
Підготувала Лозан С. М., 

завідувач відділу бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова



Джером Клапка Джером (англ. Jerome Klapka Jerome) (2 травня 1859 – 14 червня

1927) – англійський письменник і гуморист.

Народився у сім’ї Джерома Клаппа, який пізніше змінив ім'я на Джером Клапп

Джером (Jerome Clapp Jerome), коваля та проповідника і Маргарити Джонс.

Доля не була до нього ласкавою – смерть батьків

змусила його покинути навчання і заробляти на

життя з дитинства.

Хлопець мріяв зайнятися політикою або стати

інтелектуалом. Але протягом життя йому довелось

змінити чимало професій.

Спочатку працював клерком на залізниці, потім

спробував стати актором – приєднався до трупи, але

після трьох років без жодних натяків на успіх, почав

шукати іншої справи.

Працював журналістом, шкільним вчителем,

пакувальником, клерком у адвоката… Проте

справжнього успіху досяг лише ставши

письменником.



Джером написав безліч романів, новел,

есе, розповідей… Проте справжнім його

успіхом став твір «Троє в човні, не

рахуючи собаки» / англ. “Three Men in a

Boat (To Say Nothing of the Dog)” (1889) –

гумористична повість про поїздку трьох

друзів на човні Темзою.

Прототипами головних героїв є сам

Джером (Джей) та двоє його друзів, з

якими він часто катався на човні: Джордж

Уінгрейв (Джордж) та Карл Хентшель

(Харрис). Собачка Монморансі – персонаж

вигаданий, але навіть він згодом

«матеріалізувався» – Джерому подарували

собачку через багато років після виходу

книги.

Карл, Джордж і Джером

Спочатку планувалося, що книга буде просто путівником, який би висвітлював

ландшафт та історію Темзи, але твір вийшов настільки захопливим і яскравим, що не

міг залишити жодного читача байдужим. Книга перекладена на безліч мов, регулярно

перевидається, а річку Темзу зробила пам'яткою для туристів.
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Відомі цитати письменника:

 Вік та досвід навчили мене, що в житті майже немає місця на

стовідсоткову впевненість ...

 Головне для лікаря – практика.

 Мабуть, в житті завжди так буває. У однієї людини є те, що їй взагалі не

потрібне, в той час як те, що їй потрібне – належить іншим.

 Музика життя замовкне, якщо обірвати струни спогадів ...

 Навіть найвидатніші вчені ніколи і ні в чому не досягають свого ідеалу.

 Насолодитися лінню по-справжньому може лише той, у кого є купа

абсолютно невідкладних справ.

 Потрібно думати не про те, що нам стане в нагоді, а тільки про те, без

чого ми не зможемо обійтися.

 Собака – дуже незвичайне створіння; вона ніколи не пристає з

розпитуваннями, який в тебе настрій, її не цікавить, багатий ти чи бідний,

дурний чи розумний, грішник чи святий. Ти її друг. Їй цього достатньо.

 Справи людські завжди скромніші у порівнянні з намірами.

 Чесність – найкраща політика, якщо вам не дарований талант

переконливо брехати.

 Я люблю роботу, вона зачаровує мене, я можу сидіти і дивитися на неї

годинами…
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