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Ernest Hemingway
Ernest Hemingway urodził się 21 

lipca 1899 roku 
w dzielnicy Chicago, Oak Park.



Pisarz od wczesnych lat chłopięcych wychowany był 
w atmosferze pełnego przygód życia, towarzysząc swemu ojcu, 
lekarzowi, w polowaniach i rybackich wyprawach. 
Był niespokojnym duchem, w ciągu całego swojego życia 
intensywnie podróżował. Między innym  w latach 30 i 50 odbył 
podróż po Afryce.



W 1918 roku brał udział w I wojnie światowej, jako sanitariusz 
Czerwonego Krzyża. 

W 1937 roku wyjechał do Hiszpanii ogarniętej wojną domową 
jako korespondent wojenny. 

W czasie II wojny światowej przebywał w Hongkongu, Chinach i 
w Europie jako korespondent wojenny. 



Wrażenia z pierwszej podróży po Afryce zawarł w książce 
„Zielone wzgórza Afryki”.

Wojenne doświadczenia wyniesione z I wojny światowej znalazły 
odbicie w powieści „Pożegnanie z bronią”,

a przeżycia wojny w Hiszpanii w książce 
„Komu bije dzwon”.



Pisarz słynął z wielkiej miłości do kotów. W domu w Kay West na 
Florydzie miał ich około pięćdziesięciu. Większość z nich 
pochodziła z domowej hodowli. 
W wyniku krzyżowania między sobą osobników blisko 
spokrewnionych dochodziło do mutacji, zwanej 
wielopalczastością. Hamingway uważał, że wielopalczaste koty 
przynoszą mu szczęście. 



Hemingway 20 lat swojego życia związał z Kubą, gdzie mieszkał w
domu pod Hawaną. W czasie wojny wypływał łodzią prowadząc
rejsy patrolowe, tu nauczył się również polować na marliny.

Dom w Hawanie



Doświadczenia zdobyte w trakcie rejsów zaowocowały
powstaniem opowiadania „Stary człowiek i morze”, za które
pisarz otrzymał Nagrodę Pulitzera, opowiadanie również
bezpośrednio przyczyniło się do przyznania autorowi Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury, za całokształt twórczości.



Autor Starego człowieka i morza wiódł niesamowite i pełne wrażeń życie, co
znajdowało odbicie w jego dziełach. Przez niespełna sześćdziesiąt dwa lata
zdołał przebyć niezliczoną liczbę mil, zobaczyć niezliczoną liczbę pięknych i
okropnych miejsc, spotkać niezliczoną liczbę niesamowitych ludzi, a przede
wszystkim przeżyć niezliczoną liczbę wspaniałych przygód. Jego życiorysem
spokojnie można byłoby obdarzyć kilka osób. Ernest Hemingway przeszedł do
historii jako jeden z najwspanialszych powieściopisarzy. Niestety pogarszający
się stan psychiczny, utrata pamięci i depresja przyczyniły się do tego, że
rankiem 2 lipca 1961 roku, chwycił za strzelbę i strzelił sobie w głowę.



Opowiadanie Stary człowiek i morze zostało wydane 
w 1952 roku. W jednym z wywiadów Hemingway 
przyznał, że przerabiał utwór około 200 razy, więc 
z pewnością jest to dzieło przemyślane i dopracowane.

Pomysł napisania opowiadania zrodził się, gdy 
Hemingway przeczytał notkę prasową w gazecie 
Esquine o rybaku, który złowił ogromną rybę, ale nie 
dowiózł jej do domu, gdyż pożarły ją rekiny.



Czas i miejsce akcji
Akcja utworu rozgrywa się w XX wiecznej Hawanie na Kubie, w 
przeciągu trzech i pół doby.



Wydarzenia opisane w opowiadaniu, w większości rozgrywają się
na morzu, w łodzi Santiago.

Na początku, jak i na końcu, towarzyszymy bohaterowi

w jego chacie.



Bohaterowie
W opowiadaniu nie występuje wielu bohaterów, są to tylko 
Santiago, Manolin oraz paru bohaterów epizodycznych.



Głównym bohaterem opowiadania jest stary człowiek, rybak Santiago. 
Hemingway opisując jego wygląd zaznacza: „wszystko w nim było stare prócz 
oczu, które miały tę samą barwę co morze i były wesołe i niezłomne”. Twarz 
rybaka pokrywały brunatne plamy - skutek działania słońca odbijającego się 
od fal, a jego ręce były poorane głębokimi szramami od wyciągania linką ryb. 
Santiago okazuje się człowiekiem niezłomnym, bohaterem, który nie 
rezygnuje z raz podjętych działań, nawet kiedy wie, że nie zrealizuje celu. Jest 
wyjątkowym człowiekiem i dokonuje wyjątkowego czynu: udaje mu się 
pokonać własną słabość.



Bohaterem drugoplanowym jest chłopiec imieniem Manolin.  Był on 
pomocnikiem Santiago, choć z polecenia rodziców musiał przenieść się 
do innej łodzi nadal darzył starego rybaka wielkim szacunkiem, bo to 
od niego uczył się sztuki rybackiej. Mimo, że Manolin ma kilkanaście 
lat, zachowuje się jak dojrzały i odpowiedzialny mężczyzna. Zresztą 
swoje postępowanie komentuje: „Taki jest obowiązek mężczyzny”. 
W stosunku do Santiago wykazuje się niezwykłą delikatnością. Manolin
postanawia sprzeciwić się woli rodziców i towarzyszyć staremu 
rybakowi w połowach, gdyż uznaje Santiago nie tylko za doskonałego 
rybaka, ale i za niezwykłego człowieka, i właśnie to wyraża w słowach: 
„dużo jest rzeczy, które powinienem poznać, a ty potrafisz nauczyć 
mnie wszystkiego”.



Streszczenie
Doświadczony, stary rybak Santiago od wielu dni wraca z 

połowu bez ryb. Ogarnia go coraz większe przygnębienie.  
Chłopiec Manolin, który był jego uczniem i towarzyszem, musiał 
go opuścić. Rodzice zabronili mu łowić z Santiago,  gdy on został 
nazwany „salao” (pechowy). Manolin jest jednak przywiązany do 
starego rybaka, dlatego oczekuje w porcie na jego powrót, 
pomaga mu przy łodzi, przynosi żywność.



Rankiem stary rybak budzi chłopca, a ten pomaga mu zanieść 
osprzęt do łodzi. Santiago wypływa mając nadzieję, że tym razem 
będzie miał szczęśliwy połów. Na początku spotyka ławicę 
latających ryb, które bardzo lubi. Santiago kocha ocean, czuje się 
szczęśliwy, gdy jest nim otoczony. Najpierw udaje mu się złowić 
tuńczyka, którego wykorzystuje jako przynętę. Zarzuca wędkę                  
i po pewnym czasie czuje, że jakaś bardzo duża ryba połknęła 
przynętę wraz z hakiem. Doświadczony rybak wie, że teraz musi 
czekać, aż ryba będzie zmęczona i osłabiona. Marlin okazuje się 
jednak bardzo silny 
i przez resztę dnia i całą noc ciągnie łódź Santiago w głąb oceanu. 



Rybakowi oprócz zmęczenia zaczyna bardzo dokuczać
samotność, bardzo tęskni do chłopca, który mógłby mu pomóc
w pojedynku z rybą.

Prawdziwe kłopoty zaczynają się jednak, gdy do łodzi
podpływa rekin zwabiony krwią poranionego marlina. Rybak
broni swej zdobyczy i zabija napastnika, traci jednak swój jedyny
harpun. Przed kolejnymi rekinami Santiago postanawia bronić się
prowizorycznym harpunem zrobionym z wiosła z umocowanym
do niego nożem. Niestety rekiny zjadają jego zdobycz. Ze
złowionej ryby pozostaje już tylko sam szkielet i głowa.



Rybak przeżywa upokorzenie, to on czuje się jak prawdziwa 
ofiara rekinów.  Walka z rybą i rekinami bardzo go zmęczyła, 
ostatkiem sił dopływa do portu i wraca do swojej chaty. 

Rankiem przychodzi do niego Manolin. Widział w porcie 
szkielet marlina i  jest bardzo szczęśliwy, że Santiago złowił tak 
wielką rybę. Obiecuje mu, że niezależnie od zdania rodziców, 
będzie uczył się rybołówstwa tylko u niego. 

Szkielet, długości osiemnastu stóp budzi również podziw 
innych rybaków oraz wypoczywających turystów. 



Słynny cytat

„Człowieka można zniszczyć, ale nie można go 
pokonać”, słowa te z opowieści o rybaku czynią 
alegoryczną przypowieść o ludzkim życiu
pełnym klęsk i zwycięstw, o zmaganiach 
człowieka z przeciwnościami losu. 
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