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Mark Twain - to pseudonim wybitnego pisar7.a amery
kańskiego. Prawdziwe jego imię i nazwisko brzmi - Samuel 
Langhorne Clemens. Urodził sit; on w roku 1835, umarł 

w 1910. 
Tak się składa, że nie tyl'ko dzieci ale i dorośli wiele mają 

do zawdzięczenia książkom Marka Twaina. Lubią je bardzo, 
śmieją się przy nich , głęboko jednocześnie siĘ wzruszając. 

A dzieje się to dzięki sile oddziaływania Marka Twaina, który 
znakomicie poznał życie i zrozumiał, że przysparz::i on0 dużo 
smutku, cierpienia i zgryzoty, ale i dużo humoru, i pogody. 

Obok podręczników i książek na'jlepszą szkołą Twaina było 
samo życie, oglądane okiem wrażliwego i rozumnego czło

wieka. ·wychowany bowiem w prowincjonalnym miasteczku 
amerykańskim, tułał sit; przez długie lata po 5\Voim kraju 
w poszukiwaniu pracy. I tak pełnił kolejno funkcje zecern, 
pilota statku na Missisipi , był wreszcie poszukiwaczem złota 
w Newadzie i Kalifornii. 

Potem, kiedy już pewien czas przepracO\nd w małomia

steczkowym dzienniku i dał się poznać jako cięty i dowcipny 
autor humoresek - ruszył w podróż po Europie. Podróże te, 
podobnie jak wszystkie do5wiadczenia zebrane przy wyko
nywaniu różnych zawodów, stały się właśn ie szk ołą życia 

i wielką pomocą w pokazywaniu ludzi or<iz wydarze1·1 
w książkach Twa ina . Twain odkrywa w nich prawdę o cier
pieniu ludzkim, ucisku , sprawiedliwości i nie<;prawiedli\\.OŚci. 

Odkrywa również wartość uśmiechu w najcięższej nawet doli. 
Kto czytał „Księcia i żebralrn", kto czytał „Przygody Tomka 

~awyera" i „Przygody Hucka", ten wie, jak świetnie potrafił 
tu autor odróżnić człowieka złego od dobrego, głupiego od 
mądrego, chytrego od prostodusznego. Ludzi tych opL<;uje 
tak żywo i prawdziwie, jakby pragnął, by czytelnicy pozmili 
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ich dobrze i w swoim własnym życiu nauczyli się rozpoznawać 
ich i oceniać według wartości, nie z pozorów. Kogóż z na~. 
czytelników Twaina, nie ostrzeże straszliwy przykład Jana 
Kantego, upodlonego przez pijaństwo i nędzę? KtM z nas 
zapomni szlachetnego rycerza Milesa H endona? Ktoż z nas 
nie zechce spotkać go w życiu? 

To, co mocno wiąże nas z książkami Twaina - to złoty 
humor autora, jego nieustanny dowcip, stosowany jako zna
komita broń przeciw przygnębieniu . Przyrodzona wesołość 
prowadzi Twaina często do kpin z bliźnich, a i z giebie sa

mego także . 
Czy wiecie, jak Twain napi5ał kie:iyś swój :lyciorys? Naj-

pierw żartobliwie rozprawił się ze wszystkimi swomi rzeko
mymi przodkami, na końcu powiedzial o sobie tak: 

Projekty kostiumów: Zbi{!11il'ID Kuj u „ 

„Urodziłem się bez zębów i pod tym ',nględcm Ryszard III 
miał wyższość nade mną. Urodziłem się jednak bez garbu 
i pod tym względem miałem przewagę nad nim." 

Tak jak to często bywa z ludżmi niezwykłymi o Marku 
Twainie krążą liczne i zabawne anegdotki. 

Podobno kiedyś Twain zachorował i leżał w szpitalu. Le
czenie przepisane przez lekarza polegało gló ·,vn ie na diecie, 
czyli wystrzeganiu się of i tego i ciężkiego jedzenia. Pewnego 
popołudnia, po spożyciu mikroskopijnych dań na obiarl. Mark 
Twain zawezwał pielęgniarkę i popros ił ją o znaczek pocz
towy. Kiedy pielęgniarka zapytała, czy ma zamiar pisać list, 
Twa in odpowiedział: 

- Nic: podobnego! Ale skorom sobie tak dobrze podjadł, 
to teraz mogę chyba„. poczytać. 

Wancta Żólkiewska 
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