
ТЕМА: “Старий і море” — філософська повість-притча про людину. Драматичні суперечності 

людського буття: його осмисленість й абсурдність, велич і слабкість. Система образів притчі та 

їх символіка. Утвердження закону природного життя в образі старого Сантьяго. 

 

1. Історія створення повісті «Старий і море». 

 «Я знаю лише те, що бачив», — стверджував Хемінгуей. Події, описані в повісті, тісно пов’язані з 

життям Хемінгуея, який добре знав побут простих рибалок і сам частенько виходив в море. Ще в 1930 

році письменник під час полювання на велику рибу висловив своєму другу редактору Максу Паркінсу 

думку про те, що виношує сюжет нового твору, але не береться за нього, оскільки поки що до кінця не 

зрозумів співвідношення таких великих понять, як людина і природа. У 1936 році письменник 

опублікував нарис «На голубій хвилі», в якому розповів про випадок на морі, коли старий рибалка 

зловив великого марліна, але не зміг захистити його від морських хижаків, тому плакав, як дитина, і 

майже збожеволів від втрати і образи. 

 

Півтора десятка років потому Хемінгуей, живучи на Кубі, близько познайомився із рибальськими 

сім’ями, зрозумів те співвідношення речей, про яке замислювався сам. Письменнику хотілося передати 

читачам такий досвід, який ніхто ніколи не передавав. 

 

Хемінгуей знайшов по-справжньому позитивного героя, якому ніколи не були властиві ні внутрішні 

рефлексії (емоційне осмислення власних переживань, роздуми над динамікою власного стану), ні 

бажання втекти від трагічного світу. У старого рибалки обличчя пооране зморшками, долоні посічені 

морем і працею, але збереглися могутні плечі, веселі очі людини, що не скоряється, і повне надії на 

майбутнє серце. 

 

2 Символи повісті  

    На таємничому могутньому Гольфстримі відбуваються події філософської притчі про людство і світ, 

про людину, що створена не для поразок. Все просте, як боротьба стихій: акули, море і самотній човен 

старого рибалки. Однак уже кілька десятиліть цей твір читається по-різному читачами різних поколінь. 

У чому ж таємниця повісті? 

 

      Повість "Старий і море", на перший погляд, може здатися дуже простою, однак, попри невеликий 

об'єм, дуже містка, її визначають як філософську притчу. Проста, невибаглива історія старого рибалки 

Сантьяго стає узагальненою історією складного шляху людини на землі, яка кожного дня веде 

нескінченну боротьбу за існування, поєднуючи її з намаганням жити у злагоді з навколишнім світом.  

      Один із прототипів повісті - рибалка Григоріо Фуентес, котрий жив у присілку Кохімара, на Кубі. 

Одного разу, коли рибалка та письменник пливли на шхуні, вони зустріли старого й хлопчика, які 

боролися з великим марліном. Ця зустріч і стала поштовхом до створення повісті "Старий і море".  

      "Мені ніколи не доводилось вибирати героїв, скоріше, герої вибирали мене. Як і багато моїх 

попередників, я захоплювався людьми сильними, які підкоряють собі обставини",- писав Е. Хемінгуей.  

      Сюжет повісті дуже простий: старий рибалка Сантьяго, який живе надголодь, вийшовши в море, 

піймав найбільшу рибину за все своє життя, таку велику, що не може затягти її до човна і транспортує 

за бортом. Акули, які почули запах крові, потроху об'їдають велику рибину і, незважаючи на спротив 

старого рибалки, повністю її з'їдають. Човен Сантьяго повертається до рідного берега лише з кістяком 

риби, але на боці старого моральна перемога, бо він не скорився до самого кінця. 

 

Події повісті сприймаються як алегорія. Сам Хемінгуей обмежився наступним зауваженням щодо 

можливого тлумачення ЇЇ СИМВОЛІВ: «Не було ще хорошої книги, яка виникла із заздалегідь 

придуманого символу, запечатаного в книгу, як ізюм у солодку булку. Солодка булка з ізюмом хороша 

штука, але простий хліб краще. Я намагався змалювати справжнього старого і справжнього 

хлопчика, справжнє море і справжню рибу, і справжніх акул. І якщо я зробив це достатньо і 

правдиво, вони, звичайно, можуть тлумачитися по-різному». 

 

символи повісті ( старий, море, рибина, напад акул, Маноліно, леви ) 

У центрі повісті фігура старого рибалки Сантьяго. Він не звичайний старий. Він живе за своїм 

трудовим кодексом, героїчно бореться за життя і людську гідність. У його поразках і перемогах – все 

його життя і життя людства. Він ловить величезного марліна. До речі упіймати таку рибину, як марлін, 



дуже важко, оскільки вона розвиває швидкість до 140 км/год., її маса – до 600 кг. Вона може легко 

повести за собою човен і навіть потопити його. 

   У тяжкому двобої з рибиною Сантьяго не втрачає сили волі, хоча він уже людина похилого віку, з 

слабкими мускулами й болем від багатьох ран. Питання особистої мужності Старого - важливе 

питання його життя. Тільки в боротьбі він знаходить душевний спокій і бачить у цьому сенс життя: 

"Битися, битися, поки не вмру”. Він змагається з рибиною сам на сам. 

Старий – справжній рибалка, досвідчений, вправний. Він виконує своє життєве призначення – бути 

рибалкою, це його робота, його професія, його мистецтво. Чому ж тоді, коли плоди його перемоги 

з’їли акули, старий не думає про збитки? Чи підірвала невдача віру Сантьяго в істинність свого 

життєвого шляху? 

Боротьба рибалки з рибиною закінчується його перемогою, але здобич крадуть у нього акули. Старий 

змагається з ними з усіх сил, будь-що не хоче здаватись. І саме тоді він промовляє слова, котрі є 

вершиною авторської думки в цьому творі: "Людина не для того с творена, щоб терпіти поразки… 

Людину можна знищити, але й неможливо перемогти”. 

Море – це життя. Воно або спокійне, або бурхливе, сповнене як  радощів так і  негараздів.  

У кожного в житті є своя рибина – це мрія, мета, до якої людина іде все життя і неодмінно досягає її. 

Акули – це негаразди, небезпеки, вороги, що трапляються у житті кожної людини, з якими треба 

боротися, і ніколи не опускати руки, навіть якщо твої вороги сильніші. 

Повість вчить, що поки людина жива є надія на краще. Старий залишається без зброї. Він знає, що 

вночі акули нападуть знову. Що він може? Битися, поки не помре. Коли ж поразка здається 

безумовною, коли від риби нічого не залишається, у самій поразці вимальовується перемога. Старий 

знову несе додому щоглу із згорнутими вітрилами.  

Що символізує Манолін?  У кожного в житті, слава Богу, є свій хлопчик – надія на майбутнє, на своє 

продовження. 

Леви у сні Сантьяго – найкраще в житті, символ юності, дитинства того, що допомагає жити. 

 

У розв’язці повісті звучить думка, що життя продовжується: старий отримав перемогу над долею і 

самотиною 

-        він спить, а поряд з ним хлопчик, і старому сняться леви 

-        символ недосяжної мрії, що дає сенс його існуванню. 

 

3.Проблема самотності 

    Хемінгуей побудував свою повість на системі мотивів, які постійно повторюються в оповіді, 

переплітаються і взаємодіють.  

-        Серед роздумів про рибу і їжу старому приходить думка, надзвичайно важлива для розуміння 

образу рибалки: «Не можна, щоб людина доживала віку в самотині, — думав він. — Але нічого не 

вдієш». Що ж означає зауваження старого про невідворотність самотини в старості? Старий 

неодноразово повторює слова «сам — один», «самотина», «самотній». Чи не виникало у вас відчуття 

його роз’єднання з людьми, світом? 

-        Пригадайте рядки: «Старий поглянув на безмежний простір моря, збагнув, який він тепер 

самотній». Але там, у безмежному океані, з’явився табун диких качок; і «старий зрозумів, що людина в 

морі ніколи не буває самотня». 

 

Що ж допомагає йому перебороти самотність? 

 

-        Старий визнає свою зверхність над рибою, але в той же час і захоплюється нею, називає її 

незвичайною. Як змінюється ставлення Сантьяго до риби в ході оповіді? Чому герой говорить: 

«Колишня рибина… я занапастив нас обох?» 

 

-        Сантьяго і Манолін — імена старого і хлопчика, але вони не звучать в повісті. З якою метою 

автор майже не вживає їхніх імен? Чому старий так боляче відчуває відсутність хлопця-друга в човні? 

Що їх об’єднує? 

 

-        Сантьяго захоплюється бейсболом, який любить і Манолін. Це те незначне, що їх об’єднує. Вони 

обожнюють великого Ді Маджіо, який грає краще за всіх і перемагає, навіть травмований. Чому в морі 

у змаганні з великою рибою старий уявляє на своєму місці Ді Маджіо? 

 



-        Старий — справжній рибалка, досвідчений, вправний. Він виконує своє життєве призначення — 

бути рибалкою, це його робота, його професія, його мистецтво. Чи так це? Чому ж тоді, коли плоди 

його перемоги з’їли акули, старий не думає про збитки? Чи підірвала невдача віру Сантьяго в 

істинність свого життєвого шляху? 

 

-        Сантьяго в повісті неодноразово повторює: «Я незвичайний старий». Як ви розумієте його 

самооцінку? 

 

1.Людині властиве бажання жити. 

2.В житті людина набуває досвід. 

3.Досвід допомагає досягати успіху. 

4.Досвід обмежений, коли людина прагне до володіння світом. 

5.Бажання володіти світом викликає невблаганність природи. 

6.Досвід, в якому потребує майбутнє, наповнює життя людини сенсом. 

7. У людини завжди залишається надія, мрія про щастя, яка надає йому нові сили.) 

 

4. Характеристика Сантьяго. 

Старий — справжня людина з власним етичним кодексом. У його поразках і перемогах — все його 

життя і життя людства. «Моральний кодекс» честі Сантьяго  

-        Простота і гідність. 

-        Воля та розум. 

-        Ніколи не оглядатися на минуле. 

-        Віра в себе, в людей. 

-        Спокій та розсудливість. 

-        Мужність і витримка. 

-        Гордість. 

-        Повага до братів наших менших 

 

 

Складання схеми-характеристики образу Сантьяго 

 

— Хемінгуея люблять і високо цінують у світі, про нього дуже багато пишуть. Його творчість суттєво 

вплинула на численних митців Європи та Америки. Сам письменник до своєї літературної праці 

ставився надзвичайно серйозно: «Нема на світі справи важчої, ніж писати просту, чесну прозу про 

людину. Спочатку слід вивчити те, про що пишеш. А потім навчитися писати. На одне і на друге йде 

все життя». Видатний американський письменник У. Фолкнер писав про «Старого й море»: «Час, 

можливо, покаже, що це найкращий єдиний добуток кожного з нас». Так це чи ні, але твір Хемінгуея 

«Старий і море» гідно завершує творчий шлях людини, праця якої багато в чому визначила художній 

образ нашого часу. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1.Які образи-символи зустрічаються у повісті "Старий і море"? 

2. Е. Хемінгуей назвав свою повість «Старий і море» «посланням молодому поколінню». Які цінні 

роздуми про життя і людину письменник адресував молоді? 
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