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„Робинзон Крузо“ е приключенски роман на английския писател Даниел Дефо. За 

първи път е публикуван на 25 април 1719 г. Книгата е много добре приета още при нейното 

първо издание. Претърпява много издания не само в Англия, но и в целия свят. 

Превеждана е на редица езици. Има и много преработени, съкратени и адаптирани за деца 

версии.



Първоначалното заглавие на романа било: 
“Животът и необикновените приключения на моряка Робинзон Крузо, 
родом от Йорк, прекарал 28 години на безлюден остров край 
бреговете на Америка близо до устието на великата река Ориноко, 
след като претърпява корабокрушение, в което загива целият екипаж 
и единствено той остава жив, заедно с разказ за по-нататъшното му 
необикновено избавление от пирати, описани от него самия“.



Романът се свързва с личната история на моряка Александър 

Селкърк, който решава да напусне родината си Шотландия и 

избира популярната сред англичаните в XVIII в. моряшка професия.

Плавал с кораба  „Петте пристанища” и успял да се издигне до 

капитан. При едно пътуване край о. Хуан Фернандес до бреговете 

на Чили след поредния скандал с капитана Страндлинг Селкърк 

заявил, че не може да търпи повече отношението му и възнамерява 

да остане на брега. Вероятно е очаквал извинения, но вместо това 

капитанът действително го оставил на острова. След четири 

години Селкърк бил спасен от други моряци. Плавал с тях три 

години и натрупал състояние. Завърнал се в Англия в края на 1711 

г. и разказал своята невероятна история на много ентусиазирани 

журналисти, сред които бил и Даниел Дефо.

Сюжет



В популярната първа част на романа се разказва за 18-годишния младеж Робинзон 

Крузо, който пренебрегва родителските съвети и предприема несигурния и опасен 

живот на моряка. Първото му пътешествие е неуспешно, но второто „жъне” успех и 

Робинзон е решен да натрупа богатство. Заема се с търговия на роби в Гвинея, попада 

в пленничество, но успява да се измъкне. Заминава за Бразилия и си купува плантации, 

отглежда тютюн и печели много добре.



Съгласява се да достави роби от Африка на група плантатори. Отпътува с кораб, като преди 

това взема нужните мерки да се запази богатството му. Близо до устието на река Ориноко 

корабът претърпява корабокрушение. Оцелява само Крузо, изхвърлен на непознат бряг. Без да 

губи време, той се снабдява с необходими вещи от заседналия недалеч от брега кораб, за да 

започне новия си начин на живот. Той започва да гледа на света по различен начин, радва се на 

малките неща в живота и е благодарен за това, което има.



Дълго време Робинзон не открива живот на острова, но по-късно разбира, че той е често посещаван 

от диваци канибали. Оттук нататък започват неговите невероятни приключения. Той успява да спаси 

един дивак, плячка на канибалите, започва да го учи на английски език. 

Успява да се завърне в Англия с помощта на други моряци, попаднали на острова. След 28 години 

извън цивилизацията Крузо отново се завръща на самотния остров. Докато е в Англия, разбира, че е 

станал изключително заможен, и добре се отблагодарява на капитана, който е опазил богатството му. 

Продава плантацията и започва да се грижи за своя остров, като го обявява за своя собственост, оженва 

се и отглежда трите си деца и двамата сина на своя брат.



Героят на Дефо разбира, че това, което най-много му е липсвало, е човешкото общуване. 

Благодарение на общуването си с Петкан Робинзон Крузо осъзнава колко глупави и безмислени 

са религиозните, обществените и расовите различия.

Препрочитайки Библията, Робинзон сякаш за първи път разбира свещените послания и има 

чувството, че са адресирани до него. Той изпитва силна благодарност към Господ, че е жив и че 

получава втора възможност в живота. Въпреки че той е искрен християнин, рационализмът му 

поставя всичко под съмнение. Ако вярва в нещо, то е в човешката воля.



Продължения

Вторият роман на Дефо 

„По-нататъшните приключения на Робинзон Крузо“ е по-малко известен. 

В него престарелият Робинзон доплува по търговски дела до бреговете на Югоизточна Азия и се 

връща в Европа през цяла Русия - в течение на 8 месеца.



Има и трета книга на Дефо за Робинзон, озаглавена „Сериозни 

размишления на Робинзон Крузо“, която представлява сборник 

от есета на нравствени теми. Името на Робинзон е употребено от 

автора, за да предизвика интереса на публиката към това 

произведение.
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