
Dlaczego  ludzie  podejmują  wyzwania?  Rozważ  problem,  odwołując  się  do fragmentu Ziemi, planety ludzi 

Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz wybranych tekstów kultury. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Ziemia planeta ludzi 

Kilku  kolegów  –  wśród  nich  Mermoz  –  utworzyło  francuską  linię  lotniczą  łączącą Casablankę z Dakarem ponad 

dziką Saharą. W tamtych czasach silniki samolotów często się psuły.  W  wyniku  jednej  z  takich  awarii  Mermoz  

dostał  się  w  ręce  Mauretańczyków.  Nie decydując się na poderżnięcie mu gardła, przetrzymywali go przez 

piętnaście dni jako jeńca, po  czym  wypuścili.  I  Mermoz  podjął  na  powrót  swoje  loty  pocztowe  nad  tymi 

=samymi obszarami. Jak tylko otworzono połączenie lotnicze z Ameryką, Mermoz, jak zawsze na czele zdobywców,  

dostał  polecenie  zbadania  odcinka  pomiędzy  Buenos  Aires  a  Santiago.  Po zbudowaniu mostu powietrznego nad 

Saharą powierzono mu budowę mostu ponad Andami. 

Do  dyspozycji  miał  samolot  osiągający  maksymalny  pułap  pięciu  tysięcy  dwustu  metrów. Szczyty Kordylierów 

wznoszą się na wysokość siedmiu tysięcy metrów. Mermoz wystartował więc,  by  szukać  przesmyków  między  nimi.  

Po  lotach  nad  piaskami  stanął  twarzą  w  twarz z górami, z tymi szczytami, które na wietrze powiewają śnieżnym 

szalem, z rozpływającymi się  kształtami  przed  burzą,  z  wirami  powietrznymi,  tak  silnymi,  że  napotykane  między 

dwiema skalnymi ścianami zmuszają pilota do czegoś w rodzaju walki zapaśniczej. Mermoz stanął do niej nie znając 

przeciwnika, nie wiedząc nawet, czy z takich uścisków wychodzi się z życiem. „Próbował” dla innych. 

W końcu, pewnego dnia, w wyniku owych „prób” Mermoz został uwięziony przez Andy. 

Wylądował, razem z towarzyszącym mu mechanikiem, na płaskiej skalnej ścianie, o stromo spadających bokach. 

Przez dwa dni bezskutecznie próbowali się stamtąd wydostać. Wreszcie zdecydowali się na ostatnią szansę i 

skierowali samolot prosto w przepaść. Odbiwszy się od nierównego  podłoża  zsunęli  się  w  otchłań.  Podczas  

spadania  samolot  nabrał  w  końcu dostatecznej  prędkości,  by  pilot  mógł  nim  manewrować.  Mermoz  skierował  

go  na  szczyt góry,  musnął  go  nieznacznie,  ale  po  siedmiu  minutach  lotu  trysnęła  woda,  wszystkimi otworami 

rozsadzonymi w nocy przez mróz. Wtedy ujrzał przed sobą równinę chilijską, która wyłoniła się pod nim niczym 

ziemia obiecana. Następnego dnia znów poleciał.  
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