
31.03.20г.  

МАРК ТВЕН  

(1835 – 1910)  

1. Биография. 

а) Марк Твен е псевдонимът на Самюел Клеменс, роден през 1835 г. във 

Флорида, щата Мисури 

б) той е хуморист, сатирик, журналист и лектор 

в) семейството му се премества в град Ханибал и там прекарва детството си 

г) американският писател Уилям Фокнър определя Марк Твен като „бащата на 

американската литература“ 

д) Марк Твен умира през 1910 г.  

2. Творчество. 

а) романи за юноши – „Приключенията на Том Сойер“ (1876г.)  

                                       „Приключенията на Хъкълбери Фин“ (1884) 

б) книгата „Животът по Мисисипи“ (1883) 

в) романът „Принцът и просякът“ (1882) 

 

„ПРИНЦЪТ И ПРОСЯКЪТ“  

МАРК ТВЕН 

1. Творческа история. 

а) романът „Принцът и просякът“ е създаден през 1882 г. 

б) с този роман Марк Твен за първи път поставя историческа тема – времето, 

когато на престола е Хенри VIII – 1547г., в Англия 

2. Жанр – исторически роман 

3. Сюжет – Двете момчета – Том Канти (бедно дете от Англия, просяк) и Едуард 

Тюдор (престолонаследник, принц, син на крал Хенри VIII), се срещат и си 

разменят дрехите. Така си разменят и ролите – Том остава в двореца и заживява 

като принц, докато принц Едуард е изгонен и попада в ръцете на бащата на Том 

Канти. Преминавайки през много изпитания и променяйки съдбата си, накрая 

героите отново си разменят ролите. Том е наречен Страж на краля, а на 

семейството му е осигурен добър живот. Едуард от своя страна управлява 

страната си разумно и справедливо. 

4. Композиция – Романът се състои от 33 глави  

5. Главни герои: 

а) принцът Едуард Тюдор 

б) просякът Том Канти 

– двамата герои се противопоставят един на друг (контрастни герои) 

– използвана е детайлизирана портретна характеристика 

6. Теми: 

а) темата за бедността и богатството 

б) темата за промяната у личността 

в) темата за копнежа за свобода 

7. Мотив – мотивът за преобличането 



8. Основна идея – Обществото не трябва да съди хората по облеклото, по титлата 

или по социалния произход, а от техните качества, от техния характер. Хората се 

раждат неповторими и не трябва от общественото мнение да зависи животът им. 

 

 

„Принцът и просякът“ – I глава: 

– експозиция на романа 

– тук е изградена основата на контраста между Том и Едуард 

 

Въпрос 1 Как семейството на Том Канти посреща раждането му? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Въпрос 2 В коя държава се развива действието в I глава? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Въпрос 3 За какво голямо събитие става дума в I глава? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Въпрос 4 Одобрявате ли отношението на семейството на Том към неговото раждане? 

Защо мислите така? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ДОМАШНА РАБОТА: 

Направете сбит преразказ на I глава, като СЕГАШНО ВРЕМЕ е основното, което ще 

използвате. 


