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PRATARMĖ

Y ra daug tyrimų, pabrėžiančių kūrinio prasmę tarp 

eilučių. Noras iššifruoti tam tikrus simbolius ar 

paslėptą išmintį, kurių akivaizdžiai gausu Antuano de Sent 

Egziuperi knygoje, yra prasmingas, nes tekstą galima per-

skaityti ir kitaip.

O aš noriu skirti dėmesį pačiam mažajam princui, jo 

žodžiams, dvejonėms, ieškojimams, vertybėms, svajonėms 

bei sumanymams.

Svarbiausia tekste – tai, ką norime jame rasti, o ne tai, 

koks jis.

Mažasis princas įkūnija kitokį, mums kartais neįprastą 

požiūrį į gyvenimą.

Noriu susitapatinti ne tiek su autoriumi, kiek su veikėju, 

kad galėčiau iššifruoti jo gyvenimo motyvus ir paskatas, 

kad atskleisčiau, kuo šis žmogutis, šis magas, visus mus, ne-

paisant amžiaus, kultūros ar kalbos, vienu ar kitu momentu 

sujaudino, palietė, sužavėjo, pakerėjo ir paskatino svajoti.



Galiausiai, po ilgo laiko dar kartą perskaitęs knygą, 

nuoširdžiai priėmiau jos mintis. Belieka tik pritaikyti savo 

gyvenime, tai siūlau padaryti ir jums.

Kas mus visus sieja su šiuo mažuoju princu, kurį kartais 

esame linkę užmiršti?



PRIEŠ PRADĖDAMI SKAITYTI ŠĮ KŪRINĮ...

Č ia užrašykite visus savo vaikystės norus ir troš-

kimus... Viską, apie ką svajojote, įsivaizduodami 

savo ateitį.

Nemeluodami, neslėpdami paties nuoširdžiausio savo 

noro, prisiminkite, ko labiausiai troškote vakar.

Net jei šiandien 

tai atrodo beprotiška!





ANT DEBESIES

„Visi suaugusieji 

iš pradžių buvo vaikai, 

tačiau vos keli 

tai prisimena.“
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K ada pirmą kartą perskaičiau Mažąjį princą? Ne-

beprisimenu.

Kaip ir visi, žinojau, kad esu jį skaitęs... Bet ką laikui 

bėgant išsaugojau atminty? Kada pirmą kartą supratau, ką 

jis man iš tiesų norėjo pasakyti? Ir vėlgi, kas iš to suprati-

mo išliko iki šiol?

Pirmas kartas. Žinoma, pirmas kartas, be abejonių.

Prieš man užaugant. Prieš subręstant. Prieš abiem ko-

jom įžengiant į suaugusiųjų pasaulį – tą, kurį man tada 

įsiūlė ir pardavė kaip realų.

Aišku, pirmas kartas... dar prieš viską pamirštant.

„Kartą gyveno mažasis princas...“ Net jei Antuanas de 

Sent Egziuperi niekada nenorėjo taip pradėti šios knygos. 

Šiandien, pridėdami žodžius „kartą gyveno“, grąžiname jai 

dalį magijos, dalį svajonės, kurią visi turėjome būdami vai-

kais. Ir vis dar tikime, kad magija egzistuoja. Tikrai.

Mažasis princas – kur kas daugiau nei knyga. Be sė-

kmės visame pasaulyje – knyga išversta į 300 kalbų ir 

tarmių – joje yra dar kai kas, maža mūsų vaikystės dalis. 
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Dalis, kurią bėgant metams stumiame į vis tolimesnį savo 

gyvenimo kampelį, kad vos atsiradus galimybei plačiais 

žingsniais eitume suaugusiųjų keliu.

Keliu, kuriuo reikia eiti norint tapti suaugusiu ir nuo 

kurio augant darosi vis sunkiau atitolti.

Iš pradžių, kai vaikystėje pradėjome žengti šiuo keliu, 

šalia jo plytėjo laukai, skraidė paukščiai, augo medžiai ir 

gėlės. Vėliau, einant tolyn, jau vyresnio amžiaus, kelio pa-

kraščiuose atsirasdavo nedidelių atitvarų, dar toliau nusi-

driekė kelios amžinai žaliuojančios gyvatvorės. 

Tačiau eiti suaugusiųjų keliu privalėjome, juo neįmano-

ma sugrįžti, iš jo neįmanoma pasitraukti, neįmanoma bet 

kuriuo metu pasukti atgal. 

Reikia eiti tolyn, į priekį.

Vėliau prie bortelių kelio pakraščiuose ėmė žaliuoti 

gyvatvorės ir iškilo daugiau užtvarų; paskui akmuo ant 

akmens pradėtos mūryti pirmosios sienos, apaugančios 

gebenėmis, dar vėliau plyta po plytos besistiebiančios vis 

aukščiau ir aukščiau.

Sienos tokios aukštos, jog saulei jau sunku pakilti tiek, 

kad galėtų mus apšviesti, sušildyti. Kartu su aukštesnė-

mis sienomis driekėsi vis ilgesni šešėliai, krentantys ant 
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fasadų. Neturėdami kito pasirinkimo, kuo labiau suau-

gome, tuo labiau tolome nuo vaikystės pasaulio pasakų ir 

magijos. 

Tada viskas tapo apibrėžta, apskaičiuota, dekartiška, 

logiška, realu, konkretu, apčiuopiama, įrodoma... Viskas 

privalėjo įgauti prasmę ant šachmatų lentos, kad tilptų, 

užpildytų ir judėtų jos langeliais.

Suaugus pagrindiniu naratyvu tapo tvirtas ir nuolat 

kartojamas šv. Tomo požiūris: „Aš tikiu tik tuo, ką matau.“

Magijos nebeliko.

Tai visiška priešingybė Mažojo princo pasauliui, tam, 

kuo gyvenome vaikystėje, kurdami istorijas, įsivaizduoja-

mus pasaulius, pabaisas, dievybes, karalius, karalienes, už-

kariaujamus žemynus, kad mūsų vaikiška visata kiekvieną 

dieną gražėtų, kad taptų stulbinama, didesnė, kad labiau 

atsispindėtų mūsų akyse.

Mažasis princas dar ir šiandien visiems išlieka vaikystės 

dienų pėdsaku, gilia tiesa, pažinota prieš daugelį metų.

Knygą Mažasis princas galima skaityti ir skaityti iš nau-

jo – tarsi filosofinį akmenį, galintį kalbėtis su vakarykščiu 

vaiku.



Šis filosofinis akmuo gali, jei noriu, naujai pakeisti po-

žiūrį į pasaulį, į gyvenimą. Magiškasis akmuo taip veikia 

dvasią, kad aukštos pilkos sienos, kurios suaugusiųjų kelio 

pakraščiuose vis siaurėja, virsta permatomais aukso siūlų 

nėriniais, kurių spiraliniame rašte atsispindi jo šviesa ir 

karštis, šildantys tą gyvenimo kelią visus likusius metus.

Kaip aukso nereikia užrakinti skrynioje, kur jis praras-

tų blizgesį, o panaudoti taip, kad atneštų naudos, taip ir 

Mažojo princo nė vienas mūsų neturėtume užmiršti.

Ar galime vėl pažadinti vaiką, vis dar glūdintį kiekvie-

name mūsų?

Jei taip, kaip tai padaryti?

O jei mažasis princas jums atvertų savo kelionės užra-

šus... kad grįžtumėte į kelią ir vėl atrastumėte tą vaikišką 

žvilgsnį į kartais išprotėjusį pasaulį?



IR MANO MAŽASIS PRINCAS TARĖ:

„Reikia būti 

dideliu egoistu, 

kad sugebėtum likti vaiku... 

ar paprasčiausiai 

save mylėti.“





KITAIP PAŽVELGTI Į PASAULĮ?

KAIP MAŽASIS PRINCAS

„Žemė – ne šiaip planeta!“
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K ai buvau dar visai mažas ir tarp dviejų apsišau-

dymų kaštonais mano gimtojo miestelio Benosto 

rotušės aikštėje kunigas varydavo mus į katekizmo pamoką 

parapijoje, aš, kaip kiekvienas vaikas, užduodavau sau tūks-

tantį klausimų. 

Vienas jų man ypač nedavė ramybės. 

Kartą, kai n-tąjį kartą peržvelgus Senojo ir Naujojo Tes-

tamento draudimus ir pranašystes pamoka baigėsi, visi mano 

draugai išbėgo pratęsti mūšį. Apsimesdamas, kad renku savo 

daiktus, prieš išeidamas atsisukau į kunigą ir paklausiau: „Jei 

Dievas viską sukūrė, jis sukūrė visą pasaulį?“

„Taip“, – atsakė kunigas.

„Ir visą visatą?“

„Taip“, – atsakė kunigas.

„Bet... Už visatos... Kas yra už jos?“, – paklausiau.

Jis sudvejojo ir nutilo. 

Dar ir šiandien niekas man negali atsakyti į šį klausimą.

Gyventi ir mąstyti kaip mažasis princas – tai visų pirma pa-

keisti savo požiūrį į pasaulį, į žmones, į mus supančius dalykus.
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Gyventi ir mąstyti kaip mažasis princas – tai susitaikyti 

su tuo, kad viskas, ko išmokome augdami, galbūt yra klai-

dinga ar bent jau tik pusiau tiesa.

Visi mes, žmonės, klaidingai tikime, kad bėgant me-

tams vienodai bręstame kiek fiziškai, tiek ir dvasiškai. 

Toks tikėjimas pagrįstas, jei kalbėtume apie žmonių 

sukurtas ir išvystytas sąvokas bei sukauptas žinias, tačiau 

kalbant apie pasaulio kaip visumos supratimą – toks po-

žiūris yra klaidingas.

Iš tiesų šį subtilų, įgimtą suvokimą augdami kartais iš 

dalies, o kartais visiškai prarandame.

Su kiekvienu užaugtu centimetru galvojame, kad artė-

jame prie žinių aukštybių, išminties dangaus ir žvaigždžių, 

nors iš tiesų, negalėdami jų pasiekti, tik tolstame nuo Že-

mės.

Be kitų žinučių, Mažasis princas mums siunčia ir šią: 

žinioms ir išminčiai, kurias manome įgaunantys augdami, 

nepavyksta užpildyti ir pakeisti reto grožio magijos – vai-

kiško pasaulio pajutimo, kurio netenkame dabartyje.

Kaip ir knygos Mažasis princas herojus, daugelis vaikų 

mato tik gera ar bloga, juoda ar balta, juoką ar ašaras... O 

vėliau viskas virsta abejonėmis, sumišimu ir kompromisais.



Skaitykite likusius  

204 iš 224 puslapių,  

įsigiję šią knygą




