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Цей бібліографічний покажчик підготовлений відділом 
бібліотечно-бібліографічного обслуговування Загальноміського 
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Видання присвячене відзначенню у 2019 році 120-річчя від дня 
народження Ернеста Хемінгуея – американського письменника та 
журналіста, лауреата Нобелівської премії з літератури 1954 року, 
лауреата Пулітцерівської премії 1953 року, який здобув широку 
популярність завдяки своїм романам та оповіданням, а також завдяки 
активному та наповненому пригодами життю. 

Покажчик містить біографію письменника, публікації про твори, 
видання та статті про його життя і творчість, розробки уроків, 
позакласних заходів, сценаріїв, інтернет-ресурси про життя і творчість. 

Матеріал розміщений за розділами в алфавітному порядку. 
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«Життя Гемінґвея значно цікавіше, 
ніж      той     міф      про       нього, 
який     постав    у  нашому   світі». 

Майкл Катакіс 

Видатний американський письменник 
Ернест Хемінгуей (Гемінґвей) народився 21 липня 1899 в 

Оук-Парку, що у передмісті Чикаго, штат Іллінойс, США. 
Майбутній письменник ріс у культурній, забезпеченій родині, і 
батьки, кожен по-своєму, намагалися спрямувати його інтереси. 
Його батько, Кларенс Едмот Хемінгуей, працював лікарем, а 
його мати, Грейс Голл – музикантом. Ернест був другою 
дитиною в сім’ї із шести дітей (першою була донька Марселіна, 
яка народилася 1898 року). Його назвали на честь діда Ернеста, 
маминого батька. 

З раннього дитинства Ернест багато читав і захоплювався 
риболовлею. Уже під час навчання в школі хлопчик почав писати 
невеликі замітки та репортажі в шкільну газету. Тоді він вирішив 
для себе, що стане письменником. 

Оук-Паркська школа, де Хемінгуей отримав середню 
освіту, славилася високим рівнем загальноосвітньої підготовки. 
Майбутній письменник із вдячністю згадував своїх викладачів 
рідної мови та літератури, а шкільна газета «Трапеція» і 
шкільний журнал «Скрижаль» дали йому можливість спробувати 
свої сили в літературі (він пише фейлетони та короткі 
оповідання). За що б не брався Ерні, він в усьому намагався бути 
першим. 

Закінчивши школу 1917 р., юнак поквапився покинути 
батьківську домівку і переїхав до Канзас-Сіті, де йому 
запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом 
взявшись до журналістської справи, Хемінгуей пізнавав життя 
великого міста, а разом з тим вчився «писати просто про прості 
речі». Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістику, а про 
те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової 
війни.1918 р. записавшись водієм американського загону 
Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на італійсько-
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австрійський фронт. Завіса фронтової романтики впала з очей 
юнака 8 липня 1918 р., коли його було важко поранено у ноги. 
1919 р. Хемінгуей повернувся до США. Відзначений срібною 
медаллю «За доблесть» і Воєнним хрестом, 20-річний ветеран 
війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний 
герой. Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була 
чимось на кшталт «великого спорту», ховалося обличчя людини, 
глибоко травмованої війною. 

Саме тоді Е. Хемінгуей прийняв рішення присвятити себе 
літературі. Влітку 1919 р. він написав перші оповідання і вірші, з 
яких, власне, розпочався учнівський період його художньої 
творчості. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати 
кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю 
скористався цією можливістю для того, щоб увійти до 
європейського літературного світу. Він не помилився. Наступне 
десятиліття (1925-1935) стало періодом його стрімкого творчого 
злету. Упродовж цього періоду Хемінгуей написав романи: 
«Фієста», «Прощавай, зброє!», збірки оповідань «Чоловіки без 
жінок», «Переможець не отримує нічого». 

Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгуея 
повернутися до журналістики. 1937 р. він як представник 
американської телеграфної агенції прибув до охопленої війною 
країни. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого 
роману «По кому подзвін». Новий етап біографії Хемінгуея 
починається у Другу світову війну. Упродовж 1942-1943 рр. 
письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав 
таємну інформацію про німецькі підводні човни. Найзначнішими 
його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман 
«Через річку і до тих дерев» та повість «Старий та море». 1952 р. 
Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією 
США – Пулітцерівською премією, а 1954 р. він став 
нобелівським лауреатом. 

Доля не обділила Хемінгуея увагою жінок та до жінок. 
Перше кохання прийшло до нього, коли йому виповнилось 
15 років. Ернест записався у танцювальний клас і познайомився з 
Дороти Девіс, що стала його першим серйозним захопленням. 
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Перша дружина Хемінгуея – Елізабет Гедлі Річардсон 
(1891-1979), з якою він познайомився у 1920 році. У них 
народився син, якого назвали Джон Гедлі Никанор Хемінгуей 
(«Бамбі») (1923-2000). 

У 1925 р. Ернест познайомився з Полін Пфайфер (1895-
1951), яка через два роки стала його офіційною дружиною. Разом 
з Полін Ернест відвідав Швейцарію, Париж, Іспанію. Поліна 
народила письменникові двох синів – Патріка (нар. 1928) і 
Грегорі (1931-2001). Але в 1940 році він пішов від неї до іншої 
жінки, відомої журналістки і красуні Марти Геллхорн (1908-
1998), з якою побував в Іспанії, відвідав Мадридський фронт. В 
цей час Хемінгуей багато писав, він говорив, що «найкраще 
пишеться, коли закоханий». 1941 року письменник остаточно 
розірвав стосунки з Поліною і одружився з Мартою. Проте їхнє 
подружнє життя не витримало випробування часом – через 
2 роки їх шлюб розпався. 

Ернест познайомився у Лондоні з американською 
журналісткою Мері Уелш (1908-1986), яка і стала його четвертою 
дружиною. Їхній шлюб тривав найдовше – 15 років. Незважаючи 
на складний характер чоловіка, Мері зуміла налагодити гарні 
родинні стосунки і стати вірною супутницею Е. Хемінгуея до 
кінця його днів. 

Останні роки життя Хемінгуей страждав на тяжку депресію 
і розлади психіки на тлі цирозу печінки. У 1960 році він 
лікувався в клініці Майо в Рочестері (штат Міннесота) з 
діагнозом депресії і серйозного розумового розладу. Після 
повернення з лікарні він вкоротив собі віку, вистріливши в лоба з 
мисливської рушниці, яку подарував йому дідусь. Це відбулося 2 
липня 1961 в його власному будинку в Кетчемі, штат Айдахо, 
США. 

За своє життя письменник написав та опублікував 7 
романів, 6 збірників оповідань та 2 документальні роботи. 
Додаткові роботи, які включають в себе 3 новели, 4 збірки 
оповідань, 3 документальні праці, опубліковано посмертно. 
Більшість його праць вважаються класикою американської 
літератури. 
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Твори Е. Хемінгуея 

Хемингуэй Э. Избранные произведения / Э. Хемингуэй; 
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