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ERNEST HEMINGWAY
V tomto roku si pripomíname 110. Výročie narodenia významného spisovateľa modernej americkej
literatúry Ernesta Millera Hemingwaya, ktorý sa narodil 21. júla 1899 v štáte Illinois v USA v rodine
lekára internistu. Od mladých rokov mu učarilo okolie Veľkých jazier pri Chicagu a získal nefalšovaný
vzťah k prírode a športu aj vďaka otcovi. Po absolvovaní strednej školy, v ktorej príliš nevynikal pre
laxný prístup k štúdiu, sa stal novinárom. Pracoval ako reportér časopisu“Kansas City Star“ a v roku
1918 sa pripojil k americkej ambulantnej jednotke vo Francúzsku, odkiaľ prešiel do Talianska, kde bol
ťaţko zranený. Zo zranenia sa vyliečil a v Taliansku slúţil aţ do konca 1. svetovej vojny. Od roku
1920 pracoval ako spravodajca pre časopis „Toronto Star Weekly“. Rok na to sa oţenil s H.
Richardsonovou, ktorá mu porodila syna Johna. Ako spravodajca bol vyslaný do Paríţa, odtiaľ
cestoval po celej Európe a Blízkom Východe, kde písal reportáţe z doznievajúcich bojov. V roku 1927
sa rozviedol a opäť oţenil s P.Pfeiferovou, s ktorou mal dve deti a v manţelskom zväzku zotrval
trinásť rokov. V priebehu roku 1940 sa na Kube opäť oţenil s M. Gellehornovou, ktorú spoznal
v Španielsku. Tretia manţelka však bola tá ,ktorá ho opustila , lebo pochádzala z vyšších kruhov
a začala ho podceňovať, vzbudzovala v ňom ţiarlivosť a ranila jeho samoľúbosť, čo vyústilo do
opätovného rozvodu. Štvrtou a poslednou Hemingwayovou manţelkou sa stala tieţ rozvedená
novinárka M.Welshová, ktorá s ním zotrvala aţ do konca ţivota, kedy prišli depresie a tvorivý útlm.
Tieto zdedil po svojom otcovi a tak ako on spáchal samovraţdu zastrelením sa. Zomrel 4. júna 1961.
Ernest Hemingway bol skvelým reportérom, ale jeho príklon k umeleckému a hodnotovému
stvárneniu reportáţí ho predurčil na jeho nastávajúcu spisovateľskú dráhu. Jeho absolútnou prvotinou
boli „Tri poviedky a desať básní“, ktoré vyšli v roku 1923 v Paríţi. V roku 1925 sa úplne
preorientoval na spisovateľskú dráhu a vydal zbierku poviedok „V našom čase“ Rok na to napísal
román „Jarné riavy“, ktorý bol paródiou na román „Temný smiech“ od Sherwooda Andersona. Na
sklonku roku 1926 vydal román „Slnko aj vychádza“, zaoberajúci sa morálnym úpadkom
Američanov a Angličanov postihnutých a zlomených vojnou. V krátkom časovom odstupe vydal
zbierku poviedok pod názvom „Muži a ženy“, ktorou zaznamenal široký čitateľský úspech. V priebehu
roku 1929 uzavrel jeden zo svojich najúspešnejších románov „Zbohom zbraniam“, ktorý je príbehom
lásky medzi zraneným americkým vojakom a mladou anglickou ošetrovateľkou. Keďţe si veľmi obľúbil
býčie zápasy a povaţoval ich za veľmi nebezpečný šport, venoval im svoj román „Smrť popoludní“
vydaný v roku 1932. Rok na to vydal zbierku poviedok pod názvom „Víťaz nič nezíska“, v ktorej pod
vplyvom veľkej hospodárskej krízy tridsiatych rokov prevaţuje ostrý sociálno-kritický náboj. V
roku1935 prejavil svoje silné ľavicové cítenie napísaním rozsiahleho a rozhorčeného článku
pojednávajúceho o smrti dvesto nezamestnaných ľudí v pracovnom tábore. Únik z amerického
sociálneho a hospodárskeho marazmu našiel v cestách po Afrike počas, ktorých vytvoril romány
„Zelené pahorky Afriky“ a „Snehy Kilimandžára“, ktoré tieţ pozitívne zarezonovali v širokej
čitateľskej obci. Umelecky veľmi pozoruhodným autorovo kratšie dielko, ktoré vydal v roku 1936 pod
názvom „Krátky a šťastný život Francisa Macombera“. V ďalšom slede vydal román „Mať
a nemať“, v ktorom na základe série noviel o Harrym Morganovi riešil sociálne problémy
v kolektívnom konaní. V roku 1938 vydal „Piatu kolónu“ a „49 poviedok“ čerpajúcu z obdobia
dramatických udalostí počas obliehania Madridu. Naj rozsiahlejším Hemingwayovým dielom je román
„Komu zvonia do hrobu“ z roku 1940, zaoberajúci španielskou občianskou vojnou, jej
nezmyselnosťou, krutosťou a autorovou apeláciou za humanizmus, ľudskú solidaritu a záchranu celej
Európy. Po dlhšom čase začal vydávať v časopise „Cosmopolitan“ seriálovo svoj predposledný
román „Cez rieku a pod stromy“, o láske starnúceho amerického plukovníka k mladej aristokratke.
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Tento román je vlastne paralelou autorovho vzťahu k mladej A. Ivaničovej – Juhoslovanke, ktorá bola
posledným, ale uţ len platonickým objektom jeho lásky.
Vrcholným dielom E. Hemingwaya sa stal román útly rozsahom , ale veľký obsahom , ktorý bol
vydaný v roku l952 pd názvom „Starec a more“. Za tento krátky román či rozsiahlu novelu
Hemingway dostal v roku 1954 Nobelovu cenou za literatúru. Fabula-dej novely spočíva v boji
starého rybára s morom o rybí úlovok a napokon boj so ţralokmi o holý ţivot, ale myšlienka na
chlapca Manolina a rodákov z dediny mu doráňanému a porazenému pomáha preţiť. Sujet –
myšlienka diela spočíva vtom, ţe človeka moţno poraziť, ale nie zničiť. Po smrti vyšli autorovi
odloţené a takmer dokončené rukopisy ako dve knihy s názvom „Pohyblivý sviatok“ a „Ostrovy
v prúde“.
E. Hemigway bol majstrom krátkych foriem a jeho jadrný štýl sa stal pojmom v modernej svetovej
literatúre. Celý ţivot unikal pred civilizovanou americkou spoločnosťou presiaknutou
malomeštiactvom, snobstvom a rôznymi direktívami a predpismi a utiekal sa k prírode, športu a
poľovačkám. Patril ku generácii spisovateľov , ktorá vošla do dejín literatúry pod názvom „Stratená
generácia“. Sem patrili napr.: F.S. Fitzgerald, M.Twain a iní, ktorí boli negatívne poznačení
vlasteneckými ideálmi prvej svetovej vojny. Pred pesimizmom a nihilizmom vtedajšej vojnou
poznačenej spoločnosti unikal k prírode a k obdivu amerických frontierov, bojovníkov za slobodu a
oslobodenie od civilizačných konvencií. Uchvacovali ho rizikové povolania, kde sa naplno prejavilo
hrdinstvo človeka zbaveného pretvárky a strojenosti.
Tento bibliografický leták vydáva Kniţnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch pri príleţitosti narodenia
autora. Obsahuje abecedne radené, neanotované záznamy kníh E. Hemingwaya, ktoré sa nachádzajú
vo fondoch KAB, kníh o ňom a pouţitej literatúre.
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