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Îmbarcarea lui Robinson pe vas
În anul 1632, în orașul York se naște Robinson Crusoe. Trece cu chiu cu vai de școala secundară și ajunge să țină 

piept dorinței tatălui lui, care voia să-l înscrie la Facultatea de Drept și să-l facă avocat. Inima lui Robinson, însă, nu 
era la justiție, fiindcă el visa să călătorească pe mare, să se îmbarce și să fie marinar.

Într-o bună zi, tatăl său, care era sobru, dar înțelept, îi spune:
— Băiatul meu, ia aminte la vorbele ce ți le voi zice: oamenii se împart în două categorii: unii care nu au nici 

după ce bea apă, iar alții putrezi de bogați, dintr-o familie bună, care nu umblă după vise deșarte și după aventuri fără 
căpătâi. Ție ți se potrivește cel mai bine o meserie serioasă și eu m-am gândit să te faci avocat.

— Însă tată, eu... apucă să zică Robinson, dar fu întrerupt de părintele său.
— Nu ești nemulțumit decât din vina ta, pentru că alergi după năluci. Eu știu mai bine decât tine, ascultă-mă, 

căci eu am încărunțit deja. Dacă îmi vei călca cuvântul, vei regreta, iar eu nu voi avea cum să te ajut.
Conversația aceasta l-a impresionat adânc pe tânăr, căci își respecta profund tatăl și nu voia să fie nerecunoscător. 

Astfel a decis să renunțe la visurile sale de aventurier și să revină cu picioarele pe pământ, așa cum îl sfătuise tatăl 
său. Însă la doar o lună după aceasta, iar l-au năpădit gândurile nebunești. Se perpelea gândindu-se cât de frumoasă 
și captivantă trebuie să fie viața de marinar și câte aventuri trebuie să trăiască aceștia de-a lungul vieții. Dar inima lui 
era amărâtă, căci știa că nu va primi binecuvântarea tatălui său să se îmbarce și că îi va frânge inima acestuia, însă 
dorul de ducă fu mai mare și plecă în secret de acasă, în miez de noapte.

Robinson se urcă în tren și prima lui oprire este portul Hull, unde coboară, merge în port și simte aerul sărat al 
mării, care-l face încrezător. Dădu de un marinar voios, pe care îl întrebă:

— Unde se îndreaptă vasul acesta?
— Londra, tinere! Vrei să mergi și tu-ntr-acolo? îl întrebă marinarul.
— Bineînțeles că vreau! şi plecă grăbit spre căpitănia portului.
Marinarul îl privește pe Robinson cum se depărtează și se gândește cum tânărul va fi un marinar bun, căci pare 

că îl cheamă depărtarea și astfel îi apare un zâmbet pe buze.
Aceea este ziua, 1 septembrie 1651, când începe marea aventură a lui Robinson Crusoe, ziua care îi va nenoroci 

viața, așa cum avea el să afirme mai târziu.
Zis și făcut, se îmbarcă pe vas cu destinația Londra. Cum ajunseră spre larg, se porni un vânt aprig și valurile se 
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ridicară peste balustrăzile navei, care se bălăngănea groaznic, parcă era un leagăn, părea că îi lipsea complet echili-
brul și că aveau să naufragieze curând. Era prima călătorie a tânărului și, deci, prima furtună, care îl băgă în sperieți 
teribil, și cum acestea nu erau destul, el află acum că are și rău de mare.

Atunci îi zboară gândurile către tatăl său, care îl sfătuise să lase aventura și să devină om de vază, dar el nu îl 
ascultase, iar acum regreta. Apoi și-a îndreptat privirea către ceruri și s-a rugat lui Dumnezeu să-l scape cu viață, ca 
să poată apoi să o apuce pe calea cea bună. Dar părerile de rău nu au durat decât până când s-a potolit furtuna, căci 
atunci când a ieșit soarele și norii s-au depărtat, Robinson a simțit bucuria marinăritului.

— Ia o dușcă de rom, că așa beau lupii de mare! l-a îmbiat un marinar cu ochii albaștri ca marea, ca să-l obiș-
nuiască cu viața pe mare.

Și Robinson ascultă sfatul și bău paharul până la fund.
— Dar chiar nu-mi displace, și a mai cerut un alt pahar, știind că romul avea să-l întărească pentru viața aceea 

și trebuia să-l călească. Mai ales că toți ceilalți marinari beau, iar el trebuia să învețe de la ei.
Prima oprire a vasului, după șase zile pe mare, a fost în portul Yarmouth, unde au zăbovit ceva, căci vântul nu se 

domolea deloc. Însă reușiră să se depărteze puțin și furtuna se porni iar, chiar mai năprasnică decât prima. Căpitanul 
nu întrezărea salvarea. Valurile erau pretutindeni în jurul lor și se înălțau uriașe. Tânărul marinar fusese iar cuprins 
de remușcări și gândurile îl purtară iar acasă, unde și-ar fi dorit să se afle, dacă nu își urma gândurile nebunești. Ma-
rinarii se tânguiau pentru viețile lor și se rugau să scape teferi. Unul dintre ei a îngenuncheat și a început să spună o 
rugăciune, apoi restul l-au urmat, iar Robinson a început să plângă:

— Puștiule, de ce plângi? Ți-e frică de moarte? Moartea pe mare este una mai bună decât să te ia de pe patul 
de spital, peștii se vor ospăta cu tine, îi spuse un marinar bătrân, dar după ce văzu amărăciunea din ochii tânărului, 
renunță la a-i mai da sfaturi.

— Repede, puneți șalupa la apă! strigă căpitanul îngrozit.
Toți cei care scăpaseră până atunci, s-au aruncat în apă și au înotat către șalupă, iar vasul s-a scufundat văzând 

cu ochii. Cu ochii înlăcrimați, căpitanul încerca să își îmbărbăteze echipajul. Deși nu erau departe de mal, au ajuns 
cu greu. Pe țărm și-au împărțit frățește banii, conform listei de subscripție.

— Prima mea călătorie a fost tare grea, i-a spus Robinson căpitanului, marea m-a pus la încercare, dar nu voi 
renunța la viața de marinar, voi mai călători și de acum încolo.

— Dar nu ai privit acum moartea în ochi? Ce te îndeamnă să mai pleci și a doua oară pe mare? l-a întrebat că-
pitanul.

Atunci s-a apucat Robinson Crusoe să-i povestească cele petrecute înainte să se îmbarce și mare i-a fost supărarea 
căpitanului când a aflat că acesta fugise de acasă ca să se îmbarce.

— Tu ai fost motivul nenorocirii noastre! Nu te voi mai lua niciodată pe vas cu mine! i-a spus căpitanul înfuriat.
Dar după ce s-a mai liniștit și i-a mai trecut furia, i-a spus băiatului să se întoarcă de unde venise, pentru că altfel va 

fi urmat de ghinioane și în veci nu avea să-i meargă bine, iar Robinson îi mărturisi că acelea erau și vorbele tatălui său.

Robinson cade pradă piraților
Robinson Crusoe nu zăbovește mult pe uscat. Fiind plătit pentru munca depusă în primul lui voiaj, are acum 

suficienți bani să se îmbarce, de data aceasta drept călător, pe o navă ce avea destinația Africa. La sfatul căpitanului 
de pe noul vas, tânărul pleacă în călătorie cu bagajul doldora de gablonzuri, dar care atrăgeau atenția băștinașilor afri-
cani și de pe urma cărora câștigă bani frumoși. Fiind mulțumit de afacerea făcută, se reîntoarce în Anglia și cumpără 
din nou chilipiruri pentru a le revinde la preț mai mare pe celălalt continent. Întors pe vas, pornește în călătorie spre 
insulele Canare, când sunt surpinși de pirații din Saleh, care îi urmăresc. Mateloții încearcă, ajutându-se de pânze și 
de vânt să mărească viteza, însă fără prea mare succes, așa că sunt gata de luptă. Pirații aveau optsprezece tunuri, pe 
când ei aveau doar zece.

— Deschideți focul! spuse căpitanul.
De pe vasul inamicilor apăru o mare de gloanțe. Pe acea navă   erau pirați cât vedeai cu ochii. Într-o fracțiune 

de secundă, șaizeci dintre ei făcură un salt și ajunseră la bordul navei unde se afla Robinson, făcură praf pânzele și 
loviră cu putere catargele până ce le fărâmară și astfel au izbutit să pună mâna pe vas. Toți ce se aflau acolo au devenit 
sclavii lor și au fost debarcați în portul Selah. De acolo i-au trimis pe plantațiile sultanului Marocului ca să ajute la 
muncile câmpului. Robinson Crusoe era însă tânăr și în putere, așa că decizia căpitanului pirat a fost ca el să rămână 
acolo, pe vas.

— Puștiule, tu vei rămâne alături de mine. Pari iute la minte și destupat. Te vei ocupa de grădina și de ograda 
mea, iar când voi fi cu nava la țărm, vei fi paznicul ei.

Astfel, Robinson Crusoe devine sclav, iar pentru el timpul se scurgea tare greu; avea mereu în cap ideea evadării, 
dar nu era nimeni de partea lui și nu găsea nicicum prilejul să înfăptuiască ceea ce își propusese. Așa au trecut câțiva 
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ani pentru cel ce visase să devină un lup de mare. Erau dăți când piratul ducea barca în larg, la pescuit, și atunci era 
binevenit ajutorul lui Robinson și al unui tânăr maur, alt sclav al acestuia.

Robinson dovedea pricepere la pescuit și asta îi atrase simpatia căpitanului și încetul cu încetul i-a devenit om 
de încredere. Astfel că, după o perioadă, Robinson și maurul tânăr sunt lăsați să iasă la pescuit doar în prezența unui 
maur bătrân. Într-una dintre aceste dăți, peste mare s-a așternut o ceață deasă. Pentru o perioadă, au plutit dezorientați 
și cu greu au găsit drumul spre mal.

— Este nevoie de reparația șalupei, a spus piratul. Este posibil să se distrugă complet nava.
Și așa a ajuns să fie montată o cabină pe șalupă. Aceasta era suficientă pentru trei oameni și ceva provizii. Cu 

această șalupă piratul și Robinson ieșiră adesea în larg, iar tânărul încerca să învețe cum să fie căpitan de navă.
Într-una din zile, Robinson a primit ordin:
— La căderea serii, ieși la pescuit în larg. Niște amici ai mei vin în vizită și vreau să am provizii și vasul să fie 

curat lună.
— Așa voi face, stăpâne! a răspuns el docil.
Dar dorința evadării nu se domolise în inima lui, așa că s-a gândit că aceasta este ocazia cu care putea să încerce 

să scape și s-a rugat să fie cu noroc, dar nu trebuia să dea de bănuit. Numaidecât s-a pus să adune cele necesare pentru 
petrecerea de a doua zi. Iar pe vas, a dus în mare taină o serie de obiecte care să-l ajute în evadarea lui: câteva lăzi de 
rom, ceară, funie, unelte, praf de pușcă și o mulțime de gloanțe și a plecat în larg. S-au pus pe pescuit, dar Robinson 
aranja undițele astfel încât să nu tragă peștele. Maurul bătrân a văzut că nu era rost de pește acolo și a zis:

— Nu reușim să capturăm nimic, pierdem timpul de pomană, nu-i pește prin locul acesta, haideți să ne mutăm 
ceva mai departe în larg și, cu puțin noroc, vom da de un banc de pește, ca să ne facem provizii.

Tânărul maur, fără să știe ce se petrecea de fapt, i-a răspuns:
— Așa-i... Trebuie să ne depărtăm ca să prindem măcar ceva.
Și după ce au  luat puțină distanță,  Robinson  a mers  la bătrân și, profitând de un moment de neatenție al aces-

tuia, l-a azvârlit peste bord. Acesta s-a ridicat imediat la suprafață, căci era un bun înotător și îl ruga pe Robinson să 
nu-l lase acolo.

— Nu pot să cred în vorbele tale. Ești un înotător suficient de bun cât să ajungi pe mal și să nu te îneci. Dacă vii 
mai aproape te împușc în cap. Este șansa mea să nu mai fiu sclav! i-a răspuns Robinson.

Astfel, văzând maurul că nu-l înduplecă pe tânăr, a pornit-o înot spre mal. Acum șalupa era a lui Robinson și 
văzându-se stăpân, îi spune lui Xuri, maurul tânăr:

— Poți să rămâi cu mine și îți va fi foarte bine. Dar trebuie să îmi juri credință pe barba profetului și pe barba 
tatălui tău. De nu, te voi arunca și pe tine peste bord.

— Stăpânul poate să aibă încredere în mine! Și i-a jurat că îl va însoți oriunde mereu și că îi va fi loial. [...]
Când s-a luminat de ziuă, s-a așternut liniștea. Nu prea mai aveau apă, așa că erau nevoiți să își refacă proviziile.
— Voi coborî numai eu, să aduc apă. Dacă fiarele sălbatice se vor abate asupra mea, să fiu eu singura victimă! a 

spus atunci Xuri.
— Nu, vom merge  împreună. Dacă ne vor  ataca sălbaticii, îi   vom învinge și vom scăpa amândoi teferi! răspunse 

Robinson.
Dar în expediția lor pe insulă nu s-a întâmplat nimic și și-au refăcut în liniște proviziile. Nu au zăbovit mult prin 

locurile acelea, ci s-au pus pe drum, spre sud-est. Robinson avea în minte să ajungă în Gambia sau în Senegal, unde 
trăgea speranțe că avea să dea peste vreun vapor cu pavilion englezesc. Nici cu mâncarea nu stăteau prea bine și se 
temeau să nu rămână fără niciun fel de alimente.

— În zare se văd pânze! sări ca ars Xuri într-una din zile.
Robinson se smuci disperat spre balustradă. Era adevărat. Părea  un vas portughez cu direcția Guineea. Atunci au 

încercat din răsputeri să aducă șalupa cât mai aproape de vas. Mateloții de acolo îi sesizaseră deja prezența și încetiniră. 
Atunci Robinson urcă pe navă și începu a-i povesti căpitanului și unui alt matelot scoțian întâmplarea cu piratul din Selah.

Robinson ajunge pe o insulă pustie
Între Robinson și căpitanul vasului a luat naștere o frumoasă prietenie.
— Noi mergem în Brazilia, vii cu noi? i-a spus acesta. Nu trebuie să îți plătești drumul. Îți voi da pe șalupă 

optzeci de piaștri1, dacă aceasta îți este dorința, și șaizeci îți dau pe maur.
— Acest tânăr m-a ajutat să fiu liber din nou și acum tu vrei ca eu să-l înrobesc iar? a răspuns Robinson, îndoin-

du-se de ce avea să facă.
— În cinci ani va deveni un om liber, voi face un bilet care să zică asta. Însă va trebui să devină creștin.

1 piastru – monedă (turcească) de argint, a cărei valoare a variat în decursul timpului și care a circulat și în Țările Române.
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Maurul privea atent conversația celor doi.
— Te învoiești, Xuri? i-a zis Robinson.
— Da! i-a răspuns el și au bătut palma.
Drumul până în Brazilia a fost liniștit și fără peripeții. Pentru câțiva ani, aceasta i-a fost casă lui Robinson Crusoe. 

A dat aici peste un plantator de trestie de zahăr și în scurt timp a făcut o avere frumușică. Viața era bună pentru el aici, 
mărcar de s-ar fi mulțumit cu ea.

Și-a făcut mulți prieteni acolo, printre plantatorii de trestie de  zahăr din San Salvador, și le-a povestit acestora ce 
bine îi mersese cu vânzarea de chilipiruri în Guineea, făcându-i pe aceștia să se gândească la bani câștigați ușor, astfel 
că, nu după mult timp, a primit o ofertă de la un grup de plantatori, să plece pe o navă cumpărată de aceștia în Guineea 
și să ia cu el negrii de acolo, ca să-i aducă în Brazilia, unde erau o raritate pe plantaţii. El se învoiește. Mai târziu, când 
își va scrie amintirile, avea să spună: „Soarta mea a fost să îmi făuresc singur ghinionul.“

Robinson Crusoe pleacă din nou pe mare pe data de 11 septembrie 1659. Vremea este bună și nimic nu anticipează 
vreo peripeție, soarele mângâia blând puntea navei. Au mers așa timp de o săptămână, după aceea vremea s-a stricat 
și se porni un uragan înfiorător. Vasul nu și-a mai putut ține cursul și a deviat mult. Timp de o altă săptămână a plutit 
în derivă, bălăngănindu-se zdravăn din cauza vremii urâte. Coasta Africii era departe, acum le apărea în față țărmul 
Gyanei, în nordul Braziliei, unde se revărsa râul Orinoco. Avariile erau extinse și era destul de multă apă la bord. Astfel, 
s-a luat decizia să meargă spre Indiile Occidentale și să poposească pe o insulă englezească, ca să facă reparații. Dar 
nu au mers mult, căci vremea iar a devenit nefavorabilă și furtuna era chiar mai cumplită decât prima. Nu credeau că 
vor scăpa cu viață. Marinarii stăteau în genunchi și se rugau să scape teferi din urgia aceea. Atunci s-a auzit:

— Se vede pământul! Pământul!
Însă bucuria le-a fost tare scurtă. S-au izbit de o stâncă și acolo au rămas. Valurile treceau de balustrada vaporului. 

Nu mai aveau ce face, decât să-și aștepte sfârșitul. Nu aveau habar unde îi abătuse vântul, nu știau dacă pământul acela 
era o insulă sau dacă erau aproape de continent.

— Lansați șalupa la apă. Săriți cu toții peste bord! a spus secundul navei. Unsprezece oameni abia au reușit să 
sară în șalupă și cu greu s-au depărtat de epavă. Însă un val mare le-a trecut pe deasupra capetelor și a întors șalupa cu 
fundu-n sus, iar toți cei ce erau în ea s-au făcut nevăzuți în valuri. Robinson dădu ochii cu moartea. El putea să înoate 
foarte bine, dar tot nu izbutea să iasă la suprafață. Când își pierduse orice speranță, un val uriaș, la fel ca acela ce le 
doborâse șalupa, îl ia și-l împinge la mal și atunci simte cu ultimele lui puteri pământul.

Dar după o vreme, s-au domolit valurile. Supraviețuitorul a pășit pe insulă și a mers pe stâncile acoperite de iarbă. 
Era fericit că scăpase cu viață. Privea epava navei, din care mai rămăsese numai jumătate, și se gândea:

— Sunt singurul supraviețuitor. Norocul a fost de partea mea! Îți sunt recunoscător, Doamne, că nu mi-ai luat 
viața!

Dar apoi a privit în jurul lui și s-a minunat de pustietatea ce i se înfățișa înaintea ochilor și un fior l-a cutremurat. 
Era viu, dar hainele îi erau sfâșiate și nu avea provizii deloc. Nu avea arme să se ferească de animalele sălbatice și 
urma să moară fie de foame, fie sfâșiat de acestea. Îl cuprinse frica. Se lăsa noaptea și el nu avea niciun adăpost. După 
ce cugetă o vreme, luă decizia să se suie într-un copac, întrucât doar astfel se putea protejade fiare. S-a suit cu mare 
greutate și a adormit aproape pe loc, timp îndelungat, fără să viseze nimic.

Când s-a deșteptat, soarele răsărise demult. După un somn bun,    era mult mai voios. Era plin de putere. A privit 
spre epavă și a descoperit cu uimire că valurile o aduseseră mult mai aproape de țărm. Atunci și-a dat seama că poate 
să înoate până la ea și să vadă dacă era ceva de recuperat. În cursul amiezii și-a pus planul în practică. Ajuns la vas, a 
văzut că intrase multă apă în cală, dar stricăciunile nu erau chiar așa extinse. I-a trecut prin minte că, de nu abandonau 
nava, acum ar fi fost mai mulți dintre camarazii săi în viață. Gândul i-a dat fiori reci pe șira spinării.

După o cercetare atentă a vasului, Robinson a găsit un câine și două pisici, care erau la fel de înfometate ca el și 
care, când l-au văzut, au venit îndată la picioarele lui. Apoi a dat de un borcan cu biscuiți, cu care și-a ostoit foamea 
și a băut un pic de rom. După aceea, a construit o plută, cu ajutorul căreia a cărat cufere cu pâine, orez, pastramă de 
vacă și brânză olandeză. De asemenea, a mai luat haine, unelte și arme. Pluta era plină. Dificultatea era să o aducă la 
mal fără alte dispozitive de navigație. Rapid și-a dat seama că dacă aștepta fluxul, pluta avea să fie adusă singură la 
mal, de puterea apelor. Așa că a așteptat și, când a venit fluxul, lucrurile s-au desfășurat exact cum anticipase el. Ajuns 
și el pe mal, a spus:

— Este momentul să am un adăpost!
Și s-a apucat, cum știa el mai bine, să construiască din lemnele plutei, ceva ce aducea cu o colibă și i-a pus cea mai 

zdravănă ușă pe care a reușit să o facă. Când au fost finalizate lucrările, a decis că trebuie să exploreze împrejurimile. 
Atunci și-a dat seama că insula era complet pustie, se aflau acolo doar fiare sălbatice și multe specii de păsări. S-a întris-
tat și s-a întors la adăpostul lui. Dar în noaptea aceea nu s-a odihnit deloc, căci l-au cuprins gânduri neliniștitoare. [...] 
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Exerciții rezolvate:
1. Anul naşterii lui Robinson se încadrează în secolul:
A) al XV-lea  B) al XVI-lea C) al XVII-lea D) al XVIII-lea E) al XIX-lea

2. Robinson s-a hotărât să plece de acasă deoarece...
A) era matur şi îşi dorea să devină   om de vază.  B) îşi dorea foarte mult să fie marinar.
C) aşa îl sfătuise tatăl său.     D) îşi dorea să devină avocat.
E) îşi respecta foarte mult tatăl şi nu voia să-l supere.

3. Trăsăturile lui Robinson  Crusoe, aşa cum reies din primul paragraf, sunt:
A) sobrietate şi indiferenţă  B) veselie şi egoism C) pesimism şi sobrietate
D) spirit aventurier şi curiozitate E) supunere şi veselie

Să exersăm!
1. Înainte de a se îmbarca, Robinson a trecut prin următoarele întâmplări, în ordine:
A) a mers cu trenul; a discutat cu tatăl său; a fugit de acasă; a discutat cu un marinar
B) a discutat cu un marinar; a fugit de acasă; a mers cu trenul; a discutat cu tatăl său
C) a discutat cu tatăl său; a fugit de acasă; a mers cu trenul; a discutat cu un marinar
D) a discutat cu tatăl său; a fugit de acasă; a discutat cu un marinar; a mers cu trenul
E) a discutat cu un marinar; a mers cu trenul; a fugit de acasă; a discutat cu tatăl său

2. Căpitanul s-a înfuriat pe Robinson pentru că...
A) prima călătorie a lui Robinson fusese tare grea.  
B) Robinson nu are talent de marinar.
C) Robinson se îmbarcase fără binecuvântarea tatălui. 
D) Robinson nu avea talent de povestitor şi a adus ghinion.
E) Robinson a ţinut cont de vorbele tatălui său.

3. Cum se îmbogăţeşte Robinson?
A) Profită de neştiinţa băştinaşilor.  B) Cumpără scump şi vinde ieftin.
C) Adună bijuterii de la londonezi.  D) Este bine plătit pentru munca depusă.
E) Primeşte o moştenire de la un străbunic.

4. Pentru Robinson, vremea trece încet, deoarece...
A) zilele erau mai lungi decât nopţile. B) îi plăcea munca în grădina piratului.
C) piratul nu îl lăsa să muncească.  D) nu era lăsat să iasă singur în larg.
E) nopţile erau mai lungi decât zilele.

5. Prin faptul că pleacă împreună cu Xuri pe insula pustie, Robinson se dovedeşte a fi...
A) suspicios, deoarece credea că va fi trădat de Xuri.  
B) curios, deoarece dorea să cunoască insula.
C) fricos, pentru că îi era frică să rămână singur pe şalupă.
D) curajos, întrucât înfruntă posibilele pericole împreună cu Xuri.
E) curajos, pentru că voia să devină stăpânul insulei.

6. Din enunţul Soarta mea a fost să îmi făuresc singur ghinionul., reiese că:
A) aventurile următoare îi vor aduce bucurie lui Robinson Crusoe.
B) Robinson Crusoe era mulţumit de alegerile făcute.
C) protagonistul era un bun făurar.
D) alegerile pe care singur le-a făcut i-au pricinuit lui Robinson neplăceri.
E) Robinson era sigur de succes.

7. Seria care conţine obiecte aduse pe plută este:
A) haine, alimente, arme B) bani, animale, unelte  C) unelte, dispozitive de navigaţie, doi câini
D) dispozitive de navigaţie, o pisică, bani   E) arme, haine, porci

Rezolvări: 1. C; 2. C; 3. A; 4. D; 5. D; 6. D; 7. A.


