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Antoine Marie de Saint-Exupery 1900eko ekainaren 29an jaio zen, eta 

Mediterraneoan hil egin zen, Marsellatik hurbil. Lyonen jaio zen, Frantzian. Bere 

aitak, Jean de Saint-Exupéry seguruetan lan egiten zuen eta bere ama, Marie 

de Fronscolombe oso pertsona sentikorra eta kulturaduna zen. Lau anai-arreba 

zituen eta Antoinek 4 urte zituela, bere  aita hil egin zen. Honek eragin zuen 

bere familia Le Mansera etxez aldatzea, 1909. urtean. Haren izebaren 

gazteluan geratu ziren bizitzen Saint-Maurice-de-Remens herrian. 

Villefrancheko ikastetxean ikasi zuen, eta geroago Suitzara joan egin zen 

Frinburgoko marianista eskolan ikasteko 1915etik 1917ra. Geroago, Ontzigintza 

eskolan sartzeko kontrola ez zuen gainditu eta Arte Ederretako eskolan hasi 

zen, Arkitektura ikasten.  

 

1921. urtean soldadutza hasi zuen eta hegazkinekin kontaktua hartzen hasi 

zen, eta bere helburua zen, Estrasburgoko pilotua izatea. Denbora tarte 

honetan, Louise de Vilmorinekin harreman bat izan zuen. Bere helburua bete 

zuen, eta pilotua izateko titulua atera zuenean, Louisekin amaitu zuen, berak ez 

zuelako ondo ikusten Antoine pilotua izatearen ideia.  

 

1922. eta 1926. Urteen artean, lan asko izan zituen, adreilu fabrika baten 

ikuskatzaile bezala edo Saurer kamioien ordezkaria. 1926an, Sharako aireko 

estazioan izan zen buruzagi, urte horretan idatzi zuen bere lehen titulu literarioa  

L'Aviateur  eta han haren lehenengo nobela idatzi zuen, Courrier-Sud, 1928-

1929an. 1931ko apirilean Consuelo Carrillo idazlearekin ezkondu zen, eta Vole 

de nuit argitaratu zuen. Nobela horrek atera zuen anonimatotik bere talentua 

eta Premio Femina saria lortu zuen. Consueloren harremana ez zen oso ona 

izan, Antoinek asko bidaiatzen zuelako eta desleialtasunak arazoak sortu zituen 

bikotean. 1943. urtean  Le petit prince  argitaratu zuen.  
 



Hainbat guda eta liskarretan parte hartu ondoren, Frantziako Erresistentzian 

sartu zen Bigarren Mundu Gerran eta 1944ko uztailaren 31n, misio bat egiten 

zuen bitartean haren hegazkina desagertu zen, lurrera bota zuten alemaniarrek. 

44 urte zituen hil zenean. 

Obrak

1926 — L'aviateur 

1928 — Courrier du Sud 

1931 — Vol de Nuit 

1939 — Terre des Hommes 

1942 — Pilote de Guerre 

1943 — Le Petit Prince 

1944 — Letter to a Hostage 

1948 — Citadelle 

1953 — Lettres de jeunesse 

1953 — Carnets 

1955 — Lettres à sa mère 

1982 — Écrits de guerre 

2007 — Manon, danseuse 

2008 — Lettres à l'inconnue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1943. urtean publikatu zuen obra izan zen, izan da irakurri eta beste hizkuntza 

batzuetara itzuli den liburu frantses importanteena. 250 hizkuntza eta 

dialektotan dago itzulita eta braille hizkuntzan ere badago itzulita, hau da, itsuak 

direnak ere irakurri ahal izateko. 140 milloi kopia saldu ziren mundu osoan eta 

historiako libururik salduenetariko bat izan da. 

Beste kontaera autobiografikoetan bezala, Saharako  basamortuan bizi 

izandako istorioak kontatzen dituen bezala, uste da Printze txikiaren nobelak 

ere kontatzen dituela han bizi zituen abenturak. 

Printze txikia obrako ilustrazioak Antoinek egin zituen akuarelekin, eta 

Saharako basamortuan galtzen den pilotu baten istorioa kontatzen da. Pilotua 

printze txiki batekin topatzen da, beste planeta batetik datorrena. Filosofia  asko 

lantzen du, eta kritika egiten dio nagusiek gauza “arraroak” ikusten dituzten 

moduari. Kritika hauek gauza “importanteei” eta nagusien munduari 

narrazioaren zehar ikusten da.  

Umeentzako liburutzat jotzen duten arren, baditu gogoeta sakonak bizitzaren 

inguruan eta giza naturaz. Adibidez, printzea txikia azeriarekin topatzen 

denean, honek irakasten dio adiskidetasunaren benetako zentzua eta giza 

harremanen esentzia, eta sekretu bat kontatzen dio “ezin da oinarrizkoa den 

zerbait begiekin ikusi, bakarrik bihotzarekin ikus daiteke”.    

 

 

 

 

 

 



• KOKAPENA 

Saharako basamortuan gertatzen da istorioa. Lehengo Printze txikia eta pilotua 

agertzen dira (protagonistak), eta geroago, bere istorioekin, beste pertsonaia 

batzuk. 

• EDUKIA 

Gaia. Fantasiazko nobela da. Nobela guztian hau ikusten da, hasieratik 

bukaerara planetak, abenturak eta izarrak bere barnean dituelako 

Argumentua. Printze txikiak, bere planetatik atera zenetik, Lur planetara 

ailegatu zen arte bizitzen duen abentura kontatzen dio pilotuari. Hainbat 

munduetatik pasatu eta gero ikasitako gauzei eta ikusitako pertsonei buruz hitz 

egiten dio. Bera izar batean bizi dela esanez, gau batean joan behar zela 

azaldu zion. Eskatzen dio ez hunkitzeko eta ez larritzeko, bera hilda dirudien 

arren, bere izarrera bere larrosa maitearekin bakarrik bueltatzen zegoela, esan 

zion. Eta horrela egin zuen. 

• Istorioa. Pilotu batek, Sahara desertuan lurreratzen da pitzadura bat 

izaten duelako bere hegazkinean. Hor, Printze txikia ezagutzen du, eta 

galdezka hasten zaionean, pilotuak bere galdereei erantzuten dizkio, 

baina ez haurra bere galdereei. Geroago, pilotuak, txikitxoa non datorren 

ezagutzean liluratu egiten da, Printze txikia ez zen Lur planetakoa, beste 

planeta batekoa baizik! Bere planetan nola bizi den azaltzen dio, baita 

bere karguan larrosa bat eta hiru sumendi zituela. Eta horrelakoa da 

haur hori, bere abenturak kontatzen dizkiola bere lagun berriari. Bere 

abentura guztiak kontatzen dizkio, bere urratsak beste planeta eta 

asteroideetatik, eginiko lagunak eta azkenean bere egonaldia Lurrean.  

Bere izarrera berriro bueltatu behar zenez, bere larrosa maitea 

zaintzeko, gau batean, pilotua abisaturik, izarrari begira eseri eta hortxe 



geratu zen. Hurrengo egunean ez zegoen Printzearen arrastorik, bere 

izarrera bueltatu zen, edo hori suposatzen da.  

• PERTSONAIAK 

Printze txikia. Istorio honen protagonista da. Hainbat mundutatik pasatzen da 

Lurrera ailegatu baino lehen. Gero, pilotuarekin aurkitu eta berarekin geratzen 

da bere istorioak kontatzen. Bere larrosa asko maite du eta bere planetara 

bueltatu nahi du berarekin egoteko. 

Pilotua. Saharako desertuan lurreratzen da bere hegazkinean pitzadura bat 

duelako. Printze Txikia aurkitu eta berarekin geratzen da bestea bere planetara 

joaten den arte. Berari kontatzen dizkio haurrak bere abentura eta pasadizo 

guztiak. 

Larrosa. Printze Txikiaren planetan bizi den lili txikia da, eta haurraren 

enkarguan dago. Asko maite du Printzea baina oso harroa da. 

Munduetako pertsonaiak. Hainbat mundutan egondako lagunak edo 

pertsonaiak dira, bakoitza gauza batean aritzen da eta ez dio beste bizitzaren 

aspektuetatik begiratzen (Geografoa edo Farolaria, adb). 

• EGITURAKETA 

Nobelak egitura oso sinplea du. Istorioa pilotuak berak kontatzen du Printze 

txikiaren bizitza eta abenturak kontatuz. Haurra aurkitzen denetik aurrera, hau 

da, flash-backak egiten ditu istorioa kontatzeko. 

• BALIABIDEAK 

Narrazioa da guztia, prosas idatzia, baina hainbat elkarrizketa daude 

kontestuan, pertsonaien arabera. Kontatzeko estilo landua du, oso konplexua 

den liburua delako, hau da, ez da oso erreza ulertzeko. Nobela, 1. pertsonan 

idatzita dago, pilotuak kontatzen duelako bere istorioa, baina pasarte batzuk 

badaude 3. pertsonan idatziak, pilotuak Printze txikiak kontatzen zizkion 

istorioak, gero, berak nobelaren hartzaileari kontatzen dizkiolako. Liburu hau 

era filosofiko edo metaforiko batean idatzia dago. 



Liburu hau oso konplexua da. Umeentzako idatzita egon arren, nagusientzako 

liburu bat da, filosofia asko erabiltzen da eta. Istorioa oso berezia da pertsonaia 

fiktizioak agertzen direlako eta abentura arraro eta miresgarri asko bizitzen 

dituelako protagonistak. Hainbat istorio kontatzen dituenez haria jarraitzea pixka 

bat kostatzen da, baina bukaeran dena garbi gelditzen da. Gainera, printze 

txikiak istorio asko kontatzen dizkio pilotuari eta iraganera saltoak ematen ditu 

flahs-backak bezala.  

Oso interesgarria da nola kontatzen dituen abenturak, berari benetan gertatu 

balira bezala azaltzen ditu, ezaugarri asko aipatuz eta gauzak zehaztasunez 

deskribatuaz. Batzuek pentsatzen dute liburu honetako pasadizoak idazleak 

asmatzen dituela, baina egia da idazlea benetan Saharako besamortuan egon 

zela, eta han gertatu zena eta bere burutik pasa zena momentu haietan ez 

duela inork jakingo.  

Pilotua, idazlea bera dela uste dugu, Antoine ere pilotua zelako, baita Saharako 

basamortuan lurreratu zelako bere hegazkinarekin. Uste dugu printze txikia 

bere imajinazioak sortutako pertsonaia fiktizio bat zela eta basamortuan 

aspertuta zegoenez eta ezer ez zuenez egiteko, istorioak asmatzen hasi zela 

eta horrela hasi zela bere nobela berria. Kritika egin nahi zuela dirudi, 

planetetako abenturen amaieran beti esaldi berbera erabiltzen duelako:  

 “Pertsona nagusiakzinez bitxiak baino bitxiagoak dira.” (45). 

 Eta azeriagana itzuli zen: 

 —Adio –esan zuen. 

 —Adio –esan zuen azeriak–. Hona hemen ene sekretua. Oso simplea 

 da: bihotzarekin baino ez da ongi ikusten. Funtsezkoa ikusezina da 

 begientzat.  

 —Funtsezkoa ikusezina da begientzat –errepikatu zuen printze txikiak, 

 gero oroitu ahal izateko. (72) 



Honek esan nahi du, onarrizko gauzak ezin direla begi hutsekin ikusi, sentitu 

egin behar dira, bihotzarekin. 

Pertsonaiei buruz, oso pertsonai bitxiak dira. Ez dira oinarrizko animaliak edo 

pertsonak, nobela honetan denetarikoak daude eta oso originalak gainera. 

Munduetatik printze txikia pasatzen denean, pertsonai horiek gauza berri bat 

irakasten diote gure protagonistari eta horrela bizitzako hainbat gauza ere 

irakasten dzkigute guri. 

Nobela irakurtzea merezi du, oso istorio polita eta liluragarria delako, hainbat 

gauza irakasten digulako, baita fantasia pixka bat ipintzen duelako bizitzan. 

 

 

 

 

 

 


