
ЖИВОТЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО 
НА ДАНИЕЛ ДЕФО 
Представила: Йоана Милкова,10б 

клас



1. Биография.

2. Творчество.

3. ’’Робинзон Крузо’’.



Даниел Дефо, 
роден като Даниел Фут 
през 1660 г., е английски 
писател и журналист, 
станал известен с 
романа си “Робинзон 
Крузо”.
Автор е на памфлети, 
сатири, есета по 
политически, 
икономически и социални 
проблеми.

Дефо е известен като един 
от първите романисти в 
Англия.



Биография
Даниел Дефо е роден в семейство на 
занаятчии. Баща му е Джеймс Фол.

Синът получава много добро 
образование в академията на Чарлс 
Мортън. Даниел усвоява практически 
знания по история, математика,  
география, френски, италиански,  
испанки, гръцки и латински език.

Получава образование, което го 
подготвя  да се присъедини към 
редиците на църквата. Дефо много 
обичал търговията и написал 
безброй есета и памфлети на 
икономическа тема.



 През 1684 г. Даниел Дефо се жени 
за Мари Тюфлей, дъщеря на търговец. 
Те имат 8 деца, от които 6 оцеляват, а 
бракът им продължава 47 години, но е 
изпълнен с много трудности заради 
постоянното отсъствие на Дефо. Година 
след сватбата си Дефо участва във 
въстание срещу католическия крал 
Джеймс II.

 През 1692 г. Дефо загубва 
богатството си, а 3 години по-късно 
постъпва на държавна служба - 
изпълнява възложени задачи, 
пътувайки до Шотландия. По-късно 
работи като таен агент и журналист, 
пишейки изобличителни памфлети 
срещу феодално-монархическата и 
църковната реакция.



 През 1703 г. Дефо е 
осъден да бъде 
привързан на позорния 
стълб и на затвор именно 
заради един от тези 
памфлети, чието име е 
‘’Най-краткият начин за 
справяне с несъгласните’’.
Дефо е първият човек,
привързан на позорния 
стълб, който след това се 
е превърнал в национален 
герой. 
Дефо е бил търговец, 
фабрикант, застраховател 
на кораби и затворник.
Но най-вече велик 
писател.



 След излизането си от затвора Даниел получава 
шанс да започне всичко отначало и издава вестник 

‘’Преглед на френската дейност’’, който е свързан с 

въпросите в Европа. Със статиите си по въпроси, 

касаещи историята, географията, икономиката,

педагогиката, медицината и други, Дефо става един 
от 

основоположниците на английската журналистика.

Той въвежда популярното есе, уводната статия,

интервюто - жанрове, без които не може нито един 

вестник.   



Творчество 

Даниел Дефо има над 250
публикации. Първата му важна 
публикация е през 1698 г., а 
известността му започва през 1701 г.
с написването на поемата 
‘’Чистокръвният англичанин’’,  в 
която защитава Уилям III. Когато 
наближава 60-те си години, Дефо 
започва да пише романи. През 
1719 г. публикува романа,  който му
донася най-голяма известност -
‘’Животът и чудните приключения
на мореплавателя Робинзон Крузо’’.



Други романи,чийто герои 
предизвикват по-сериозен интерес, са :

‘’Мол Флондърс’’ (1722) -
история на самотна жена от 
Лондон и крадец.
‘’Капитан Сингълтън’’ (1720)
‘’Полковник Джек’’ (1722)
‘’Роксана’’(1724),  в чиято 
основа е вплетена съдбата на 
индивида, който трябва да 
оцелее сред враждебно 
настроеното към него
общество.   



“Робинзон Крузо”
‘’Робинзон Крузо’’ е приключенски роман. За 
първи път е публикуван на 25 април 1719 г.









Добил слава на талантлив 

писател, Даниел Дефо 
умира

в самота, далеч от 

семейството, криейки се от

преследващите го 

кредитори.
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