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Ернест Міллер Хемінгуей (21 

липня 1899р. - 2 липня 1961р.) – 

легенда американської літератури ХХ 

ст., лауреат Нобелівської премії 

(1954). Людина-воїн, безстрашний 

мисливець і рибалка, він бачив сенс 

життя в двобої з перешкодами.  

У його філософсько-психо-

логічних творах "Фієста" (1926), 

"Прощавай, зброє!" (1929), "По кому 

подзвін" (1939), "Старий і 

море"(1952)  та ін.  створено портрет Людини  бурхливого 

ХХ століття. 

Ернест Хемінгуей народився в американському 

містечку Оук-Парк, що на середньому Заході США, у 

родині лікаря. Хлопчиком захоплювався музикою і 

живописом, багато читав. Його вабила природа рідного 

краю: він і не уявляв собі життя без подорожей, рибалки, 

полювання, без лісів та озер. Закінчивши школу, почав 

працювати в газеті, де осягнув найперші заповіді газетяра: 

мова має бути конкретною, простою і лаконічною, водночас 

— сильною і правдивою. Ернест прагнув життя, повного 

випробувань і небезпек, щоб писати про те, що  дійсно 

бачив, пережив. 

У 1918 році  шофером санітарної машини він  потрапив 

на італійський фронт першої світової війни, був важко 

поранений, дивом видужав. Проте  війна назавжди 

відбилася в його світогляді, додала трагічних відтінків  та 

глибокого філософського підтексту його творам про 

"втрачену генерацію" – романам "Фієста" (1926), 

"Прощавай, зброє!" (1929), "По кому подзвін" (1939) та 

іншим. 



Хемінгуей не зрадив своїй вдачі і не 

шукав легких шляхів у подальшому житті: 

був воєнним кореспондентом у багатьох 

"гарячих точках" Європи, у роки 

громадянської війни в Іспанії став на бік 

республіканців, неодноразово ризикував 

життям на фронті під час Другої світової 

війни.  

Він мав численних друзів з різних країн, приятелював з 

іспанськими матадорами, кубинськими рибалками – саме їх 

вважав справжніми людьми, безстрашними і незламними. 

Саме таким людям він присвятив свої найкращі твори — 

серед них  повість "Старий і море" (1952), за яку він був 

удостоєний Нобелівської премії. 
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ВІДЕО: 

 

Ернест Хемінгуей 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

Obuk7EZCQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jxapiEk1zo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utL5vkY0W38 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLrMlf7sLQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jw-fxXOAsyM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6skBYbtLgtE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVcwQg4xCfU 

Ернест Хемінгуей: неймовірні історії кохання 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck9ozRo_XZo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gR3gGAA02T8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ALrD82_MCU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3RFO9AA8VM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qermh497Wm0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPvBXsiA9Zs 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ck9ozRo_XZo
https://www.youtube.com/watch?v=gR3gGAA02T8
https://www.youtube.com/watch?v=7ALrD82_MCU
https://www.youtube.com/watch?v=N3RFO9AA8VM
https://www.youtube.com/watch?v=qermh497Wm0
https://www.youtube.com/watch?v=sPvBXsiA9Zs
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