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EKSPRESJA ROZWOJU OSOBOWOŚCI ANTOINE DE  
SAINT-EXUPÉRY W JEGO TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ. 

JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANALIZA 
 
 

„Bo podobnie jak o drzewie, nic nie wiesz o człowieku, 
 jeżeli go podzielisz na momenty trwania 

 i pokawałkujesz wedle tego, co go odróżnia.” 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

1. Wprowadzenie 
 
Problematyka badania życia psychicznego artysty doczekała się wielu 

opracowań na gruncie psychologii. Stanowiła inspirację dla powstania nauko-
wych koncepcji (psychiatryczna, psychoanalityczna, eklektyczne osobowości, 
hermeneutyczno-fenomenologiczna) traktujących o możliwościach i ograni-
czeniach badania życia psychicznego artystów (Iskra 1998). Biografie, auto-
biografie, dzienniki, wspomnienia współczesnych, dokumenty czy też sama 
twórczość były znanym od starożytności źródłem danych o życiu psychicz-
nym. Szerzej zaczęto je wykorzystywać od drugiej połowy dziewiętnastego 
wieku, a systematycznie w ostatnich dziesięcioleciach, co związane jest z in-
tensywnym rozwojem psychologii i psychiatrii. Dyscypliny te dały klucz do 
interpretacji faktów z historii życia artystów oraz dorobku twórczego szcze-
gólnie pisarzy i malarzy. 

Artysta potrafi bowiem oddać swoje doświadczenie za pomocą muzyki, 
słowa, w glinie, marmurze, czy na płótnie. Potrafi wyrazić duchową istotę 
kultury i własnego przeżycia. W akcie twórczym wychodzi na spotkanie świa-
ta, który jest zbiorem istotnych związków, w których tkwi autor, i w których 
się porusza. Świat i człowiek są w każdej chwili wzajemnie powiązani. Po-
między światem a „ja” i pomiędzy „ja” a światem zachodzi ciągły dialektycz-
ny proces. Jedno wpływa na drugie i żadnego nie można zrozumieć, jeśli dru-
gie zostanie pominięte. „Z tego też powodu nie można definiować twórczości 
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jako zjawiska subiektywnego. Nie sposób badać jej tylko przez pryzmat tego, 
co dzieje się w człowieku. Biegun obiektywny jest nierozerwalną częścią 
twórczości jednostki. To, co się ujawnia jako tworzenie jest zawsze procesem, 
działaniem, a w szczególności procesem, w którym dochodzi do wzajemnego 
związku pomiędzy jednostką a światem” (May 1994, s. 47). May zwraca tym 
samym uwagę, że „proces tworzenia musi być rozpatrywany nie jako produkt 
choroby, ale jako oznaka zdrowia, jako wyraz samorealizacji normalnych lu-
dzi” (1994, s. 32). Twórczość jest w takim rozumieniu spotkaniem świadome-
go człowieka z jego światem, jest wizją przeżywanej rzeczywistości, którą 
twórca zawiera w swoim dziele. 

Problem poszukiwania źródeł poznania życia psychicznego artysty istnie-
je nadal pomimo ciągłego rozwoju psychologii i szeroko podejmowanych prób 
wykorzystania dorobku twórczego jako podstawowego materiału dostarczają-
cego informacji. Zarysowuje się on szczególnie znacząco jeżeli bierzemy pod 
uwagę źródła inne od bardzo popularnych danych biograficznych. W tym kon-
tekście pragnę zaproponować sposób ukazania ekspresji rozwoju osobowości 
pisarza w jego twórczości, który będzie bazował na połączeniu dwóch podejść 
na gruncie psychologii: 
1. Podejścia jakościowego odnośnie analizy tekstu literackiego; 
2. Podejścia ilościowego odnośnie badania osobowościowego obrazu pisa-

rza, jako bohatera dzieła literackiego, w percepcji czytelników. 
Zgodnie z założeniami psychologii life-span rozwój człowieka dokonuje 

się w ciągu całego życia, czyli od momentu poczęcia, aż do śmierci i w tym 
czasie zdobywane są oraz gromadzone indywidualne doświadczenia każdej 
osoby (por. Tyszkowa 1988). Psychologia life-span obejmuje swoim zaintere-
sowaniem badawczym zmiany rozwojowe zachodzące w pełnym cyklu życia 
jednostki, a nie tylko w okresie dzieciństwa czy też dorastania. Rozwój psy-
chiczny człowieka nie kończy się wraz z osiągnięciem biologicznej dojrzało-
ści, lecz trwa nadal (Tyszkowa 1988). 

Mówiąc o koncepcji rozwoju psychicznego w ontogenezie należy spoj-
rzeć na ten problem w aspekcie zdobywania i organizowania doświadczenia 
indywidualnego. Stanowi ono bowiem istotny komponent i czynnik rozwoju 
psychicznego jednostki w różnych formach poznania intuicyjnego i opartej na 
nich praktyki społecznej. Konstruowanie postaci i losów ludzkich w literatu-
rze pięknej polega w głównej mierze na konstruowaniu doświadczeń bohatera 
w świecie zewnętrznym i wewnętrznym oraz jego przekształceń psychicznych 
pod wpływem doświadczeń (Tyszkowa 1988). W związku z taką koncepcją 
rozwoju istnieje podstawa do mówienia o możliwości ujmowania osobowości 
nie tyle przekrojowo, co w jej rozwoju, w „biegu życia”. W twórczym dziele 
ujawnia się osobowość artysty i na podstawie jakościowej analizy zdarzeń 
życiowych zawartych w tekstach literackich można ukazać autora, który do-
świadcza siebie i otoczenie, zajmuje stanowisko w świecie, wyraża się po-
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przez określone czyny i zajmowaną postawę (czynnie uczestniczy w zdarze-
niach życiowych, żyje i działa w realnym świecie, ma tego świadomość i daje 
temu wyraz poprzez swoją twórczość). Przedmiotem psychologicznej analizy 
staje się ekspresja człowieka jako osoby, a badanie psychologiczne ma na celu 
poznanie i zrozumienie osoby, która w postaci utworu literackiego daje świa-
dectwo, przekazuje doświadczenie świata, w którym żyje, ulega zmianom, 
rozwija się.  

Podjęty problem badawczy dotyczy ukazania rozwoju osobowości Anto-
ine de Saint-Exupéry na podstawie psychologicznej analizy jego wybranych 
dzieł literackich (utworu pierwszego i ostatniego) oraz w percepcji czytelni-
ków jego utworów. Możliwość realizacji takiego zadania pojawia się jeżeli 
przyjmiemy, że pomiędzy pierwszym i ostatnim dziełem artysty jest ten sam 
autor i jego świat. Tekst jest przekazem podmiotu, któremu coś się zdarzyło w 
pewnych warunkach i w pewnej sytuacji. Według Ricoeura (1989) tekst wy-
starcza sam dla siebie, ale jest on zobiektywizowany, każdy może go czytać, a 
podmiot jest w nim nadal obecny i należy go uwzględnić, żeby zrozumieć 
zasadę jedności różnych tekstów tej samej osoby. Jeżeli więc podmiot różni-
cuje się w wytworach, to jest to wynik różnego sposobu doświadczania, wi-
dzenia siebie w świecie i poruszania się w nim. Mamy możliwość dostrzec, 
czy istnieje kierunek zmian sposobu bycia w świecie, istnienia autora w dziele 
pierwszym i ostatnim, oraz na ile zmiany te mają charakter rozwojowy. 
Maslow (1990) zwraca uwagę na wewnętrzną tendencję człowieka do aktuali-
zowania własnych potencjonalności i rozwoju w kierunku dojrzałej osobowo-
ści (pełni człowieczeństwa), na drodze transcendencji potrzeb fizjologicznych 
na rzecz potrzeb psychicznych i metapotrzeb, gdy hierarchicznie niższe po-
trzeby zostają zaspokojone, a wyższe uzyskują stopień autonomii funkcjonal-
nej (por. Uchnast 1979). Człowiek dąży do samospełnienia, urzeczywistnienia 
siebie, stawania się coraz bardziej tym, czym jest i czym stać się może. 
Maslow (1990) na przykładzie własnych badań, podaje ogólne cechy charakte-
rystyczne dla osób aktualizujących się oraz podkreśla znaczenie atmosfery 
bezpieczeństwa i wolności człowieka jako drogi do odnalezienia siebie same-
go, odrzucenia krępującej go maski i fasady obronnej, a pełnego otwarcia na 
przeżywane emocje i doświadczenia, również te, które były wcześniej uważa-
ne za przerażające czy szalone. Człowiek samoaktualizujący się nie traci bo-
wiem czasu na chronienie siebie przed samym sobą, lecz angażuje się w pracę 
i twórcze działania.  

Jakościowa analiza pierwszego („Poczta na Południe”) i ostatniego utwo-
ru („Mały Książę”) Exupéry służąca psychologicznej charakterystyce ich bo-
hatera bazuje na przyjętym założeniu pochodzącym z psychologii humani-
stycznej (Maslow 1990, Rogers 1978), iż podstawowa tendencja, którą 
człowiek realizuje to tendencja do samoaktualizacji, zaś „twórczość pisarza 
jest formą jego psychicznej autobiografii” (Siek 1970, s. 42). Powołując się na 
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przykład konkretnego autora – Exupéry – należy zauważyć, że bohaterem jego 
książek jest on sam i jego koledzy lotnicy, bowiem jak mówił sam pisarz „że-
by pisać trzeba najpierw żyć” (Bukowska 1977, s. 9). Życie i twórczość tego 
pisarza są ze sobą tak zespolone, że nie zachodzi potrzeba żadnych rozgrani-
czeń. Exupéry w swoich utworach pisze o sobie samym. „Zrozumienie natury 
Exupéry`ego, dotarcie do czynników, które uformowały jego sylwetkę psy-
chiczną stanowi jednocześnie klucz do książek francuskiego pisarza” (Bo-
cheńska 1970, s. 69-70). Exupéry był świadom tego, że każde jego dzieło po-
wstaje z wewnętrznego przymusu i niepokoju. „Programowo dążył, aby było 
możliwie wiernym wyrazem jego życia. Wyznaje w liście do matki: <<Należy 
mnie zobaczyć takim, jaki jestem w tym, co piszę: jest to skrupulatny i prze-
myślany wynik tego, co myślę i widzę>>” (Kwiatkowski 1965, s. 80). Dzieła 
Exupéry są więc fragmentami jego biografii, stanowią poetyckie przetworze-
nie życiowego doświadczenia. Postacie jego powieści nie są w zasadzie boha-
terami powieściowymi. „Saint-Exupéry jest prawie we wszystkich swoich 
książkach narratorem i zarazem głównym bohaterem. Autobiograficzny cha-
rakter jego twórczości staje się coraz bardziej wyraźny. Na kanwie autentycz-
nych zdarzeń snuje on swoje rozważania o losie, o człowieku i jego przezna-
czeniu” (Kwiatkowski 1966, s. 281). 

Exupéry stawia w swoich utworach zasadnicze pytanie: jak być człowie-
kiem? Jego całą twórczość oraz „zawartą w niej refleksję rozpatruje się przede 
wszystkim i niemal wyłącznie jako owoc osobistych doświadczeń i przeżyć, 
jako sumę przemyśleń i wyniesionych z tych doświadczeń przekonań” (Milec-
ki 1975, s. 10). 

Analiza tekstów dwóch dzieł powstałych w pewnej odległości czasowej 
ma na celu ukazanie zmian osobowości ich autora. Na ile udało mu się jako 
pisarzowi dokonać rozwoju w twórczej ekspresji siebie i rozwiązywaniu dy-
lematu „bezpieczeństwo – rozwój” na korzyść rozwoju, a nie zabezpieczania 
siebie? Czy pomimo pojawiających się problemów i trudności potrafił je po-
dejmować i konstruktywnie rozwiązywać? Czy możemy mówić o rozwoju w 
kierunku samoaktualizacji, czyli rozwiązywaniu dylematu na korzyść rozwo-
ju? Odpowiedź na te pytania poszukiwana będzie w jego twórczości.  

Oprócz analizy tekstów literackich przedstawiona zostanie również cha-
rakterystyka obrazu bohatera pierwszego i ostatniego utworu Exupéry doko-
nana przez czytelników jego twórczości. W świetle przedstawionych poglą-
dów na twórczość pisarza należy zauważyć, że będzie to charakterystyka 
osobowościowego obrazu samego autora.  

W kontekście przyjętych założeń i postawionych pytań można sformuło-
wać następujące hipotezy badawcze: 
H1: Bohaterowie „Poczty na Południe” i „Małego Księcia” różnią się między 

sobą w zakresie dojrzałości osobowościowej.  
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H2: A. de Saint-Exupéry, jako autor utworów literackich utożsamiający się ze 

swoimi bohaterami, ujawnia rozwój w kierunku samoaktualizacji.  
 
 

2. Metodologia badań 
 

Narzędzia badawcze 
 
W celu weryfikacji hipotez zostały zastosowane dwie metody badawcze: 

Test Przymiotnikowy ACL (Gough, Heilbrun 1983) oraz metoda Jakościowej 
Analizy Personalistycznej (Uchnast 2002). Test Przymiotnikowy ACL został 
wykorzystany do określenia obrazu Exupéry, który ujawnia się jako bohater w 
swoim pierwszym i ostatnim dziele. Metoda jakościowa została zastosowana 
do analizy dwóch dzieł Exupéry i miała na celu dookreślić świat zdarzeń ży-
ciowych, w których umiejscowieni są bohaterowie i w tym świecie odkryć 
znaczenie poszczególnych działań, zachowań, doświadczeń, aby móc ukazać 
dokonujące się w biegu życia zmiany osobowościowe bohatera utworów (pisa-
rza, który utożsamia się z głównym bohaterem). Tym samym analiza miała 
dostarczyć odpowiedzi na postawione pytania i hipotezy badawcze wykorzy-
stując jako źródło materiał literacki.  

 
Test Przymiotnikowy ACL 
Istnieje wiele metod, za pomocą których można określić obraz siebie da-

nej osoby. Jedną z nich jest Test Przymiotnikowy ACL (Gough, Heilbrun 
1983). Metoda ta stanowi narzędzie służące do opisu „obrazu siebie” w wy-
miarach realnym i idealnym. Składa się z 300 przymiotników, przez wybór 
których dokonuje się wspomnianego opisu. Metoda ta bazuje na języku natu-
ralnym i nawiązuje do powszechnie stosowanych sposobów charakteryzowa-
nia siebie i innych. Zadaniem badanego jest zaznaczenie tych przymiotników, 
które określają go najlepiej, opis „ja realnego”, czyli realnego obrazu siebie 
oraz, przymiotników określających cechy, które chciałby posiadać – opis „ja 
idealnego”, czyli idealnego obrazu siebie. Może on być również stosowany do 
opisywania postaci historycznych, bohaterów literackich, grup społecznych, 
czy przedmiotów. Zakres jego zastosowania jest szeroki, a nowe i nie przewi-
dziane zastosowania tej metody dopiero czekają na pomysłowość przyszłych 
badanych. Autorem polskiego tłumaczenia listy przymiotników jest Z. Płużek. 

Stosowana w badaniach wersja posiada 37 skal, które są uporządkowane 
w 5 grup: 
1) Skale Modus Operandi;  
2) Skale Potrzeb; 
3) Skale Tematyczne; 
4) Skale Analizy Transakcyjnej; 
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5) Skale Oryginalności – Inteligencji. 

Normy dla stosowanej wersji testu, opracowane na dużych grupach kobiet 
i mężczyzn, podane są na skali 100-stopniowej (M = 50, SD = 10). 

Trafność i rzetelność ACL sprawdzono na wiele sposobów. Współczynni-
ki rzetelności skal wyznaczone metodą wewnętrznej zgodności wynoszą dla 
mężczyzn (N = 591) od 0,56 (Cha, Suc) do 0,95 (Fav), M = 0,76. Dla kobiet 
wynoszą odpowiednio (N = 588) od 0,53 (Crs) do 0,94 (Fav), M = 0,75. 

Stałość skal, badana w odstępie 6 miesięcy, wynosi od 0,34 (A-1) do 0,77 
(Agg, M = 0,65 dla męższyzn (N = 199) i od 0,45 (Fem, A-1, A-2) do 0,86 
(Exh), M = 0,71 dla kobiet (N = 49) (Gough, Heilbrun 1983, s. 30) 

Test ACL był wielokrotnie sprawdzany w badaniach polskich i szczegó-
łowo opisywany (Płużek, Łazowski, Kozioł i Kozłowska 1978; Prężyna 1981; 
Uchnast 1983; Wolińska, Drwal 1987).  

 
Jakościowa Analiza Personalistyczna 

Do analizy zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów lite-
rackich została wykorzystana opracowana przez Z. Uchnasta (2002) Jako-
ściowa Analiza Personalistyczna (JAP). Wyrasta ona ze wzorca fenomenolo-
gicznego A. Giorgiego (1991), ale zmodyfikowana została o założenia 
percepcji ekologicznej J. Gibsona (1979). Przedmiotem psychologicznej ana-
lizy jest doświadczenie osobowe przekazane w postaci opisu konkretnego 
zdarzenia życiowego. W tekście wyodrębnione zostają, zgodnie z założeniami 
metody, źródłowe jednostki psychologicznej analizy zdarzenia oraz wyznacz-
niki ich odniesień i orientacji (framework) w trzech wymiarach: biosferycz-
nym (bezpośredniego kontaktowania), egzystencjalnym i dialogu osobowego 
(osobowej otwartości). Następnie wyodrębnione są elementy dopełniające 
sens i specyfikę danego doświadczenia w wymiarach: środowiskowym, su-
biektywnym i werbalnym (Iskra 2000; Uchnast 1994, 1995a, 1997, 2002; 
Uchnast, Iskra 2003, 2004). Wyodrębnione jednostki analizy opisanego do-
świadczenia życiowego stanowią podstawę do ujęcia jego struktury indywidu-
alnej. Z kolei struktury indywidualne zdarzeń życiowych dają możliwość 
opracowania uogólnionej struktury dla całego tekstu literackiego. W psycho-
logicznej analizie można bowiem adekwatnie ująć jakość przedmiotu czyjegoś 
doświadczenia wówczas, gdy uwzględnimy fakt, iż podmiot danego doświad-
czenia ma równocześnie doświadczenie świata w którym żyje, zajmuje okre-
śloną pozycję, jest zainteresowany własnym otoczeniem i w tym świecie cze-
goś doświadcza. Przedmiotem jakościowej analizy staje się wówczas 
doświadczenie osobowe powstałe w zdarzeniu życiowym współtworzonym 
przez osobę ludzką i jej świat (Uchnast 1995b, 1999, 2002). 
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Osoby badane i procedura badań 
 
Badania z zastosowaniem Testu Przymiotnikowego ACL zostały przepro-

wadzone z udziałem grupy studentek I roku pedagogiki Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Z ogólnej liczby 78 zebranych badań do opracowania za-
kwalifikowano 70; 8 badań odrzucono z powodu niekompletnego lub 
niewłaściwego wypełnienia testu. Charakterystyka badanych z uwagi na wiek 
została podana w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy z uwagi na wiek 

Wiek osób badanych N P 

19 lat 20 28,57 

20 lat 38 54,29 

21 lat 6 8,57 

22 lata 5 7,14 

23 lata 1 1,43 

Razem 70 100 

N – liczebność, P – procent 
 
Z punktu widzenia psychologii rozwojowej można stwierdzić, że dobrana 

w ten sposób próbka badawcza spełnia kryteria umożliwiające empiryczną 
weryfikację hipotez badawczych. Dodatkowo należy wspomnieć, że próbka 
jest jednorodna pod względem płci, co wyklucza tę zmienną jako różnicującą 
w badaniach. 

Badania zostały przeprowadzone w formie anonimowej zapewniającej 
szczerość odpowiedzi. Osoby biorące udział w badaniach były bardzo chętne 
do współpracy, pomimo, iż ta wiązała się z koniecznością lektury dwóch okre-
ślonych utworów Exupéry w ściśle ustalonym czasie. Badania przeprowadzo-
ne były w dwóch etapach. W ciągu dwóch tygodni osoby miały za zadanie 
zapoznać się z pierwszym utworem „Poczta na Południe” (de Saint-Exupéry 
1975), a następnie wypełnić Test Przymiotnikowy ACL według instrukcji, któ-
ra brzmiała: „Zaznacz te przymiotniki, które mówią jaki był bohater <<Poczty 
na Południe>> – Jacques Bernis”. W ciągu kolejnych dwóch tygodni te same 
osoby czytały ostatni dokończony utwór pisarza, czyli „Małego Księcia” (de 
Saint-Exupéry 1988) i wypełniały Test Przymiotnikowy ACL zgodnie z pole-
ceniem, które brzmiało: „Zaznacz te przymiotniki, które mówią jaki był boha-
ter <<Małego Księcia>> czyli sam Mały Książę.” 

Badani otrzymywali arkusze testu i wypełniali je w trakcie przeznaczo-
nych na badanie zajęć. Instrukcja dołączona była do metody i powtórzona 
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ustnie. W przypadku wątpliwości dotyczących badania czy rozumienia in-
strukcji udzielano wyjaśnień. W metryczkach umieszczonych w arkuszach 
odpowiedzi osoby badane umieszczały informacje dotyczące wieku i kodu dla 
swoich badań. Należy stwierdzić, że osoby badane włożyły dużo trudu w 
udział w badaniach i taka postawa może świadczyć o ich dużej rzetelności.  

Drugim etapem prowadzonych badań była praca z tekstem polegająca na 
przeprowadzeniu analizy dwóch dzieł Exupéry (tych, które były lekturą dla 
osób biorących udział w badaniach) zgodnie z założeniami Jakościowej Anali-
zy Personalistycznej. 

 
 

3. Analiza wyników 
 
W pierwszym etapie analizy uzyskanych wyników zostaną przedstawione 

dane uzyskane w Teście Przymiotnikowym ACL. Skale, które najbardziej zróż-
nicowały bohatera „Poczty na Południe” i „Małego Księcia” (na poziomie 
statystycznie istotnym) prezentowane są w tabeli 2. 
 
Tab. 2. Statystyki skal Testu Przymiotnikowego ACL najbardziej różnicujące bohatera 

„Poczty na Południe” i „Małego Księcia” 
Ranga Skala M (PP) SD M (MK) SD t p 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Ach 

Nur 

Aff 

Suc 

Aba 

Def 

Crs 

Mas 

CP 

NP 

AC 

A-3 

Fav 

Fem 

S-Cfd 

P-Adj 

Com 

Dom 

53,23 

46,29 

39,54 

42,36 

50,69 

46,53 

54,51 

59,54 

51,96 

49,67 

46.04 

37,76 

45,65 

42,33 

50,02 

48,26 

34,36 

49,53 

7,36 

6,62 

7,85 

8,35 

8,04 

6,31 

7,44 

11,58 

7,94 

6,77 

7,59 

7,24 

8,40 

7,77 

8,91 

7,49 

8,48 

8,56 

47,40 

56,09 

44,67 

53,41 

57,64 

52,16 

48,47 

47,11 

46,31 

54,13 

50,43 

47,57 

50,01 

46,46 

46,20 

44,90 

37,79 

46,34 

5,58 

7,16 

7,75 

7,09 

7,06 

6,38 

8,82 

7,02 

7,73 

7,57 

5,09 

8,46 

7,37 

7,05 

6,80 

6,12 

6,42 

6,61 

5,24 

-8,35 

-3,86 

-8,38 

-5,4 

-5,21 

4,35 

7,62 

4,24 

-3,65 

-3,99 

-7,32 

-3,26 

-3,27 

2,96 

2,89 

-2,68 

2,45 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,002 

0,002 

0,005 

0,005 

0,01 

0,02 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

A-2 

No 

End 

Aut 

A-4 

57,31 

39,50 

58,41 

52,43 

52,81 

9,74 

8,17 

7,94 

5,85 

8,31 

53,57 

42,43 

55,36 

49,90 

50,04 

8,62 

7,88 

7,31 

6,97 

7,56 

2,39 

-2,14 

2,35 

2,31 

2,05 

0,02 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

M (PP) – średnia arytmetyczna dla bohatera „Poczty na Południe”; M (MK) – średnia arytme-
tyczna dla bohatera „Małego Księcia”; SD – odchylenie standardowe; t – różnice między śred-
nimi; p – poziom istotności  
 

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że występują sta-
tystycznie istotne różnice w obrazie realnym bohaterów dwóch utworów Exu-
péry. Bohater „Poczty na Południe” (Jacques Bernic) jest zamknięty w sobie, 
konwencjonalny, zniechęcający się wówczas, gdy spotyka w życiu osobistym 
sytuacje, które go przytłaczają. Wobec innych bywa ambiwalentny i często 
przyjmuje postawę obronną, w pogoni za własnymi sprawami może nie liczyć 
się z uczuciami innych. Ma problemy w zakresie zachowań międzyludzkich, 
unika bliskich więzi, nie jest przekonany co do prawdziwości intencji innych, 
komplikuje swoje stosunki i relacje z ludźmi. Strach przed zaangażowaniem 
się uniemożliwia mu serdeczne uczestniczenie w towarzyskich interakcjach. 
Jest niezależny, o silnej woli, sceptyczny, ma trudności ze zrozumieniem za-
chodzących w nim zmian psychologicznych, może czuć się nieprzystosowany 
do grupy. Daje się poznać jako indywidualista ze skłonnością do egocentry-
zmu, obojętności wobec innych i ich spraw, a jednocześnie jako człowiek by-
stry i oryginalny w myśleniu. Czuje się jednak opuszczony, samotny, niezdol-
ny do cieszenia się życiem i ciągle poszukuje w nim swojego miejsca (No, 
Fav, Com, Nur, Aff, Aut, Int, Cha, Cps, Crs, A-2, A-3, A-4).  

Bohater „Małego Księcia” (Mały Książę) jest natomiast spontaniczny, ła-
two przystosowuje się do sytuacji, ma zaufanie do innych, poszukuje nowych 
doświadczeń, z których potrafi czerpać radość życia. Lubi ludzi i chętnie z 
nimi współpracuje, w sposobie bycia jest przyjacielski, taktowny, cierpliwy, 
delikatny, budzi pozytywne reakcje. Docenia innych, dostrzega ich problemy i 
liczy się z ich uczuciami. Zapomina o własnych interesach w obliczu kłopo-
tów i zmartwień innych. Woli anonimowość i spokój od głośnych sukcesów 
czy konfliktów. Ma zdolność do nawiązywania bliskich więzi emocjonalnych 
oraz jest gotowy do współdziałania i współpracy opartej na życzliwości i al-
truistycznym nastawieniu względem innych. Dobrze czuje się w sytuacjach 
społecznych, łatwo przystosowuje do zmian zachodzących w grupie, szanuje 
tradycyjne wartości (No, Fav, Unfav, Com, Ach, Dom, End, Int, Nur, Fem, 
CP, NP, A-3).  

Bohater „Poczty na Południe” przyjemność czerpie ze współza-
wodnictwa, pokonywania rywali i sytuacji wymagających ryzyka, ponieważ 
wówczas czuje się silny. Wykazuje silną potrzebę życia w zgodzie ze społecz-
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nie aprobowanymi standardami osiągnięć. Ma silne poczucie obowiązku, uni-
ka tego, co nieistotne, by opierać się na tym, co pewne i sprawdzone. Dąży do 
celów wymagających samodyscypliny i wysiłku, nawet jeżeli osiąga to kosz-
tem spontaniczności i pewną sztywnością w zachowaniu. By zachować nieza-
leżność tłumi uczucia własne i ignoruje innych. W ten sposób dąży do mocy, 
sukcesu i faktycznych, widocznych dokonań (Ach, Dom, End, Ord, Suc, Aba, 
Def, S-Cn, AC, AFF). W przeciwieństwie do takiej postawy, bohater „Małego 
Księcia” w swoich działaniach jest bardziej spontaniczny, logiczny, mający 
wzgląd na drugich. Samodyscypliny i sumienności nie osiąga kosztem sponta-
niczności, lecz wynika to z jego naturalnego zainteresowania zadaniami i chę-
ci ich rozwiązania. Gdy nie czuje się dostatecznie silny, by sprostać wymaga-
niom życia może uciekać w marzenia (Ord, Int, Def, Nur, Aff, Crs, A-2, A-3). 

Bohater „Poczty na Południe”, jak i „Małego Księcia” wykazują również 
podobieństwa, do których należy poszukiwanie obiektywności i racjonalności 
w świecie, kontrolowanie własnych impulsów, dążenie do wyznaczonych ce-
lów i ich realizacja, zainteresowanie sprawami intelektualnymi i poznawczy-
mi. Mogą mieć kłopoty w pokonywaniu przeszkód, które pojawiają się na 
drodze do realizacji wytyczonych celów, ale szybko i z dużą wnikliwością 
orientują się w zastanych sytuacjach i problemach (No, Cps, Mla, A-1, A-2, 
A-4).  

Drugi etap programu badań stanowi analiza tekstów przeprowadzona 
zgodnie z założeniami Jakościowej Analizy Personalistycznej. W tabeli 3. 
przedstawione jest przykładowe wykonanie analizy tekstu oraz struktura in-
dywidualna dla tego zdarzenia opisanego w formie tekstu literackiego. Na-
stępnie przedstawiona zostanie struktura uogólniona dla obu dzieł pisarza w 
kontekście ukazania osobowości ich autora. 

 
Tab. 3. Jednostki analizy źródłowe i dopełniające sens przedmiotu doświadczenia 

(„Poczta na Południe”, część 1 rozdziału I)1 
Źródłowe jednostki analizy oraz wy-
znaczniki ich orientacji i odniesień w 

wymiarach 

Jednostki dopełniające sens przedmiotu 
doświadczenia w wymiarach 

Biosferycz-
nym 

Egzysten-
cjalnym 

Osobowego 
dialogu 

Środowisko-
wym 

Subiektyw-
nym 

Werbalnym 

pustynny 
krajobraz 

nocą (s. 69) 
 

pustynia 

poczucie 
wolności i 
wyzwolenia 

(s. 69) 
 

 

gwiazdy, 
nocne niebo, 
pustynne 

wydmy, świa-
tło księżyca, 

dom (s. 69) 
 

mieszkańcy 
pustyni Ara-

bowie 

 

                                                 
1 Do analizy zostały wykorzystane następujące teksty:  
De Saint-Exupéry A. (1975). Poczta na Południe. W: A. de Saint-Exupéry. Nocny lot. 
Poczta na Południe. Pilot wojenny (s. 69-148). Kraków: Wydawnictwo Literackie. 
De Saint-Exupéry A. (1988). Mały Książę. Warszawa: PAX. 
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(s. 69) 
 

teren irredenty 
(s. 70) 

 
wiadomości 
telegraficzne 

(s. 70) 
 

przestrzeń 
pomiędzy 
miejscowo-
ściami nada-
wania sygnału 

(s. 70) 

niepokój 
nieznanego 

(s. 69) 
 

świadomość 
obecności 
innych osób 

(s. 70) 
 

doświadczenie 
opuszczenia 

(s. 70) 
 

poczucie 
odległości 
(s. 70) 

 
poczucie 
samotności  

(s. 70) 
 

delikatny 
piasek, pasaty 

(s. 69) 
 

Sahara (s. 69) 
 

informacje 
telegraficzne 

(s. 70) 
 

konkretne 
miejscowości 
i porty lotni-
cze na trasie 
przekazu 
informacji 
(s. 70) 

 
głos silnika 

(s. 70) 

bowie 
(s. 69) 

 
inni będący 
również w 
niewoli na 
pustyni 

(s. 69-70) 

 
 
Struktura indywidualna dla „Poczty na Południe” 
 
Wyznaczniki odniesień i orientacji pełniące istotną rolę w organizacji po-

la percepcji analizowanego zdarzenia zróżnicowane są na poziomie biosfe-
rycznym i egzystencjalnym. Pustynny krajobraz nocą i pustynia w całej okaza-
łości ujawniająca się za dnia stanowią świat bezpośredniego kontaktu. Zakres 
jego stopniowo zostaje ograniczony do terenu irredenty, obszaru zamknięcia i 
odizolowania. Wiadomości telegraficzne dające kontakt ze światem przeka-
zywane przez kolejne miejscowości stwarzają nową sytuację dla osób przeby-
wających na pustyni.  

Świat bezpośredniego kontaktowania (biosferyczny) jest podstawą do do-
świadczania poczucia wolności i wyzwolenia na rozległej pustyni, ale też 
przynosi niepokój nieznanego i świadomość obecności gdzieś innych osób. 
Uwięzienie wiąże się z poczuciem opuszczenia i osamotnienia wynikającym 
między innymi z odległości dzielącej obszary pustynne i zamieszkałe. 

W kontekście tak nakreślonych punktów odniesień i orientacji znaczenia 
nabierają wyróżnione elementy. Szczegóły pustynnego krajobrazu określają 
gwiazdy, wydmy, piasek, nocne niebo rozświetlone blaskiem księżyca, wieją-
ce pasaty. Pustynia posiada swoją konkretną nazwę (Sahara) i ma swoich 
mieszkańców (Arabowie). Tutaj też pojawiają się myśli o domu jako miejscu 
pewnej przynależności i wolności, znajdują się osoby oczekujące na informa-
cje ze świata, które docierają do nich z konkretnych miejscowości i wyławiane 
są poprzez zagłuszający warkot silnika. 
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W ukazanym doświadczeniu pobytu na pustyni stanowiącym wprowadze-
nie w akcję opowiadania na plan pierwszy wysuwa się odniesienie do świata 
bezpośredniego kontaktowania się (świat przyrody i informacji). Elementy 
egzystencjalne zdarzenia osadzone są w rzeczywistości krajobrazów pustyn-
nych i sytuacji odosobnienia wymuszających głębszą refleksję odnośnie wła-
snego położenia. Świadomość posiadania własnego domu wiąże się jedynie z 
przynależnością do miejsca i poczuciem wyzwolenia od świata. Obecność 
innych osób, znajdujących się w podobnej sytuacji nie prowadzi do wspólnego 
dialogu i porozumienia, lecz zaznacza się tylko świadomością ich obecności, a 
podejmowane działanie staje się wypadkową sytuacji zewnętrznej – uzyska-
nych lub nie wiadomości telegraficznych. 

 
 
Struktura uogólniona dla „Poczty na Południe” 
 
„Poczta na Południe” to historia pilota Jacquesa Bernisa, która rozgrywa 

się na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich to aktualna rzeczywistość, w której 
przyszło mu żyć. Druga to wspomnienia z czasu dzieciństwa i młodości, które 
pojawiają się w różnych okolicznościach. Doświadczenie bycia w świecie 
bohatera utworu jest zróżnicowane. W bezpośrednim odniesieniu przeważają 
zdarzenia bezpośredniego kontaktowania i egzystencjalne, a kiedy mowa jest 
o przeszłości liczne są również zdarzenia osobowego dialogu.  

Aktualny świat Bernisa to świat wyznaczany przez zawodowe obowiązki 
i miejsca odwiedzane w czasie pracy. Stąd tak wiele pojawia się miejscowo-
ści, w których pilot ląduje przewożąc ładunki pocztowe lub mija je na trasie 
lotu. Krajobrazy pustynne, zabudowania, roślinność, skały, księżyc, gwiazdy, 
wiejące wiatry i palące słońce to najczęściej pojawiające się elementy bezpo-
średniego kontaktowania. Związane z nimi są też inne, będące czymś niezbęd-
nym w pracy pilota: komunikaty pogodowe, przekazywane informacje telegra-
ficzne o przelotach, lotniska pełne hangarów i samolotów, mapy studiowane 
często całymi godzinami i dające obraz czekających. Na składnikach dotyczą-
cych bezpośredniego kontaktowania, związanych z pracą zawodową, budowa-
na jest świadomość egzystencji, lęków, przeczuć zagrożeń, kruchości ciała 
człowieka, samotności. Świat ten nie daje jednak bohaterowi poczucia speł-
nienia i satysfakcji. Pełen jest nieokreślonych aspiracji, niepokoju i rozdarcia. 
W żaden sposób nie potrafi uporać się z otaczająca samotnością, która spowo-
dowana jest brakiem dostatecznie silnych więzów z innymi ludźmi, takich, 
które by go zatrzymały i nadały sens jego życiu. 

Bernis porusza się w świecie bezpośredniego kontaktowania i płynących 
z niego doznań. Nie potrafi nawiązać dialogu z innymi. Wszystkie podejmo-
wane próby kończą się porażką, która wpisana jest w jego egzystencję. Sama 
praca już mu nie wystarcza. Poszukuje w życiu tego, co nada temu życiu sens. 
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Wspomnienia z dzieciństwa przynoszą obrazy przyjaciół, a głównie dziew-
czynki o imieniu Genevieve. Ona zostawiła trwały ślad w życiu Bernisa, była 
towarzyszką jego zabaw, małą księżniczką, panią lip, dębów i zwierząt. 
Wspomnienia pilota z tamtego okresu nie ograniczają się do zdarzeń bezpo-
średniego kontaktowania i egzystencjalnych. Genevieve potrafiła go zrozu-
mieć. Długie godziny spędzane wspólnie, lektury czytane przez nią głośno, 
wiersze. Ona stanowiła źródło natchnień, gdy byli jeszcze dziećmi. Na bazie 
konkretnych miejsc (szkoła, lekcyjna sala) budowana jest świadomość egzy-
stencji, pierwszych nauk, rozważań filozoficznych dotyczących określonych 
problemów, wspólnych godzin spędzonych z przyjaciółmi z dzieciństwa, któ-
rzy rozumieli powierzane im tajemnice.  

Rzeczywistość ludzi dorosłych jest inna. Obecnie nawet dawni nauczycie-
le nie budzą podziwu. Są słabi, pełni lęku, który kiedyś towarzyszył dzieciń-
stwu, a odrzucony daje możliwość panowania nad światem. Te wspomnienia 
wzbudzają w Bernisie pragnienie powrotu do Genevieve, do miejsca dającego 
poczucie zadomowienia i bezpieczeństwa, miejsc dawnych wspólnych spo-
tkań, rodzinnych kolacji. Tego wszystkiego, co zdaje się, że minęło bezpow-
rotnie. 

Historia jego zaczyna się bowiem, kiedy Genevieve jest już dorosłą ko-
bietą, nieszczęśliwą w małżeństwie z Herlinem, który jej nie rozumie i nie 
zdaje sobie sprawy ile jest warta. Ona – samotna wśród wspomnień o prze-
szłości i dawnym doświadczeniu Boga, odnośnie którego żywiła przekonanie, 
że ją rozumie i jest jej prawdziwym przyjacielem, miota się teraz pomiędzy 
rozpaczą i cierpieniem, a nadzieją na zmianę sytuacji. Bernis, poszukując sen-
su w życiu, wraca do Genevieve, a zasadniczo swoich wspomnień o niej. Ta 
dorosła kobieta, nie jest tą samą małą dziewczynką. Jej egzystencja opiera się 
na przyzwyczajeniu do dostatku, bogactwa, przedmiotów, które nadają zna-
czenie jej życiu, chociaż ona sama nie zdaje sobie z tego sprawy. Bernis usiłu-
je wyrwać się ze świata własnych rozczarowań i kurczowo trzyma się myśli, 
że oto ta kobieta zmieni jego życie, miłość nada mu sens. Ale miłość to jedna 
rzeczywistość, życie druga. Zabierając Genevieve z jej domu po śmierci 
dziecka, pozbawia ją tego, co miało dla niej znaczenie. Wprowadza ją w świat 
pełną bólu i smutku, przekonaną o bezsensie jakichkolwiek ludzkich gestów i 
słów. Kobieta jeszcze trzyma się nadziei, że w tej sytuacji (śmierć dziecka) 
przyjaciel i więź między nimi uchroni ją przed okrucieństwem świata. Prag-
matyczny świat jednak od początku spiskuje przeciwko nim (awaria świateł, 
przepalona świeca samochodowa, brak latarki, ulewa, zajęte lub zamknięte 
wszystkie hotele). Kobieta wyrwana z porządku i świata przedmiotów, w któ-
rym żyła, nie jest już sobą. Po nocy spędzonej w kiepskim hotelu Bernis od-
wozi ją z powrotem. Świat wspomnień, w którym królowała Genevieve zosta-
je bezpowrotnie stracony. Dla niej niezbędny jest stabilny świat przedmiotów, 
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szczególnie teraz po śmierci dziecka, która przecięła wszelkie więzy ze świa-
tem, podczas gdy on kurczowo trzyma się tego, co ulotne.  

Ucieczka w świat wspomnień nie udaje się. Obecna miłość nie wypełnia 
wewnętrznej pustki Bernisa, pomimo, że jest on podobnie jak i Genevieve 
pełen dobrej woli, czuje, że to jego ostatnia szansa, ostatnia możliwość ocale-
nia. W końcowym rozrachunku jednak nawet ta miłość przestaje mieć sens. 
Decyzja o rozstaniu przynosi wręcz ulgę. Genevieve umiera i w ten sposób 
kończy się dramat miłości. Bernis, przed jej śmiercią, jeszcze raz usiłuje się z 
nią spotkać. Wiejski krajobraz, cała podróż, zajęcia rolników, jej dom, prze-
mawiają wyraźnie za tym, że miejsce to może przynieść odpoczynek i przy-
wrócić sens życiu. Ale Genevieve jest obojętna, dla niej i dla niego to zbyt 
późno. Nic już nie można naprawić. Nic zmienić. Nadzieja na tę więź między-
ludzką również została zerwana. Pilot podejmuje jeszcze jedną próbę. Szuka 
sensu w religii i akcie wiary, co prowadzi go do katedry. Wśród otaczającego 
tłumu, słuchając kaznodziei przeżywa jeszcze jedno rozczarowanie. Utwierdza 
się w samotności, z którą teraz już nie potrafi się w żaden sposób uporać.  

Wraca do lotnictwa, do szumu silnika, przyrządów i wnętrza samolotu, 
które przynosi spokój i wyzwolenie od świata, bo nic innego mu już nie pozo-
staje. Wykonuje swój ostatni lot. Gdzieś w forcie na pustyni, w trakcie przy-
musowego lądowania spowodowanego uszkodzeniem samolotu, spotyka jesz-
cze sierżanta, z którym wymienia ostatnie poglądy i przy świetle księżyca 
śpiewa dziecinną piosenkę. O świcie odlatuje i znika gdzieś na Saharze Do 
miejsca swojego przeznaczenia dochodzi jedynie poczta (przesyłki) odnale-
ziona wśród piasków pustyni. Inny pilot przejmuje ją i kontynuuje lot poczto-
wy Bernisa. Kończy się życie Bernisa, które stanowi wędrówkę w poszukiwa-
niu sensu i znaczenia ludzkiej egzystencji. Bohater jest uciekinierem, 
samotnikiem poszukującym więzi mogących go zatrzymać, ale pomimo umi-
łowania życia i poszukiwania jego pełni, nie udaje mu się znaleźć swojego 
miejsca w świecie.  

Doświadczenie bycia w świecie bohatera pierwszego z utworów literac-
kich Exupéry zróżnicowane jest w wymiarze bezpośredniego kontaktowania 
oraz egzystencjalnym, jeśli sytuacja dotyczy wydarzeń aktualnych. Zdarzenia 
osobowego dialogu wyzwalane są przez wspomnienia dotyczące okresu dzie-
ciństwa i młodości (więzi z przyjaciółmi, rodziną, wspólne zabawy i zajęcia, 
wiedza przekazywana przez nauczycieli i podziw dla nich, bezpieczeństwo 
domu rodzinnego). W odniesieniu do tych rozważań należy zauważyć, że na 
plan pierwszy wysuwa się świat bezpośredniego kontaktowania i elementy 
egzystencjalne wskazujące na zmaganie się bohatera w tym właśnie świecie. 
Kiedyś (w przeszłości) miał bliskie relacje osobowe, czuł się rozumiany, lecz 
w życiu dorosłym stracił je, trudności pogrążyły go w świecie pełnym rozcza-
rowań, a podejmowane próby nie przynoszą nadziei na zmianę losu. Stanowią 
jedynie rozpaczliwy akt wyrwania się z bezsensownej egzystencji.  



Ekspresja rozwoju osobowości Antoine de Saint-Exupéry                                                      53 
 

 
 
Struktura uogólniona dla „Małego Księcia” 
 
„Mały Książę” to poetycka opowieść o chłopcu, który po długiej podróży 

przybywa na ziemię opuszczając tym samym swoją planetę. Doświadczenie 
bycia w świecie jest tutaj zróżnicowane w wymiarze bezpośredniego kontak-
towania, egzystencjalnym oraz osobowego dialogu.  

Historia przedstawiona przez Exupéry pokazuje wyraźnie to, co i w jaki 
sposób dorośli mogą zniszczyć w dzieciach. Rysunki przedstawiające węża 
boa w różnej postaci nie znajdują zrozumienia w świecie dorosłych, który 
kieruje się innymi wartościami (ilość dóbr, znaczenie, władza). Człowiek w 
świecie pozostaje więc i czuje się często samotny. W warunkach codziennej 
egzystencji nie jest mu łatwo zrozumieć drugiego człowieka, zbudować płasz-
czyznę porozumienia. Stąd też narrator podejmuje liczne próby znalezienia 
kogoś, kto zrozumie jego rysunki. Posiadł już wiedzę niezbędną do wykony-
wania zawodu pilota, spotyka wiele osób, lecz wśród nich nadal czuje się sa-
motny. Rozmowy do niczego nie prowadzą, to zwykła wymiana zdań, które 
tak do końca nic nie znaczą. 

W trakcie awarii samolotu spotyka na pustyni złotowłosego chłopca, któ-
ry zadaje mnóstwo pytań. Sama obecność kogoś na pustyni budzi zdziwienie. 
Spotkanie urasta do niesamowitych wymiarów, gdy dziecko z niechęcią spo-
gląda na rysunek i stwierdza, iż nie chce węża. Dla niego sens rysunku jest 
oczywisty i nie budzi żadnych wątpliwości. Jego pragnieniem jest posiadanie 
baranka. I oto między chłopcem, a pilotem rodzi się prawdziwa więź zrozu-
mienia. Na pustyni, odcięci od świata ludzi, wspólnie pochylają się nad rysun-
kami przedstawiającymi baranka i sprzęty potrzebne dla niego. Pomysł domku 
dla zwierzątka w postaci skrzynki jest tym, co wyznacza płaszczyznę porozu-
mienia. Między dwoma osobami nawiązuje się nić przyjaźni, która z czasem 
przeradza się w prawdziwą więź międzyludzką.  

Mały Książę wracając we wspomnieniach do przebytej drogi snuje opo-
wieść o planetach, które odwiedził, wydarzeniach, w których uczestniczył i 
przyczynach opuszczenia własnego domu. Na swojej planecie nie czuł się 
szczęśliwy. To co posiadał (wulkany, baobaby, róża, której nie rozumiał) nie 
czyniło go wielkim księciem. Po kolejnych nieporozumieniach z dumną różą 
wyruszył na poszukiwanie przyjaciół. Nie potrafił już jej kochać, więc zdecy-
dował się ją opuścić.  

Kolejne planety, które odwiedza chłopiec prezentują tylko smutne, czy 
wręcz żałosne widowiska. Nigdzie nie czuje się na tyle dobrze, by pozostać na 
dłużej. Król traktuje wszystkich jak poddanych i uparcie wmawia sobie, że 
wydaje rozkazy. Próżny widzi tylko siebie i wymaga ciągłego zachwytu, Ban-
kier nie odrywa się od swoich cyfr, Pijak użala nad sobą i swoim nałogiem, a 
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Starszy Pan tkwi przy olbrzymich księgach i snuje rozważania o wielkim zna-
czeniu wykonywanej pracy. 

Wśród wszystkich mieszkańców odwiedzanych planet największą życzli-
wość i zrozumienie Mały Książę czuje do Latarnika. Jego praca, chociaż ab-
surdalna, ma w sobie ideał wierności wobec samego siebie i swoich obowiąz-
ków. Ma jakiś punkt odniesienia, gdzieś poza nim samym i własnym 
egocentryzmem, czy nawet egoizmem. Tylko tutaj chłopiec zastanawia się 
przez chwilę nad możliwością pozostania. Ale tak do końca nie jest w stanie 
zrozumieć Latarnika. To, co go pociąga, to raczej konkretne zjawisko, którym 
jest możliwość częstego oglądania zachodów słońca – ważne, gdy pojawia się 
smutek.  

Wreszcie Mały Książę przybywa na ziemię, mając nadzieję, że tutaj znaj-
dzie przyjaciół. Ląduje na pustyni i okazuje się, że jest sam. Jedyny kwiat, 
który spotyka informuje go, że ludzie nie mają korzeni, są wyrwani ze swego 
naturalnego podłoża, ciągle zmieniają miejsce, uciekają od siebie zamiast two-
rzyć więzy. Żmija jedyna ofiaruje swoją pomoc, gdyby zechciał wrócić na 
własną planetę. Mały Książę wędrując po tej ludzkiej pustyni spotyka ludzi, 
którzy gdzieś jadą, dzieci, które szczęśliwe ściskają ulubione przytulanki i 
wpadają w rozpacz, gdy zostaną ich pozbawione, sprzedawców oferujących 
dziwne pastylki pomagające zaoszczędzić czas. Widząc ogród pełen róż, pła-
cze leżąc na trawie. Jego róża okazuje się zwykłym kwiatem, takim jakich są 
tysiące.  

Ale na tej właśnie planecie chłopiec spotyka lisa. Dzięki niemu zrozumie, 
że jego róża jest niezastąpiona, że potrzebuje właśnie jego, podobnie jak on 
jej. Kochał ją, więc dla niego była jedyna. Lis staje się nauczycielem przyjaź-
ni, budowania więzi międzyludzkich opartych na wzajemnym zrozumieniu. W 
tym oto świecie istnieje potrzeba miłości, przyjaźni i opieki. Lis wielokrotnie 
będzie powtarzał, że poznać można jedynie to, co się oswoi.  

Oswojenie jest zbliżeniem się do drugiego człowieka, nawiązaniem bli-
skiego kontaktu, poznaniem go, zapewnieniem opieki, a nawet poświęceniem 
dla niego. Wymaga stałego rytuału, zaangażowania, wytrwałości, czasu i ćwi-
czeń. Róża nie jest bez wartości. To dla niej Mały Książę zrobił tak wiele, to 
nią się opiekował, zabezpieczał od wiatru i szkodników, słuchał jej skarg, 
wychwalań czy milczenia. Poświęcił jej wiele swojego czasu. Oswoił ją, więc 
nie jest już samotny. Więzy uczuciowe, wzajemne zrozumienie i bycie po-
trzebnym nadają życiu sens. To co najważniejsze może nie być widoczne dla 
oczu, ponieważ dobrze widzi się jedynie sercem. Sama pogoń za ilością nie 
przynosi satysfakcji. Istotne jest również to, co ukryte, intuicyjne, oparte czę-
sto na wyobraźni i uczuciach. W tym kontekście róża odzyskuje dla chłopca 
prawdziwe znaczenie. Od tej pory ona, on i lis nie będą już samotni. Znacze-
nia dla lisa nabiorą łany zboża, bo kolorem będą mu przypominały włosy 
przyjaciela.  
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Cała wędrówka Małego Księcia to poszukiwanie sensu życia i przyjaźni. 
Kolejne spotkania wskazują mu drogę, która prowadzi do pełni, szczęścia i 
satysfakcji. Odnaleziona wspólnie z narratorem studnia na pustyni zaspokaja 
ich pragnienie, ale też daje radość sercom. Gwiazdy od tej chwili nabierają 
znaczenia szczególnego, bo przecież na jednej z nich mieszka ktoś, kogo 
można nazwać przyjacielem. Oddalenia nie mierzy się już odległością, ale siłą 
i bogactwem więzów międzyludzkich.  

Pojawiający się w tym kontekście motyw śmierci pozbawiony jest szcze-
gólnej trwogi, a raczej związany z troską o przyjaciela, który pozostaje. Jest to 
zwycięstwo duszy nad ciałem, zbyt ciężkim, aby zabrać go w daleką drogę. W 
takiej śmierci nie ma tragizmu, jest jedynie powaga i dostojeństwo. 

Bohater utworu czynnie uczestniczy w zaistniałych wydarzeniach. Świat 
odbierany jest przez niego na poziomie bezpośredniego kontaktowania i egzy-
stencjalnym, jeżeli mowa jest o wspomnieniach sięgających czasu pobytu na 
własnej planecie i początkach wędrówki. Aspekt osobowych relacji pojawia 
się w miarę rozwoju sytuacji, nowych spotkań, kontaktów i ma swoje osadze-
nie w elementach biosferycznych oraz egzystencjalnych (pogłębienie do-
świadczenia bycia w świecie, świadomość kontaktu i jego znaczenia z inną 
osobą, wzajemne zrozumienie, przekazywanie sobie doświadczeń). 

 
 

4. Dyskusja wyników 
 

Psychologia humanistyczna w swoich założeniach uwzględnia osobę 
ludzką w aspekcie potencjalnym, czyli w procesie stawania się, doskonalenia, 
samoaktualizacji. Istotnym aspektem zainteresowania psychologów z tego 
nurtu jest zdolność człowieka do aktualizowania w ciągu życia swoich we-
wnętrznych możliwości. W tym właśnie kontekście mówi się o „stawaniu się 
osobą”. Człowiek nie jest rozumiany tutaj jedynie jako część otoczenia, ale 
jego specyfikę stanowi działanie i doświadczanie. 

Maslow (1990) mówiąc o samoaktualizacji nawiązuje do urzeczywistnia-
nia natury człowieka. Tym samym podkreśla, że jest to proces stopniowego 
doskonalenia się, który rozciąga się na całe życie człowieka i nie jest pozba-
wiony trudności. Warunek wstępny w procesie samoaktualizacji stanowi po-
czucie bezpieczeństwa, które zaspokojone warunkuje normalne funkcjonowa-
nie i dalszy rozwój psychiczny. Osoba zajmuje centralne miejsce w wyborze 
strategii dotyczącej zabezpieczania siebie i ograniczenia możliwości rozwo-
jowych lub ukierunkowania się na rozwój. Właściwe rozwiązywanie wspo-
mnianego dylematu warunkuje pełny rozwój osoby, realizację własnych po-
tencjalności, osiąganie samoaktualizacji jako przejawu dojrzałego sposobu 
ludzkiego funkcjonowania. Podjęty problem badawczy służył ukazaniu rozwo-
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ju osobowości Exupéry w oparciu o materiał, którym jest jego twórczość lite-
racka. 

Pierwsza z hipotez badawczych dotyczyła różnic osobowościowych mię-
dzy bohaterami utworów „Poczta na Południe” i „Mały Książę”. Na uwagę 
zasługują tutaj dane uzyskane w wyniku zastosowania Testu Przymiotnikowe-
go ACL, jak również jakościowej analizy zdarzeń życiowych przedstawionych 
w tym konkretnym przypadku w postaci utworów literackich.  

Osobowościowy obraz Bernisa, który poznajemy odnosząc się do percep-
cji czytelników i analiza tekstu wskazują na człowieka zdecydowanego, wy-
trwale dążącego do końca w każdym podjętym działaniu, zorganizowanego i 
zdyscyplinowanego w wypełnianiu obowiązków. Ale jednocześnie Bernis nie 
jest w swoim działaniu pozbawiony pewnego przymusu czy zniewolenia. 
Trzyma się kurczowo tego, co wypróbowane i pewne pomimo, że należy do 
odległej przeszłości. To, co kiedyś dawało mu poczucie bezpieczeństwa, 
wpływało na kształt więzi z innymi (zaufanie, zrozumienie, bycie razem w 
różnych sytuacjach, wspólne lektury, spotkania) utraciło gdzieś po drodze (w 
ciągu życia, dorastania, zmiany sytuacji) swoje znaczenie. Bohater nie potrafi 
w tym nowym świecie, otoczeniu odnaleźć siebie, sensu i znaczenia swojego 
życia, działania, postępowania. Miota się i szarpie z wszelkimi trudnościami, 
które pojawiają się na jego drodze. W efekcie dochodzi do sytuacji, gdy nie 
czuje się już dobrze wśród ludzi. Bezpieczeństwo zapewnia maszyna (samo-
lot), bo jedynie tam ma poczucie pełnego panowania nad urządzeniami. 

W tym kontekście znaczący jest fakt potrzeby dominacji (nad światem 
rzeczy), pewnej apodyktyczności w kontaktach z innymi, podejmowania ryzy-
ka i współzawodnictwa, ale też zniechęcenia w związku z trudnościami, które 
spotykają go w życiu osobistym. Trudności przejawia w kontaktach interper-
sonalnych. Nie potrafi przystosowywać się do nowych sytuacji, ma trudności 
ze zrozumieniem zmian zachodzących w nim samym. Daje się poznać jako 
egocentryk skupiony głównie na własnych potrzebach i oczekiwaniach. Pra-
gnienie bycia z ukochaną osobą odnosi do swoich oczekiwań. Ona ma przy-
wrócić mu ład i porządek w życiu, nadać temu życiu sens, być tak jak w dzie-
ciństwie małą czarodziejką dającą natchnienie, radość i bezpieczeństwo. W 
obliczu własnych problemów nie jest w stanie dostrzec problemów innych 
osób. 

Całe dorosłe życie Bernisa koncentruje się na nim samym, na sztywnych 
obowiązkach, które należy zgodnie z planem doprowadzić do końca i trudno-
ściach w podejmowaniu działań w sytuacjach skomplikowanych i niejedno-
znacznych. Indywidualista, zdolny poznawczo, logiczny w myśleniu, śmiały, 
o silnej woli jednocześnie posiada na tym etapie ograniczoną zdolność rozwo-
ju. Przeszłość, której trzyma się kurczowo hamuje jego nowe działania. Za 
wszelką cenę pragnie wrócić do świata, który kiedyś gwarantował mu spokój, 
szczęście i bezpieczeństwo. Bernis nie dopuszcza do siebie świadomości, że 
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ten świat już nie istnieje. Przyjmuje więc postawę obronną. Unika nowych 
bliskich więzi i przez to komplikuje swoje stosunki i relacje z ludźmi. Jedno-
cześnie sam czuje się opuszczony, samotny, rozczarowany życiem, w którym 
ciągle poszukuje swojego miejsca. Samotność ta nie prowadzi go jednak do 
żadnych konstruktywnych wniosków. 

Bernis porusza się w świecie bezpośredniego kontaktowania i doświad-
czeń egzystencjalnych. Nie ma tam miejsca na dialog z innymi osobami, zro-
zumienie i więź międzyludzką. W swoim odosobnieniu i osamotnieniu usiłuje 
poddać się rygorom dyscypliny i obowiązku. To jednak nie jest w stanie wy-
pełnić powstającej w nim pustki. Kwiatkowski (1965) określi go jako tego, 
który nie jest jeszcze „dokonanym” bohaterem przestworzy, nie znalazł jesz-
cze swojej życiowej drogi, a wewnętrzny niepokój i rozdarcie usiłuje usunąć 
poprzez ucieczkę w nieudaną miłość do przyjaciółki z okresu dzieciństwa, czy 
religię, którą zasadniczo odrzuca już z góry. Na obecnym etapie liczy się dla 
niego znalezienie w życiu poczucia bezpieczeństwa, a dzięki temu sensu i 
spełnienia.  

Osobowościowy obraz Małego Księcia zasadniczo różni się od tego, któ-
ry właściwy jest Bernisowi. Wskazują na to zarówno wyniki otrzymane w 
Teście Przymiotnikowym ACL, jak i jakościowa analiza zdarzeń życiowych 
przedstawionych w postaci tekstu literackiego.  

Mały Książę, podobnie jak Bernis, potrafi być wytrwały w każdym podję-
tym działaniu, osiągać wyznaczone cele, organizować i planować własne dzia-
łania, w sposób zdyscyplinowany wypełniać obowiązki. W swoim zachowaniu 
jest jednak spontaniczny, łatwo przystosowuje się do nowych sytuacji, okazuje 
innym zaufanie, nie trzyma się kurczowo tego, co wypróbowane i pewne, jak-
kolwiek ceni tradycyjne wartości. Poszukuje nowych doświadczeń, które stara 
się zrozumieć, czerpać z nich naukę i radość. Z cierpliwością pomaga innym 
usiłując zrozumieć ich potrzeby. W obliczu kłopotów drugiej osoby gotów jest 
zapomnieć o własnym interesie. Mały Książę nie ogranicza się do własnych 
pragnień. Ma tę szczególną zdolność nawiązywania bliskich więzi emocjonal-
nych z innymi. Dobrze czuje się w kontaktach społecznych. Ciepło i serdecz-
ność stanowią podstawę jego relacji interpersonalnych.  

Mały Książę nie ucieka przed problemami. Aktywnie uczestniczy w zda-
rzeniach poszukując rozwiązań dla pojawiających się trudności. Świat bezpo-
średniego kontaktowania, doznań egzystencjalnych jest podstawą dla pojawie-
nia się relacji osobowego dialogu. Ten właśnie świat staje się przyjazny, 
stanowi miejsce zadomowienia. Prawdę o tym, co stanowi sens życia, odkry-
wa uczestnicząc w działaniach, podejmując dialog z drugą osobą. W dialogu z 
innymi dochodzi do prawdy, która usensawnia wszelkie dalsze podejmowane 
działania. Mały Książę nie zmaga się z życiem, nie usiłuje panować nad zda-
rzeniami. Przyjmuje postawę otwartości wobec świata i jego propozycji. Nie 
kryje się wśród wspomnień przeszłości, lecz ma odwagę podjąć ryzyko zwią-
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zane z przekroczeniem tego, co daje podstawy do stabilizacji i bezpieczeń-
stwa. Rozwój osobowości Małego Księcia ukazany jest poprzez bogactwo 
więzów z innymi ludźmi oraz światem, w którym żyje. Nie trwa on w izolacji, 
lecz podejmuje współodpowiedzialność za ukształtowane relacje i zrodzone 
uczucia. Ma świadomość, że obecność innych osób wzbogaca jego, podobnie, 
jak i on może ubogacać innych.  

Szczególnego znaczenia w odniesieniu do postaci Małego Księcia nabie-
rają wspomniane już wartości, które można z nim utożsamiać. Więzy miłości, 
przyjaźni, wzajemnego szacunku, zrozumienia stanowią płaszczyznę dialogu 
osobowego. Zajęcia mieszkańców kolejno odwiedzanych przez chłopca planet 
nie mają żadnego znaczenia, bo niczemu nie służą, niczego nie tworzą, żad-
nych więzi nie budują. Całą filozofię przyjaźni wyjawi mu dopiero lis podkre-
ślając znaczenie odpowiedzialności, a nawet poświęcenia się za tego, kogo się 
„oswoi” i wielką prawdę o tym, że dobrze widzimy sercem.  

Bernis nosi w sobie niepokój, szuka czegoś, co przeczuwa, że istnieje. 
Szczególnie bliskie jest mu jednak poczucie pustki, beznadziejności, w której 
potrzebuje się drugiego człowieka. Ale Bernis nie wierzy w ocalenie. Podej-
mowane próby nie są poszukiwaniem nowego, otwarciem się na drugiego 
człowieka, ale ucieczką w świat wspomnień z dzieciństwa. Nieśmiertelne są 
tutaj tylko przedmioty, które przetrwają jego, tak jak przetrwały Genevieve. 
Śmierć stanowi jedyne wyzwolenie, jak zauważa Bukowska (1977, s. 37) „w 
tej książce jest jak kornik, który niepostrzeżenie, z ukrycia prowadzi swoją 
niszczycielską pracę”.  

Dla Małego Księcia zabłąkanego wśród piasków pustyni samotność nie 
stanowi potrzasku. Dzięki niej lepiej poznaje samego siebie, cisza budzi w 
nim refleksje, przynosi wspomnienia, pozwala sięgać do zasadniczych pro-
blemów, odkryć bogactwo duszy i uchwycić sens życia oraz jego piękno. Sa-
motność daje okazję do przemyśleń i przewartościowania swojego życia w 
aspekcie uniwersalnych wartości i odnalezienia swojej drogi w połączeniu z 
drogą innych osób. W tym też kontekście śmierć nie jest gestem pełnym roz-
paczy, ale sytuacją pełną dostojeństwa i powagi. 

Nawiązując do analiz psychologicznych przedstawionych w oparciu o 
wyniki uzyskane na podstawie zastosowania określonych metod mamy pod-
stawy do stwierdzenia, iż bohater pierwszego i ostatniego dzieła Exupéry pre-
zentują różny sposób funkcjonowania osobowości. Bernis w swoim dorosłym 
życiu wraca ciągle do przeszłości, która stanowiła dla niego gwarant bezpie-
czeństwa i przeżywa rozczarowanie z powodu utraconych marzeń i nadziei. 
Mały Książę podejmuje trud własnego rozwoju. Jego sposób istnienia w świe-
cie doskonali się. Aspekt osobowych relacji (na poziomie dialogu z innymi 
osobami) ma osadzenie w biosferycznych (bezpośrednie, uważne kontaktowa-
nie się z otoczeniem) i egzystencjalnych (doświadczenie bycia tu i teraz, ja 
jako podmiot istniejący w świecie mam swoje możliwości i ograniczenia) 
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aspektach, co pogłębia jego doświadczenie życia i wskazuje na rozwój oso-
bowy. Świadomość kontaktu z inną osobą przynosi zrozumienie, możliwość 
dzielenia się, przekazywania własnych doświadczeń. W dialogu z drugą osobą 
(lis, pilot) odkrywa wspólną prawdę i na jej bazie kształtuje swoją dalszą ak-
tywność.  

Druga z postawionych hipotez badawczych mówi o procesie rozwoju 
osobowości A. de Saint-Exupéry ku samoaktualizacji. Przyjmując bowiem, że 
Exupéry w swoich książkach pisze o sobie i swoich doświadczeniach, zasadne 
jest stwierdzenie dotyczące tego, że jego bohaterowie prezentują typ osobo-
wości charakterystyczny dla niego samego na danym poziomie rozwoju. W 
tym kontekście ważne i logiczne jest przedstawienie osobowościowej charak-
terystyki bohaterów literackich utworów powstałych w odległej perspektywie 
czasowej (14 lat), co umożliwia nam ujęcie osobowości nie w przekroju, lecz 
w rozwoju, w biegu życia.  

Autor pisząc swoje dzieła daje nam świadectwo tego, co jest dla niego 
ważne, co mu się zdarzyło, czym żył i w jaki sposób doświadczał (różna ja-
kość). Spójna całość utworu, w którym elementy biosferyczne stanowią pod-
stawę dla elementów egzystencjalnych oraz osobowego dialogu, wskazuje na 
dojrzałą osobowość twórcy. Harmonijny obraz świata współtworzą: trwałość 
miejsc, współobecność przeszłości w teraźniejszości i więzy z innymi osoba-
mi. W pierwszym utworze „Poczta na Południe” wyraźnie zarysowuje się 
przewaga zdarzeń biosferycznych i egzystencjalnych nad zdarzeniami osobo-
wego dialogu, które zasadniczo związane są z przeszłością, czyli okresem 
dzieciństwa i wspomnień domu rodzinnego. W „Małym Księciu”, w kontek-
ście zdarzeń egzystencjalnych, pojawiają się zdarzenia osobowego dialogu, 
które wskazują na logikę głębokiego doświadczenia życiowego i jego znacze-
nia. Dzięki osadzeniu zdarzeń w konkretnej rzeczywistości bohater otwiera się 
na to, co nowe i nieznane, a jego zachowanie staje się adekwatne do tego, co 
poznał i o czym teraz chce dać świadectwo. 

Exupéry nie pisze tylko i wyłącznie dla siebie, na co zwraca uwagę Mi-
lewski (1975), ale po to, aby dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, 
zwłaszcza że doświadczenie to jest dla niego ważne. Analiza tekstu ukazuje 
doświadczenie osoby, która spełnia się, staje, rozwija, aktualizuje, czynnie 
uczestniczy w zdarzeniach i w dialogu z innymi dochodzi do prawdy.  

Wyniki uzyskane w badaniu Testem Przymiotnikowym ACL oraz metodą 
Jakościowej Analizy Personalistycznej wskazują na różny etap rozwoju oso-
bowości bohatera pierwszego i ostatniego utworu Exupéry. Tym samym mo-
żemy wnioskować o rozwoju osobowości samego autora i stwierdzić, w od-
niesieniu do założeniami koncepcji Maslowa, że rozwój ten zmierzał w 
kierunku samoaktualizacji, osiągnięcia pełni bycia osobą. Bernis poszukuje 
bezpieczeństwa i stabilizacji w tym, co jest mu bliskie i znane, jednocześnie 
nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że może być ono zaspokojone tylko 
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w kontakcie ze środowiskiem oraz innymi ludźmi (por. Maslow 1990). 
Wszystkie jego działania prowadzą do poszukiwania tego, co ma zastąpić nie-
umiejętność nawiązywania relacji z innymi osobami i podejmowania dialogu 
na wspólnej płaszczyźnie porozumienia. Mały Książę działa inaczej. Nie ma 
już w nim lęku, który towarzyszył Bernisowi, podejmuje wyzwania życia i nie 
lęka się zmian, które naruszą istniejący stan rzeczy. Potrafi akceptować siebie 
i innych, spontanicznie reagować, w razie potrzeby skoncentrować się na za-
istniałym problemie, ale też zachować odpowiedni dystans wobec rzeczywi-
stości i poszanowanie dla własnej prywatności. Mały Książę nie ucieka przed 
ludźmi. On ich szuka, bo związki interpersonalne mają dla niego szczególne 
znaczenie, dają mu poczucie wspólnoty, zrozumienia, bycia potrzebnym. Jed-
nocześnie w swojej wędrówce wielokrotnie wykazuje poczucie humoru, twór-
cze podejście do życia codziennego i stałość wartości, odnośnie których ma 
przekonanie, że są dobre i służą szlachetnym celom. Cechy te charaktery-
styczne są dla osób samoaktualizujących się (Maslow 1990) 

W ten sposób możemy przyjąć zasadność hipotezy mówiącej o rozwoju 
Exupéry ku samoaktualizacji. Jednocześnie należy nadmienić, że sam autor, 
jak i jego twórczość stanowili już przedmiot analiz humanistycznych i psycho-
logicznych (Bocheńska 1970; Bukowska 1977; Dąbrowski 1985; Drewermann 
1996; Kwiatkowski 1965, 1966, 1968, 1969; Milecki 1975). 

Drewermann (1996) dokonał psychoanalitycznej analizy „Małego Księ-
cia” twierdząc, że stanowi on klucz do interpretacji całej twórczości oraz ży-
cia jego autora. Zwraca on szczególną uwagę na ukazanie tego, co dorośli 
potrafią zniszczyć w dziecku, zanim rzeczywiście zacznie dorosłe życie. Śla-
dami Małego Księcia poznajemy świat patrząc na niego oczami dziecka, które 
pozbawione są fałszu i zakłamania. Razem z nim odsłaniamy próżność, mar-
ność, całkowity brak zdolności człowieka do miłowania czegokolwiek poza 
samym sobą, by wreszcie poznać najbardziej podstawową z prawd życia 
człowieka, którą chłopcu przekazuje lis. Exupéry prowadzi rozliczenie ze 
światem dorosłych zamieszkujących planetę Ziemię, a zarazem żyjących w 
samotności na tej ludzkiej pustyni pełnej bezsensowności, nicości i nikczem-
ności. Drewermann (1996, s. 102) w swoich analizach wskazuje na znaczenie 
mądrości pustyni, wędrówki w poszukiwaniu miłości, śmierci, stanowiącej 
„okno na gwiazdy”, róży będącej dla psychoanalityka zdumiewającą postacią 
na tle wszystkich przeżyć i doświadczeń Małego Księcia („...centralną tajem-
nicę Małego Księcia, tajemnicę róży, zrozumiemy tylko wtedy, gdy zinterpre-
tujemy ją w odniesieniu do jego matki”). W psychologicznej syntezie Drewe-
rmann (1996) stwierdza, że Exupéry`emu zależało głównie na 
przezwyciężeniu nihilizmu epoki i ukazaniu, że prawdziwego człowieka nie 
rodzi terror obowiązku, akcji, odpowiedzialności i ofiary, czy ideologii nad-
człowieka, lecz miłość, która pozwala odkryć radość i szczęście w drugiej 
osobie.  
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Piechowski i Dąbrowski (Dąbrowski 1985) analizowali biograficzne i au-
tobiograficzne materiały Exupéry w poszukiwaniu cech samoaktualizacji (do-
konano szczegółowej analizy 113 fragmentów biograficznych i autobiogra-
ficznych, z czego 28 dotyczyło dzieciństwa i wieku młodzieńczego, a 85 
wieku dojrzałego). Wykazały one, że pisarz posiada wszystkie cechy charakte-
rystyczne dla osób samorealizujących się. Analiza struktury psychicznej Exu-
péry nie miała jednak nic wspólnego z badaniami Maslowa nad samoaktuali-
zacją, lecz wiązała się z pojęciem poziomu IV w teorii dezintegracji 
pozytywnej. Badania prowadzone przez Dąbrowskiego miały bowiem na celu 
rozwinięcie metod określania rodzajów i poziomów rozwoju zgodnie z kon-
cepcją rozwoju osobowości poprzez dezintegrację pozytywną (Dąbrowski 
1964, 1975, 1985). Poszukiwał on osób, które byłyby reprezentatywne dla 
każdego z wyszczególnionych poziomów rozwoju. Exupéry był postacią, któ-
ra reprezentowała wysoki poziom rozwoju osobowości (badania dotyczyły 
tylko teorii dezintegracji pozytywnej). Trzy lata po przeprowadzonych bada-
niach Piechowski i Dąbrowski (Dąbrowski 1985) stwierdzili, że istnieje podo-
bieństwo pomiędzy profilem osobowym Exupéry, a wynikami otrzymywany-
mi przez osoby samorealizujące się. Tym samym wykazano, że empiryczny 
opis samorealizacji odpowiada strukturze poziomu IV w teorii dezintegracji, 
który stanowi normę idealną (Piechowski, Dąbrowski 1977 – za: Dąbrowski 
1985). Wspomniane badania zbieżne są z wynikami uzyskanymi w prezento-
wanym programie badawczym.  
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THE EXPRESSION OF ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY’S PER-
SONALITY DEVELOPMENT IN HIS LITERARY CREATIVITY. 

A QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS  
 
 

(Summary) 
 
The goal of the carried out psychological analysis was to show the per-

sonality development of Antoine de Saint-Exupéry on the basis of an analysis 
of his literary creativity and the perception of the readers of his works. Ac-
cording to the principles of life-span psychology, a man’s development occurs 
during the course of a lifetime, meaning from the moment of conception till 
the moment of death.  During this time experiences of an individual are ac-
quired and gathered.  

The writer presents these experiences through his creation, which in the 
case of Antoine de Saint-Exupery constitutes a clear allusion to his biography. 
The goal of psychological tests, is to get to know and understand a person who 
in the form of literary works sketches the world in which he lives, divulges the 
changes which he undergoes, and presents the process of his development. 
The theoretical assumptions of the research and conducted analysis comprise 
A. H. Maslow’s concept of development toward self-actualization. 

The project of the research incorporates: 
1. The analysis of the literary texts of Antoine de Saint-Exupéry with the 

use of The Personalistic Quality Analysis (JAP) by Z. Uchnast; 
2. The analysis of the perception of the protagonist in the works of An-

toine de Saint-Exupéry carried out with the use of the Adjective Test ACL by 
H. G. Gough and A. B. Heilbrun. In the study participated 70 women aged 
from 19 to 23. 

3. Conclusions concerning the development of writer's personality pre-
pared on the basis of the feedback obtained from the readers (the perception of 
the protagonist) and the qualitative analysis of the literary works. 
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