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Ову књиgу pосвећујем:

Исусу Хрисtу, мојој свеtлосtи воdиљи.
Мојој баки Марији Хозефини Милер dе Колмен, 

мом браtу Анdреасу Крисtијану, 
мојим pријаtељима 

Хуану Анgелу Сароби и Гералdу Леонеу, у сpомен.
Анtоану dе Сенt Еgзиpерију, јер ми је dао снаgу 

dа сачувам невиносt и чисtоtу dуше.
Мојим роdиtељима,  

који gоdинама живе у љубави и слози.
Мојој браћи и сесtрама, dраgој pороdици  
и pријаtељима, јер се моја срећа увећава  

каdа је dелим са њима.
Мојим учиtељима, и pоtешкоћама на које сам 

наилазио на свом pуtу, pошtо су оне образовале 
и обликовале моју личносt, dозволивши ми  

dа оtкријем свој dух.
Мојој dеци-боgовима, јер збоg њих у буdућносt 

gлеdам с раdошћу и усхићењем.
Млаdом Принцу, јер је dобио нову pрилику 

dа буdе срећан и није је оdбацио.



Пре не ко ли ко го ди на, при ли ком крат ког бо рав ка 
у Бу е нос Ај ре су, имао сам сре ћу да упо знам Але
хан дра Ги љер ма Ро мер са. Сво јим ро ђа ци ма Фран
сои и Жа ну Да геу, Сент Ег зи пе ри је вим не ћа ци ма, 
ис при чао сам ка ко на ме ра вам да кре нем сто па ма 
пи ло та ко ји су до при не ли ус по ста вља њу ле то ва 
авиоком па ни је Аеро pо сtал у Ар ген ти ни и Чи леу. 
Од мах су ми да ли Ро мер со ву адре су и ре кли да сту
пим у кон такт с њим. По звао сам га ка да сам сти гао 
у Ар ген ти ну и оти шли смо на ве че ру. Те но ћи пр ви 
пут сам чуо за По вра tак Мла dоg Прин ца.

При ча ли смо це лу ноћ, а на ра стан ку ми је дао 
при ме рак сво је књи ге. Оти шао сам спре ман да 
от поч нем ду го пу то ва ње по Па та го ни ји и Ан ди ма.

Ка да сам је отво рио да за поч нем чи та ње, про на
шао сам увод пр вом ар ген тин ском из да њу Фре де
ри ка Да геа, Сент Ег зи пе ри је вог пра у ну ка, и у оном 
тре нут ку пред сед ни ка Фон dа ци је Ан tо ан dе Сенt 
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Еg зи pе ри, у ко ме ка же: „Але хан дро Ро мерс је са чу
вао свој деч ји дух, и ка да је про на шао овог Ма лоg 
Прин ца у Ар ген ти ни, же лео је да нам то ис при ча 
и да нам скре не па жњу на по е зи ју и су штин ско.“

Мој ро ђак Фре де рик је био у пра ву. Ро мерс – 
осим што је при знат пе сник – та ко ђе је и по сло ван 
чо век пре за у зет без број ним пу то ва њи ма, чи ји су 
чест по вод по зи ви за пред ста вља ње ње го ве књи ге 
и из ла га ње иде ја. По се ћу је основ не и сред ње шко
ле, фа кул те те... и про мо ви ше сво ју по ру ку и сво ја 
убе ђе ња: за хва љу ју ћи обра зо ва њу, ве ри, хра бро сти, 
не се бич но сти, мо гу ће је иза ћи из бе де, по бе ди ти 
не пи сме ност и скеп ти ци зам. Та ко ђе, по себ но на гла
ша ва ча ро ли ју љу ба ви, ко јом мо же мо да се из бо ри
мо са гу бит ком вред но сти у да на шњем све ту.

Ова књи га нам при по ве да ка ко пу то ва ње Мла
дог Прин ца по ра зо ре ним и пу стим пре де ли ма 
Па та го ни је пред ста вља мо гућ ност при ви ле го ва
ног од ра слог да раз го ва ра са адо ле сцен том, ко ји 
се на ла зи усред „ниг ди не“, и при мо ра ва га да оде 
да ље од оног што ви ди. И на кра ју, овај мла дић га 
пре о бли ку је, и ме ња сво ју пер цеп ци ју са оста лим, 
по ста вља ју ћи тран сце ден тал на фи ло зоф ска пи та
ња на јед но ста ван и ра зу мљив на чин. То је по чет но 
пу то ва ње мла дих, и по вра так из во ри ма за од ра сле 
ко ји ми сле да су из гу бље ни.

По вра tак Мла dоg Прин ца све ви ше до при но си 
мо дер ном ка те хи зму. На пи сао га је чо век по нет 
ам би ци јом ве ли ке про ме не, то је књи га на ста ла 
у 21. ве ку, у дру штву ко је од би ја не при ла го ђе не 
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по ли тич ке струк ту ре и не по др жа ва обра зов ни 
си стем ко ји мо же да пре не се по ру ку на де.

Ова књи га вра ћа нам оно што ни ка да не сме
мо да из гу би мо: љу бав пре ма бли жњем, брат ство, 
обра зо ва ње, по ро ди цу... вред но сти ко је чи не ци ви
ли зо ва на дру штва.

Сво јим ју на ком пе сникпо е та нас под се ћа да 
су и дру ги љу ди, као они ко ји су про сла ви ли име 
Аеро pо сtа ла, а по себ но ње гов чу ве ни пи лот Ан то
ан де Сент Ег зи пе ри, обе ле жи ли сво јом хра бро шћу, 
не се бич но шћу, ви зи јом све та, а по не кад и сво јим 
жи во том пра вац пу та ко ји тре ба сле ди ти. 

По вра tак Мла dоg Прин ца нам осве тља ва пут 
и по ма же нам да усме ри мо ма ги ју љу ба ви и ње ну 
сна гу да про ме ни све. 

БРУ НО ДА ГЕ



У ра том опу сто ше ном све ту, из ко га су убр за но 
не ста ја ле сва не ви ност и ра дост жи вље ња, фран
цу ски пи сац и пу сто лов Ан то ан де Сент Ег зи пе
ри об ја вио је књи гу Ма ли Принц, ко ја ће уско ро 
по ста ти уни вер зал но обе леж је тих из гу бље них 
вред но сти.

И пре но не при ја тељ ска ва тра, мо жда су упра
во се та и раз о ча ра ност због очи глед ног гу бит ка 
ду хов но сти и про сто ду шно сти у ње го во вре ме 
би ле крив ци за Сент Ег зи пе ри јев пре ра ни не ста
нак из над Сре до зе мља.

Као то ли ки дру ги ко ји су про чи та ли Ма лоg 
Прин ца, и ја сам осе тио искре ност ње го ве по ру ке 
и де лио Сент Ег зи пе ри је ву ту гу ка да је де чакју нак 
ко ји је до сег нуо све ду би не мо је ду ше мо рао да се 
вра ти на свој асте ро ид.

Тек сам доц ни је схва тио да би због мр жње, 
не зна ња, рас плам са лог на ци о на ли зма, не до стат ка 
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со ли дар но сти, ма те ри ја ли стич ког по гле да на 
жи вот и мно гих дру гих прет њи ње му би ло не мо
гу ће да жи ви на на шој пла не ти.

Мно го пу та сам се пи тао, као мо жда и ви са ми, 
шта би се до го ди ло с тим из у зет ним де те том да да нас 
жи ви ме ђу на ма. Ка ква би му би ла мла дост? Ка ко 
ли би сво ју не ви ну ду шу ус пео да са чу ва од ка ља ња?

Тре ба ло ми је мно го го ди на да од го во рим на та 
пи та ња, а чак и та ко, мо же би ти да од го во ри ко је 
сам про на шао ва же са мо за ме не. Али мо жда (и то 
се на дам) они мо гу да по слу же и да се де ли ми це 
осве тли пут де те та ко је сва ко од нас но си у се би.

За то се усу ђу јем да пи шем те би, дра ги чи та о че, 
на по чет ку но вог сто ле ћа и но вог ми ле ни ју ма, са 
све тли јим по гле дом на на ше до ба, да бих ти по мо
гао да бу деш ма ло ма ње не сре ћан.

У слу ча ју да оче ку јеш фо то гра фи ју, жао ми је 
што не мо гу да удо во љим тво јој зна ти же љи. Већ 
ду ги низ го ди на на пу то ва ња не но сим ни фо то
апа рат ни ка ме ру; за пра во, још от кад сам при ме тио 
да се мо ји при ја те љи то ли ко усред сре де на сли ке 
да пре ста ну да обра ћа ју па жњу на мо је при че. И 
озбиљ на је гре шка с мо је стра не што ни сам укљу
чио не ко ли ко цр те жа. Али же лим да ве ру јем ка ко 
мо ја од лу ка ни је сра ме жљи во при зна ње мањ ка 
умет нич ког да ра, већ да она пре про ис ти че из ду бо
ког по што ва ња пре ма твом је дин стве ном пам ће њу 
и тво јој сло бод ној ма шти. Мо ја је же ља да ти ви диш 
кроз мо је ре чи, баш као што је Ма ли Принц мо гао 
да ви ди ов цу кроз ку ти ју, но да, ипак, не схва тиш 
мо ју при по вест пре о збиљ но.
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На дам се да ћеш ми опро сти ти, дра ги чи та о че, 
што сам ов де из нео и раз ми шља ња ко ја су ми се 
ја вља ла док су се до га ђа ји од ви ја ли, и чи је сам по сто
ја ње же лео да по твр дим у овом пре при ча ва њу.

По што сам то ре као, са да ћу ти ис при ча ти шта 
се де си ло, упра во она ко ка ко се зби ло.

Ако се осе ћаш као да си сâм на све ту, ако ти је 
ду ша још чи ста, ако ти у очи ма чак и са да вр ца чу ђе
ње де те та, мо жда ћеш, док бу деш чи тао ове стра ни
це, на ћи да ти се зве зде опет сме ше, и мо жда ћеш 
мо ћи да их чу јеш као да су пет сто ми ли о на зво на.



Во зио сам се јед ним пу стим аутопу тем у Па та
го ни ји (тој зе мљи што је до би ла име по пле ме ну 
уро ђе ни ка с на вод но огром ним сто па ли ма или 
pа tас) ка да на јед ном крај дру ма при ме тих не ка
кав чуд но ват за ве жљај. Ма хи нал но успо рих и на 
сво је ве ли ко из не на ђе ње угле дах уво јак пла ве ко се 
што је ви рио из пла вог ће бе та ко јим као да је би ла 
за о гр ну та не ка људ ска при ли ка. За у ста вих ко ла и 
ка да иза ђох, пот пу но се за па њих. Ту, сто ти на ма 
ки ло ме та ра од нај бли жег се ла, усред го лог пар че та 
тла на ко јем ни је би ло ни ку ће ни огра де, па чак ни 
др ве та, мир но је спа вао је дан мла дић, без ијед не 
бри ге на не ви ном ли цу.

Оно што бе јах по бр као са ће бе том у ства ри је 
био ду га чак пла ви плашт с епо ле та ма, ис под ко га 
се ви де ла љу би ча ста по ста ва до ле до бе лих пан та
ло на, на лик они ма за ја ха ње, чи је су но га ви це би ле 
уву че не у бли ста ве цр не ко жне чи зме.

ПРВО ПОГЛАВЉЕ
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У тој оде ћи ода вао је ути сак ка квог кне за, што 
је би ло у крај њем не са гла сју с тим ге о граф ским 
ши ри на ма. Шал бо је жи та не ста шно је ле пр шао на 
про лећ ном по ве тар цу, кат кад се ста па ју ћи с ње го
вом ко сом и да ју ћи му се тан и са ња лач ки из глед.

Ста јао сам ту не ко вре ме, за бе зек нут ме ни нео
бја шњи вом за го нет ком. Као да га је чак и ве тар, 
ко ји је ду вао низ пла ни не у сил ним ко ви тла ци ма, 
за о би шао са сво јим пљу ском пра ши не.

Би ло је очи то да га не мо гу оста ви ти у тој пу ста
ри, усну лог, бес по моћ ног, без во де и хра не. Иако 
ње го ва по ја ва ни је по бу ђи ва ла ни ка кав страх, 
мо рао сам да пре ва зи ђем сте че ну не скло ност да 
при ла зим не знан ци ма. С му ком, узео сам га у 
на руч је и по ло жио крај во зач ког се ди шта.

То ли ко сам се из не на дио што се ни је про бу
дио да се на час упла ших да је мр тав. Сла ба шан али 
по сто јан пулс по твр дио је да ни је та ко. Ка да сам 
вра тио ње го ву мли та ву ру ку на се ди ште, по ми
слих да бих, да ни сам то ли ко под ути ском кри ла тих 
ли ко ва, по ве ро вао да сам у дру штву не ког ан ђе ла 
ко ји је си шао на Зе мљу. Ка сни је сам са знао да је 
мла дић био ис цр пљен и на из ма ку сна ге.

Ду го сам раз ми шљао о то ме ка ко нас од ра сли до 
те ме ре од вра ћа ју од дру гих, сво јим упо зо ре њи ма 
ра ди на ше вла сти те за шти те, да се у на ма истог 
ча са бу ди не при јат но осе ћа ње те ско бе ка да не ко га 
до дир не мо или пак по гле да мо у очи.

„Же дан сам“, на пра сно ре че мла дић, пре пав ши 
ме, јер мал те не бе јах за бо ра вио да ни сам сâм. Иако 
је го во рио ти хо, ње гов ја сан глас по се до вао је про
зрач ност во де ко ју је тра жио.




