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„ГРАФ МОНТЕ КРИСТО“

”Граф Монте Кристо” е приключенски роман от Александър 
Дюма, написан през 1844 г. Действието се развива във Франция, 
Италия, острови в Средиземно море и Ливан по време на 
историческите събития от 1815 – 1838 година. Историческата рамка 
е основен елемент от книгата. Приключенска история, главно 
ангажирана с темите за надеждата, справедливостта, възмездието, 
милостта, прошката. Фокусира се на човек, който е несправедливо 
хвърлен в затвора, бяга, натрупва състояние и се подготвя да 
отмъсти на тези, които са отговорни за задържането му. Но 
плановете му имат опустошителни последствия както за 
виновните, така и за невинните.



През 1815 г. Едмон Дантес, млад и успешен моряк на търговски кораб, 
наскоро поел управлението от покойния си капитан, се завръща в 
Марсилия, за да се ожени за своята годеница – Мерседес. Преди смъртта си 
капитанът му дава писмо от Елба до неизвестен човек в Париж. В 
навечерието на своята сватба Дантес става жертва на коварен заговор.



В деня на женитбата на Едмон с Мерседес Фернан (братовчед на Мерседес, влюбен 
в нея) и Данглар (завистник на Дантес заради бързото му израстване в капитан) 
изпращат анонимна бележка, обвиняваща Дантес, че е предател бонапартист.  
Вилфор, заместник-прокурор в Марсилия, унищожава писмото от Елба, когато 
открива, че е адресирано до неговия баща, който е бонапартист. За да потули 
случая и да запуши устата на Дантес, той го осъжда без съд на доживотен затвор.



Полицията го арестува, без да 
търси доказателства, и го праща 
на заточение в замъка Иф. Дантес 
е уведомен, че ще остане завинаги 
в тъмница. 



Стига и до мисълта за самоубийство, но го спасява неочакваната поява на друг 
затворник – абат Фариа, който години наред прокопава тунел, за да избяга, но 
поради грешни изчисления се озовава в килията на Дантес. Двамата нещастници 
бързо се сприятеляват. Абат Фариа е високообразован човек и той пръв се досеща 
кои могат да бъдат заговорниците срещу Едмон и какви са подбудите им. Той, 
без да иска, посява семената на отмъщението. 

За шест месеца помага на Едмон да усвои 
английски, немски и испански, запознава го с 
математика, физика, история и философия. 



Усещайки, че умира, абатът 
разкрива на Едмон тайната на своето 
съкровище, скрито на остров Монте 
Кристо. 

Когато абатът умира, Дантес 
заема неговото място в чувала за 
труп и е изхвърлен в морето вместо 
мъртвия. Спасява се като по чудо в 
страховита буря. 



Едмон Дантес намира съкровището и след 14 години се 
завръща в Париж като непознат граф на име Монте Кристо. 
Завладян е от желанието да открие враговете си и да им 
отмъсти. Те са забогатели и са успели да се издигнат в 
обществото, с изключение на Кадрус. Мерседес е женена за 
Фернан и има син от него. 



Затворът го е променил до неузнаваемост. Младият Едмон Дантес се е превърнал 
в тъжен и потаен мъж, всяващ уважение и страхопочитание. Мислейки, че Бог му 
е поверил силите си, граф Монте Кристо си играе с живота не само на своите 
врагове, но и на техните невинни близки. Монте Кристо успява да спечели 
доверието на всички, дори на сина на Мерседес и Фернан Албер.



Един по един враговете му биват наказани, 
като първи е Кадрус. Той е убит от 
незаконния син на Вилфор и г-жа Данглар. 
След него бива опозорен и Фернан дьо 
Морсер. Предателството му спрямо янинския 
паша излиза наяве благодарение на все още 
живата дъщеря на пашата, Хаиде. Хаиде 
изрича смъртната присъда на Фернан, като 
пред съдебното дело казва цялата истина, че 
Фернан е предал баща й и че е продал нея и 
майка й като робини. Фернан губи честта си и 
се самоубива. Албер е съкрушен. Той винаги 
се е възхищавал на баща си и заедно с майка 
си напуска Париж.



Идва ред и на Вилфор, чието наказание е най-
голямо. Случките във Вилфоровия дом са дълги 
и изпълнени със злокобна смърт. Един по един 
тайнствено умират бабата и дядото на дъщеря му 
Валантин, и двамата от отравяне. След това 
умира прислужникът на г-н Ноартие, бащата на 
Вилфор. Крайната цел е Валантин, която едва не 
умира също от отрова. Тайнственият убиец е 
младата 25-годишна съпруга на Вилфор, чиято 
цел е да облагодетелства малкия си син Едуар с 
цялото наследство на семейството. Младата 
жена е разкрита и опозорена.



Тя съжалява за стореното, но Вилфор е 
безмилостен и я принуждава да се 
самоубие, като й дава 3-часов срок. В това 
време той отива на делото, в което, без да 
знае, съди собствения си син. Кавалканти 
разкрива тайната афера на баща си и г-жа 
Данглар и Вилфор усеща как той е 
престъпник, а сам е осъдил жена си на 
смърт. Надявайки се, че ще предотврати 
смъртта на жена си, той с ужас вижда, че не 
само тя е мъртва, но и синът им, като 
открива бележка със следния текст: „Една 
добра майка не заминава без своя син”. 

В този момент Дантес осъзнава, че е 
превишил границите на отмъщението. 



„ – Ето, Едмон Дантес – каза Вилфор, като посочи на графа труповете на жена 
си и сина си, – погледни дали достатъчно е отмъстено за тебе! 

Монте Кристо пребледня пред тази страшна гледка; разбра, че е надхвърлил 
границите на отмъщението, разбра, че не може вече да каже „Бог е за мене и с 
мене” . 

„Дълбока промяна се бе извършила в душата на Монте Кристо след смъртта 
на малкия Едуар. Стигнал до върха на отмъщението си по бавното криволичещо 
нанагорнище, което бе извървял, той зърна зад отвъдната страна на планината 
бездната на съмнението.”



Мерседес се връща в Марсилия, за да остане да живее там. 
Албер заминава за Африка и Мерседес се чувства сама и 
нещастна. При нея за последен път идва граф Монте Кристо:
 „ Графът вдигна очи и ги спря към Мерседес, която му 
подаваше и двете си ръце. 
– Да, погледнете ме – продължи с дълбока тъга тя; – човек 
може да издържи блясъка им днес; не сме вече във времето, 
когато идвах да се усмихна на Едмон Дантес, който ме 
чакаше горе, на това прозорче на мансардата, гдето живееше 
старият му баща… Оттогава изминаха много мъчителни дни, 
изкопали пропаст между мене и онова време. Да ви 
обвинявам ли, Едмон, да ви мразя ли, приятелю? Не, само 
себе си обвинявам и мразя! Нещастница! – извика тя и сключи 
ръце и вдигна очи към небето. – Достатъчно ли съм наказана!
… Дадена ми бе вяра, непорочност, любов, трите достойнства 
на ангелите, а пък аз, клетницата, се усъмних в бога!”



„Аз нямам нужда от нищо: живея между два 
гроба; единият на Едмон Дантес, който умря 
толкова отдавна и когото обичах; тази дума не 
прилича на повехналите ми устни, но сърцето 
още помни и за нищо на света не бих желала да 
загубя този спомен. Другият е на човека, който 
Едмон Дантес уби; одобрявам убийството, но 
съм длъжна да се моля за мъртвеца”.
 „Монте Кристо напусна бавно своя дом и тръгна 
отново към пристанището. Но Мерседес не го 
видя как си отива, макар че беше на прозорчето в 
стаичката на баща му. Очите й търсеха в 
далечината парахода, който отнасяше сина й към 
безбрежното море. А гласът въпреки волята й 
повтаряше тихо: 
– Едмон, Едмон, Едмон!”



Едмон е щастлив с младата красива Хаиде и награждава единствения си приятел – 
Максимилиан, на когото оставя цялото си наследство, помага му да си върне Валантин и 
му дава най-ценния съвет: „А вам, Морел, ето тайната на поведението ми към вас: на този 
свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и 
друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита 
безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е 
животът. Затова живейте, бъдете щастливи, мои сърдечно любими деца, и не забравяйте, 
че до деня, когато господ ще удостии човека да му разкрие бъдещето, цялата човешка 
мъдрост ще се включва в тия две думи: Чакай и се надявай!”





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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