
,,Старац и море" 

                                                                      Ернест Хемингвеј 

 

    Ернест Хемингвеј је учествовао у Првом светском рату, у ком је добио 

многе медаље. У рату је био тешко рањен, на срећу опоравио се и упознао 

девојку у коју се заљубио. Она га је подстакла да напише прозно дело ,,Сунце 

се поново рађа, Збогом оружије". Из Америке се преселио у  Француску у 

којој је радио као канадски новинар. Крај свог живота је провео на Куби , где 

је извршио самоубиство 2. јула 1961. године јер је био болестан и није могао 

бише да пише. 

   На срећу, пре него што је извршио самоубиство, остави нам је много 

романа:  ,,Смрт поподне", ,,Имати и немати ", ,,Преко реке и у шуму",... За 

роман ,,Старац и море" добио је и нобелову награду. 

    Овај роман говори о причи једног старца. Сантјаго је био рибар у једном 

рибарском насељу, имао је једног дечака као помоћника. Како старац није 

упецао ништа четрдесет дана, родитељи одлучују да дечака пошаљу другом 

рибару да учи да пеца. Сантјаго остаје још честдесет и четири дана на истом 

месту да пеца, али узалуд, рибе није било. Старац одлучује да оде далеко од 

обале. Исплатило му се, упецао је огромну рибу. Нажалост риба је била 

толико велика да је својом снагом могла да вуче цео чамац, он је био упоран 

и борио се са рибом. После доста времена успео је, упецао је рибу, која је 

била толико велика да је морао да је вуче, јер нија могла да стане у брод. Док 

се враћао кући борио се са ајкулама које су савладале старца и појеле му 

улов, али он већ рањен од канапа којима је пецао, успео ја да сачува само 

главу велике рибе коју је уловио. Код куће су га сви хвалили, јер никада нико 

није видео толику рибу... 

   Али за Сантјага ово није био само риболов. Он је кроз целу ову авантуру 

одгонетну важна питања живота, сврху постојња, значење праве слободе и 

много других. 

   Занимљиво у овом роману је то што је писан у метафорама, тако да морамо 

да мислимо о њему а не само механички да читамо. Тако да ако волите 

загонетке ово је прави роман за вас, има много мудрих питанја која треба 

одгонетнути.   
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