
Катарина Латиновић, III-3 
ОШ „Веселин Маслеша“ 

�

 
 
 

         Књигу „Мали Принц“ добила сам на поклон од тетке за Ускрс, пре две године. 
Почела сам да је читам, али сам убрзо одустала пошто ме тада није привукла као на 
Ускрс ове године, када сам је прочитала у једном даху. Књига је невероватна, како 
из угла детета, тако и из угла одраслих. По мом мишљењу  свако је може доживети 
на основу свог искуства. Моји родитељи на свој начин, моји другари на други, а ја 
на сасвим другачији начин, што ову књигу чини ЧАРОБНОМ! 
        Ликови које ћете  сусрести у књизи су: краљ, уображенко, пијанац, пословни 
човек, фењерџија, географ и четри лика која су највише значила Малом Принцу: 
пилот, лисица, ружа и змија.  
        Пилот нас води кроз целу причу. Он је одрастао човек који се, за осам дана 
колико је провео са Малим Принцом,  присећа свог детињства и закључује да свака 
одрасла особа увек у себи треба да сачува то мало дете. Он, као и Мали Принц, 
види у одраслим особама лоше особине (нељубазност и некреативност). Цео свој 
живот,  након њиховог растанка, проводи у потрази за Малим Принцом. Сви 
ликови које Мали Принц упознаје на различитим планетама (уображенко, пијанац, 
пословни човек...) имају особине одраслих људи са свим манама и врлинама, па 
Мали Принц након обиласка и посете свакој од планета изговара речницу: 
„Одрасли су несумњиво веома необични“. 
        Мали Принц  је споља мален, нежан и осетљив, али је изнутра јачи од 
одраслих особа  (што ћете имати прилику да прочитате када га је пилот носио кроз 
пустињу). Његова  ружа је лепа, размажена, осетљива и њу је чувао под стакленим 
звоном. Она је његова најбоља пријатељица. На другој планети је угледао цео врт 
ружа, па је тада помислио да његова ружа ни по чему није посебна али је, ипак, 
схватио да јесте тек када упозна лисицу. Лисица, кроз лекцију припитомљавања и 
објашњења да „Само срцем добро видимо.Суштина је очима невидљива“ и „Ти си 
заувек одговоран за оно што си припитомио“, поручује да је свако одоговоран за 
своју ружу... Из многих прича знамо да је лисица лукава и опасна , али у овој књизи 
је приказана као паметна, нежна и рањива и постаје његова најбоља другарица.  
        Мали Принц ће кроз своје путовање показати које су особине код људи битне, 
а то су: љубав, пријатељство, брига и пажња за своје вољене. Када на својој 
планети чупа дрво баобаб, не дозвољавајући да превише порасте јер ће тада 
престати да личи на руже, писац нам поручује да када неко нешто лоше ради то 
треба одмах прекинути јер касније може бити касно. 
        Драги моји основци, средњошколци, студенти, маме, тате у било ком узрасту 
да прочитате „Малог Принца“ стално ћете јој се враћати. Неке ствари које тренутно 
не можете да разумете боље ћете разумети следеће године или касније. Оно што 
знам, а схватићете и ви након читања ове књиге, то је да је најважнија љубав, 
пријатељство и помоћи другима. Чувајте своје вољене под стакленим звоном, а  и ја 
ћу своје! 
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