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Literackie nawiazania do Malego Ksiecia Antoine'a
de Saint-Exupery'ego - spojrzenie intertekstualne

o fenomenie

Malego Ksiecia Antoine'a

de Saint-Exupery'ego

O wartosci tekstu literackiego decyduje niejednokrotnie uplyw czasu. Stanowi to pewna próbe, jakiej musi sprostac dany utwór. Im dluzej jego przeslanie wydaje sie wciaz aktualne, tym bardziej wzrasta wartosc dziela. Mówi sie
wówczas, ze tekst literacki ma ponadczasowa wymowe. To wszystko wzmacnia niekiedy równiez fakt, ze odbiorce stanowi szerokie i zróznicowane grono czytelników. Te krótka charakterystyke odniesc mozna do Malego Ksiecia
- nie zwyklej basni Antoine'a de Saint-Exupery'ego1• Choc jej adresata stanowi odbiorca dzieciecy, to ksiazka cieszy sie duzym zainteresowaniem wsród
doroslych. Utwór opowiada o malym chlopcu, który pochodzi z odleglej asteroidy B 612. Odbywa on podróz po sasiadujacych planetach, w trakcie której
poznaje wielu róznych postaci. W sród nich sa zarówno ludzie (m. in. narrator
basni, Pijak, Król, Latarnik), jak i zwierzeta (m. in. zmija, lis). Opowiesc konczy sie powrotem tytulowego bohatera na swoja planete. To wszystko relacjonuje narrator, który poznal Malego Ksiecia u kresu jego podrózy.
W ta niezbyt skomplikowana fabule wkomponowana zostala bogata problematyka. Spotkania z kazda napotkana istota wzbogacaja Malego Ksiecia
o wiele cennych spostrzezen dotyczacych ludzi i panujacych miedzy nimi relal Antoine de Saint-Exupery (1990-1944) byl francuskim dziennikarzem, pisarzem,
a takze pilotem. Napisal m. in. Nocny lot (1931), Malego Ksiecia (1943), Ziemia, planeta
ludzi (1938). Jego twórczosc cechuje humanizm, który polega na reflektowaniu nad pojeciem "czlowiek': Pisarz staral sie przekazac elementarne prawdy o swiecie i ludziach mu
wspólczesnych. Zob. Lektury obowiazkowe, pod red. S. Balbusa i W Maciaga, Wroclaw
1973; Z. Bienkowski, Piekla Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Warszawa 1960.
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cji. I tak, odwiedzane planety mozna odczytywac jako symbole "zamknietych
w sobie, wyobcowanych, ludzkich sposobów zycia: sprawowania wladzy, próznosci, pijanstwa, gromadzenia bogactwa dla niego samego, pracy dla pracy,
pustej, gabinetowej uczonosci"2. Rysuje sie tutaj bardzo pesymistyczna wizja
swiata doroslych. Nie dostrzegaja oni drugiego czlowieka i troszcza sie wylacznie o swoje sprawy. To jednak nie pozwala im odczuc szczescia, a wrecz
przeciwnie uniemozliwia jego przezycie3• Dopiero na Ziemi Maly Ksiaze dowiaduje sie, co tak naprawde jest wazne dla czlowieka. Lis wyjawia mu istote
przyjazni. Relacja ta wymaga dlugotrwalego budowania zaufania4, co pozwala
na stworzenie silnych wiezi. W efekcie obaj ludzie, którzy darza sie przyjaznia,
staja sie dla siebie wyjatkowi i odczuwaja potrzebe kontaktu ze soba ("Ale jesli
mnie oswoisz, bedziemy siebie nawzajem potrzebowac. Ja stane sie dla ciebie
jedynym na swiecie"5). W tym kontekscie podróz spelnia przede wszystkim
funkcje poznawcze6• Bohater dzieki niej zyskuje wiedze o tym, jak zyc, by byc
szczesliwym. Nalezy tutaj zauwazyc, ze Malego Ksiecia mozna czytac poprzez
pryzmat nawiazan do filozofii Bergsona. Utwór bowiem pokazuje dwie drogi
rozumienia swiata. Pierwsza stanowi "ja glebokie': które jest poznaniem intuicyjnym. Jego przeciwienstwo stanowi "osobowosc spoleczna': bedaca wyrazem ograniczenia pojmowania rzeczywistosci do poziomu intelektualneg07•
Pierwszy sposób jest wlasciwy dziecku, które cechuje sie duza wrazliwoscia
na otaczajacy swiat. To ono ma zatem zdolnosc do doglebnego poznawania.
Na uwage zasluguje jeszcze zakonczenie basni, które pozostawia ja otwarta.
Oto jego fragment:
Jesli podejdzie do Was wówczas dziecko, jesli bedzie mialo zlociste wlosy, jesli nie bedzie nigdy odpowiadalo na pytania, odgadnijcie, kim ono jest. Badzcie
wiec mili! Nie pozwólcie mi smucic sie; napiszcie szybko i powiedzcie mi, ze on
powrócil8•

Przywolane slowa stanowia wezwanie dla wszystkich czytelników, aby nie
zapomnieli o Malym Ksieciu. Mozna to potraktowac jako zachete do zycia
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J. Kurowicki, Przewodnik po arcydzielach nie tylko, Wroclaw 2001, s. 178.
E. Drewermann, Istotnego nie widac. Rzecz o Malym Ksieciu, Warszawa 1996, s. 41.
4 M. Jung, Maly Ksiqze w nas: w podrózy
odkrywczej z Saint-Exupery'm, Kraków
2006, s. 92.
5 A. de Saint-Exupery, Maly Ksiqze, przel. E. Lozinska-Malkiewicz,
Torun 2005, s. 57.
6 E. Ziolo, K. Wiatr, Maly Ksiaze, czyli o doswiadczaniu istnienia w drodze, Kraków
2001, s. 37.
7 G. Leszczynski, Literatura
ksiqzka dziecieca. Slowo - obiegi - konteksty, Warszawa
2003, s. 102.
8 A. de Saint-Exupery, Maly Ksiqze, przel. E. Lozinska-Malkiewicz,
Torun 2005, s. 79.
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zgodnego z przeslaniem basni, czyli zachowania wartosci kojarzonych z dziecinstwem9• Z drugiej strony cytat prowokuje do kontynuacji watku i problematyki poruszanej przez Saint-Exupery'ego. Maly Ksiaze to niezwykly utwór
o prawdach, o których wielokrotnie sie zapomina w codziennym zyciu. Ich
przywolanie sklania odbiorców do refleksji nad wlasnym zyciem. Basn sta,ie sie diagnoza kondycji wspólczesnego czlowieczenstwa, które oddala sie
od istotnych wartosci i czlowieka. To wszystko moze wyjasniac jego polarnosc
wsród czytelników i byciem inspiracja dla innych twórców.
lntertekstualnosc

jako kierunek badan literackich

Jedna z cech wspólczesnej literatury jest pozostawanie w sieci powiazan
z innymi tekstami literackimi i nieliterackimi, jak chociazby obraz, :film,rzezba, taniec czy muzyka. Takie zjawisko okresla sie mianem intertekstualnosci.
Jest ono róznie postrzegane przez badaczy. Gerard Genette wspominane relacje miedzy testami nazywa transtekstualnoscia (albo transcendencja tekstualna tekstu). Porównuje je do palimpsestów, czyli starych pergaminowych
rekopisów, z których wytarto wczesniejszy zapis, aby umiescic nowszy. Konsekwencje tego stanowilo przeswitywanie fragmentów usunietego tekstu. Podobnie dzieje sie we wspólczesnych dzielach literackich, które zawieraja w sobie pierwiastki powstalych wczesniej utworów. Genette wyróznil kilka typów
takich transtekstualnych relacji 10. Pierwsza z nich stanowi intertekstualnosc
w rozumieniu Julii Kristevy, czyli obecnosc jednego tekstu w drugim. Moze
ona przybierac forme cytatu, plagiatu badz aluzji. Kolejna relacja to calosciowe
powiazanie jakiegos utworu z paratekstem (tekstem, do którego sie odwoluje)
sygnalizowane przez autora. Obok niego funkcjonuje jeszcze metatekstualnosc. Obejmuje ona odwolania o charakterze komentarza do innych utworów, których tytulów niekiedy nie podaje sie wprost. Badacz wskazal równiez
na istnienie architekstualnosci. Polega ona na powiazaniu konkretnego tekstu
z gatunkiem literackim, który najczesciej wskazuje podtytul. Ostatnim typem
relacji jest hipertekstualnosc. Ten termin odnosi sie do wszystkich zwiazków
zachodzacych miedzy nowopowstalym tekstem a tekstem wczesniejszym.
Próbe uporzadkowania relacji miedzytekstowych podejmowal równiez
Henryk Markiewicz. Wedlug literaturoznawcy intertekstualnosc to widoczW Kwiatkowski, Humanizm Saint-Exupery'ego, Warszawa 1969, s. 108.
G. Genette, Palimpsesty, [w:] Wspólczesna teoria badan literackich za granicc!. Antologia. Tom IV, cz. 2. Literatura jako produkcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badania intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1996,
s.317-323.
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ny zwiazek tekstu z archetekstem (dzielem wczesniejszym), który zasluguje
na uwzglednienie go przy czynnosciach recepcyjnych. "Dzieki temu uwydatniaja sie, rozjasniaja, modyfikuja, wzbogacaja pod wzgledem semantycznym i artystycznym okreslone aspekty czy skladniki tekstu, a jednoczesnie
dokonuje sie w wiekszym lub mniejszym zakresie interpretacja i waloryzacja
proto/arche/tekstu"ll. Intertekstualnosc mozna opisywac w perspektywie nastepujacych wyznaczników: czlony relacji, plaszczyzny relacji, stopien wyrazistosci sygnalizowania relacji, stopien relewancji relacji, rozstep semantyczny
i artystyczny miedzy czlonami relacji oraz modalnosc relacji. Istotna wydaje
sie takze systematyka transtekstualnosci wprowadzona przez Markiewicza.
Otwieraja ja intekstualizacje, które obejmuja cytaty, kontrafaktury, centony,
montaze i kolaze. Kolejna kategorie stanowia przeklady zarówno stylistyczne,
jak i intralingwistyczne czy interlingwistyczne. Istnieja równiez transformacje
o charakterze tematycznym i generycznym. Typem transtekstualnosci sa takze nawiazania tematyczne. Wsród nich wyszczególnia sie uzupelnienia fabularne prototekstu i wprowadzenie prototekstowych skladników tematycznych.
Kolejna grupa to ikonizacje, na które skladaja sie stylizacje, pastisze, parodie
i burleski. Funkcjonuja jeszcze imitacje, konfrontacje, nawiazania do uogólnien dyskursywnych zawartych w prototekscie i metatekstualizacje.
Cenne wydaja refleksje o intertekstualnosci Ryszarda Nycza12• Zwraca on
szczególna uwage na intertekstualne wykladniki. Zalicza do nich róznego typu
presup ozycje, sugerujace nawiazanie do konkretnego tekstu kultury. Druga
grupe tworza anomalia, czyli naruszenia funkcjonujacych norm, konwencji
itp. Wyróznia jeszcze atrybucje, które obejmuja wszelkie relacje miedzy tekstami wslsazywane za pomoca sygnalów jezykowych. Ich odbiór determinuja
cechy kontekstowe. To wszystko tworzy zakres intertekstualnosci wlasciwej.
Jednakze istnieje jeszcze intertekstualnosc fakultatywna, której nie przypisuje sie zadnych okreslonych wyznaczników. Kieruje sie ona nie tylko bezposrednio okreslonymi relacjami, lecz takze hipotetycznymi zwiazkami jednego
tekstu z drugim. W swietle tych rozwazan Nycz definiuje intertekstualnosc
jako "kategorie obejmujaca ten aspekt ogólu wlasnosci i relacji tekstu, który
wskazuje na uzaleznienie jego wytwarzania i odbioru od znajomosci innych
tekstów oraz "architekstów" (regul gatunkowych, norm stylistyczno-wypowiedzeniowych) przez uczestników procesu komunikacji"13.
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M. Markiewicz, Literaturoznawstwo jego sqsiedztwa, Warszawa 1989, s. 216.
R. Nycz, Tekstowy swiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000,
s.81-86.
13 Ibidem, s. 83.
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Kilka slów nalezy sie takze spostrzezeniom Edwarda Kasperskiego. Potwierdzil on, ze teksty posiadaja swoje dopelnienia, które tworza pole ewokacji
i pole referencji. Pierwsze z nich obejmuje teksty bezposrednio obecne winnym tekscie. Natomiast pole referencji to zbiór tekstów, które sa jedynie przez
niego przywolywane w sposób posredni. Interpretacja intertekstualna mialaby zatem polegac przede wszystkim na "opisie zjawiska interakcji tekstów,
obejmujacego problematyke "odpychania" cudzego tekstu, "przelicytowania"
go, "przemilczania': "unicestwienia", "podszywania sie" pod cudzy tekst, ulegania jego prestizowi, asymilowania go, transformacji, zwezania jego znaczen,
rozszerzania ich, przenoszenia na inna plaszczyzne, stylistycznej dewaluacji,
nobilitacji czy neutralizacji itd:'14.
Intertekstualnosc jako jeden z kierunków badan literackich daje niewatpliwie mozliwosc innego spojrzenia na utwory literackie. Odczytywanie ich
przez pryzmat prototekstów, do których sie w jakis sposób odwoluja, przyczynia sie do wzbogacenia refleksji nad tekstem. Interpretacja przybiera tutaj
charakter odkrywania zwiazków pomiedzy dzielami i porównywania ich miedzy soba, a takze wzgledem tradycji i calej literatury15. W efekcie to wszystko
determinuje wartosc tekstu poddawanego badaniu intertekstualnemu
i jego
miejsce wsród powstalego pismiennictwa.
Maly Ksiq,ze odnaleziony

J.-P. Davidts

Kontynuacje basni Saint-Exupery'ego stanowi utwór Maly Ksiq,ze odnaleziony (2000) Jeana-Pierra Davidtsa - kanadyjskiego literata. Przedstawia on
powtórna podróz tytulowego bohatera. Tekst literacki spotkal sie ze sprzecznymi opiniami wsród krytyków literackich. Grzegorz Leszczynski traktuje
dzielo Davidtsa jako trywializacje wymowy archetekstu. Jego zdaniem "nie
ma tu refleksji nad ludzka kondycja, porzadkiem i ladem egzystencji, podstawowymi tresciami nadajacymi sens iyciu" 16.Zupelnie inaczej ocenia utwór
Ewa Sol. Krytyczka zwraca uwage na fakt, ze basn stanowi dalszy ciag Malego Ksiecia Saint-Exuperyego, co jest wyrazem holdu zlozonego francuskiemu pisarzowi, który warunkuje sens istnienia tekstu. Maly Ksiq,ze odnaleziony
wpisuje sie w schemat opowiesci wypracowany przez prototekst, wypelniajac
go problematyka odnoszaca sie do czasów wspólczesnych autorowi. Dzieki
E. Kasperski, Zwiqzki literackie, intertekstualnosc i literatura powszechna, [w:] Teow sytuacji ponowoczesnosci,
pod red. E. Biernacka, Warszawa 1996, s. 96.
15 R. Nycz, Poetyka
intertekstualna:
tradycje i perspektywy,
"Kwartalnik Filozoficzny"
2004, z. 3, s. 19.
16 G. Leszczynski, Glos wolny wolnosc negujqcy,
"Guliwer" 2000, nr 2, s. 55.
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temu zyskuje on walory ksztalcace. W ten sposób Davidts pokazuje, ze idea
Malego Ksiecia jest wciaz zywal? Dostrzezone przez krytyke relacje miedzy
tekstami stanowia punkt wyjscia dla odczytania jako utworu kontynuujacego
archetekst.
Juz przywolane na poczatku motto, bedace koncowym fragmentem Malego
Ksiecia Saint-Exupery'egoI8, wskazuje relacje, jaka zachodzi pomiedzy tekstem

francuskiego pilota i kanadyjskiego pisarza, co mozna traktowac jako presupozycje intertekstualnosci. Niewatpliwie utwór Davidtsa to odpowiedz na slowa zwarte w prototekscie. Podkresla to bezposredni zwrot do nadawcy, który
otwiera Malego Ksiecia odnalezionego. Ma on charakter formuly, która rozpoczyna sie list. Kompozycja fabularna wpisuje sie w schemat nakreslony przez
Saint-Exupery'ego, bedac jednoczesnie jego kontynuacja. Narrator w wyniku niezaleznych od niego okolicznosci znajduje sie w miejscu, w którym nie
ma zadnych ludzi. Jest to niewielka wyspa usytuowana na obszarze Oceanu
Indyjskiego, na co wskazuje przywolywany wczesniej archipelag Andamany.
Tutaj autor listu poznaje malego chlopca, który budzi go ze snu. Dziecko opowiada mu swoim zmartwieniu i odbytych podrózach. Fabule zamyka klamra
kompozycyjna, bowiem narrator ponownie zasypia. Po przebudzeniu zas odkrywa, ze Maly Ksiaze zniknal. Interesujacy wydaje sie cel, jaki sluzy zaadoptowaniu modelu basni francuskiego pisarza. Mozna go upatrywac w podniesieniu wartosci poruszanej problematyki. Prawdopodobne wydaje sie równiez
uwypuklenie w ten sposób fenomenu archetekstu. Z drugiej strony bazowanie
na schemacie moze przybierac znamiona parodii. Za pomocne w wyjasnieniu
tych watpliwosci uznac nalezy przeana.lizowanie przeslania, jakie niesienie
ze soba t~kst Davidtsa.
Bohater utworu kanadyjskiego literata, podobnie jak jego pierwowzór
z francuskiej basni, odwiedza kilka planet. Warto zauwazyc, ze ich ilosc jest
taka sama. Jednakze symbolika cyfry "szesc" nie wnosi nic do znaczenia
calosci tekstu. Powodem opuszczenia swojej planety i rozpoczecia wyprawy w odlegly swiat jest obecnosc tygrysa. Zwierze ucieklo z cyrku i zagraza
bezpieczenstwu Malego Ksiecia, rózy i baranka. Chlopiec poszukujac "lowcy
tygrysów" poznaje róznych ludzi, którzy tworza obraz wspólczesnego swiata. Pierwszym z nich jest Ekolog. Mezczyzna zachowuje sie jak fanatyk, dla
którego najwazniejsza wartosc stanowi natura i prawa nia rzadzace. Przesadnie troszczy sie o zapewnienie dogodnych warunków rozwoju dla mchu, którego na jego planecie jest bardzo duzo. Czlowiek ma dla niego duzo mniejsze
znaczenie. Ekolog moze symbolizowac zatem ludzi, którzy podporzadkowuja
17
18

E. Sol, Chlopiec w zlotym szaliku, "Nowe Ksiazki" 2000, nr 4, s. 55.
Patrz cytat z przypisu 8.
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wokól nich

Na kolejnej planecie Maly Ksiaze poznaje Specjaliste od reklamy. Nowopoznany odkrywa od przed chlopcem funkcjonowanie wspólczesnego marketingu. Opiera sie ono na wzbudzaniu w ludziach potrzeby zakupienia danego
towaru ("Ludzie niekoniecznie kupuja rzeczy potrzebne; kupuja takie, które
wydaja sie im potrzebne"19). Mozna to traktowac jako ostrzezenie przed reklamami, które posluguja sie technikami manipulacyjnymi.
Nastepnie maly podróznik spotyka Statystyka. Jego caly czas wypelnia dokonywanie róznorodnych wyliczen. Na ich podstawie formuluje sie hipotezy dotyczace badanych zjawisk. Niestety cala procedura analizy statystycznej
trwa dosc dlugo, co powoduje, ze jej wyniki sa nie aktualne. Statystyk przypomina Geografa i Latarnika z Malego Ksiecia. Tym samym mozna go utozsamic
z symbolem bezsensownej pracy i uczonosci.
Kolejna planete zamieszkuje Zarzadca. Mezczyzna zajmuje sie kierowaniem powierzonych mu spraw. Niestety wiekszosc swojego czasu poswieca on
na planowanie pracy, co skutkuje jego brakiem dla wykonywania konkretnych
obowiazków. Poza tym dosc trudno skorzystac z uslug Zarzadcy, poniewaz
wymaga to aplikacji wielu formularzy. Wizyta pokazuje, ze wspólczesni ludzie
maja problem z organizacja czasu. Ponadto zwraca ona uwage na nadmierna
biurokracje, która utrudnia zalatwienia róznych spraw.
Nastepnie Maly Ksiaze odwiedza Zielonego. Strzeze on nieustanie swojego
terytorium i niszczy wszystko, co nie jest koloru zielonego. Taka postac to niewatpliwie uosobienie ludzi, którzy nie rozumieja pojecia tolerancji i akceptacji
róznorodnosci. Wszystko, co inne ma dla niech nizsza wartosc. Warto w tym
miejscu przywolac fragment rozmowy chlopca i zielonego:
- Dlaczego zrobiles cos tak okropnego? - wymówil Maly Ksiaze drzacym glosem.
-

Nie mogla byc zielona, sam to powiedziales. Nalezala wiec do czerwonych.
Co za glupota!
Chcesz dac do zrozumienia, ze jest cos wazniejszego niz kolor?
Oczywiscie, chocby czulosc i przyjazn20•

Maly Ksiaze próbuje tutaj przekazac nauke, jaka otrzymal od Lisa - bohatera basni Sainta-Exupery'ego. Wedle niej najwazniejsze w zyciu sa relacje
z drugim czlowiekiem. Jego rozmówca nie przyjmuje jednak tych refleksji. Pozostaje on zamkniety na innosc i pelen uprzedzen do niej.
19
20

J.-P. Davidts, Maly Ksiaze odnaleziony, przel. J. Guze, Warszawa 2000, s. 38.
Ibidem, s. 58.
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Na kolejnej planecie tytulowy bohater utworu Davidtsa spotyka Dziewczynke. Razem biegaja po lace, bawia sie i przytulaja. W pewnym momencie
Maly Ksiaze postanawia opuscic swoja towarzyszke z uwagi na dokonczenie
swojej wyprawy i powrót do Rózy. W calej sytuacji brak zawiazania sie bliskich wiezi pomiedzy bohaterami. To jednak nie przeszkadza wprowadzeniu
dosc podnioslego dialogu pozegnalnego miedzy nimi, który przypomina pozegnanie Malego Ksiecia i Lisa. Tym samym jego wymowa bardziej smieszy
niz sklania do refleksji nad przyjaznia czy miloscia.
Ostatnim punktem podrózy bohatera z utworu Davidtsa jest Ziemia. Maly
Ksiaze ma nadzieje, ze tutaj znajdzie lowce tygrysów. Jego poszukiwania wypelniaja spotkania z kolejnymi istotami, które próbuja przekazac mu jakiejs
prawdy zyciowe. Lew stara sie wyjasnic chlopcu, jaki jest wspólczesny czlowiek:
Czlowiek jest dziwna istota. Dogadza mu tylko to, co potrafi sobie podporzadkowac, równiez swoich bliznich. Chce, zeby wszystko bylo uladzone, poprzedzielane, poszufladkowane, zracjonalizowane. Prawde mówiac, nie umie nad soba panowac. Pozostawiony samemu sobie, zdolny jest do najgorszych wybryków. Kryje sie
za tym duzo pychy. Uwaza siebie za srodek wszechswiata, ale wszechswiat jest tak
wielki, a on tak maly, ze wszechswiat swietnie daj e sobie rade bez niego21•

Jego slowa obnazaja negatywne aspekty czlowieczenstwa. Ludziom zalezy najbardziej na posiadaniu wladzy nad innymi. W tym celu sa stanie zrobic
wiele rzeczy, które niejednokrotnie niosa ze soba wiele przykrych konsekwencji. Maly Ksiaze zauwaza, ze jego swiat znacznie rózni sie od wizji lwa. Na jego
planecie nikt nie jest nikomu podporzadkowany. Zarysowany kontrakt mocno
uwypukla pejoratywny obraz czlowieka. Zastanawia jednak kwestia, czy kazdy
wspólczesny czlowiek jest az tak zly. Taka konstrukcja sprawia, ze przedstawione opinie wydaja sie malo wiarygodne. Kontynuacje tych rozwazan stanowia refleksje Nieznajomego i jego przyjaciól. Traktuja oni opowiesc Malego
Ksiecia jako jakas nauke, której chca sluchac kilkakrotnie. Podejmuja sie nawet interpretacji przedstawionej historii. Tygrys staje sie dla nich symbolem
pierwiastków zla w czlowieku. Jego zycie poza klatka swiadczy o dominacji
nikczemnych zachowan. Róze utozsamiaja z dobra strona czlowieka. Nalezy
zatem zwalczac zlo i faworyzowac dobro. Natomiast baranek oznacza umacnianie hierarchii wartosci i zalet, co pomoze w zwalczaniu tygrysa. Przedstawione spostrzezenia, choc zwierajace bardzo wazne przeslanie, wydaja sie
nadinterpretacja. Utwór w zaden sposób nie wprowadza podstaw do takich
refleksji. W zwiazku z tym epizod cechuje przesadny dydaktyzm i moralizo21

Ibidem, s. 69-70.
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wanie. To zas przyczynia sie do tego, ze nie spelnia on swojej funkcji wychowawczej, a aktywuje ludyczna. Koliduje to równiez z omówionymi wczesniej
spostrzezeniami lwa.
Warto zwrócic jeszcze uwage, ze w utworze pojawiaja sie niestety sporadycznie "zlote mysli': Wyróznia je metaforyka, która pomaga zobrazowac
przekazywane tresci. Oto przyklad jednej z takich refleksji:
Ziarnko piasku czesto zdaje sie urastac do wysokosci góry. Zawile sprawy
sa mniej zawile, niz sie mysli, i potrafia znikac dziwnie, jak zaczarowane, kiedy
rozwiazanie pojawia sie cudem w najmniej oczekiwanej chwili22•

Maly Ksiaze dostrzega, ze w zyciu bardzo czesto traktuje sie pojawiajace sie
problemy jako zbyt powazne niz sa w rzeczywistosci. Czlowiek nawet nie zda.ie sobie sprawy, jak latwo sie z nimi uporac. To pouczenie jednak nie pasuje
do fabuly opowiesci. W jej kontekscie sugeruje ono, ze zagrozenie bezpieczenstwa ze strony tygrysa jest blahostka. Jednakze chlopiec obawia sie o swojego
baranka, którego postanawia zostawic u narratora. To jednak nie rozwiazu.ie calego problemu. Dalszy los Malego Ksiecia i jego zmartwienia pozostaje
nieznany. Wywoluje to dosc pesymistyczny nastrój. Taka konstrukcja moze
sugerowac, ze wartosci, jakie przekazal francuski pisarz zanikly.
Maly Ksiq.ze odnaleziony jest nawiazaniem tematycznym do prototekstu,
czyli Malego Ksiecia. Utwór Davidtsa w zamierzeniu mial kontynuowac fabule z pierwowzoru. Tak naprawde stanowi on jednak niezbyt dopracowane
dostosowanie basni Saint -Exupery'ego do realiów wspólczesnosci. W utworze
pojawia sie wiele madrosci, które jednak nie zawsze wspólgraja z fabula. Skutkiem tego staje sie rozpatrywanie tekstu Davitsa przez pryzmat ludycznosci.
Poza tym przekazywane pouczania traca na wiarygodnosci. Tym samym Maly
Ksiq.ze odnaleziony staje sie parodia archetekstu, co zauwazyl juz Grzegorz
Leszczynski23.
Powrót Mlodego Ksiecia A. G. Roemmers
O zywotnosci basni Saint-Exuperyego swiadczy utwór Alejandra Guillerma Roemmersa Powrót Mlodego Ksiecia (2011), który kontynuuje jej fabule.
Ksiazka zyskala pochlebne opinie wsród krytyków literackich. Dostrzezono
w niej "bogactwo mysli i doswiadczen zyciowych"24, które pomaga odkryc tytulowy bohater. Stawia on liczne pytania i watpliwosci. Interesuje go rozrózIbidem, s. 76.
G. Leszczynski, Glos wolny wolnosc negujacy, "Guliwer" 2000, nr 2, s. 55.
24 A. Kaminski, Powrót Mlodego Ksiecia, http://planetakobiet.com.pl/artykul-3158
-powrotmlodegoksiecia.htm (dostep 27 grudnia 2013 roku).
22
23
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niania dobra i zla, przebaczanie czy doswiadczanie emocji smutku i radosci.
Podkresla sie, ze utwór Roemmersa skierowany jest do nastoletniego odbiorcy i czytelnika doroslego. Przypomina on o prawdach zawartych w Malym
Ksieciu, o których nie zawsze sie dzis pamieta25• Sam tytul wskazuje na jakis
zwiazek z tekstem Saint-Exuperyego. "Powrót" moze sugerowac uzupelnienie
fabularne opowiesci. Uwage zwraca wyraz okreslajacy Ksiecia, jakim jest przymiotnik "Mlody': Wyraz wskazuje na wiek bohatera, który kojarzyc mozna
z okresem adolescencji. To wszystko uzupelniaja informacje o genezie utworu, jakie zawarto we wstepie. Autor stwierdza w nim, ze basn francuskiego
pilota zrobila na nim duze wrazenie. Niejednokrotnie zastanawial sie on, jak
wygladalaby egzystencja Malego Ksiecia wsród dzisiejszych ludzi. Te rozwazania staly sie punktem wyjscia do powstania powiesci.
Powrót Mlodego Ksiecia wykorzystuje elementy modelu fabularnego z tekstu Saint-Exupery'ego. Na samym poczatku narrator powiesci spotyka nastolatka. Jest to dosc nietypowe spotkanie. Jadacy autostrada mezczyzna dostrzega spiacego na poboczu czlowieka, który ubrany jest w ksiazecy strój. Zabiera
go do swojego samochodu. Po przebudzeniu sie mlodzienca narrator rozpoczyna z nim rozmawiac. Ich konwersacje wypelniaja wiekszosc powiesci. Towarzysza im róznego rodzaju zdarzenia, które maja charakter symboliczny.
Powiesc zamyka rozstanie sie narratora z Mlodym Ksieciem, który zostaje
na Ziemi i nie wspomina juz o powrocie na swoja planete. Niezwykle wazne wydaja sie rozmowy prowadzone przez narratora i jego nowopoznanego
towarzysza. Zawieraja one bardzo cenna nauke o czlowieku, jego egzystencji
i relacji z innymi. Niewatpliwie kazdy staje przed róznymi problemami, które
musi rozwiazac. Czasami zdarza sie, ze niektórzy ludzie nie chca stawic im
czola, odsuwajac je od siebie. Jest to jednak prowizoryczny sposób dzialania:
Dopóki odkladasz rozprawienie sie z jakas przeszkoda, twoje trudnosci beda
stawac sie coraz wieksze, a ty sam coraz mniejszy. Innymi slowy, im dluzej ciagniesz
za soba jakis problem, tym ciezszy sie on staje26•

Takie postepowanie prowadzi do komplikowania sie sytuacji, co powoduje,
ze problem staje sie bardziej powazny. To utrudnia czlowiekowi bycie szczesliwym i normalne funkcjonowanie. Zatem wszelkie przeszkody powinno sie
pokonywac od razu, jak tylko sie pojawia. Wówczas nie wywolaja one zaklócen w egzystencji. Te refleksje przypominaja Mlodemu Ksieciu Pijaka spotkanego na jednej planet w trakcie podrózy w Malym Ksieciu. Jego problemem
25 M. Knappe, To spotkanie z Ksieciem przeznaczone jest dla mlodziezy, http://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,
1087d7f-powrot_mlodego_ksiecia.html
(dostep 27 grudnia
2013 roku).
26 A. G. Roemmers, Powrót Mlodego Ksiecia, przel. A. Walulik, Warszawa 2011, s. 22.
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bylo poczucie winy, z którym nie potraii sobie poradzic. Jedynym sposobem
uporania sie z ta sytuacja powinno byc przyjecie odpowiedzialnosci za nia.
Pozwoliloby to na likwidacje klopotu i jego negatywnych konsekwencji.
Istotny dylemat czlowieka stanowi kwestia: byc czy miec? Dla jednych liczy
sie wnetrze, a dla drugich zas - posiadane materialne rzeczy. Na ten problem
zwracal uwage w swojej ksiazce Eric Fromm27. Filozof podkreslil, ze tylko egzystencja ukierunkowana na "bycie" pozwala osiagnac szczescie. Jednakze nie
jest to zbyt czesto wybierana postawa. Narrator z powiesci Roemmersa stara
sie wyjasnic, dlaczego dla wspólczesnego czlowieka wazniejsze staje sie posiadanie:
Mysl, ze szczescie kryje sie w posiadaniu czegos, to wygodne oszustwo wobec
samego siebie. Skoro chodzi o posiadanie, a nie o bycie, nasze poszukiwania zaczynaja koncentrowac sie na rzeczach zewnetrznych, dzieki czemu nie musimy zagladac do swojego wnetrza28•

Nastawienie na "miec" wydaje sie latwiejsze od alternatywnej postawy.
Istotna staje sie w tym przypadku wylacznie sfera zewnetrzna. Ludzie gromadza wiele dóbr, które maja swiadczyc o ich pozycji i wartosci. Zupelnie przestaja troszczyc sie o swoje zachowanie czy relacje z innymi ludzmi. To powoduje, ze traca najblizszych, a w ich miejscu pojawia sie grono klakierów, które
towarzyszy czlowiekowi dopóki ma on bogactwo. W momencie utraty odsuwa sie ono i zostawia go samego. Zatem postawa "miec" nie prowadzi do osiagniecia radosci. Warto tutaj zauwazyc, ze przedstawione spostrzezenia mozna
odbierac jako intertekstualnosc fakultatywna przywolujaca przekazany przez
Lisa sekrtet, wedle którego "to co najwazniejsze skrywa sie przed wzrokiem"29.
Wazniejsze jest wnetrze czlowieka niz to, co on posiada.
Z tym wszystkim wiaze sie budowanie relacji miedzyludzkich. Nie jest
to wcale prosta czynnosc. Kazdy czlowiek jest bowiem inny i inaczej patrzy
na otaczajaca rzeczywistosc. Stanowi to niekiedy powazny problem w komunikowaniu sie i tworzeniu wiezi. Powrót Mlodego Ksiecia przynosi tutaj pewna rade:
Jesli zachowasz pewnosc siebie i zaufasz wartosciom, które wyznajesz, w koncu
cie zaakceptuja, chocby po to, by mogli sie chwalic, ze maja wsród swoich znajomych kogos tak oryginalnego jak ty [.. ;] najwazniejsze, zebys nie usilowal dopasowac sie do cudzych gustów i nie przestal byc soba30.
27
28
29
30

E. Fromm, Miec czy byc, Poznan 2012.
A. G. Roemmers, Powrót Mlodego Ksiecia, przel. A. Walulik, Warszawa 2011, s. 66.
A. de Saint-Exupery, Maly Ksiqze, przel. E. Lozinska-Malkiewicz, Torun 2005, s. 62.
A. G. Roemmers, Powrót Mlodego Ksiecia, przel. A. Walulik, Warszawa 2011,
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Przytoczone slowa narrator skierowal do mlodzienca, kiedy ten zostal
wysmiany przez dzieci. Przyczyna tego byl dosc ekscentryczny strój Mlodego Ksiecia, który zupelnie nie pasowal do wspólczesnych trendów w modzie.
To zdarzenie mozna potraktowac jako symbol braku akceptacji dla indywidualnosci. Pokonanie tej trudnosci wymaga wewnetrznej sily, która pomoze
zachowac wlasne "ja".Nie powinno sie podporzadkowywac zdaniu drugiego
czlowieka, jesli nie jest ono zgodne z reprezentowanym stanowiskiem. Sugeruje sie tutaj przyjecie asertywnej postawy, która pozwoli na zachowanie wlasnej tozsamosci.
Tematem konwersacji kierowcy i Mlodego Ksiecia jest takze przebaczenie.
Wydawac by sie moglo, ze polega to na powiedzeniu "przepraszam". Takie
rozumowanie jest bledem. Prawdziwe przebaczenie, warunkujace doznanie
szczescia, wymaga innego podejscia:
Zdobedziesz szczescie, jesli nauczysz sie kochac i wybaczac, bo wtedy ty równiez bedziesz kochany i znajdziesz przebaczenie. Nie mozesz wybaczac, nie kochajac, bo twoje przebaczenie nigdy nie bedzie wieksze od twojej milosci. I w koncu:
nie mozna kochac i wybaczac innym, nie potrafiac najpierw kochac i wybaczac
sobie31•

Wybaczenie drugiemu czlowiekowi musi wynikac z milosci, jaka sie go obdarowuje. Jednakze najpierw trzeba nauczyc sie kochac i wybaczac samemu
sobie. To bardzo wazne umiejetnosci w kontaktach z innymi ludzmi. Rozumienie popelnianych bledów przez siebie ulatwia zrozumienie przewinien innych. Wówczas duzo latwiej zaakceptowac doswiadczone przykrosci. Nalezy
jednak podkreslic, ze osoba popelniajaca blad nie powinna pozostawac bierna. Jej milosc i szczery zal ulatwia uzyskanie przebaczenia i powrót do wczesniejszych relacji. W tym kontekscie warto omówic, czym jest kochanie kogos.
Roemmers wyjasnia to w bardzo prosty sposób:
Naprawde kochasz kogos wtedy, kiedy stawiasz jego szczescie ponad wlasnym.
Prawdziwa milosc jest niepowstrzymana i swobodna. Nie usiluje zaspokajac wlasnych potrzeb, ale skupia sie na drugiej osobie32•

Niewatpliwie kojarzy sie to z biblijnym przykazaniem milosci. Glosi ono,
aby kochac drugiego czlowieka tak jak siebie samego. Narrator powiesci stawia wieksze wymagania okazywaniu milosci. Jego zdaniem kocha sie te osobe, której dobro jest wazniejsze od wlasnego. Ludzkie zycie wypelniaja rózne
wybory. Trzeba nieustannie wybierac kogos lub cos sposród innych. Zdanie
31
32

Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 98.
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to wydaje sie trudne. Czasami ludzie staraja sie nie podejmowac zadnej decyzji, próbujac wykorzystywac wszystkie rozwiazania, a nie jedno z nich. Takie
dzialanie wywoluje jedynie komplikacje. Trzeba pamietac, ze:
[... ] kazdy wybór pociaga za soba rezygnacj e z czegos innego. W szelka zmiana oznacza, ze pozostawiamy cos za soba: to jedyny sposób, by rozwijac sie i isc
do przodu33•

Nieodzowna cecha wyboru jest rezygnacja. Implikuje to zatem pouczenie,
ze nie mozna miec wszystkiego. Odsuwanie decyzji blokuje rozwój czlowieka,
?owodujac pozorne poczucie szczescia. Zatem aby nie przyczyniac sie do powstawania problemów nalezy nauczyc sie wybierania.
Omówionym tutaj wskazówkom, jak nalezy wlasciwie zyc, wtóruja wplecione w fabule powiesci zdarzenia. Na poczatku wspólnej podrózy narratora
z poznanym mlodziencem nastepuje wypadek, w wyniku którego ginie pies.
:\Hody Ksiaze z ogromna troska zajmuje sie umierajacym zwierzeciem. Natomiast kierowca pojazdu zajmuje sie swoim wgietym zderzakiem. Cala sytuacja
pokazuje, ze dla niektórych wazniejsza wydaje sie wspomina wczesniej postawa "byc", a dla innych - "miec". Co ciekawe okazuje sie, ze ta pierwsza wlasciwa jest dziecku. Pozostaje ono uwrazliwione na cierpienie i nie pozostaje mu
obojetne. Widzac to, narrator potepia swoja egoistyczna postawe. Jego reakcja
swiadczy o tym, ze zrozumial, co jest w zyciu wazniejsze.
Kolejnym istotnym zdarzeniem jest rozmowa Mlodego Ksiecia z ojcem
dzieci, którym podarowal szczeniaka. Poczatkowo byl on przekonany, ze rodzina porzucila zwierze w lesie. W trakcie konwersacji okazalo sie, ze pies
uciekl. Nastolatek uwierzyl mezczyznie i raz jeszcze przekazal kuwasza dzieciom. Narrator natomiast caly czas pozostawal przekonany o swojej hipotezie. Zaskoczylo go zachowanie Mlodego Ksiecia, którego nie mógl zrozumiec.
To wszystko pokazuje, jak czesto czlowiek pozostaje zamkniety na inne zdania, wierny stereotypom. Wydaje mu sie, ze jego stanowisko jest sluszne i nie
dopuszcza do siebie, ze móglby sie mylic. Takim ludziom ciezko funkcjonuje
sie z innymi. Rozwiazanie tego problemu stanowi otwarcie sie na bliznich i ich
akceptacje·
Na uwage zasluguje jeszcze jedna z koncowych scen. Mlody Ksiaze prosi
narratora, aby dal pieniadze zebrakowi. Nastepnie postanawia sie sam nim
zajac. W ten sposób pokazuje, ze drugi czlowiek jest dla niego bardzo wazny. Nie przeszkadza w tym ani poczucie wstydu ani obrzydzenie. Zdarzenie
ma podkreslic, ze kazdy czlowiek potrzebujacy zasluguje na okazanie mu po-
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mocy. Zwraca sie tutaj równiez uwage na zbyt pochopne ocenianie ludzi. Niejednokrotnie przypisuje sie im wiele róznych cech, nie majac do tego podstaw.
Mlody Ksiaze nie przekreslil spotkanego zebraka. Poswiecajac mu czas dowiedzial sie, ze mezczyzna jest chory i postanowil nie stanowic swoja obecnoscia
problemu bliskim. Zatem nie zaslugiwal na negatywne oceny, choc jego wizerunek budzil niechec. Przekazywane przez powiesc Roemmersa pouczenia
wpisuja sie w zalecenia, jakie formuluje chrzescijanstwo. Wielokrotnie mówi
sie w niej o milosci do drugiego czlowieka, czyli okazywaniu mu milosierdzia.
To staje podstawa do wprowadzenia koncepcji Boga "jako kochajacej sily, która podtrzymuje przy zyciu nas wszystkich i caly wszechswiat"34. Wedle niej
Stwórca jest w kazdym czlowieku i objawia sie poprzez dobre uczynki na rzecz
innych ludzi. Kluczowa role odgrywa tutaj wnetrze kazdej istoty. Im bardziej
jest ono bogate, tym wiecej potrafi ofiarowac na zewnatrz. Takie spostrzezenia
podkreslaja wyzszosc postawy "byc" nad "miec".
Powrót Mlodego Ksiecia to powiesc, która wypelniaja filozoficzne rozwazania o wspólczesnym czlowieku i swiecie. Stanowi cenne nawiazanie tematyczne do basni Saint -Exupery'ego. Uzupelnia i przypomina o prawdach, jakie
przekazano w prototekscie. Jednakze nie robi tego w sposób basniowy, wlasciwy mlodocianemu odbiorcy. Odbiór tekstu wymaga pewnego zasobu wiedzy,
przez co jego adresatem powinien byc nastoletni albo dorosly czytelnik.

Literary references to The Little Prince by Antoine de Saint-Exuperylook intertextual
Summary
Article was devoted to the literary fairy tale appealed to Antoine de Saint- Exupery. Opens to the characteristics of the phenomenon of French song writer.
Then deals with the intermediality as the direction of literary studies. The rest of
the work includes the analysis of the two traeks that correspond with the text of
Saint- Exupery. They paid attention to the use of the model feature and its modification, actuated issues, which allowed the determination of intertextuality that
occurs between the texts and prototekst.
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