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JULES GABRIEL VERNE s-a nãscut în anul
1828, în Franþa, la Nantes. În adolescenþã,
având gustul aventurii, a plecat de acasã, pentru a fi asistent camerist pe o navã comercialã,
dar a fost prins ºi trimis înapoi la pãrinþii sãi.
În 1847, Jules a fost îndemnat sã studieze
Dreptul la Paris, ceea ce nu era însã pe gustul
sãu. Aflându-se acolo, a lucrat ca secretar la
Teatrul Liric, având ocazia de a lua contact cu
lumea scenei dramatice, pentru care a fãcut o
adevãratã pasiune, astfel cã, în 1850, a fost
publicatã prima piesã de teatru a lui Jules
Verne. La auzul acestei veºti, tatãl sãu a fost atât de dezamãgit, încât a încetat
sã-l mai susþinã financiar pentru continuarea studiilor. Tânãrul Verne a reuºit
totuºi sã obþinã un venit din vânzarea povestirilor sale, deoarece vocaþia pentru
literaturã începea sã-ºi spunã cuvântul.
Dupã ce a petrecut multe ore în bibliotecile din Paris, studiind geologia,
ingineria ºi astronomia, Jules Verne a publicat primul sãu roman, „Cinci sãptãmâni în balon“, precedat de alte scrieri de mai micã întindere, dar de o realã
importanþã atât din punct de vedere literar, cât ºi documentar: „O dramã în
vãzduh“, „Primele vase ale marinei mexicane“ (studiu istoric), nuvela „Martin
Paz“, „Printre gheþurile eterne“ etc. Au urmat apoi alte romane („O cãlãtorie
spre centrul Pãmântului“, „De la Pãmânt la Lunã“, „20.000 de leghe sub mãri“
etc)., care au devenit în scurt timp foarte cunoscute, aducându-i faimã, dar ºi
bogãþie, ceea ce i-a permis, în 1876, sã cumpere un iaht, cu care a navigat în
jurul Europei. Aceasta dupã ce, în 1867, a cãlãtorit foarte mult în þara sa, în
vederea descrierii acesteia. (Publicã „Geografia ilustratã a Franþei“.)
Scrierile lui Jules Verne ºi-au câºtigat valoarea datoritã îmbinãrii elementelor specifice operei literare - personaje, întâmplãri, descrieri etc., toate
mergând pânã la „desfiinþarea acelui þãrm dintre real ºi imaginar“ - cu informaþii
cu caracter documentar, multe dintre ele unice ºi care au contribuit în mod evident la progresul civilizaþiei, ele dovedindu-ºi viabilitatea o datã cu descoperirile
ºtiinþifice ale omenirii. Cu excepþia unicã a lui Victor Hugo, Jules Verne este
considerat cel mai popular dintre scriitorii francezi.
Creatorul romanului ºtiinþific de anticipaþie se stinge din viaþã la Amiens
(unde fusese numit consilier municipal), în anul 1905, dupã o existenþã
dedicatã literaturii ºi studiului.
Laura-Ivona DumItru

INTRODUCERE

Î

n 1859, alegerea lui Abrahám Lincoln la
preºedinþia Statelor Unite ale Americii de
cãtre „aboluþioniºti“ (partizani ai desfiinþãrii
sclavagismului) a dat semnalul rãzboiului civil, numit
Rãzboiul de Secesiune, care a fost declarat în 1861 ºi
s-a încheiat în 1865 prin victoria „nordiºtilor“.
Richmond, capitala Virginiei – stat sudist – a fost
cucerit de armata generalului Grant, conducãtorul trupelor nordiste, apoi asediatã de armata generalului
Lee, conducãtorul trupelor sudiste.
Cei cinci eroi din „Insula misterioasã“ sunt „nordiºti“ (aboluþioniºti), partizani ai lui Lincoln; ei au dat
acest nume insulei pe care au naufragiat.
La 18 martie 1865, inginerul Cyrus Smith pãrãseºte
oraºul Richmond în balon, însoþit de un jurnalist, un
marinar, un negru – fost sclav – ºi un tânãr.
Luat de o furtunã, balonul eºueazã într-o insulã
pustie din Pacific, la 25 martie. Pe insulã este un platou întins, cu un lac în mijloc, ce dominã marea de la
o înãlþime de 30 de metri. O cavitate la suprafaþa acestui platou se dovedeºte a fi intrarea într-o galerie care
coboarã într-o grotã imensã ce dã într-un puþ uriaº îm-
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pãrþit în cinci compartimente cu tot atâtea ieºiri în
pereþii sãi.
„Naufragiaþii aerului“ se instaleazã acolo ºi, dupã
ce astupã sãpãtura din platou, confecþioneazã o scarã
din fibre vegetale cu o sutã de trepte care le permite
sã ajungã la locuinþa lor cãþãrându-se în lungul
peretelui. Intrarea „casei“ lor se aflã la 27 m adâncime
de suprafaþa solului. Ei o numesc „Granite House“
(„Casa de Granit“).
Cum pe insulã sunt capre ºi alte animale, ele sunt
capturate ºi pãstrate într-un þarc trainic, cu o cabanã,
denumit „Coralul“, situat în interiorul insulei. Apoi
Cyrus Smith va stabili o linie telegraficã ºi, datoritã ingeniozitãþii ºi muncii lor, naufragiaþii aerului vor avea
o moarã de vânt, un ascensor ºi chiar un vas cu punte
ºi cabinã.
Acest vas botezat „Bonadventure“, ca prenuleme
lui Pencroff, marinarul, le permite sã viziteze o altã insulã micã situatã la câþiva kilometri de a lor, pe care o
cred a fi locuitã, pentru cã au zãrit acolo urme de fum.
Noua insulã – Tabor – este într-adevãr locuitã, de un
sãlbatic bãrbos ºi ursuz care se poartã aproape complet dezbrãcat.
Cyrus Smith ºi prietenii sãi se înduioºeazã de acest
sãrman, întrebându-se ce întâmplare l-a putut arunca,
singur, pe aceastã insulã pustie.

PERSONAJE

Cyrus Smith, inginer, 45 ani.
Gédéon Spilett, jurnalist, de 10 ani reporter la
„New-York Herald“.
Nab (Nabucodonosor), fost sclav, servitorul credincios al lui Cyrus Smith.
Bonadventure Pencroff, marinar din New-Jersey.
Harbert Brown, fiul fostului cãpitan al lui Pencroff.
Top, câinele.
Jup (Jupiter), urangutanul îmblânzit.
Ayrton, „necunoscutul“, „abandonatul de pe insula
Tabor“, fost ocnaº, fost pirat pocãit.
Bob Harley, ºeful piraþilor.
Cãpitanul Nemo, justiþiarul din insula misterioasã.

8

Jules Verne

CRONOLOGIE

1865:
18 martie – Cei cinci eroi ai romanului pãrãsesc
oraºul Richmond, în balon.
23 martie – Balonul eºueazã pe o insulã pustie
(botezatã mai târziu insula Lincoln).
(5 aprilie – Generalul sudist Lee ridicã asediul
oraºului Richmond ºi se retrage.)
28 mai – Cei cinci naufragiaþi se instaleazã la
Granit-house.
1866:
20 octombrie – Naufragiaþii îl gãsesc pe Ayrton –
sãlbaticul – în insula Tabor, vecinã cu „insula misterioasã“.
1867:
17 octombrie – Sosirea unui bric cu cincizeci piraþi.
11 noiembrie – Harbert este rãnit de un pirat.
1868:
18 februarie – Ca urmare a unei intervenþii misterioase, toþi piraþii sunt exterminaþi.
25 februarie – Cei cinci naufragiaþi sunt pe insulã
de trei ani. Începe al patrulea lor an.
1869:
februarie – Sfârºitul aventurii naufragiaþilor, dupã
patru ani petrecuþi pe insulã.
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PRIMA PARTE
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Capitolul I
UN MISTER DE DEZLEGAT – PRIMELE CUVINTE ALE
NECUNOSCUTULUI – DOISPREZECE ANI PE INSULÃ! –
MÃRTURISIRI SCÃPATE! – DISPARIÞIA – ÎNCREDEREA
LUI CYRUS SMITH – CONSTRUIREA UNEI MORI –
PRIMA PÂINE – UN ACT DE DEVOTAMENT –
MÂINILE CINSTITE!

V

ai! Nefericitul plânsese! Probabil o amintire îi trecuse prin minte, ºi, dupã cum se
exprimase Cyrus Smith, prin lacrimi redevenise om. Coloniºtii l-au lãsat un timp pe platou ºi
chiar s-au îndepãrtat puþin, astfel încât el sã se simtã
liber. Dar acesta nu se gândea sã profite de aceastã
libertate ºi curând Cyrus Smith s-a hotãrât sã-l ia la
Granite-house.
Douã zile dupã aceastã scenã, necunoscutul a pãrut
cã doreºte sã intre puþin câte puþin în viaþa comunã.
Era evident cã auzea ºi înþelegea, dar era la fel de evident cã, în mod ciudat, se încãpãþâna sã nu le vorbeascã, pentru cã, într-o searã, Pencroff, punând
urechea la uºa camerei acestuia, a auzit cum îi scãpau
de pe buze aceste cuvinte: „Nu! Aici! Eu! Niciodatã!“.
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