
Mały Książę w drodze

HOMO VIATOR
O P R ACOWA NI E :  PAWE Ł W Y S Z KOWS KI  

O L S Z T Y N 2 0 1 8



PA – RA –BO – LA

krótkie opowiadanie moralno-dydaktyczne; przypowieść

źródło: słownik języka polskiego



WARTOŚĆ I – DOM RODZINNY



PA-
Mały Książę PA-mięta o swoim domu 

pielęgnuje dom, „czyści”, troszczy się

ma świadomość zagrożeń

w przestrzeni domu nie wszystkie elementy ze sobą współgrają



podpowiedzi metodyczne

lekcja z analizą asteroidy B – 612 (planety Małego Księcia):

1. symbolika elementów świata z planetki – baobab (zagrożenie), los nasion 
(odwołanie się do biblijnej przypowieści o szewcy), wulkany („czyszczone” stają 
się nawet pożyteczne)

2. „dom” nigdy nie jest jednowymiarowy – wymaga ogromnej troski ze strony 
wszystkich go zamieszkujących

3. asteroida B-612 reprezentuje dom „klasyczny”, z jego cieniem i blaskiem,                         
z radościami i smutkami, szczęściem i niepokojem, radością i bólem



WARTOŚĆ II - PRAWDA



RA-
Mały Książę uczy się RA - cjonalizmu

obserwuje innych, rozumuje, wyciąga wnioski

zgadza się na doświadczenia, bo chce zrozumieć świat i ludzi

nie rezygnuje, aż nie zbierze wystarczającej porcji informacji



podpowiedzi metodyczne

lekcja z analizą odwiedzanych „planet”:

1. Mały Książę zdecydował się odejść. Wyrusza w „podróż”. Dlaczego podejmuje taką decyzję? 
Czego nie wie, a czego chciałby się dowiedzieć? W ogóle dlaczego ludzie „podróżują”? Podróże 
kształcą…

2. analiza 6 studiów przypadku (Król, Próżny, Pijak, Bankier, Latarnik, Geograf/Podróżnik)

3. każdy mieszkaniec odwiedzanej planety reprezentuje inny model życia – pytania zatem: co jest 
prawdą? Który z mieszkańców jest prawdziwy? A jeżeli wszyscy, to taki jest świat?

4. ocena postawy mieszkańców w odwróconej sytuacji prowokacyjnej: za co pochwalę, a za co 
zganię spotkanego mieszkańca? (w każdym koniecznie znaleźć 1 zaletę, a po niej – 1 wadę)



WARTOŚĆ III - PRZYJAŹŃ



BO-
Mały Książę rozumie znaczenie koloru zBOża

„zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie”

„jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować"

”będę kochać szum wiatru w zbożu”



podpowiedzi metodyczne - uwaga! 
lekcja z tekstem literackim – cały rozdział 21 „Małego Księcia”:

Metodologia studium przypadku:

1. identyfikacja problemu

2. charakterystyka problemu 

3. prognoza

4. propozycja rozwiązania

5. wdrożenie działań

6. przewidywane efekty



WARTOŚĆ IV - MIŁOŚĆ



LA-
Mały Książę rozumie, dLAczego kocha…

„ponieważ ją podlewałem”

„ponieważ ją osłaniałem”

„ponieważ jest moją różą”



podpowiedzi metodyczne
lekcja tekstem literackim - rozdziały: 7, 8, 9 oraz konkluzja – na finał fragment rozdziału 21 

1. rozdział 8 jest metaforą miłości i związanych z nią stanów uczuciowych; w związku z tym można zestawić zdarzenia 
na zasadzie: akcja – reakcja, np.

„krzak róży wykiełkował z ziarna przyniesionego nie wiadomo skąd” - „Mały Książę z uwagą śledził ten pęd”

„krzak przestał rosnąć i zaczął formować się kwiat” – „Mały Książę śledził pojawienie się olbrzymiego pąka”

„aż pewnego poranka ukazała się” – „Mały Książę nie mógł powstrzymać słów zachwytu”

„czy byłby pan łaskaw pomyśleć o mnie?” – „Mały Książę poszedł po konewkę i podał jej świeżą wodę”

„u pana jest bardzo zimno. Złe tu są urządzenia” – „Nie powinienem jej słuchać, nigdy nie trzeba słuchać kwiatów” 

2. to kolejne studium przypadku:

- skąd pojawiła się?

- jak zachowywała się przed rozkwitnięciem?

- jak zachowywała się po zakwitnięciu? O czym to świadczy?

- jaką decyzję podejmuje Mały Książę?

- jak podróże wpłynęły na dojrzałość uczuć Małego Księcia?



KONKLUZJA
1. 4 jednostki tematyczne (niekoniecznie 4 lekcje), wyznaczone po kolei jedną sylabą, 
wskazują, jak wiele treści ukrytych jest w „Małym Księciu” i jedna sylaba, bez zestawienia 
wyraz w całość, nic nie znaczy, a wręcz jest pusta i bez znaczenia.

2. Dopiero połączenie sylab odkrywa pojęcie PA-RA-BO-LA, co uzmysławia, że właściwe i 
mądre odczytanie lektury jest możliwe tylko po złożeniu wszystkich „klocków znaczeniowych”. 
Tu wszystkie elementy są ważne!

3. Wyjaśniam, czym jest parabola/przypowieść, wykazując JEJ OGROMNĄ SIŁĘ 
AKSJOLOGICZNĄ! Wracam też do motywu „homo viator” – człowiek wędrujący, topos losu 
człowieka w drodze, tułaczce, wędrówce przez życie…

4. „Mały Książę” nie jest o jakichś planetkach i o jakimś dziwnym małym człowieczku (może 
chłopczyku), który „nie spada z planety, mimo że jest do góry nogami”.

5. Czego dowiedziałem się o sobie, po omówieniu „Małego Księcia”?




