
Antoine de Saint-Exupéry

* 29.6.1900 Lyon
† 31.7.1944 pri Korzike

francúzsky prozaik a esejista šľachtického 
pôvodu, pilot

 

●  narodil sa 29. júna 1900 v Lyone
● v roku 1917 zložil maturitnú skúšku . 
Po maturite nastúpil na Akadémiu 
výtvarných umení na odbor 
achitektúry.
●  2.4.1921 nastúpil základnú vojenský 
službu v letectve. Bol pilotom 
u rôznych spoločností, od 1934 
v službách Air France. Ako pilot 
leteckých spoločností bol 
priekopníkom nočných letov.
● pri pokuse o prekonanie rekordu 
(Paríž – Saigon) havaroval v Líbyjskej 
púšti roku 1935, aj pri ďalšom 
vytrvalostnom lete New York – 
Ohňová zem v Guatemale r. 1938
● počas občianskej vojny v Španielsku 
písal reportáže pre parížske denníky

● od 1943 slúžil ako pieskumný 
vojenský pilot vo francúzskej 
oslobodzovacej armáde v severnej 
Afrike v Alžírsku. Tu padol zostrelený 
nad morom neďaleko Korziky 
v lietadle P38 Lightning.
● 31.júla 1944 – posledný štart pilota
Antoina de Saint-Exupéry
 
 

Literárna tvorba:

  Letec (1926) – novela
  Pošta na juh (1929) – román 
o sebaprekonávaní v leteckom 
povolaní
  Nočný let (1931) – kniha bola 
odmenená cenou Femina. Hovorí 
o službe a oddanosti nadosobnej úlohe
  Zem ľudí (1939) – román,  inšpiroval 
sa pocitom mužného bratstva eskadríl 
a koncepciou veľkosti človeka 
založenej na konkrétnom čine
  Vojenský pilot (1942) – v knihe zobrazil 
svoje pôsobenie v útvare leteckého 
prieskumu

  Malý princ (1943) – filozofická 
rozprávka pre dospelých, v ktorej 
zdôraznil hodnoty mravnej 
zodpovednosti, lásky a bratských 
ľudských vzťahov.
  List rukojemníkovi (1943) – je napísaný 
ohrozenému priateľovi vo Francúzsku. 
Je odsúdením fašizmu v mene úcty 
k človeku. 
  Citadela (1948) – dielo vyšlo posmrtne 
nedokončené. Malo byť súhrnom Saint-
Exupéryho filozofických úvah 
a mravných zásad. Zanechal ho 
v dvesto fragmentoch zachytených na 
magnetofónových páskach.
  Ako humanistu ho predstavili úvahy 
v Denníku (1953)
  Dať zmysel životu (1956) – kniha 
reportáží a novinových článkov

 
„Keď človek ponižuje, 

tak len preto, že je sám nízky.“



Antoine de Saint-Exupéry život  
nechápal ako dobrodružstvo

ani ako čin pre čin,
ale ako hrdinstvo

a obetavosť pre iných.

„Omyl vonkoncom nie je opakom 
pravdy.“

 
„Existuješ i neexistuješ. 

Si i nie si. 
Si zložený z rôznorodých látok, ale 

kto ťa chce poznať, 
musí ťa objaviť.“ Antoine de Saint-Exupéry
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„Milovať neznamená hľadieť
 jeden na druhého, 

ale spolu ísť tým istým smerom.“

Antoine de Saint-Exupéry


