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Шановні читачі! 
          До вашої уваги пропонується пам’ятка, 

присвячена американському письменнику 

Марку Твену, яка створена у рамках 

проекту«Читаючи, подорожуй світом!», за 

розділом «Північна Америка: цікавимось, 

мандруємо, пізнаємо». 

Біографія 
Марк Твен (справжнє ім'я 

Семюель Ленгхорн Клеменс) 

народився 30 листопада 1835 р. 

в маленькому містечку Флорида 

(штат Міссурі, США). У 

містечку з гучною назвою 

Ганнібал минули його 

дитинство і юність. Згодом 

Ганнібал стане прообразом 

містечка Сент-Пітерсберг у 

знаменитих романах «Пригоди Тома Соєра» та 

«Пригоди Гекльберрі Фінна». На той час 

Міссурі був рабовласницьким штатом, тому 

вже тоді Марк Твен зміг ознайомитися із 

рабством, яке буде згодом описувати й 

засуджувати в своїх творах. 
У віці 12 років, після ранньої смерті 

батька, який був суддею, Сем вимушено кидає 

навчання у школі та починає працювати 

помічником у друкарні.  

З 1851 р. займається набором і 

редагуванням статей та гумористичних 

нарисів для газети «Ганнібальський часопис», 

власником якої був його брат Оріон.  

У віці 18 років він залишив Ганнібал і 

працював у друкарнях Нью-Йорка, 

Філадельфії, Сент-Луїса та інших міст. 

Семюел займався самоосвітою, багато часу 
проводячи в бібліотеці, таким чином 

отримуючи стільки знань, скільки він би зміг 

одержати, закінчивши звичайну школу. 

Помер письменник 21 квітня 
1910року у місті Реддінг (штат 

Коннектикут, США). 

Творчість 
Найбільшим внеском Твена в 

американську й світову літературу 

вважається роман «Пригоди Гекльберрі 

Фінна». Багато хто вважає це взагалі 

найкращим літературним твором, коли-

небудь створеним у США. Також великою 

популярністю користуються «Пригоди 

Тома Соєра», «Янкі з Коннектикуту при 

дворі короля Артура» і збірник 

автобіографічних оповідань «Життя на 

Міссісіпі». 

Марк Твен починав свою кар'єру з 

невибагливих гумористичних куплетів, а 

закінчував повними тонкої іронії нарисами 

людських звичаїв, гостросатиричними 

памфлетами на соціально-політичну 

тематику і філософсько-глибокими й при 

цьому доволі песимістичними роздумами 

про долю цивілізації. 

Багато публічних виступів і лекцій 

були втрачені або не були записані, окремі 

твори й листи були заборонені до друку 

самим автором за його життя і на 

десятиліття після смерті. 

Твен був прекрасним оратором. Він 

допоміг створити і популяризувати 

американську літературу як таку з її 

характерною тематикою і яскравою 

незвичайною мовою. Отримавши визнання 

й популярність, Марк Твен багато часу 

приділяв пошуку молодих літературних 

талантів і допомагав їм пробитися, 

використовуючи свій вплив і придбану 

ним видавничу компанію. 

Твен був відомою особою 

Американської антиімперської ліги, яка 

протестувала проти американської анексії 

Філіппін. У відповідь на ці події, в яких 

загинуло близько 600 чоловік, він написав 

«Інцидент на Філіппінах», але твір було 

опубліковано тільки в 1924, через 14 років 

після смерті Твена. 

Сучасники величали Марка Твена 

«другою пам'яткою Америки» після 

Ніагарського водоспаду. 

Вшанування 

1. У США створено два музеї Марка Твена. 

Один розташований у місті його дитинства 

— Ганнібалі (штат Міссурі), а другий — у 

Гартфорді (штат Коннектикут). Музей у м. 

Ганнібалі називають "Домом Тома Сойєра". 

2. У вересні 1976 року був відкритий — 

астероїд 2362 Марк Твен, який назвали на 

честь письменника. 

3. На честь Марка Твена американці назвали 

кратер на Меркурії.  

Твори письменника 
Твен, Марк. Банковый 

билет в 1000000 фунтов 

стерлингов [Текст] : 

рассказы, очерки : пер. с 

англ. / Марк Твен ; ил. А. Г. 

Воробьева. – Москва : Дом, 

1995. – 224 с. : ил. 
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: избранное, рассказы / Марк Твен ; пер. с 

англ. Л. Биндеман, И. 

Гуровой. – Киев : 

Комсомольская правда в 

Украине, 2008. - 368 с. - 

(Книжная коллекция 

«Комсомольской правды в 

Украине»). 
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