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DATE BIOGRAFICE

1835

La 30 noiembrie, în statul Missouri,

SUA, s-a născut Samuel Langhorne

Clemens, care avea mai tîrziu să fie

cunoscut sub pseudonimul literar de

Mark Twain.

1839

Cînd Samuel avea patru ani, familia

s-a mutat la Hannibal, un oraș

portuar pe fluviul Mississippi, care

mai tîrziu a servit ca inspirație

pentru orașul fictiv St. Petersburg

din „Aventurile lui Tom Sawyer” și

„Huckleberry Finn”.

Missouri s-a numărat printre statele

americane în care sclavia a fost

legală din 1821, și de la o vîrstă

fragedă Twain a fost expus sclaviei,

temă pe care a explorat-o în

operele sale. La vîrsta de

șaisprezece ani a început să scrie

articole amuzante și schițe.

1853

A plecat din Hannibal, lucrînd ca

tipograf la New York, Philadelphia,

St. Louis și Cincinnati.

1857

La 22 de ani, Twain s-a întors

în Missouri.https://ro.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain

http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html


În timpul unei călătorii la New

Orleans pe fluviul Mississippi,

pilotul vasului, pe nume „Bixby”,

l-a inspirat pe Clemens să

devină pilot de vas cu zbaturi,

meserie care pe atunci era una

din cele mai bine plătite profesii

din America.

1861

La izbucnirea Războiului civil

din America în 1861 Twain s-a

alăturat fratelui său Orion, care

fusese numit secretar al

guvernatorului statului Nevada,

și a plecat spre vest.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain

http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html


Ajuns în Nevada, Twain a

devenit miner, sperînd să se

îmbogățească descoperind argint.

A petrecut mult timp în tabăra

minieră alături de tovarășii săi -

încă o experiență de viață de care

s-a folosit în activitatea literară.

După eșecul ca miner, a găsit de

lucru la un ziar din Virginia City

numit „the Daily Territorial

Enterprise”. Acolo a început să

folosească pseudonimul literar

„Mark Twain”.

1867

Apare primul său volum de schiţe

comice.

1871

Se căsătoreşte cu Olivia Langdon,

fiica unui bogat negustor de

cărbune şi se stabilesc în Hartford,

Connecticut, unde construiesc o

casă superbă (acum Casa

memorială Mark Twain).

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain

Casa memorială Mark Twain
din Hartford, Connecticut

http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html


1873

Apare primul roman „Epoca de

aur”.

1885

Publică romanul „Huckleberry Finn”

o adevărată capodoperă a literaturii

americane şi universale.

1910

La 21 aprilie Mark Twain s-a stins

din viaţă la vîrsta de 74 de ani în

Redding, Connecticut. A fost

înmormîntat lîngă soția sa în

cimitirul Woodlawn din

Elmira, statul New York.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain

Cimitirul Woodlawn din Elmira,
statul New York.

http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html


La aflarea veștii, președintele

Statelor Unite, William Howard

Taft a declarat:

Mark Twain a dat bucurie

distracție cu adevărat

intelectuală la milioane de

oameni, iar operele sale vor

continua să facă plăcere altor

milioane din generațiile

următoare... Umorul său a fost

american, dar el a fost aproape

la fel de apreciat de englezi și

alte nații ca și de conaționalii

săi. El a creat o parte trainică a

literaturii americane.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
William Howard Taft

http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html


Opera

1873

Primul roman The Gilded Age

(Epoca de aur), scris în

colaborare cu Charles Dudlez

Warner.

1876

The Adventures of Tom

Sawyer (Aventurile lui Tom

Sawyer).

1880

A Tramp Abroad (O raită prin

străinătate).

1881

The Prince and the Pauper

(Prinţ şi cerşetor).

1882 

Twain face o călătorie pe

meleagurile în care a copilărit.

Publică volumul The Stolen

White Elephant (Furtul

elefantului alb).

1883

Life on the Mississippi

(Viaţa pe Mississippi).

1885

The Adventures of Huckleberry

Finn (Aventurile lui Huckleberry

Finn ) o adevărată capodoperă

a literaturii americane şi

universale.



1889

A Connecticut Yankeein King

Arthur’s Court (Un yankeu din

Connecticut la Curtea regelui

Arthur).

1892

The American Claimant

(Pretendentul american).

1893

The £ 1 000 000 Bank-note, and

Other New Stories

(Bancnota de un million de lire şi

alte povestiri noi).

1894

Tom Sawyer Abroad (Tom Sawyer

în străinătate).

1896

În SUA, i-a apărut, fără

semnătură, volumul

Personal Recollections of Joan of

Arc (Amintirile personale ale

Ioanei d’Arc).

1897

Following the Equator (Urmînd

linia Ecuatorului) publicat în

Anglia sub titlul More Tramps

Abroad (Alte raite prin srăinătate).

Volumul cuprinde cele mai

principale titluri din opera lui Mark

Twain, publicate în timpul vieţii.



Dar scriitorul a avut şi multe

articole, schiţe, cuvîntări,

pamflete şi volume apărute

după moartea lui. Unele din

ele :

• Mark Twain’s Autobiography

(Autobiografia lui Mark Twain)

publicată în 1924 de Albert

Bigelow Puine.

• Mark Twain in Eruption

(Mark Twain în erupţie)

publicat în 1940.

• Letters from the Earth

(Scrisori de pe pămînt)

publicată în 1962.

https://www.google.ro/search?q=citate+mark+twain&biw=1

024&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s

https://www.google.ro/search?q=citate+mark+twain&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s


Capodoperele sale:

„Aventurile lui Tom Sawyer" (1876),

„Viața pe Mississippi" (1883) și

„Aventurile lui Huckleberry Finn"

(1884), cuprinzînd episoade din

propria sa copilărie și adolescență.

Acestea stau la baza literaturii

moderne americane.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aventurile_lui_Tom_Sawyer

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aventurile_lui_Tom_Sawyer


Aventurile lui Tom Sawyer (titlul original The Adventures Of

Tom Sawyer), este un roman a cărui primă ediţie a fost publicată în

1876. Este o lucrare considerată ca literatură pentru copii, dar este

citit cu plăcere şi de unii adulţi.

Valoarea moralizatoare merge de la satirizarea pedanteriei şi

bigotismului pîna la afirmarea celor mai înalte idealuiri ale epocii

sale: libertatea omului şi egalitatea în drepturi.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aventurile_lui_Tom_Sawyer

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aventurile_lui_Tom_Sawyer


Aventurile lui Huckleberry Finn, unul dintre cele mai citite

romane clasice din întreaga literatură universală, e o poveste

savuroasă, construită în jurul a trei băieţi curajoşi aflaţi într-un

tărîm magic – malurile fluviului Mississippi.

Povestea lui Huck Finn, personajul principal din roman, îi

urmează, în ordinea publicării de către scriitorul american Mark

Twain, aceleia care ne prezintă „Aventurile lui Tom Sawyer”:

„N-aveţi de unde să ştiţi cine sunt, dacă nu aţi citit cartea

,,Aventurile lui Tom Sawyer”.

http://www.cutezatorii.ro/index.php?id=53&act=aventurile%20lui%20huckleberry

http://www.cutezatorii.ro/index.php?id=53&act=aventurile lui huckleberry


Mai toate jocurile copilăriei

lui Mark Twain erau legate, intr-un fel sau

altul, de fluviul Mississippi. Aceluiaş

fluviu i-a dedicat cartea ''Viata pe

Mississippi'', în care a strîns amintirile

anilor petrecuţi ca navigator.

Lucrarea „Prinț și cerșetor'',

publicată în SUA în 1882, a fost prima

încercare a lui Mark Twain de a scrie

ficțiune istorică. Acţiunea este plasată

în anul 1547 și îi are în prim-plan pe doi

băieți care seamănă foarte bine unul cu

celălalt: Tom Canty, un copil dintr-o

familie săracă, ce locuiește cu tatăl său

în Offal Court, Londra, și Prinţul

Edward, fiul regelui Henric al VIII-lea al

Angliei.
http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9B_%C8%99i_cer%C8%99etor

http://www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-contemporana/viata-pe-mississippi-210464.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9B_%C8%99i_cer%C8%99etor


Romanul „Un Yankeu la curtea regelui

Arthur" (1889) este o carte de aventuri ce

portretizează extrem de bine oamenii epocii

medievale, Mark Twain reușind să reliefeze cu

fidelitate atît mentalitatea, cît și limbajul folosit

în acea perioadă.

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/04/21/documentar-105-ani-de-la-moartea-scriitorului-mark-twain-08-06-27

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/04/21/documentar-105-ani-de-la-moartea-scriitorului-mark-twain-08-06-27
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Adesea oamenii se lasă descurajați de trăirile lor de

frică și renunță să lupte pentru a-și atinge scopurile de viață.

Dar a trăi frică nu înseamnă că ești lipsit de curaj și de puteri.

Faptele sunt mai importante decît stările! Să trăiești frica

dar să continui să faci ceea ce ți-ai propus, ceea ce știi că este

drept față de tine și viața ta, asta înseamnă curaj! Asta

înseamnă putere!

http://www.tratamentanxietate.ro/mark-twain-despre-curaj/

http://www.tratamentanxietate.ro/mark-twain-despre-curaj/
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