
ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

Kiedy miałem sześć lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej puszczę dziewiczą. Książka nazywała 

się Historie prawdziwe . Obrazek przedstawiał węża boa, połykającego drapieżne zwierzę. Oto kopia rysunku : 

W książce było napisane "Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta . Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez sześć 

miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona". Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli 

udało mi się za pomocą kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Rysunek nr l. Wyglądał on tak : 

Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem , czy ich nie przeraża. - Dlaczego kapelusz miałby przerażać? - odpowiedzieli dorośli. 

Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza . To byt wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli 

mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć . Mój rysunek numer 2 wyglądał następująco : 

Dorośli poradzili mi , abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się raczej zajął geografią, historią , 

arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat sześć, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem 

rysunku numer l i numer 2. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. 

Musiałem wybrać sobie inny zawód : zostałem pilotem. 
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SAMOLOT NIE JEST CELEM: JEST NARZĘDZIEM. 

TAKIM SAMYM NARZĘDZIEM JAK PLUG. 

(Allfo111e dl' Saint f-:xupfry Z11w1io - (~1c::y:11a / .11d:1) 

Trudno o pisarza bardziej zrośnię tego ze swoim zawodem , ze swoim narzędz iem pracy jak 

Sai nt - Exupery. Samolot nie jest dlari drugim zawodem pisarza. Pisarstwo i latanie to jedno. 

Samolot był j ego namiętn ośc ią , pot rzebą, prócz pisarstwa - wszystkim. Już pięc i o l etni e dziecko 

marzy o konstruowaniu. Jako dwunastoletni chłopak otrzymuje chrzest powietr.wy. W 192 1 dostaje 

cywi lne prawo lotu. Od 1925 nie rozstaje s i ę z maszyną . Jest kolejno kierownikiem hangaru w 

Towarzystwie Lotniczym Latecoere, pilotem pocztowym na liniach Tu luza - Casablanca i Dakar 

- Casablan~a . kierownikiem bazy lotniczej Cap Juby na Saharze w ogn iu irredenty, dyrektorem 

aeroponu w Buenos Aires, pilotem na linii Casablanca - Port Etienne, itd. Ma kilka bardzo 

poważnych wypadków lotniczych, z których n ajgroźn iejszy piąty z kolei , ma miejsce w Gwatemali 

( 1938) . Jak mów ią jego koledzy, nie miał jednej kości całej . Zmobilizowany w 1939 roku po 

usi lnych staraniach zostaje przydzielony do dywizjonu myś li wskiego, słynnego 2/33. Kampanię 

francuzką przeżył w samolocie. Po okupowaniu Francji udaj e mu s i ę przez Ponugalię wyjechać 

do Stanów Zjednoczonyc h. Tam wydaje Pilota wojennego (z doświadczer\ dywizjonu 2/33), Li!;t 

do zaklad11ika i Małego księcia. Po zajęciu przez sprzymierzonych Algeru Saint-Ex Uak nazywają 

go koledzy) marzy o powrocie do lotnictwa. Mimo przekroczenia granicy wieku (44 lata) i 

niedow ładu lewej ręk i (pozosta łość po wypadku lotniczym) dz i ęki protekcji syna Roosevelta 

powraca do dywizjonu , w którym walczy! podczas kam pani i francuzkiej . Nieuzbrojonym samolotem 

rekonesansowym łata kilkakrotnie nad terytorium Francj i. Z d os łownie wyżebranego już lotu 3 1 

lipca 1944 roku nie powróci! do bazy na Korsyce. 

Antoine de Sa int - Exupćry (ur 1900) wszedł do literatury ks iążką Kurier południa ( 1928), 

Nocny lot ( I 93 I ), wydany z przedmową Andrć Gide' a, odznaczony niebawem popu l arn ą n agrodą 

literacką Femina, przyniósł pisarzowi rozgłos . Wielkiego pisarza uznano powszechnie w autorze 

ks i ążki wydanej ki lka mies i ęcy przed wybuchem wojny pt. Ziemia - ojczyzna ludzi (1939). 

ZM;.:ml!w 1111.•1/koll'.„la. 
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ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

Dla mnie to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz świata. To ten sam obraz, 

który jest na poprzedniej stronie, lecz narysowałem go jeszcze raz, abyście dobrze zapamiętali to 

miejsce, w którym zjawił się na ziemi i znikł Mały Książę. Przyjrzyjcie się uważnie, abyście mogli 

rozpoznać ten krajobraz, jeśli któregoś dnia będziecie wędrować przez afrykańską pustynię. A 

jeśli kiedyś znajdziecie się w tym miejscu, nie spieszcie się , błagam was, zatrzymajcie się na 

chwilę pod gwiazdą! Jeśli przyjdzie do was śmiejące się dziecko o złotych włosach, nie odpo

wiadające na pytania - zgadnijcie, kto to jest. Nie zostawiajcie mnie wtedy w moim smutku: 

bądżcie tak mili i napiszcie mi szybko że wrócił ... 


