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ЛЮДИНА І ДЖЕРЕЛО

Антуан де Сент-Екзюпері, цей знаменитий поет-мислитель і 
пілот-винахідник, став героїчною легендою Франції в той час, 
коли на зміну героям і легендам приходили виконавці і статис-
тика. Як живий, він посміхається до нас широкою сердечною 
усмішкою у мільйонах книг, позбавлених спокусливого сюжету 
і все ж таки чи не найбільш читаних на всіх континентах. Над 
головами знудьгованих і спраглих розваги він дивиться в 
Людину і шукає рідної душі, щоб навести на свою хвилю. «Я 
люблю пробуджувати в людині шляхетні почуття. Коли можу 
дати більше, ніж сам дістаю... Можливо, у мене покликання 
відкривати джерела». Джерела постійного оновлення, джерела 
любові й самопожертви, джерела творення життя і себе, дже-
рела обов'язку й відповідальності... Бо «бути людиною — зна-
чить бути за все відповідальним».

Один з перших відкривачів повітряних просторів, постій-
но живучи на грані прірви, Сент-Екзюпері зумів по-новому, 
ніби з висоти, глянути на сучасний йому світ. Син віку тех-
ніки і сам людина науки, він був «страшенно невдоволений 
турботами своєї епохи», своєї цивілізації, яка гарячково 
створювала і підносила над людиною систему матеріальних 
вигод та нових винаходів, забуваючи, що вони можуть слу-
жити лише опорою, засобом у шуканні духовних цінностей. 
Вічно тривожний і в щось заглиблений, він прозирав далеко 
крізь свою епоху, позначену наступом німецького фашизму, 
який «накидав пріоритет одного народу над іншими народа-
ми, однієї раси над іншими расами, однієї думки над іншими 
думками».

Екзюпері поважав розум і його здобутки. Але думав він 
про те, що «розум набуває цінності лише тоді, коли він слу-
жить любові».

Він неухильно йшов до великих істин, впевнившись, що 
найголовнішого очима не побачиш: найглибше бачиш тільки 
серцем...
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Для утвердження своїх істин Сент-Екзюпері зробив усе, 
що міг: він їх вистраждав життям і створив у згоді з ними 
модель свого життя.

«Звідкіль я? Я з мого дитинства. Я прийшов з дитинства, 
як з країни...»

Це була казкова сонячна країна — з безхмарним небом, 
лицарськими замками і захованими скарбами.

Народився Антуан Марі Роже де Сент-Екзюпері 22 черв-
ня 1900 року в родині старовинного дворянського походжен-
ня у місті Ліоні. Дитинство проминуло в атмосфері казки, 
таємничої і загадкової, у замку Ла Молль. Антуан ріс вільно, 
гармонійно, в ньому зростало почуття самостійності й неза-
лежності. А в атмосфері старовинного замку, парку і ніким 
ще не дослідженого даху зростало почуття вічності, надій-
ності рідного дому, стійкості домашнього вогнища.

На дев'ятому році його разом з молодшим братом відда-
ють учитись до колежу, де колись навчався й батько. Почуття 
гідності, смак до лицарства, любов до краси — це вже тоді 
було і назавжди залишилося з ним, як основа цього світлого, 
веселого, життєрадісного характеру, наснаженого тривогою 
пошуку і винахідливістю.

На початку війни мати йде в шпиталь сестрою-жалібни-
цею, а дітей відвозить до Швейцарії у привілейований 
колеж, певна, що там вони почуватимуть себе, наче вдома...

«Чи відомо вам, такій слабенькій, що ви ангел-хранитель, 
сильний і мудрий, сповнений благодаті, якому моляться 
ночами на самоті?»

Цей і інші листи до матері — аж до останнього, написа-
ного перед останнім польотом,— вражають не просто рефре-
ном синівської відданості. Є щось у тих листах надособисто-
го, що примушує читати слово «Мати» з великої літери. І 
мимоволі напрошується узагальнення: чи не стала для нього 
мати, в міру зростання дистанції між ними, символом усіх 
тих світлих вірувань, традицій, високих почуттів і духовної 
снаги, які успадкував цей великий талант як «тисячолітню 
духовну культуру»?

У тривожному юнацтві воєнної пори особливо гостро від-
кривалася ефемерність життя, звідусіль позначеного граня-
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ми смерті. Дім дитинства уявлявся вже кораблем, що пере-
возив цілі покоління з одного берега на другий.

В юнацтві Антуана почались неспокійні пошуки своєї 
зорі — в світі і в самому собі. Але відтоді вже ніщо не ство-
рювало такої ілюзії стійких вартостей.

Колеж дав Антуанові широку основу гуманітарної освіти 
і добру підготовку в галузі природничих та точних наук.

Проблема власного вибору і першого кроку постає перед 
ним уже в Парижі.

За півтора року цей невгомонний й життєрадісний харак-
тер виявляє, що не знайде своєї визначеності ні в академіч-
ній науці, ні в аристократичній богемі, де мистецтво, філосо-
фія й політика стали іграшкою тих, для кого вони ніколи не 
були необхідністю.

В його душі назріває бунт — перший великий бунт проти 
конформізму середовища, проти себе — він кидає академію і 
йде добровольцем у страсбурзький авіаційний полк, де спершу 
потрапляє в робочу команду і живе прагненням стати пілотом. 
Власним коштом (мати не вміла відмовляти синові ні в чому) 
він навчається у ветеранів війни, тепер цивільних пілотів, що 
саме закладали першу повітряну лінію Париж — Лондон, потім 
Тулуза — Касабланка. Згодом переїздить на півроку до 
Марокко — навчатися на військового пілота — і 1922 року діс-
тає звання молодшого лейтенанта.

Але «як повільно дозріває людина»! Знайти професію — 
це ще зовсім не значить знайти себе: в ту пору сенс цього 
ремесла — нової професії віку — ще не відкрився для 
Екзюпері. Пролітаючи над пустелею, він скаржиться матері 
на брак зелені...

Тим часом сприятлива доля старанно оберігав юнака від 
легкого шляху, прокладеного для молоді верхніх верств: він 
зазнає першої важкої аварії і в зв'язку з тим пориває з дівчи-
ною, батьки якої вимагали зречення від небезпечної профе-
сії. Його демобілізують, але вибору він не приймає і зріка-
ється затишного щастя, назавжди заховавши в мовчання цей 
епізод життя.

Так починається тривожне життя, яке кожні кілька років 
загрожує обірватись. Але щоразу небезпечна для нього кри-
тична ситуація поставала через власний вибір...
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Далі йдуть роки праці в торговій фірмі, періоди гострого 
невдоволення собою — і поглиблене внутрішнє життя, яке 
мало для нього «найвищу цінність». Літературна творчість 
тієї пори закінчується великим для письменника Екзюпері 
відкриттям: «Раніш ніж писати, треба жити».

У пошуках життя восени 1926 року він іде на поштово-
повітряну лінію Тулуза — Касабланка і потрапляє в середо-
вище таких знаменитих пілотів, як Дідьа Дора, Мермоз, 
Ґійоме, яких потім увічнить як образи сильних і цільних 
людей дії. Тут починається «друге народження» Екзюпері.

У 1927 році його призначають начальником аеродрому в 
Кап-Джубі на лінії Тулуза — Дакар.

«Я знаю, що таке самотність. За три роки в пустелі я зві-
дав її смак». Це були щасливі роки — «серед пісків і зір». Він 
навчився відчувати біг часу, розрізняти відтінки тиші, розу-
міти внутрішній динамізм і подих пустелі, звик зосереджено 
думати і, головне — органічно відчув єдність зі своєю плане-
тою. Виявилось, що з висоти польоту вона зовсім сиротли-
ва — води, піски, скелі, а серед них причаїлись оази життя...

Пустеля навіювала казку, в якій реально діяли кочівники, 
що розгубили в пісках і століттях колишню велич, а зараз 
наче поринули в сон. Для цих дітей відмерлої цивілізації 
було захопливою грою полювати з рушницями на поштовий 
літак... Маври любили ворогів — любили і ненавиділи. 
Пустеля знала закон: «Як загрожує небезпека, знову почува-
єш себе людиною».

Тут, у Сахарі, приходить змужніння — людини, пілота, 
письменника. Пустеля, здається, наснажила його думою на 
все життя. Добре було тут віддаватись чарам пам'яті — вер-
татись у дитинство. Може, вже тоді почав кристалізуватись 
образ «маленького принца»...

Писати і малювати Антуан почав ще від шести років. 
Шкільні товариші згадують про його віршовані драми. 
Уривок з незакінченої повісті «Втеча Жака Берніса» публі-
кує під назвою «Пілот» (1926).

Але власний стиль Екзюпері починає виробляти лише 
тепер — разом з виробленням власного стилю життя. 1929 
року закінчує свій перший роман «Південний поштовий». 
Це його прощання з юністю і головний підсумок пережито-
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го — несумісність затишно-споглядального і діяльного моду-
сів життя.

Тут починається Екзюпері — його непристосуванство, 
його прагнення виразити нове бачення світу, що відкрива-
ється людям активної дії.

Уже в юнацтві він мав непересічні уявлення про літерату-
ру: «Треба вчитися не писати, а бачити». Далі письменник 
відмовиться цілком від умовностей сюжету і шукатиме най-
безпосереднішого самовираження.

«Я розгублююсь перед творчим актом, бо не знаю, що 
говоритиму, точніше, не знаю, як перекинути місток між від-
чуттями і свідомістю. Я повинен створити мову».

Вироблення мови було для нього не лише літературною 
проблемою: Екзюпері гостро переживав нерозуміння, роз-
межованість між людьми і вважав, що подолання мовних 
бар'єрів наближує людей до єдності, до істини. Для нього 
слово — це конденсована енергія духу і живий пульс думки, 
інтелектуальної й емоційної енергії, здатної наводити інших 
на відповідну хвилю. Думка Екзюпері починається завжди на 
певній глибині від поверхні загальноприйнятих уявлень. 
«Довести можна все. Але істина — це зовсім не те, що 
можна переконливо довести: це те, що робить наш світ про-
стішим». Він покладав надії на поезію, яка несе зародок 
справжньої мови спілкування. І ставив її поряд з наукою.

Творчість вимагала щораз нових життєвих експериментів 
і відкриттів, для Екзюпері літературна творчість була просто 
завершувальним актом участі в житті.

1929 року пілот Екзюпері отримує нове призначення — в 
Південну Америку технічним директором авіалінії 
«Аеропоста — Арґентина». Це були героїчні часи перших 
перельотів через Атлантику і через Кордильєри (вищі за 
стелю тодішніх літаків), перших жертв і перемог. Суворі 
випробування чекали на пілота, і він гартувався в твердій 
школі дисципліни й обов'язку. Життя диктувало необхідність 
нічних польотів, які спершу скидалися на організоване вбив-
ство, проте ввійшли в життя завдяки непохитній волі дирек-
тора лінії Дідьє Дора, колишнього ветерана війни, який єди-
ний з 64 пілотів повернувся на свою базу. Цей незвичайний 
чоловік знав силу, заховану в кожній людині, і вмів збудити 
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її. Він, звичайно, був персоніфікацією принципу для техніч-
ного директора Екзюпері.

Складні проблеми міжлюдських стосунків в умовах жер-
товної боротьби за поступ лягли в основу «Нічного польоту» 
(1931). Директор лінії Рів'єр, прототипом якого послужив 
авторові Дідьє Дора, тут стає динамічним нервовим вузлом, 
який має поєднати суперечливі сили дисципліни і добровіль-
ного обов'язку, відваги і страху смерті, любові і справедли-
вості. Лицарство і героїзм в умовах технічного прогресу 
ставить щораз нові проблеми, які має розв'язувати людина в 
ім'я того, «щоб тривало життя, щоб на всій лінії тривало 
зусилля людської волі». Можна було б цю доведену до аске-
тизму силу волі засудити як антигуманну, коли б не те, що 
вона спрямована не на поневолення людини, а на те, щоб 
допомогти їй перевершити себе. Замість домашнього тепла 
він їй пропонує високу радість дерзання. Така антиномія 
життя. Утверджуючи культ дії і культ волі, Рів'єр переступає 
через індивідуальну правду особи. Він немилосердно видо-
буває з кожного пілота максимум.

По той бік рів'єрівського принципу існує інший світ, як 
його антипод. Дружина пілота теж виступала від її імені 
«світу, що має свою абсолютну цінність, своє розуміння 
обов'язку і свої права».

З давніх-давен ця велика тема живе в красному пись-
менстві, набуваючи характеру то соціально-філософського 
(Ґете), то етичного (Ібсен), то громадянського (Франко). 
Антуан де Сент-Екзюпері усучаснив її для утвердження 
правди Принципу, загального над окремим, вищої правди 
духу над правдою логіки. Але в надто абстрактній формі, 
доведеній до символів, легко могли б уміститись і деякі 
ідеї, несумісні з гуманізмом Екзюпері. Тут треба мати на 
увазі авторські інтонації і акценти, щоб зрозуміти суворий 
образ поступу і примат Принципу на шляху становлення 
Людини.

«Нічний політ» мав незрівнянно ширший резонанс, ніж 
«Поштовий на південь». У світі корисливості та безвідпові-
дальності цей гімн аскетичному подвижництву мав глибокий 
сенс. Але він приніс авторові найбільше болю: багато пілотів, 
колишніх друзів письменника, зустріли його з глухим роз-
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дратуванням. Вони ще могли зносити Дора, але апології його 
жорсткої дисципліни — ніколи.

1931 року Екзюпері повертається до Франції разом з дру-
жиною, арґентинкою Консуело, людиною артистично неврів-
новаженою і безтурботною. Вона ніяк не відповідала тради-
ціям графського дому, зате вміла створювати неспокій...

Потяглися роки невдач і депресії. Восени 1932 року 
Екзюпері як пілот-випробувач дивом рятується від загибелі 
зі своїм гідропланом у бухті Сан-Рафаеля. Після цього він 
поринає в стихію літератури й кіно (за обома його творами 
ставляться кінофільми), але, очевидно, з цієї невлаштованої 
атмосфери, сповненої метушні, витрат і боргів, насуваються 
на нього найстрашніші привиди опортунізму й застою.

Екзюпері знався з багатьма видатними людьми свого 
часу, дружив з ученими, мислителями, композиторами. Вони 
любили цю чарівливу людину, зустріч з якою ставала святом, 
вони поважали цей розум, який вільно працював на всякій 
хвилі і все йому було під силу. Цей пілот і письменник утвер-
джував себе також і на полі науки, де в нього завжди були 
свої ідеї (за ним числиться п'ять патентів на наукові вина-
ходи в галузі аеродинаміки).

З життєвої метушні письменник виносить переконання, 
що писання сценаріїв і статей — це не шлях до створення 
книги, а, навпаки, втрата шансу. І взагалі «ділити мету і 
засоби — це софізм. Ці різниці вигадуються заднім чис-
лом».

Кожен новий твір Екзюпері — це крок в опануванні нової 
смуги життя. Тридцяті роки принесуть йому багато відкрит-
тів, бо це, власне, були роки близького знайомства зі світом. 
Він їде до Індокитаю. З лекціями про цивільну авіацію 
об'їздить найбільші міста Африки, потім — Стамбул, Рим, 
Афіни. Як журналіст їде до СРСР, до Іспанії. Потім відвідує 
СПІА і, нарешті, Німеччину. Він довіряє лише власним 
очам — без упереджень: «Мені плювати на режим: найваж-
ливіше знати, який тип людини створюється тим ладом».

«Дух має переважати над почуттями». Саме цього браку-
вало в Західній Європі, де мільйони, заховані в робітничих 
селищах, снять пробудженням до життя. «Декому думалось, 
що досить одягти їх, нагодувати, задовольнити всі їхні 
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щоденні потреби, щоб піднести їх душу. І ось потроху з них 
зробили міщан... їм дають непогану освіту, але це не куль-
тура».

Особливо гнітюче враження справила Німеччина 1937—
1939 рр. Гідові, якому потім судилося стати намісником в 
окупованій Франції, Екзюпері сказав: «Тип людини, який ви 
створюєте, не цікавить мене».

Вникаючи в атмосферу політичних чвар, Екзюпері ціка-
вився більше способом мислення і самовираження, ніж полі-
тичними питаннями. Так само в стосунках з людьми: він 
любив безстрашного пілота Мермоза, хоч і не поділяв деяких 
його поглядів.

А проте всі твори Екзюпері послідовно звойовують одну 
ідеологію — ту, що нівелює особу,— ідеологію фашистського 
тоталітаризму. Тут він був послідовним.

Пілотське життя давало не тільки внутрішнє очищення. 
Воно давало Екзюпері масштабність світосприймання і 
вистраждане відкриття того, що земля — вітчизна людей. 
Порізнена кордонами, звичаями, мовними бар'єрами і полі-
тичними упередженнями, охоплена гарячкою смертоносних 
винаходів — вона є спільною вітчизною людей.

Це відкриття утверджується книгою «Планета людей» 
(1939) — глибокою книгою роздумів про подвижництво 
людей, закинутих у сніги гір і піски пустелі, про спрагу 
людей, замкнених бездоріжжям і відірваних від джерел, про 
агонію людей, розрізнених фронтами. Ця книга сповнена 
світлою тривогою і відчуттям молодості землі, де «сто років 
історії машини — це так мало», де люди ще не добудували 
навіть свого житла, «ще не встигли створити собі вітчизни» і 
навіть ще не зрозуміли, що матеріальний достаток — це ще 
далеко не все, що літак — не мета, а засіб, так само як плуг...

«Надто багато на світі людей, яким ніхто не допоміг про-
будитись...»

Автор вірить, що люди знову «знайдуть матір природу, 
близьку садівникові, мореплавцеві або поетові» (ці троє 
часто виступають в Екзюпері повноважними послами люд-
ства). І, може, найбільше він вірить в елементарну силу 
життя, яку бачить в селянській стихії, в здоровій натурі 
селянки, що «передала дітям не тільки життя, вона їх навчи-
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ла рідної мови, довірила їм багатство, нагромаджуване 
повільно, віками».

Треба буде тільки одного року — 1940-го, щоб до дна ско-
лихнути це ясне плесо ріки і раптом відчути, що ця естафета 
духовної спадщини обривається... Визрівала не тільки 
земля — визрівали і її хвороби.

Жити — це поступово народжуватись... Екзюпері суди-
лося знову народитись іншим... Насувалася катастрофа, не 
просто на нього — на Францію... І тут до нього приходять і 
стають над усім думи про розтрату тисячолітньої спадщини, 
про кризу цивілізації — «спадок вірувань, звичок, знань, 
здобутих віками, не завжди виправданих логікою, але 
виправданих самих у собі, як шляхи, що кудись ведуть, бо 
вони відкривають людині її внутрішні простори».

Життя вимагало участі. Екзюпері не приймають у вій-
ськову авіацію за станом здоров'я — він використовує всі 
свої зв'язки, щоб потрапити саме в діючі частини. Для нього 
це єдиний вихід — і то не тому, що проведена у всіх його 
творах апологія дії випливала з самої його натури. Тепер він 
гостро почував себе часткою Франції. «Поки я не беру учас-
ті у війні — я морально хворий... Мені багато треба сказати 
про події. Я можу говорити про них як солдат, а не як 
турист...»

Усякі аргументи про «сіль землі», про те, що «ви заслуго-
вуєте більше, ніж смерті»,— просто дратували: «Не можна 
говорити «ми», відокремлюючи себе від інших. Тільки негід-
ник може говорити при цьому «ми»!

В ескадрильї 2—33 він зголошується добровольцем на 
будь-які завдання. Це не була гра зі смертю — Екзюпері не 
любив тореадорів. Це не була одчайдушна спроба затримати 
навалу. Але в авіа-групі, що з 23 літаків втратила 17, жоден 
пілот не скористався з нагоди відмовитися від завдання: 
«Дух брав гору над Розумом... Є істини вищі за всі докази 
Розуму».

Так народився «Військовий льотчик» (1942) — твір великої 
громадянської наснаги, філософської і художньої сили. За 
формою це насичений роздумами і завершений патетичною 
проповіддю авто-репортаж про один з тих розвідувальних 
польотів крізь вогонь на малій висоті, з яких рідко поверта-
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лись. За змістом де сповідь, громадянська і лірична сповідь 
солдата, який здобув право на весь світ говорити всю правду 
про поразку Франції, зрадженої її правителями.

Екзюпері завжди життям здобував право виражати болі й 
тривоги свого часу, свого краю. Тепер він вцілів для того, 
щоб говорити людству від імені своєї національної духовної 
культури. Переживши трагедію поразки і хаос розгрому, він 
не почував себе переможеним. Бо в чому смисл перемоги? 
«Перемога... Поразка... Я не вмію користатися цими форму-
лами. Бувають перемоги, які звеличують, і перемоги, які при-
нижують. Поразки, які вбивають, і поразки, які пробуджу-
ють до життя. Життя виражається не змаганнями, а діями. 
Єдина перемога, що в ній годі сумніватися,— це перемога, 
вкладена в силу кинутого зерна. Впавши в родючу землю, 
зерно вже святкує перемогу».

Найкращі сторінки своєї високої поезії Екзюпері присвя-
тив товаришам — їхньому німому братерству, їхній самовід-
даності, поетизації їхньої сутності, яку вони утверджували, 
конвульсивно «хапаючись за букву обов'язку, суть якого вже 
померла», — і тільки в такому зв'язку слід розуміти відкрит-
тя письменником найбільшої цінності — розкоші людського 
спілкування.

Екзюпері зустрічав і людей, цілком позбавлених сутності, 
— людей без ваги, багатих емігрантів. Вони покинули 
Францію, захопивши жалюгідні реліквії — цінні папери, 
гроші, документи. Зрікшись життя як боротьби, вони «все 
ще грались далі в живих людей».

Сьогодні їхні духовні спадкоємці, пасивні до відчаю, 
роз'їдені раціоналізмом і скепсисом, посміхаються з «високої 
риторики» Екзюпері, яка, мовляв, ще не стає філософією, 
коли її підняти на десять тисяч метрів... Очевидно, це лише 
безсила реакція самолюбного розуму буржуа на той факт, 
що молодь нині кинулася шукати своїх джерел саме від цієї 
«риторики».

«Особа — це тільки шлях. Людина, що обирає цей 
шлях, — ось найголовніше... Якщо я заклопотаний тим, щоб 
урятувати певний тип людини — і її можливості, — я пови-
нен врятувати принципи, що формують її... Моя духовна 
культура ґрунтується на культі Людини в окремій особі».


