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„Królewicz i żebrak" najpopularniejsza (obok „Przygód Tomka 
Sawyera") powieść wybitnego amerykańskiego pisarza - Marka 
Twaina opisuje historię niezwykłego spotkania bliźniaczo do 

siebie podobnych chłopców. Pierwszy z nich to książę Edward 
Tudor - przyszły następca tronu Anglii; drugi - mały żebrak -

Tom Canty, syn rzezimieszka z ubogiej dzielnicy. 
W wyniku splotu różnych okoliczności chłopcy zamieniają 

się ubraniami, co uruchamia lawinę wydarzeń. 
Młody książę trafia do rodziny Toma i dzięki temu poznaje 

cienie życia; nędzarz zaś, zostawszy na krótko księciem musi 
sprostać obowiązkom przyszłego monarchy. Jak skończy 
się ta zamiana? Czy ktoś uwierzy w niesamowitą historię 
opowiadaną przez zrozpaczonych chłopców? Jedno jest 

pewne - obaj spojrzą na świat z zupełnie innej strony. 
Twain przygotowując się do napisania „Królewicza i żebraka" 

przestudiował stare dokumenty prawnicze i kroniki 
historyczne, dotyczące XVI-wiecznej Anglii. Z właściwym 

sobie smakiem pisarz wkomponował te realia w fabułę 
pasjonującej powieści. -- ~-

Mark Twain - urodził się w 1835 r. 
w miasteczku Florida w stanie 
Missouri; zmarł w roku 191 O 

w Redding, Connecticut. 

Był wielką indywidualnością 

literatury amerykańskiej drugiej 
połowy XIX wieku. Dzięki 

niezrównanemu poczuciu humoru 
i dużym zdolnościom aktorskim 
przyprawiał słuchaczy swych 

odczytów - z którymi objechał cały 
świat - o paroksyzmy śmiechu. 

Do dziś żywe są liczne anegdoty, 
których autorstwo przypisuje s ię Twainowi. Prasa atakowała go 

za „błazenadę", ówczesna krytyka literacka kwitowała go 
pobłażliwym epitetem „humorysty". A przecież książki Twaina 

są nadal na światowej liście bestsellerów. 
Pozostawił po sobie wiele powieści podróżniczych, artykuły 
i szkice publicystyczne, bogatą korespondencję. Największą 

jednak sławę zapewniły mu książki dla młodzieży: „Przygody 
Tomka Sawyera", „Królewicz i żebrak", „Przygody Hucka", 
„Jankes na dworze króla Artura". Niemal wszystkie utwory 

pisarza, który był wrażliwym i bystrym obserwatorem, oparte są na 
wątkach autobiograficznych, oczywiście ubarwionych - według 

najlepszych reguł fikcji literackiej. Mark Twain, znany przede 
wszystkim jako satyryk, stworzył w swoich powieściach galerię 

kapitalnych typów ludzkich. Był nie tylko pisarzem amerykańskim, 
który wprowadził gwarę i język potoczny do literatury, ale także 
pierwszym, który nobilitował humor do rangi prawdziwej sztuki 

literackiej. L,.... -
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Dariusz Wiktorowicz -
aktor, reżyser. 

Absolwent łódzkiej 
Filmówki. Związany 

był z Teatrem Nowym, 
Stud'yjnym i Arlekin 

w Łodzi. Współpracuje 

z Teatrem im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. 
Od 2005 r. dyrektor naczelny i artystyczny Teatru 

Dzieci Zagłębia w Będzini e. Szerokiej publiczności 
znany z serialu . Licencja na wychowanie". 


