Ernest Hemingway
* 21.7.1899, Oak Park (Illinois)
† 2.7.1961, Ketchum (Idaho)
Americký spisovateľ, žurnalista,
milovník poľovačiek, boxu, býčích
zápasov. Človek dobrodružných
životných osudov, opradený mnohými
pravdivými aj menej pravdivými
legendami.

● narodil sa 21.7.1899 v Oak Park. Otec
lekár Clarenc Edmung Hemingway,
matka Grace Hemingwayová
● ako 8-ročný poznal naspamäť názvy
všetkých stromov, kvetov, zvierat, čo
sa vyskytovali na Stredom západe
Spojených štátov
● po absolvovaní strednej školy sa stal
novinárom. V roku 1917 pracoval
v novinách Star v Kansas City
● v máji 1918 odišiel ako dobrovoľník
do sanitnej služby Červeného kríža na
taliansko-rakúsky front

● 8.júla 1918 ho pri dedine Fossalta
ťažko zranil delostrelecký granát. Stal
sa prvým Američanom zraneným na
talianskom fronte. Taliansky kráľ ho
vyznamenal striebornou medailou za
udatnosť a talianskym Vojnovým
krížom.
● od roku 1920 pracoval pre Toronto
Star Weekly
● v roku 1921 sa oženil s Hadley
Richardsonovou
● pracoval ako zahraničný spravodajca
v Európe, Blízkom východe, odkiaľ
písal reportáže z bojov
● stal sa členom avantgardnej skupiny,
ktorú utvorila americká spisovateľka
Gertruda Steinová.
● 10.októbra 1923 sa mu narodil prvý
syn – John Hadley (niektoré
časopisecké články podpisoval
pseudonymom John Hadley)
● v roku 1927 sa rozviedol a oženil sa
s Pauline Pfeifferovou
● v roku 1940 sa usadil na Kube, opäť
sa rozviedol a oženil s Marthou
Gelhornovou

● roku 1941 odišiel ako vojnový
korešpondent do Číny, Barmy
a Indočíny, 1944 do Európy
● v Londýne sa zoznámil s novinárkou
Mary Welshovou, s ktorou sa po
rozvode oženil v roku 1946
● 1953 získal Pulitzerovu cenu
● jeho vrcholné dielo Starec a more, za
ktoré získal 25.októbra 1954 Nobelovu
cenu, vyšlo po prvý raz v časopise Life
● posledné roky života prežil
v depresii, ktorá ho 2.júla 1961 dohnala
k samovražde

Zaujímavosti:
● Hemingway písal postojačky, najmä
v posledných rokoch života.
● v Havane po ňom pomenovali drink
– dostal názov Papa Dubles
● v kúpeľni si takmer denne na stenu
zaznamenával svoju váhu
● na súostroví Florida Keys v USA sa
každoročne koná súťaž o najlepšieho
Hemingwayovho dvojníka

„

„Človeka možno zničiť,
ale nikdy nie poraziť.“

Literárna tvorba:
Tri poviedky a desať básní (1923)
V našom čase (1925)
Jarné riavy (1926) – prvý román napísal
ako paródiu na román Sherwooda
Andersona Temný smiech
Slnko aj vychádza (1926)
Muži bez žien (1927) – zbierka poviedok
Zbohom zbraniam (1929)
Smrť popoludní (1932) – nebeletristická
kniha o tauromaqii – umení zápasiť
s býkmi zo zeme alebo z koňa
Víťaz nič nezíska (1933) – zbierka
poviedok
Zelené pahorky africké (1935)
Snehy Kilimandžára (1936)
Krátky šťastný život Francisa Macombera
(1936)
Mať a nemať (1937)
Piata kolóna a prvých 49 poviedok (1938)
Komu zvonia do hrobu (1940)
Cez rieku a pod stromy
Starec a more (1952)
Pohyblivý sviatok (1964)
Ostrovy v prúde (1970)

Ernest Hemingway
(21.7.1899 – 2.7.1961)

„Svet je krásny a stojí za to,
aby sme oň bojovali.“
Názov: Ernest Hemingway
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