
 
BIOGRAFIE NA SCENARIUSZ FILMOWY 

 

Antoine de Saint-Exupery 

 

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” - 

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 

 
 

 

Antoine de Saint-Exupéry, , francuski pisarz i lotnik, znany na całym świecie jako autor 
„Małego Księcia”, jednej z najpoczytniejszych książek w historii literatury. Pisarz urodził się w 

Lyonie 29 czerwca 1900, w arystokratycznej rodzinie. 
W wieku 12 lat odbył pierwszy lot samolotem jako pasażer; wtedy też przerobił swój rower, 

dodając mu skrzydła. Zamierzał wstąpić do szkoły morskiej, nie zdał jednak egzaminu 
wstępnego.  

 Początkowo naukę pobierał u jezuitów, w późniejszym czasie studiował architekturę w 
Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. Już we wczesnej młodości przyszły pisarz zafascynowany 
był samolotami, możliwością unoszenia się ponad ziemią. W latach 1921-1923 Saint-Exupéry 
służył jako pilot w lotnictwie wojskowym, od 1926 roku pracował jako pilot pocztowy. 
Lotnicze doświadczenia znalazły swe odbicie w praktycznie całej jego twórczości literackiej. 

W grudniu 1935 r. pisarz podjął karkołomną próbę rekordowego przelotu z Paryża do 
Sajgonu, samolotem Caudron Simoun, ale rozbił ,maszynę na Saharze, w Afryce Północnej. 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/14276/antoine-de-saint-exupery
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/20946/maly-ksiaze


 
 

Wybuch II wojny światowej sprawił, że twórca podjął służbę jako pilot wojskowy, natomiast 
po klęsce Francji udało mu się przedostać się do USA, gdzie przebywał następnie przez ponad 

2 lata.  
W 1943 roku wreszcie ukazał się jego „Mały książę”, alegoryczna i niebywała opowieść, 

utwór mówiący o chłopcu z asteroidy B-612, który przybywając na Ziemi odbywa rozmowy, 
na przykład z pewnym lotnikiem, opowiadając swe przygody i refleksje. Z punktu widzenia 
całokształtu twórczości pisarza istotny jest fakt, iż Saint-Exupery treść swego dzieła zdołał 

ozdobić własnoręcznymi rysunkami, które wchodzą w świetną korespondencję z poetyckim 
językiem „Małego księcia”. 

 

 
 
 



Pisarz zginął 31 lipca 1944 roku, podczas wykonywania misji fotografowania niemieckich 
wojsk pod Lyonem. 

 
 

Oprócz wspomnianego już „Małego Księcia” jest autorem: 

Poczta na południe (Courrier sud; 1928) 

Nocny lot (Vol de nuit; 1931, w 1933 w Polsce; opowiadanie), 

Ziemia, planeta ludzi (Terre des hommes; 1939, w 1957 w Polsce; opowiadanie) 

Pilot wojenny (Pilote de guerre; 1942, w 1970 w Polsce; opowiadanie) 

List do zakładnika (1943) 

Twierdza (napisana w 1944 wydana pośmiertnie w 1948) 

 
 

Zachęcam do lektury! 
 
Bibliotekarz 
Dorota Hałat 
 
Źródło: https://zyciorysy.info/antoine-de-saint-exupery/ | Zyciorysy.info 
              https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poczta_na_po%C5%82udnie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nocny_lot_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia,_planeta_ludzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilot_wojenny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=List_do_zak%C5%82adnika&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Twierdza_(ksi%C4%85%C5%BCka)&action=edit&redlink=1
https://zyciorysy.info/antoine-de-saint-exupery/
https://zyciorysy.info/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry

