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«Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не уви-

дишь» 
(А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц») 

 

 

м. Краматорськ, 2020 р. 

Антуан де Сент-Екзюпері 
родився 29 червня 1900 року у 

старовинній прованській аристок-

ратичній родині в Ліоні (Фран-

ція). Його батько-граф помер, ко-

ли Антуану було 4 роки, турботи 

про п’ятьох дітей лягли на плечі 

матері. 

Поворотним в його долі став 

1921 – тоді він був призваний в 

армію у Франції. Антуан потра-

пив у 2-й полк винищувальної 

авіації, що був у Страсбурзі. Спо-

чатку він був робітником ремонт-

ної майстерні, потім, після закін-

чення курсів пілотів, успішно ви-

тримав іспит на цивільного льот-

чика. Опинившись пізніше в Ма-

рокко, він стає військовим льот-

чиком. 

У 1925 р. Сент-Екзюпері стає 

пілотом компанії «Аеропосталь», 

яка займалася доставкою корес-

понденції в Північну Африку. 

Протягом 1927-1929 р. він пра-

цював на посаді начальника аеро-

порту в цих краях. Виходить пе-

рша розповідь – «Льотчик». З 

1929 р. він працює начальником 

буенос-айреського відділення аві-

акомпанії. За внесок, внесений в 

розвиток цивільної авіації, в 1930 

р. його нагороджують Орденом 

Почесного легіону. У 1931 р. від-

булося його повернення до Євро-

пи, де він знову працював на по-

штових авіалініях. У 1931 р. 

Сент-Екзюпері стає володарем 

літературної премії «Феміна» за 

«Нічний політ». 

Починаючи з середини 30-их 

рр. Сент-Екзюпері займається 

журналістською роботою. В якос-

ті військового кореспондента в 

серпні 1936 р., він працює в Іспа-

нії, яка охоплена громадянською 

війною. У 1939 за книгу «Плане-

та людей» Сент-Екзюпері наго-

роджують престижною літерату-

рною премією Французької ака-

демії, а за книгу «Вітер, пісок і 

зірки» йому вручають Націона-

льну книжкову премію США. У 

тому ж році він отримує військо-

ву нагороду – Військовий Хрест 

Французької Республіки.  

З перших же днів Другої Сві-

тової війни Сент-Екзюпері вклю-

чився в боротьбу з фашистами і 

як публіцист, і як військовий льо-

тчик. Коли німці окупували 

Францію, він перебрався спочатку 

в не зайняту ними частину країни, 

а потім емігрував до США. У 

1943 р. опинився в Північній Аф-

риці, де служив військовим льот-

чиком. Саме там була написана 

прославлена казка письменника, 

визнана вищим досягненням його 

літературної творчості, – «Мале-

нький принц». 31 липня 1944 

Сент-Екзюпері вирушив з аерод-

рому Борго на острові Корсика в 

розвідувальний політ і не повер-

нувся. 
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Цікаві факти про письменника 

http://riara.com.ua/tsikavi-fakty-
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Вікторина «Біографія Антуана Де 

Сент – Екзюпері» 

https://vseosvita.ua/test/biohrafiia

-antuana-de-sent-ekziuperi-

34596.html 
 

Книги Антуана де Сент-Екзюпери 

– читати, завантажити 

https://www.litmir.me/a/?id=5410 

 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?

v=K5f_jis5Tz8 

«Антуан де Сент-

Екзюпері.  

Небесний птах із 

земною долею» 
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