
Марк Твен 
 “Цялата съвременна американска литература произлиза от една 
единствена книга – книгата на Марк Твен Приключенията на Хъкълбери 
Фин. Това е най-добрата американска книга. Нищо подобно преди нея не е 
имало. Нищо равостойно след нея не се е появявало.” Тези думи 
принадлежат на един от най-големите и най-влиятелни писатели в новата 
литература на САЩ – Ърнест Хемингуей. 

  

     Самюъл Лангхорн Клемънс, известен на читателите по целия свят с 
името Марк Твен, е роден на 30 ноември 1985 г. в малкото градче 
Флорида в щата Мисури. Родителите били американски преселници от 
английски произход, примесени с ирландска кръв. Баща му – 
провинциален юрист, бил лишен от всякакъв практицизъм, така нужен, за 
да преуспееш в САЩ в този период, и семейството живяло в недоимък. 
Той умира, когато Марк Твен е едва дванадесетгодишен. 

  

     Тогава решава да осъществи своята заветна мечта да стане лоцман на 
речен параход по Мисисипи. Плава по Мисисипи цели четири години – две 
като ученик и две като пълноправен капитан на речен кораб.  

     От  началото на 70-те години на XIX век се посвещава изцяло на 
писането. 

 През 1876 г. пише Приключенията на Том Сойер. 

 През 1882  г. – Принцът и просякът. 

 През 1884 г. – Приключенията на Хъкълбери Фин. 

 През 1889 г. – Един янки в двора на крал Артур. 



     Издава и няколко сборника със знаменити разкази: Пеша из Европа, 
Глупаци в чужбина и др.  

     През 1909 г. Марк Твен пише: “Дойдох с Халеевата комета през 1835 г. 
Следващата година тя идва отново и очаквам да си отида с нея. Ще бъде 
най-голямото разочарование в живота ми, ако не си отида с Халеевата 
комета. Всевишния без съмнение е казал: ”Ето две необясними явления; 
дойдоха заедно, трябва и да си отидат заедно”. 

     Марк Твен умира на 74 годишна възраст на 21 април 1910 г., два дни 
след преминаването на Халеевата комета. 

 

Източник: www.how2manage.com/Марк-Твен/Биография 

Материала подготви: Надя Косева 

Провери: Диляна Гаджева 

 

 

 

  

http://www.how2manage.com/Марк-Твен/Биография

