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МАРК ТВЕН 
(1835 - 1910)

„Най-добрият начин да 
развеселите себе си 

е да развеселите някой друг.“
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КАНДИДАТ ЗА ГУБЕРНАТОР 

Преди няколко месеца бях предложен за 
независим кандидат за губернатор на големия 
щат Ню Йорк срещу господин Стюарт Л. Удфорд 
и господин Джон Т. Хофман. Чувствах някак си, 
че имам голямо предимство над тези господа, а 
именно — добрата ми репутация. Лесно можеше 
да се види от вестниците, че ако някога на тях 
им е било познато какво значи да се радват на 
добро име, това време бе отлетяло. Ясно беше, 
че през последните няколко години те бяха се 
запознали с какви ли не срамни престъпления. 
Но в самия момент, когато тържествувах пора-
ди моето предимство и тайничко му се радвах, 
едно неприятно чувство като някакъв кален 
подмолен поток подрони щастието ми. Това 
беше обстоятелството, че трябваше да чуя, че 
и аз съм станал предмет на приказки като тези 
хора. Това ме тревожеше все повече и повече. 
Най-после писах по този въпрос на своята баба. 
Отговорът ѝ беше бърз и рязък. Тя заявяваше:

„През целия си живот ти не си направил 
нито едно-единствено нещо, от което да се сра-
муваш — нито едно. Погледни вестниците — 
погледни ги и нека ти стане ясно какъв вид хора 
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Кандидат за губернатор 

са господата Удфорд и Хофман, и тогава виж 
дали ще си готов да се принизиш до тяхното 
равнище и да предприемеш предизборна обикол-
ка наред с тях.“

Тъкмо това беше и моята мисъл! Тази нощ 
не спах нито миг. Но най-после не можех да от-
стъпя. Бях се обвързал напълно и трябваше да 
продължа борбата. Когато на закуска преглеж-
дах равнодушно вестниците, попаднах на след-
ния пасаж и искрено мога да кажа, че никога по-
рано не се бях слисвал така:

„ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВО. Може би сега, след 
като господин Марк Твен се е изправил пред 
народа като кандидат за губернатор, той ще 
благоволи да обясни как се е случило така, че 
е бил изобличен от тридесет и четирима сви-
детели в даване на лъжливи показания във Ва-
кавак, Кошиншина, през 1883 година, като цел-
та на това лъжесвидетелство е, за да ограби 
бедна вдовица туземка и нейното безпомощно 
семейство и да си присвои малката платано-
ва градинка, единствената опора и подкрепа в 
техния изпълнен с лишения и отчаяние живот. 
Заради себе си, както и заради великия народ, 
чийто глас той иска да спечели, господин Твен е 
длъжен да разясни този въпрос. Да видим дали 
ще го направи!“

Мислех си, че ще се пръсна от смайване! Та-
кова жестоко, безсърдечно обвинение. Никога 
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не бях виждал Кошиншина! Никога не бях чувал 
за Вакавак! Не можех да различа платанова гра-
дина от кенгуру! Не знаех какво да правя. Бях 
стъписан и безпомощен. Оставих деня да отми-
не, без да направя абсолютно нищо. На следната 
сутрин същият вестник беше поместил следния 
текст — нищо повече:

„ЗНАМЕНАТЕЛНО. Трябва да се отбележи, че 
господин Твен многозначително мълчи по въпро-
са за лъжесвидетелството в Кошиншина.“

(Забележка: До края на предизборната кам-
пания този вестник не ме наричаше иначе, ос-
вен „Позорния лъжесвидетел Твен“.)

След това вестник „Газет“ излезе със след-
ния пасаж:

„ИСКАМЕ ДА ЗНАЕМ. Дали новият канди-
дат за губернатор ще благоволи да обясни на 
някои от своите съграждани (от които се иска 
да гласуват за него!) дребните обстоятелства 
около това, как неговите другари по палатка в 
Монтана губели от време на време някои дребни 
ценности, докато най-после, понеже тези неща 
неизменно са били намирани у господин Твен 
или в неговия „куфар“ (вестникът, в който е за-
вивал багажа си), те се видели принудени да му 
направят приятелско предупреждение за него-
во собствено добро, като го намазали с катран, 
овъргаляли го в перушина и го развели за общо 
посмешище из града, а след това го посъветвали 
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да остави едно постоянно празно пространство 
на мястото, което обикновено заемал в лагера. 
Ще направи ли той това?“

Би ли могло нещо да бъде по-умишлено 
злобно от това? Защото никога през живота си 
не съм бил в Монтана.

(След това този вестник обикновено ме ока-
чествяваше като „Твен, монтанския крадец“.)

Започнах да взимам вестниците със страх — 
също както някой би повдигнал одеяло, под кое-
то подозира, че би могло да има гърмяща змия. 
Ето на какво се спря погледът ми един ден:

„ХВАНАТА ЛЪЖА. Според дадените под клет-
ва показания на господин Майкъл О’Фланагън от 
Файв Пойнтс, и господин Кит Върнс и господин 
Джон Алън от Уолтър стрийт, установява се, 
че мръсното твърдение на господин Марк Твен, 
че оплакваният покойник, дядо на нашия бла-
городен знаменосец Джон Т. Хофман, бил обе-
сен за разбойничество, е мръсна и безпричинна 
лъжа, нямаща всъщност и сянка от основание. 
Обезсърчително е за добродетелните хора, за 
постигане на политически успех, да виждат да 
се прибягва към такива срамни средства като 
оскърбяване на мъртвите в техните гробове и 
опозоряване на честните им имена с клевета. 
Като си помис-лим каква горест ще причини 
тази гнусна лъжа на невинните роднини и при-
ятели на покойния, ние сме едва ли не принудени 
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да подбудим обиденото и оскърбено общество 
да пристъпи към съкратена съдебна процедура 
и законно отмъщение срещу клеветника. Но не! 
Нека го оставим да се терзае под ударите на 
съвестта си (макар че, ако гневът надвие над 
обществото и в своята сляпа ярост то причини 
на клеветника някаква телесна повреда, съвсем 
очевидно е, че никакви съдебни заседатели не 
биха могли да осъдят и никой съд не би могъл да 
накаже извършителите на подобно действие).“

Въздействието на остроумното заключи-
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телно изречение беше такова, че тази нощ аз 
трябваше да скоча от леглото си и да се измъкна 
от задната врата, когато „оскърбеното и обиде-
но общество“ нахлу през предния вход и вли-
зайки вътре, чупеше по пътя си мебели и про-
зорци в своя справедлив гняв, а когато си отиде, 
отмъкна със себе си вещите, които можеше да 
носи. И все пак с ръка върху Библията аз мога 
да заявя, че никога не съм клеветил дядото на 
губернатора Хофман. Нещо повече: до този ден 
аз никога дори не бях чувал за него, нито пък 
бях споменавал името му.

(Ще заявя мимоходом, че горецитираният 
вестник след това винаги ме споменаваше като 
„Твен, похитителя на мъртъвци“.)

Следващата вестникарска статия, която 
привлече вниманието ми, беше долната:

„ЧУДЕСЕН КАНДИДАТ. Господин Марк Твен, 
който снощи трябваше да произнесе такава 
съкрушителна реч на масовото събрание на 
независимите, изобщо не се появи! В една те-
леграма от неговия лекар се заявяваше, че бил 
блъснат и съборен от подплашени коне, че кра-
кът му бил счупен на две места, че бил на легло 
и страдал от адски болки и т.н., и т.н., и други 
такива врели-некипели. Независимите се пос-
тараха най-усърдно да преглътнат тази жалка 
лъжа, като дадоха вид, че не знаят истинската 
причина за отсъствието на жалкото същество, 
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което са посочили за свой знаменосец. Снощи една 
личност е била забелязана да влиза в хотела на 
господин Твен, клатушкайки се като пияна свиня.

Наложителен дълг на независимите е да 
докажат, че това оскотяло същество не е бил 
самият Марк Твен. Поставихме ги най-после на-
тясно! Този случай не търпи отбягване от отго-
ворността. Гласът на народа пита гръмко: „Кой 
е бил този човек?“.

Невероятно, просто невероятно беше в пър-
вия миг, че моето име действително беше свър-
зано с това опозоряващо подозрение. Три дълги 
години бяха изминали, след като за последен 
път бях вкусил бира, вино и изобщо каквито и 
да било спиртни напитки.

Какво въздействие оказваха върху ми вре-
мената, може да се съди от обстоятелството, че 
дори не трепнах, когато в следния брой на вест-
ника видях, че ми беше даден прякорът „госпо-
дин Делириум Тременс Твен“ — въпреки че зна-
ех с какво досадно постоянство вестникът ще 
продължава да ме нарича така до самия край.

По това време анонимните писма бяха започ-
нали да стават важна част от моята всекидневна 
поща. Следният образец беше обичаен:

„Какво ще кажеш за старата жена, която 
ти изрита от жилището си, когато тя бе дош-
ла да иска милостиня?

 Пол Прай“
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И този:
„Има неща, които си направил и които никой 

не знае, освен мен. Не е зле да пуснеш няколко до-
лара на изпращача на настоящото, защото ина-
че ще получиш съобщение чрез вестниците.

 Ханди Анди“

Писмата бяха горе-долу от този вид. Ако чи-
тателят желае, бих могъл да продължа да ги ци-
тирам, докато се пресити.

Наскоро след това главният републикански 
вестник ме „обвини“ във вземане на подкуп в 
голям мащаб, а официозът на Демократическа-
та партия „разкри“ един тежък случай на извър-
шен от мен шантаж.

(По този начин придобих две нови имена: 
„Твен, Корумпирания негодник“ и „Отвратител-
ния мошеник Твен“.)

По това време така гръмко се искаше от 
мене да дам „отговор“ на всички отправени сре-
щу мен обвинения, че водачите на партията ми 
и редакторите на нейните вестници заявиха, че 
за мене би било равнозначно на политически 
провал, ако продължавам да мълча. Като че ли, 
за да се направи техният призив още по-настоя-
телен, в един от вестниците на следния ден се 
появи долното съобщение:

„ВИЖТЕ ЧОВЕКА! Независимият кандидат 
продължава да мълчи. Защото не смее да гово-


