
Mark TWAIN [twein],  właściwie  Samuel
Langhorne Clemens, urodził się 30 listopada 1835 roku we Flo-
ridzie  (Missouri),  zmarł  21  kwietnia  1910  roku  w  Redding
(Cannectdcut). Pisarz amerykański. Pochodził ze starej rodziny
osadników przybyłych do Ameryki w XVII wieku. Dzieciństwo
spędził w miasteczku Hannibal nad Missisipi, gdzie jego ojciec
był sędzią pokoju. Po śmierci ojca w 1847 roku, musiał sam
zarabiać  na  życie  -  był  czeladnikiem  drukarskim,  poszuki-
waczem złota, pilotem rzecznym na Missisipi (jego pseudonim
jest  zawołaniem pilotów na  Missisipi  przy  sondowaniu  dna  i
oznacza  „znak  dwa”,  czyli  bezpieczną  głębokość  dla  statku
wynoszącą 2 sążnie), górnikiem i dziennikarzem.

                                  
Od  1863  roku  zaczęły  się  ukazywać  w  prasie

humorystyczne opowiastki,  ale debiutem książkowym Twaina
był  w 1867  roku zbiór  nowel  „O sławnej  skaczącej  żabce  z



hrabstwa Calaveras  i  inne szkice”.  W 1869 roku wydał  tom
szkiców z podróży po Europie i  Palestynie „Prostaczkowie za
granicą,  czyli  nowa  pielgrzymka”,  w  którym  ośmieszał  sno-
bistyczne nawyki turystów amerykańskich. 

                    
Choć  we  wszystkich  utworach  Twaina  brzmi  nuta

komizmu, są one zarazem rzetelnym, realistycznym obrazem
Ameryki i poruszają poważne zagadnienia społeczne. 

Pisarz był gorącym rzecznikiem zniesienia niewolnictwa, co
widać wyraźnie w książkach „Życie na Missisipi” (1883) oraz
„Przygody Hucka Finna” (1884),  w których autor przedstawił
życie  ludzi  skupiające się  wokół  głównej  rzeki  Stanów Zjed-
noczonych w drugiej połowie XIX wieku. 

                                                        
Powieści  Twaina  były  i  są  ulubioną  lekturą  dzieci,  mło-

dzieży i dorosłych, ponieważ ich akcja toczy się w szerokim tle
obyczajowym i  społecznym,  a  bohaterowie  przedstawieni  są
prawdziwie,  barwnie i  żywo. Pierwsza powieść Twaina,  która
przyniosła mu rozgłos światowy, to „Przygody Tomka Sawyera”
(1876), a ostatnim dziełem, którego nie zdążył dokończyć, była



wydana pośmiertnie autobiografia (1924).

     
Życie pisarza było niesłychanie barwne, a ze wszystkich

przeżyć  i  obserwacji  potrafił  stworzyć  bogaty  materiał   do
swojej  wielokierunkowej  twórczości, obejmującej reportaże,
powieści  historyczne,  przygodowe  i  podróżnicze,  a  nawet
rozprawy ekonomiczne.

Linki do audiobooków pisarza:
Przygody Tomka Sawyera: 
https://www.youtube.com/watch?v=3319cZlZdew
Przygody Hucka Finna:
https://www.youtube.com/watch?v=YbjbYK4KZ5Y
Książę i żebrak:
https://www.youtube.com/watch?v=ccEe6c_MTlo
Jankes na dworze króla Artura:
https://www.youtube.com/watch?v=9DZAbLAFzyU
Nieszczesny narzeczony Aureli:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3i9juQHsDE

Linki do ebooków:
Książę i żebrak:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ksiaze-i-zebrak.html
Przygody Tomka Sawyera:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-
sawyera.html
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