
Czy  istnieją  wartości  ważniejsze  od  osobistego  szczęścia  i  ludzkiego  życia? Odpowiedz,  odwołując  się  do  

fragmentu  tekstu  Antoine  de  Saint-Exupéry’ego Nocny lot oraz wybranych tekstów kultury. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Nocny lot 

Samolot mający wieźć pocztę do Europy czeka tylko rozkazu Riviere’a, aby pogrążyć się cały w noc, tę krainę łagodnej 

światłości i niezmąconej ciszy. […] 

Ale  Riviere  waha  się  wobec  tej  świętej  krainy,  jak  poszukiwacz  złota  wobec pouszkadzanych  drenów.  

Niepomyślne  wieści,  nadchodzące  z  południa,  przemawiają 

przeciwko  niemu,  jedynemu obrońcy lotów nocnych. Katastrofa  w Patagonii dostarczyłaby jego przeciwnikom tak 

ważkich argumentów natury moralnej, że wobec nich niezłomna wiara Riviere’a mogłaby się okazać bezsilna. Wiara 

ta bynajmniej nie została zachwiana: cóż, cały dramat spowodowało pewne niedociągnięcie, ten dramat uwidocznił 

to niedociągnięcie – i nic ponadto. „Trzeba będzie może rozszerzyć sieć stacji obserwacyjnych na zachodzie... zresztą 

zobaczymy. – I rozmyślał dalej: – Nic nie zaszło takiego, co skłoniłoby mnie do odstąpienia od  mojej  idei.  Jeszcze  

jedna  przyczyna  wypadków  zostanie  usunięta.  Ta  właśnie,  która obecnie wyszła na jaw”. Niepowodzenia krzepią 

silnych. […] 

Kiedyś, gdy stał pochylony nad robotnikiem okaleczonym przy budowie mostu, usłyszał był Riviere z ust pewnego 

inżyniera te słowa: „Czy wart jest cały most tej jednej zmiażdżonej twarzy?” Na pewno ani jeden wieśniak nie 

zgodziłby się za cenę okaleczenia tej przerażającej twarzy mieć most,  który  mu  skracał  drogę. A jednak mosty wciąż 

się buduje.  Inżynier ów dodał: „Interes ogólny składa się z sumy interesów prywatnych: „jest to jedyne 

uzasadnienie”. 

Na co mu później Riviere odrzekł: „Ale jeżeli nawet życie ludzkie jest bezcenne, postępujemy zawsze tak, jak gdyby 

istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie... Ale co?” I Riviere, myśląc o załodze samolotu pocztowego, uczuł 

ciężar w sercu. Wszelki czyn, nawet budowa mostu, niszczy szczęście ludzkie. I nie mógł już uchylić się teraz od 

pytania: w imię czego?  

„Ci ludzie – myślał – którzy za chwilę może zginą, mogliby sobie żyć szczęśliwi”. Widział twarze  pochylone  w  złotym  

sanktuarium  wieczornej  lampy.  „W  imię  czego  wyrwałem  ich stamtąd?” W imię czego oderwał ich od szczęścia 

osobistego?   

Antoine de Saint-Exupéry, Nocny lot, Kraków 1971. 


