazję, bogactwo refleksji, nasycenie poezją i cały zestaw a oryzmów, które weszły 
do powszechne o użytku.

https://polszczyzna.pl/najpiekniejsza-ksiazka-dla-dzieci/
https://polszczyzna.pl/frazeologizmy-i-przyslowia-o-zwierzetach/


Czego uczy nas książka?
Książkę Mały Książe polecamy wielu osobom , gdyż oprócz ważnych ucz ć w niej występujących 
jak miłość czy przyjaźń, zawiera zdarzenia i problemy z życia codziennego. Uczy ona pokory 
oraz doceniania innych ludzi. Mały Książę poma a także świadomić sobie, że piękno człowieka 
płynie z jego wnętrza. 



Mały Książę jest książką opowiadającą o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej 
przyjaźni i odpowiedzialności za drugie o człowieka. Stawia pytania o hierarchię wartości czy 
sens więzi między ludźmi. Za postacią główne o bohatera skrył się sam E péry.

O czym jest książka Mały Książę?



              Cytaty z książki Mały Książe
“Dobrze widzi się tylko sercem. …”

‘Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym 
samym kierunk . …”

“- Na p styni jest się trochę samotnym. …”

“Równie samotnym jest się wśród ludzi.”

“Wiesz... …”

“Wiesz... gdy się jest bardzo smutnym, lubi się zachody słońca...ze ponosisz odpowiedzialność 
za to, co oswoiłeś.”



 “Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.”

“Mowa jest źródłem nieporozumień.”

“Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kup ją w sklepach rzeczy gotowe. A 
ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.”

“Nawet w oblicz  śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.”

“Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym.”

“Oczy są ślepe, należy szukać sercem.”

“Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy 
mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: „Na którejś z nich jest moja róża…”     
“Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach.                                        
A potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się 
oswoić’’. 



 
“Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej.”

“Zastanawiam się - rzekł - czy gwiazdy świecą po to żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?”

“Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem.”

“Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.”

“Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.”

“Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i 
gołębiami na dachu” – nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem 
dom za sto tysięcy złotych”. Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!”



 
,, Teraz jesteś dla mnie tylko małym 
chłopcem, podobnym do stu tysięcy 
małych chłopców. Nie potrzebuję Ciebie i 
ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla 
Ciebie tylko lisem, podobnym do stu 
tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie 
oswoisz, będziemy się nawzajem 
potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny 
na świecie i ja będę dla Ciebie jedynym 
na świecie.’’



Miłość nie polega na tym, 
aby wzajemnie sobie się 

przyglądać, lecz aby 
patrzeć razem w tym 

samym kierunku.



 
,, Kiedy będziesz patrzył 
nocą w niebo, będzie Ci 
się wydawało, że 
wszystkie gwiazdy śmieją 
się do Ciebie, ponieważ 
ja będę uśmiechał się na 
jednej z nich...’’





Gdzie i kiedy została 
wydana?
Powiastka filozoficzna dla dzieci, 
autorstwa Antoine'a de 
Saint-Exupéry'ego, wydana została w 
1943 roku w Nowym Jorku w 
wydawnictwie „Reynal & Hitchcock”.

Została ona przetłumaczona na ponad 
300 języków bądź dialektów. 
Sprzedawana była w ponad 140 
milionach egzemplarzy, należy do 
klasyki światowej literatury,;



Tłumaczenie “Małego Księcia”

Kto by się spodziewał! Z listy stworzonej przez 
francuskie wydawnictwo Gallimard - wydawnictwo, 
w którym Antoine de Saint- Exupery publikował przed 
II wojną światową - wynika że tłumaczenie na język 
polski jest pierwszym na świecie tłumaczeniem na 
obcy język poza angielskim, w którym “Mały Książe” 
pojawił się jeszcze przed wydaniem oryginalnym!





Ciekawostki
-W roku 2003 niewielka asteroida, odkryta 5 lat 
wcześniej, została nazwana imieniem “Małego 
Księcia”. 

-w miejscowości Hakone znajdującej się w Japonii 
istnieje Muzeum Małego Księcia, w którym można 
zobaczyć rzeźby przedstawiające między innymi: 
asteroidę 612, Latarnika i Małego Księcia.

-W pierwszej połowie 2012 roku wśród materiałów 
dostarczonych do francuskiego domu aukcyjnego 
Artcurial znaleziono alternatywną wersję wydarzeń 
z “Małego Księcia”





Dlaczego warto czytać?
Warto czytać książki, ponieważ czytanie 
rozwija pamięć, ułatwia koncentrację, 
budzi kreatywność. Ale przede wszystkim 
książki uczą nas, że istnieje świat inny 
od tego, który znamy. Jest wiele korzyści z 
czytania książek, kiedy czytamy 
poszerzamy nasze słownictwo i zasób 
słów. Mamy kontakt z różnorodnym, a 
nawet zupełnie nowym dla nas 
słownictwem. Wiele możemy się z nich 

nauczyć, dlatego warto czytać.



 

Autor w dzieciństwie narysował 
taki rysunek i pokazał go 
dorosłym, oni widzieli na rysunku 
kapelusz. Rysunek przedstawiał węża 
boa trawiącego słonia.



 
Mały Książę odwiedził 7 
planet.



 
 

https://docs.google.com/file/d/1AHOTNJIQehX5hRFNN7rgq-etGO-r6QQh/preview


 
Dodatkowo polecamy książkę ,, Oskar i pani Róża”


