Mark Twain
ur. 30 listopada 1835, Florida, Missouri, USA
zm. 21 kwietnia 1910, Redding, Connecticut, USA

„Człowiek, który nie czyta książek
nie ma żadnej przewagi nad tym,
który nie potrafi czytać.”

Mark Twain – właściwie: Samuel Langhorne Clemens. Pisarz
i humorysta, uważany za jednego z twórców amerykańskiej literatury. Jego
ojciec był lokalnym sędzią pokoju i kupcem, matka nauczycielką. W 1839
rodzina przeniosła się do miasteczka Hannibal. Agnostycyzm jego ojca
kontrastował z silną prezbiteriańską wiarą matki. Ukształtowały one w chłopcu
mieszaninę liberalnego wolnomyślicielstwa i surowych nakazów sumienia.
Wcześnie osierocony od najmłodszych lat skazany był na samodzielność.
Był dzieckiem niespokojnym i żądnym przygód. Zakończył naukę w wieku
12 lat i podjął pracę jako czeladnik drukarski. Pisał humorystyczne skecze dla
lokalnej gazety. Był pilotem parowca pływającego po Missisipi.
W czasie wojny secesyjnej zaciągnął się do oddziału milicji
konfederackiej, ale oddział szybko rozbito. Przeniósł się do San Francisco, gdzie
próbował swych sił jako dziennikarz, szukał złota. Pseudonim „Twain”
zaczerpnął ze słownika żeglugi rzecznej (oznacza „bezpieczną wodę”). W 1867
opublikował zbiór szkiców komicznych, a 2 lata później zbiór impresji
z podróży po Europie i na Bliski Wschód. Czuł się równie swobodnie na
rubieżach Dzikiego Zachodu, jak w salonach i gabinetach wyrafinowanego
Wschodniego Wybrzeża.
Ożenił się z kaleką Olivią Langdon, córką bogatego biznesmena. W 1871
zamieszkał w Hartford w stanie Connecticut. Szybko powiększająca się rodzina
zmusiła go do pisania książek komercyjnych. Reprezentuje wzorzec pisarza
amerykańskiego, samouka próbującego wielu zawodów.
Jego największe sukcesy były wynikiem powrotu do świata dzieciństwa.
Nazywany największym humorystą Ameryki. Był też kronikarzem
amerykańskich doświadczeń, samozwańczym głosicielem „amerykańskiego
marzenia” i najsurowszym jego krytykiem, ukazującym w krzywym zwierciadle
rozziew między pozorami a rzeczywistością. Jego utwory są satyrą na ludzkość,
zbliżoną do utworów Swifta, mają jednak tę cechę szczególną, że dotyczą
jednego obszaru, jednego fragmentu historii, a mianowicie pionierów
amerykańskich. Ponadto są związane z tradycją zmyślonych historii,
sytuujących się na obszarze nieprawdopodobieństwa.
Wykorzystał potężne możliwości drzemiące w języku potocznym
i ludowej tradycji ustnego przekazu. Stworzył prototyp amerykańskiego literata
jako idola i showmana, dostarczyciela popularnej rozrywki i wizjonera.
Prywatnie był masonem. „Cała literatura amerykańska zaczyna się od Twaina”
(Hemingway), „Twain jest Lincolnem naszej literatury” (Dean Howell).

The Adventures of Tom Sawyer – 1876
Przygody Tomka Sawyera

Powieść przygodowa nawiązująca do wątków autobiograficznych.
Bohaterem utworu jest uroczy nicpoń znad Missisipi, z rodzinnych stron pisarza,
niezbyt pilny uczeń, niesforny mimo wysiłków wychowawczych ciotki Polly.
Zachowuje się niczym kresowy pionier, nie brak mu pomysłów, zwłaszcza, gdy
chce się wykpić od pracy. Pisarz ukazał pełne dramatycznych
i melodramatycznych sytuacji tarapaty Toma i jego przyjaciela, łobuziaka
Hucka Finna. Początek ich kłopotom daje zaplanowany przez chłopców nocny
pochówek kota na cmentarzu. Przypadkowo stają się świadkami zbrodni. Potem,
uwikłani w skomplikowane poszukiwanie jej sprawców, zostają uznani
za zmarłych, toteż gdy pojawiają się nagle podczas nabożeństwa za ich dusze,
wszystkie ich dawne występki zostają puszczone w niepamięć.
Za sprawą Tomka morderca, Indianin Joe zostaje oskarżony i staje przed
sądem, udaje mu się jednak zbiec. Szukając zemsty, zaczyna tropić Tomka. Ten
postanawia się ukryć w jaskini i zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia. Śmierć
Indianina Joego jest tragiczną apoteozą tej epopei widzianej oczyma dziecka,
w którego postaci Mark Twain zawarł wiele elementów z własnego dzieciństwa.
Powieść zdobyła wielki rozgłos dzięki trafnym obserwacjom obyczajowym
i sugestywnym wizerunkom psychologicznym głównych bohaterów. Pisarzowi
udało się stworzyć satyryczno-ironiczne przeciwieństwo tradycyjnej „budującej
lektury” dla młodzieży i tradycyjnego ideału nieprawdopodobnie grzecznego
chłopczyka.

The Prince And the Pauper – 1882
Książę i żebrak

Popularna książka dla dzieci, znakomicie działająca na młodą wyobraźnię
również dzisiaj. Przygody dwóch młodych chłopców, następcy tronu Anglii,
syna Henryka VIII, księcia Edwarda Tudora oraz syna rzezimieszka
z londyńskiej dzielnicy nędzy, Toma Canty’ego, którzy dziwnym zbiegiem
okoliczności są do siebie podobni jak dwie krople wody. Różni ich jednak
charakter. Królewicz jest rozpuszczony przez bogactwo, w którym dorastał
i zniechęcony ciągłymi rygorami dobrych manier. Żebrak cierpi nędzę, z której
z całych sił pragnie się wyrwać.
Dla obu chłopców życie drugiego jest spełnieniem ich marzeń,
postanawiają więc zamienić się ubraniami i ta przebieranka powoduje dalsze
perypetie. Młody królewicz poznaje cienie życia i zdobywa wiedzę
o egzystencji ludu, co przyda mu się, gdy zostanie królem. Nędzarz zaś,
zostawszy na krótko królewiczem, co chwila swymi wypowiedziami wprawia
dwór w osłupienie. Opisane w książce doświadczenia obu chłopców ubawiły
i poruszyły wyobraźnię kilku pokoleń czytelników.

Life On the Mississippi – 1883
Życie na Missisipi

Wspomnienia, dokumentujące pracę Twaina jako sternika na statku
parowym, pływającym po Missisipi w czasie Wojny Secesyjnej. Książkę
rozpoczyna krótka historia samej rzeki, począwszy od jej odkrycia przez
Hernando de Soto w 1541. Kolejne strony wypełniają anegdoty dotyczące
treningu, jako pomocnika doświadczonego sternika. Autor opisuje, z wielką
afektacją, tajniki nawigacji po stale zmieniających się nurtach Missisipi.
W drugiej części utworu czytamy o powrocie Twaina, po wielu latach,
do podróżowania statkiem parowym z St. Louis do Nowego Orleanu. Autor
opisuje nowo zbudowane miasta, i to, co w nich dostrzegał, a mianowicie
chciwość, tragedie i złą architekturę. Twain opowiada także historie będące
elementem amerykańskiego folkloru ludowego. Twierdzi się, że jest to pierwsza
książka napisana na maszynie do pisania.

The Adventures of Huckleberry Finn – 1885
Przygody Hucka

Powieść obyczajowa, nawiązująca do wcześniejszych „Przygód Tomka
Sawyera”, ale przerastająca je rozległością ujęcia tematu. Nazywana
arcydziełem literatury amerykańskiej. Ernest Hemingway powiedział o niej, że
„cała nowoczesna literatura amerykańska wywodzi się z tej książki”. Powieść,
opowiedziana językiem Hucka, włóczęgi i nieudacznika, opisuje przygody,
których zaznał podczas podróży na tratwie ze zbiegłym niewolnikiem Jimem.
Jego podróż jest okazją do obserwacji życia Ameryki w okresie
kolonizacji dorzeczy Missouri i Ohio, a przede wszystkim staje się szkołą życia
i dojrzewania chłopca. Więcej korzyści daje mu obcowanie z przyrodą niż
wcześniejsze nauki w szkole. Stykając się z ludźmi o niejasnym statusie
społecznym, Huck wypracowuje sobie własny kodeks etyczny, wbrew temu,
co mu wpajano w szkole. Nie wydaje więc w ręce władz Jima, ale odkrywa w
nim człowieka, i choć, w odruchu posłuszeństwa, pisze list do swojej
nauczycielki, informując ją o napotkaniu zbiega (tak jak mu to niegdyś
nakazywano), potem list ten niszczy.
W tym wyborze manifestuje się liberalny indywidualizm XIX wieku.
Książka jest nowoczesnym odpowiednikiem romansu pikarejskiego, pełną
swady opowieścią o niezwykłych doświadczeniach bohatera na miarę Idziego
Blasa Lesage’a. Panorama Ameryki, jaką stworzył pisarz, do dziś zdumiewa
rozległością i trafnością obserwacji. Jest to jednocześnie najbardziej porywająca
satyra społeczna, dotykająca tragicznej amerykańskiej słabości: rasizmu.

A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court – 1889
Jankes na dworze króla Artura

Powieść która uważana jest za pierwszą w historii literatury, która opisuje
podróż w czasie. Jest to historia Hanka Morgana, XIX-wiecznego obywatela
Hartford w stanie Connecticut, który obudziwszy się spostrzega,
że w tajemniczych okolicznościach przeniósł się w przeszłość, do wczesnośredniowiecznej Anglii, w czasy legendarnego króla Artura, w rok 528. Hank
wykorzystuje wiedzę na temat współczesnej technologii oraz typowy jankeski
spryt by podnieść poziom rozwoju zacofanego, przesądnego i brutalnego
angielskiego społeczeństwa, zachowując przy tym roztropnie dla siebie wysoką
pozycję w hierarchii społecznej, by jednak w końcu paść ofiarą ciemnej strony
owej nowoczesności, którą sam im zaszczepił.
Ze swoją anachroniczną technologią, taką jak telegraf czy bicykl, książkę
uznać można za pierwszy przejaw podgatunku science-fiction określanego dziś
mianem „steampunku”. Chociaż niektóre części książki wyśmiewają się
z elementów współczesnego społeczeństwa, większa część stanowi satyrę
na romantyczne idee rycerstwa oraz nadmierną idealizację Wieków Średnich,
obecną np. w powieściach Sir Waltera Scotta. Powieść ma wiele świetnych
fragmentów i opiera się na znakomitym pomyśle podważenia wartości Starego
Świata za pomocą amerykańskiej wynalazczości.

The Tragedy of Pudd’nhead Wilson – 1894
Tragedia Pudd’nheada Wilsona

Powieść detektywistyczna z pewnymi elementami rasistowskimi.
Struktura opowieści ma ukazać problem tożsamości oraz zdolności każdego
człowieka do jej kształtowania. Jest to jedna z najbardziej złożonych powieści
Twaina w jego późnym, mroczniejszym okresie twórczości. Akcja rozgrywa się
w okresie Wojny Secesyjnej w miasteczku Dawson’s Landing nad rzeką
Missisipi w stanie Missouri. Na kolejnych stronicach autor rozpatruje w jak
wielki sposób przeznaczenie każdego człowieka jest zdeterminowane przez
społeczną (a więc arbitralną) percepcję. Zetknięcie się osądu społecznego oraz
indywidualnego jest ukazane na szeregu głównych przypadkach: tożsamości
rasowej, przypadku niewolnictwa oraz kwestii pierwszego wrażenia.
Roxy i inni sugerują, że pełne nienawiści nastawienie Toma jest jego
cechą wrodzoną, w tym przypadku jego rasowej przynależności, jednakże Tom
wzrastał w biedzie, wśród bogatych lecz bezmyślnych białych ludzi. Który
z tych czynników wpłynął bezpośrednio na jego naturę pozostaje tajemnicą.
Chambers, z drugiej strony, jest białym mężczyzną, który wyrósł jako niewolnik,
w nie najlepszych warunkach, mimo to jest przyzwoitym człowiekiem. Jednak
gdy powraca wreszcie na przysługującą mu pozycję, jako spadkobierca majątku,
nie jest w stanie przyzwyczaić się do nowej dla siebie roli, co wskazuje jednak
na dyktat cech nabytych nad cechami wrodzonymi.
Twain jest ostrożny gdy opisuje ekstremalne warunki, które doprowadziły
Roxy do podjęcia decyzji o zamianie dzieci, by ocalić je przed sprzedaniem,
co wskazuje na to, że być może w głębi uważał, że to jednak horror
niewolnictwa, nie zaś cechy wrodzone czarnej rasy, prowadzą do różnego
rodzaju desperackich kroków podejmowanych przez Murzynów.

King Leopold’s Soliloquy – 1905
Monolog króla Leopolda

Pamflet wymierzony w niesławną postać belgijskiego króla Leopolda,
zaangażowanego w kolonię w Kongo. W utworze tym król Leopold co i rusz
traci panowanie nad sobą, nawet w sytuacji gdy mówi o tym jak wiele dobrego
zrobił dla ludności Wolnego Państwa Kongo, wspominając miliony wydane na
rozwój religii i sztuki. Twierdzi, że przyjechał do Afryki jedynie by
przeprowadzić biednych mieszkańców Kongo na łono Chrześcijaństwa.
Opowiada też jak próbował powstrzymać handel niewolnikami. Zaręcza
że nie brał żadnych pieniędzy rządowych, a wszelkie zarzuty o defraudacje są
obrzydliwym oszczerstwem. Przypomina, że każdy król posiada boską
legitymację do sprawowania swego urzędu, gdyż gdyby go nie posiadał
niechybnie zostałby obalony. Na koniec oburza się, że wszyscy jedynie
wytykają mu błędy, np. takie, że wprowadzenie zbyt wysokich podatków
wywołało masowy głód i mordowanie całych wiosek, a jakoś nikt nie
przypomina, że wysłał do rzeczonych wiosek misjonarzy, mających nawrócić
żyjących tam ludzi na Chrześcijaństwo. Poza tym jak wiadomo i tak cokolwiek
się zrobi to jak wiadomo Anglików i tak się nie zadowoli.

The War Prayer – 1905
Modlitwa wojenna

Opowiadanie lub poemat prozą, zawierający zaledwie 1300 słów, będące
ostrą krytyką wojny, a szczególnie ślepego patriotyzmu i religijnego
zacietrzewienia jako motywacji do rozpoczęcia tej wojny. Struktura dziełka jest
prosta, ale efektowna. Amerykańscy patrioci wspierają wojnę z Hiszpanią
i w kościołach podczas modlitwy wzywają swego Boga, by pozwolił im odnieść
zwycięstwo oraz chronił ich żołnierzy. Nagle pojawia się tajemniczy
nieznajomy i ogłasza, że jest boskim wysłannikiem. Wyjaśnia im, że przybył by
głośno wygłosić drugą część modlitwy, którą chcieliby wygłosić, ale nie mieli
odwagi.
Zawiera ona bezpośrednią prośbę o cierpienie i zniszczenie ich wrogów.
Historia kończy się pesymistycznie. Posłaniec zostaje zignorowany przez
słuchających. Utwór pozostał nieopublikowany przez Twaina, przede wszystkim
ze względu na presję ze strony jego własnej rodziny, która obawiała się,
że może on zostać uznany za obrazoburczy. Również wydawca i przyjaciele
pisarza odradzali mu publikację. Autor polecił jednak wydać dziełko po swojej
śmierci.

The Diaries of Adam and Eve – 1906
Pamiętniki Adama i Ewy

Zabawna i ponadczasowa humoreska poświęcona pamięci żony,
skomponowana z dwu zapisów wspomnień rodziców biblijnych, Adama i Ewy,
ukazująca różnice w postrzeganiu świata i wzajemnych stosunków. Adam –
osobny samotnik, ceniący spokój, małomówny, o skłonności do nieładu
i „siłowego” rozwiązywania spraw, Ewa – gadatliwa, spragniona towarzystwa,
opieki i czułości, używająca łez jako broni, skłonna do nazywania rzeczy
i rozmiłowana w porządku.
Twain ukazuje powolny proces ich dostosowywania, oswajania się,
porozumienia, narodzin zaufania, czułości i wreszcie miłości. Utwór zamyka
zapis Adama-wdowca: „gdziekolwiek była ona, tam był raj”. Biblijne
odniesienia nadają historii wymiar przypowieści o spotkaniu mężczyzny
i kobiety zawsze i wszędzie. Choć początkowo utwór został uznany jako żart,
należy go dzisiaj postawić literacko wyżej niż bardziej popularne w XIX wieku
powieści autora.

Letters from the Earth – 1909
Listy z ziemi

Powieść wydana dopiero 53 lata po śmierci Twaina. Jeden z najbardziej
zaciekłych ataków na religię chrześcijańską opublikowanych przez wybitne
pióro. Składa się z 11 listów Szatana, który udowadnia, że Bóg opisany w Biblii
jest w istocie krwiożerczą bestią.
Autor pisząc to znajdował się w stanie głębokiej depresji, po śmierci żony
i córek. Stąd jego poglądy trudno nazwać wyważonymi, a często mają charakter
nieskoordynowanych żalów i pretensji. Mimo tego jest to pozycja niezwykła
i do dziś godna uwagi, zwłaszcza że zsunięta na margines i wyklęta.

