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Jules Gabriel Verne s-a născut în
anul 1828, în Franţa, la Nantes. În ado-
lescenţă, având gustul aventurii, a plecat de
acasă, pentru a fi asistent camerist pe o navă
comercială, dar a fost prins şi trimis înapoi la
părinţii săi. În 1847, Jules a fost îndemnat să
studieze Dreptul la Paris, ceea ce nu era însă
pe gustul său. Aflându-se acolo, a lucrat ca
secretar la Teatrul Liric, având ocazia de a lua

contact cu lumea scenei dramatice, pentru care a făcut o adevărată pasiune,
astfel că, în 1850, a fost publicată prima piesă de teatru a lui Jules Verne. La
auzul acestei veşti, tatăl său a fost atât de dezamăgit, încât a încetat să-l mai
susţină financiar pentru continua rea studiilor. Tânărul Verne a reuşit totuşi să
obţină un venit din vânzarea poves tirilor sale, deoarece vocaţia pentru lite -
ratură începea să-şi spună cuvântul.

După ce a petrecut multe ore în bibliotecile din Paris, studiind geologia,
ingineria şi astronomia, Jules Verne a publicat primul său roman, „Cinci săp-
tămâni în balon“, precedat de alte scrieri de mai mică întindere, dar de o reală
importanţă atât din punct de vedere literar, cât şi documentar: „O dramă în văz-
duh“, „Primele vase ale marinei mexicane“ (studiu istoric), nuvela „Martin Paz“,
„Printre gheţurile eterne“ etc. Au urmat apoi alte romane („O călătorie spre cen-
trul Pământului“, „De la Pământ la Lună“, „20.000 de leghe sub mări“ etc).,
care au devenit în scurt timp foarte cunoscute, aducându-i faimă, dar şi
bogăţie, ceea ce i-a permis, în 1876, să cumpere un iaht, cu care a navigat în
jurul Europei. Aceasta după ce, în 1867, a călătorit foarte mult în ţara sa, în
vederea descrierii acesteia (publică „Geografia ilustrată a Franţei“).

Scrierile lui Jules Verne şi-au câştigat valoarea datorită îmbinării ele-
mentelor specifice operei literare - personaje, întâmplări, descrieri etc., toate
mergând până la „desfiinţarea acelui ţărm dintre real şi imaginar“ - cu informaţii
cu caracter documentar, multe dintre ele unice şi care au contribuit în mod evi-
dent la progresul ci vilizaţiei, ele dovedindu-şi viabilitatea o dată cu descoperi rile
ştiinţifice ale omenirii. Cu excepţia unică a lui Victor Hugo, Jules Verne este con-
siderat  cel mai popular dintre scriitorii francezi. Creatorul romanului ştiinţific de
anticipaţie se stinge din viaţă, la Amiens (unde fusese numit consilier municipal), în
anul 1905, după o existenţă dedicată literaturii şi studiului.
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PARTEA ÎNTÂI

I. Pilgrim

a 2 februarie 1873, goeleta Pilgrim se gãsea
la 43 degrade ºi 57 de minute latitudine spre
sud ºi la 165 de grade ºi 19 de minute longi-
tudine spre apus de meridianul Greenwich.

Vasul, greu de patru sute de tone, încãrcat la San
Francisco în vederea pescuitului prin mãrile australe,
era proprietatea lui James W. Weldon, un mare bogãtaº
californian care, de câþiva ani, îi încredinþase comanda
cãpitanului Hull.

Pilgrim era una dintre cele mai mici, dar ºi dintre
cele mai bune corãbii pe care James W. Weldon le tri-
mitea, la începutul fiecãrui sezon, fie în Strâmtoarea
Bering, pânã aproape de gheþari, fie în apele din jurul
Tasmaniei ºi ale Capului Hron, pânã în Oceanul În -
gheþat. Avea o iuþealã neobiºnuitã. Echipajul, foarte
uºor de condus, îi îngãduia sã se avânte, cu puþini oa -
meni, pânã aproape de nisipurile nestrãbãtute ale emi-
sferei australe. Cãpitanul Hull ºtia „sã se descurce“,
cum spun marinarii, în mijlocul gheþurilor care, în tim-
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pul verii, se îndepãrteazã de-a lungul Noii Zeelande ºi
al Capului Bunei Speranþe, sub o latitudine mult mai
joasã decât aceea pe care o ating în mãrile din miazã-
noapte ale globului. E adevãrat cã, în aceastã privinþã,
nu putea fi vorba decât de aisberguri nu tocmai uriaºe,
sfãrâmate din pricina loviturilor ºi micºorate de apele
calde, al cãror numãr mare avea sã se prãbuºeascã în
curând în Oceanul Pacific sau în Oceanul Atlantic.
Sub ordinele cãpitanului Hull, bun marinar ºi în ace-

laºi timp unul dintre cei mai buni prinzãtori cu cangea,
se afla un echipaj alcãtuit din cinci mateloþi ºi dintr-un
ucenic. Erau puþini, fiind vorba de pescuit de balene,
care impune un personal mult mai numeros. Trebuie
oameni, atât pentru manevra îmbarcãrilor de atac, cât
ºi pentru ridicarea pe punte a monºtrilor capturaþi. Dar,
dupã exemplul multor proprietari de corãbii, James W.
Weldon gãsea cã e de mai mult folos pentru el sã nu
îmbarce la San Francisco decât numãrul de marinari
care îi erau de trebuinþã pentru goana pe ape a vasului. 
În Noua Zeelandã se gãseau mulþi prinzãtori cu can-

gea, marinari din toate neamurile, dezertori ºi alþii, care
cãutau sã fie angajaþi pentru un sezon ºi cunoºteau cu
îndemânare meseria de pescari. Perioada prielnicã
odatã încheiatã, erau plãtiþi, coborâþi de pe vas ºi aºtep-
tau ca în anul urmãtor pescuitorii de balene sã vinã sã le
cearã din nou sprijinul. În acest timp, se puteau folosi de
marinarii care n-aveau nici un fel de îndeletnicire ºi din
pricina cãrora nu fãceau cheltuieli prea mari.
Aºa se chibzuiau lucrurile pe vasul Pilgrim. Goeleta

îºi petrecuse sezonul pe coasta cercului polar dinspre
miazãzi. Nu fãcuse însã afaceri prea bune. Pe vremea
aceea, pescuitul devenea greoi. Cetaceele, vânate din
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belºug, se rãreau. Balena care trãieºte în oceanul boreal,
aproape cã dispãruse cu desãvârºire. Pescarii se mulþu-
meau sã vâneze un alt mamifer, tot atât de mare, pe care,
atacându-l, se expuneau la primejdii mari. Aºa fãcu ºi
cãpitanul Hull, în timpul acestei campanii, dar, în cea mai
apropiatã cãlãtorie, socotea sã se ridice mult mai sus ºi,
dacã trebuia, sã ajungã pânã la Claire ºi Adelia, a cãror
descoperire, contestatã de americanul Wilkes, aparþinea
definitiv ilustrului comandant al Astrolabei ºi al Zeleei,
francezul Dumont d’Urville.
Pescuitul nu prea fusese mulþumitor pentru cei de pe

vasul Pilgrim. La începutul lui ianuarie, adicã spre mij-
locul verii australe, cu toate cã nu era încã vremea reîn-
toarcerii pescuitorilor de balene, cãpitanul Hull se vãzu
silit sã pãrãseascã apele. Echipajul – amestec de oameni
de toatã mâna – îi „cãutã pricini“, cum se spunea, ºi atunci
se gândi cã era mai bine sã se despartã de el.

Pilgrim porni deci spre miazãnoapte, cãtre apus, spre
Noua Zeelandã, pe la 15 ianuarie. Ajunse la Waitemata,
în portul Auckland, aºezat în adâncul Golfului ªuraki,
pe coasta de rãsãrit a insulei de la miazãzi, ºi debarcã
pescarii care fuseserã angajaþi numai pentru un sezon.
Echipajul nu era însã mulþumit. Nicicând pescuitul nu
fusese mai prost. Cãpitanul Hull se reîntorcea cu amã -
rãciunea pescarului încercat care, pentru întâia oarã,
avea traista goalã. Amorul lui propriu, chinuit peste
mãsurã, era în joc de astã-datã ºi n-avea sã-i ierte pe
golanii a cãror nesupunere fãcuse de ocarã bunul mers
al unei întregi campanii.
Zadarnic încercarã sã recruteze la Auckland un nou

echipaj. Toþi marinarii de care s-ar fi putut folosi se îm -
barcaserã pe alte vase. Trebui, prin urmare, sã renunþe
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la nãdejdea de a întregi încãrcãtura de pe Pilgrim, ºi
cãpitanul Hull se pregãtea sã plece pentru totdeauna
din Auckland, când o nouã poruncã, peste care nu pu -
tea sã treacã, îl opri pe loc.
Doamna Weldon, nevasta proprietarului vasului

Pilgrim, fiul sãu Jack, în vârstã de numai de cinci ani,
ºi-o rudã a lor, care se numea vãrul Benedict, se aflau
tocmai atunci în Auckland. James W. Weldon, pe care
îndeletnicirile lui îl sileau uneori sã stea mai mult timp
în Noua Zeelandã, îi adusese aici pe câteºitrei, ºi nãdãj-
duia sã-i ia înapoi la San Francisco în curând.
Dar, în clipa când întreaga familie se pregãtea de

ple care, micul Jack se îmbolnãvi greu ºi tatãl sãu, che-
mat în alte pãrþi de afaceri urgente, trebui sã plece din
Auckland, lãsându-ºi nevasta, copilul ºi pe vãrul Benedict
în paza Celui de Sus.
Trecuserã trei luni – trei luni nesfârºite de despãrþi-

re, care fuseserã un adevãrat chin pentru doamna
Weldon. Dar copilul se fãcu bine peste ceva vreme ºi
toc mai se pregãtea de plecare, când i se aduse vestea
cã Pilgrim se aflã în port. Pe vremea aceea, ca sã se
reîntoarcã la San Francisco, doamna Weldon trebuia sã
caute în Australia o corabie a societãþii transoceanice
„Golden Age“, care fãcea curse între Melbourne ºi
Istmul de Panama, prin Papeiti.
Apoi, o datã ajunsã la Panama, trebuia sã aºtepte ple-

carea unui vas american, care stabileºte legãtura regu-
latã dintre istm ºi California. Aici însã, întâmpina întâr-
zieri ºi transbordãri, totdeauna neplãcute pentru o
femeie ºi un copil. În aceeaºi clipã se ivea Pilgrim la
Auckland. Ea nu mai ºovãi ºi-i ceru cãpitanului Hull sã-i
ia pe vasul lui ºi sã-i ducã la San Francisco, pe ea, pe fiul
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ei, pe vãrul Benedict ºi pe Nan, o bãtrânã negresã, care
o slujea din copilãrie. Trei mii de leghe marine pe o
corabie cu pânze! Dar vasul cãpitanului Hull era aºa de
bine întreþinut ºi vremea era încã aºa de frumoasã pe
cele douã coaste ale Ecuatorului! Cãpitanul Hull ac -
ceptã ºi puse numaidecât odaia lui curatã la dispoziþia
cãlãtoarei. Voia ca, pe drumul care þinea de la patruzeci
pânã la cincizeci de zile, doamna Weldon sã se simtã
cât mai bine la bordul corabiei.
Pentru Doamna Weldon era o mare înlesnire cãlãto-

ria în astfel de condiþii pe ape. Singurul neajuns era
zãbava, din pricinã cã Pilgrim trebuia sã-ºi descarce
marfa la Valparaiso, în Chile. Dupã aceea, n-aveau de -
cât sã urce coasta americanã sub goana vântului de pe
ºesuri, ceea ce fãcea cãlãtoria nespus de plãcutã.
Doamna Weldon era, de altminteri, o femeie cura joasã,

pe care marea n-o îngrozea câtuºi de puþin. În vârstã de
treizeci de ani pe-atunci, voinicã ºi sãnãtoasã, având obiº-
nuinþa cãlãtoriilor lungi, deoarece îl însoþise pe bãrbatul
ei în multe rãtãciri în largul apelor, nu se temea când era
vorba sã strãbatã oceanul pe puntea unei corãbii în -
deajuns de neîncãpãtoare. Îl ºtia pe cãpitanul Hull drept
unul dintre cei mai isteþi marinari, în care James W.
Weldon avea toatã încrederea. Pilgrim era o corabie
puternicã, uºoarã, cunoscutã de toþi pes cuitorii de bale-
ne. Era un prilej minunat pe care nu voia sã-l piardã. ªi
doamna Weldon cãutã sã-l foloseascã. Vãrul Benedict, se
înþelege de la sine, trebuia s-o în soþeascã.
Acest vãr era un om priceput, în vârstã de aproape

cincizeci de ani. Dar, cu toþi cei cincizeci de ani ai sãi,
nu era prudent sã fie lãsat sã plece singur. Mai mult
înalt decât voinic, mai mult uscat decât slab, cu figura
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osoasã, cu craniul mare ºi chel, puteai recunoaºte în
înfãþiºarea lui deºiratã pe unul dintre acei savanþi cu
ochelari de aur, fiinþe nevinovate ºi blânde, sortite sã
rãmânã toatã viaþa copii mari ºi sã sfârºeascã foarte
bãtrâni ca niºte sugari care au ajuns la o sutã de ani.
„Vãrul Benedict“, aºa îi spuneau totdeauna, chiar ºi

în afara familiei ºi, într-adevãr, era unul dintre oamenii
care au aerul cã sunt veri cu toatã lumea – vãrul
Benedict, totdeauna stânjenit de braþele-i lungi ºi de
picioarele-i nesfârºite, ar fi fost incapabil sã scape sin-
gur dintr-o încurcãturã, chiar ºi în împrejurãrile cele
mai obiºnuite ale vieþii. Nu supãra pe nimeni, de altfel,
dupã cum n-ar fi fost în stare sã se supere pe sine. Se
obiº nuia cu orice, uitând uneori sã bea ºi sã mãnânce,
dacã nu i se aducea de mânacare ºi de bãuturã; nu þinea
seamã nici de frig, nici de zãduf ºi n-avea nici un fel de
preferinþã. Închipuiþi-vã un copac de prisos, fãrã roade
ºi aproape despuiat de frunzã, incapabil sã se hrãneas -
cã sau sã adãposteascã.
Acesta era vãrul Benedict. Toþi îl iubeau mai cu seamã

pentru slãbiciunea lui. Doamna Weldon îl privea ca pe-un
copil al ei, ca pe un frate mai mare al micului Jack. Vãrul
Benedict era un zoolog în adevãratul înþeles al cuvântu-
lui, în stare sã descompunã animalul prin analizã ºi sã-l
refacã din nou prin sintezã. Vãrul Bene dict, ºtiinþific vor-
bind, n-ar fi fost în stare sã deosebeascã un vierme de o
lipitoare, un pãianjen de casã de un scorpion.
Dar atunci, ce era vãrul Bendict? Un simplu entomo -

log ºi nimic mai mult. ªi toatã viaþa unchiul Benedict
era închinatã acestei îndeletniciri, pentru care îºi risi-
pea ceasurile de veghe, pânã ºi ceasurile de somn.
Gulerul ºi mânecile hainei îi erau pline de ace, pânã ºi
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„Se apropiarã de tribord sã vadã epava 
arãtatã de tânãrul marinar“.


