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Antoine de Saint-Exupéry s-a nãscut la 29 iunie 1900 în
Lyon. A terminat colegiul din Mans ºi a continuat studiile în
Elveþia. În 1921 intrã în aviaþia francezã ºi, în 1926, devine pilot
de linie. La începutul celui de-al doilea rãzboi mondial se în -
roleazã în aviaþia militarã francezã. Din 1940, se stabileºte la
New York, dar în 1942, îºi reia activitatea de pilot de rãzboi.
Participã la mai multe misiuni în Africa, Sardinia ºi Corsica. În
timpul unui zbor de recunoaºtere deasupra Mãrii Mediterane, la
31 iulie 1944, avionul sãu este doborât ºi el este considerat dis-
pãrut. Abia în 1998 s-au gãsit în Marea Mediteranã o brãþarã gra-
vatã cu numele sãu ºi bucãþi din avionul pilotat de el. 

Primele scrieri, „Curierul de Sud“, 1929, ºi „Zbor de noapte“,
distins în 1931 cu Premiul Femina, au ca tematicã experienþa de
aviator ºi descriu situaþii periculoase (risc de prãbu ºire, sin-
gurãtatea la mare înãlþime etc.). Operele ulterioare, „Pãmântul
oamenilor“, premiatã în 1939 de Academia Francezã cu Marele
Premiu al Romanului, ºi „Pilot de rãzboi“, 1942, redau filosofia
sa de viaþã ghidatã de umanism.

„Micul prinþ“, 1943, are deviza: „Numai cu inima poþi vedea
bine; lucrurile esenþiale rãmân ascunse ochilor“. A avut în epocã
un mare succes. Micul locuitor al unei planete mici porneºte într-o
cãlãtorie prin lume, ca sã afle adevãratul sens al vieþii. În pere-
grinãrile sale realizeazã cã, pentru a fi fericit, „ajunge sã te gândeºti
cã undeva, printre milioane de stele, existã fiinþa iubitã“, iar ceea ce
dã un sens vieþii sunt relaþiile interumane, care presupun ºi res -
ponsabilitatea fiecãruia pentru soarta celorlalþi.

29.06.1900 – 31.07.1944
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LUI LEON WORTHLUI LEON WORTH

Le cer iertare copiilor pentru cã am
dedicat aceastã carte unui om mare. Am
un motiv serios: acest om mare este cel mai
bun prieten al meu. Am un alt motiv: acest
om mare poate sã înþeleagã orice, chiar ºi

cãrþile pentru copii. Am un al treilea motiv:
acest om mare locuieºte în Franþa, unde
suferã de foame ºi de frig. El are mare
nevoie sã fie consolat. Dacã toate aceste
motive nu sunt de ajuns, eu sunt de acord
sã dedic aceastã carte copilului care a fost
odatã acest om mare. Toþi oamenii mari
au fost la început copii. (Dar puþini dintre
ei îºi mai aduc aminte.) Drept pentru care

corectez dedicaþia mea:

LUI LEON WORTH

PE CÂND ERA BÃIEÞEL

A. de S.-E., 1944



Capitolul 1

e când aveam ºase ani, am vãzut odatã o ima -
gine minunatã într-o carte despre Pãdurea
Virginã, care se numea „Aventuri trãite“.

Aceasta înfãþiºa un ºarpe boa, care înghiþea un animal
feroce. Iatã copia desenului.

Se spunea în carte: „ªerpii boa înghit prada în -
treagã, fãrã sã o mestece. Dupã aceea, ei nu mai pot sã
se miºte ºi dorm ºase luni, cât dureazã digestia lor“.

M-am gândit mult atunci la aventurile din junglã
ºi, la rândul meu, am reuºit, cu un creion colorat, sã
schiþez primul meu desen. Desenul meu numãrul 1.
El era aºa:
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Le-am arãtat capodopera mea oamenilor mari ºi i-am
întrebat dacã le era teamã de desenul meu.

Ei mi-au rãspuns: „De ce ne-ar fi teamã de o pã -
lãrie?“.

Desenul meu nu înfãþiºa o pãlãrie. El înfãþiºa un
ºarpe boa care digera un elefant. Am desenat atunci
ºarpele boa pe dinãuntru, pentru ca oamenii mari sã
poatã sã înþeleagã. Ei au nevoie mereu de explicaþii.
Desenul meu numãrul 2 era aºa:

Oamenii mari m-au sfãtuit sã le dau încolo de
desene cu ºerpi boa întregi sau spintecaþi, ºi sã mani-
fest interes mai degrabã faþã de geografie, istorie,
socotit ºi gramaticã. Astfel, am pãrãsit, la vârsta de
ºase ani, o strãlucitã carierã de pictor. Fusesem des-

curajat de insuccesul desenului meu numãrul 1
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ºi al desenului meu numãrul 2. Oamenii mari nu înþe-
leg niciodatã nimic singuri ºi este obositor, pentru
copii, sã le dea întruna explicaþii.  

A trebuit, prin urmare, sã-mi aleg o altã meserie ºi
am învãþat sã pilotez avioane. Am zburat cam peste tot în
lume. ªi geografia, într-adevãr, mi-a fost de mare folos.
ªtiam sã deosebesc, dintr-o ochire, China de Arizona.
Lucru foarte util, dacã te-ai rãtãcit în timpul nopþii.

Am avut astfel, în timpul vieþii mele, o sumedenie
de relaþii cu o mulþime de oameni serioºi. Am trãit
mult timp printre oamenii mari. I-am vãzut de foarte
aproape. Lucru care nu mi-a îmbunãtãþit prea mult
opinia despre ei.

Când întâlneam pe cineva care mi se pãrea cu
mintea puþin mai limpede, îl puneam la încercare, arã -
tându-i desenul meu numãrul 1, pe care l-am pãstrat
întotdeauna. Voiam sã aflu dacã era, într-adevãr, in -
teligent. Dar întotdeauna el îmi rãspundea: „E o
pãlãrie“. Atunci nu mai vorbeam cu el nici despre ºer-
pii boa, nici despre pãdurile virgine, nici despre stele.
Mã coboram la puterea lui de înþelegere. Îi vorbeam
despre bridge, despre golf, despre politicã ºi despre
cravate. ªi adultul era foarte bucuros sã cunoascã un
om la fel de chibzuit.

Micul Prinþ


