
Lekcja biblioteczna nr 17: Lektury szkolne: „Mały książę” Antoine de Saint Exupery. 

 

 
 

Antoine de Saint-Exupéry-  urodzony 29 czerwca 1900 roku, francuski pisarz i lotnik, znany 

na całym świecie jako autor „Małego księcia”, jednej z najpoczytniejszych książek w historii 

literatury.  

Pisarz urodził się w Lyonie, w arystokratycznej rodzinie. Początkowo naukę pobierał                       

u jezuitów, w późniejszym czasie studiował architekturę w Akademii Sztuk Pięknych                      

w Paryżu. Już we wczesnej młodości przyszły pisarz zafascynowany był samolotami, 

możliwością unoszenia się ponad ziemią.  

W latach 1921-1923 Saint-Exupéry służył jako pilot w lotnictwie wojskowym, od 1926 roku 

pracował jako pilot pocztowy. Lotnicze doświadczenia znalazły swe odbicie praktycznie                

w całej jego twórczości literackiej – debiutem Saint-Exupery’ego było opowiadanie „Lotnik” 

z 1926 roku, następnie opublikował „Poczta na południe” (1928), „Nocny lot” (1931)                  

oraz „Pilot wojenny” (1942).  

Od 1929 do 1931 pracował jako dyrektor oddziału Latécoère Aeroposta Argentina                            

w Argentynie, gdzie poznał Consuelę Suncin Sandoval de Gómez, z którą ożenił się w marcu 

1931 po powrocie do Francji. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnakanapie.pl%2Fautorzy%2Fantoine-de-saint-exupery&psig=AOvVaw0rqy19Cwhw7upiw8FpGnO0&ust=1589781362866000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiQ7p2buukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Consuelo_de_Saint_Exup%C3%A9ry


Po wybuchu II wojny światowej służył jako pilot wojskowy. Po klęsce Francji przedostał się 

do USA, gdzie przebywał przez ponad 2 lata. W 1943 roku ukazał się „Mały książę”, 

alegoryczna opowieść o chłopcu z asteroidy B-612, który przybywa na Ziemię                                   

i w rozmowach z pewnym lotnikiem opowiada swe przygody i refleksje. Saint-Exupery treść 

swego dzieła ozdobił własnoręcznymi rysunkami, które świetnie korespondują z poetyckim 

językiem „Małego księcia”.  

Po powrocie do Francji pisarz powrócił do latania bojowego i w czasie jednej z misji, 31 lipca 

1944 roku, jego samolot został zestrzelony, a autor „Małego księcia” zginął. 

 

 

 

Powstanie książki „Mały książę” 

Przypuszcza się, że zamiar napisania Małego Księcia powstał latem 1941 roku, kiedy pisarz 

przebywał w szpitalu w Los Angeles. Problemy zdrowotne pogłębione były przez osobiste 

kłopoty: Saint-Exupéry przeżywał rozterki związane z opuszczeniem ojczyzny, rozstanie                  

z najważniejszą w jego życiu osobą – matką oraz zmienne emocje w związku z żoną 

Consuelą. Będąc w szpitalu, czytywał baśnie Andersena.  

Przyjazd żony z Francji zmobilizował Exupéry’ego do ukończenia Małego Księcia. Pisarz 

rozszerzył wówczas wątek róży, której pierwowzorem była postać żony.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsaintexuperypl&psig=AOvVaw0rqy19Cwhw7upiw8FpGnO0&ust=1589781362866000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiQ7p2buukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://pl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa


Pisał o tym w liście do niej, wyrzucając przy tym sobie, podobnie jak to czynił Mały Książę                 

w stosunku do róży: Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem, jak troszczyć się o Ciebie.  

Żałował też później, że nie żonie zadedykował swoje dzieło tylko Leonowi Werthowi- 

najlepszemu przyjacielowi. 

Książka została wydana w 1943 w Nowym Jorku w wydawnictwie „Reynal & Hitchcock”                         

i przetłumaczona na ponad 300 języków oraz sprzedana w ponad 140 milionach egzemplarzy.  

 

 

Fontanna w „Museum of The Little Prince” w Hakone w Japonii. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n0qBy3E7PqI –audiobook 

http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/maly_ksiaze_tekst.pdf - ebook 
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