


Scriitor francez şi un precursor al literaturii ştiinţifico-fantastice, Jules

Verne s-a născut la Nantes la 8 februarie 1828, ca fiu al procurorului Pierre Verne

(originar din Provins) şi al soţiei sale, Sophie Marie Adelaïde-Julienne Allotte de la

Fuÿe, provenită dintr-o familie nanteză de navigatori şi armatori de ascendenţă

scoţiană. Jules a fost cel mai mare într-o familie cu cinci copii.
Adolescentul Jules Verne s-a apucat de scris și visa să devină

dramaturg. Tatăl său avea însă alte planuri. Fiind cel mai mare din familie, trebuia

să urmeze dreptul și să-i preia într-o zi locul. Astfel, după terminarea liceului, în

1847, Jules Verne este trimis de tatăl său la studii în Paris pentru a studia dreptul.

Planurile lui Pierre Verne nu s-au potrivit cu realitatea. În ianuarie 1852 hotărăşte

să refuze cariera avocăţească propusă de tatăl său.

Muzeul Jules-Verne din Nantes
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În timp ce frecventează Biblioteca

Naţională devine pasionat de ştiinţă şi de

ultimele descoperiri în domeniu, dar este atras

în special de georgrafie. Fascinat de geografie și

matematică, Jules Verne a fost printre primii

care s-a îmbarcat, dornic să fie cronicar al

viitorului. Într-o epocă în care savanții abia

făceau experimente cu motoare, elice și

electricitate, el schița deja maşinăriile ce vor

apărea abia peste zeci de ani.

Un moment semnificativ în viaţa literară

a lui Jules Verne l-a constituit întâlnirea

cu Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), unul dintre

cei mai importanţi editori francezi, care a mai

publicat, printre alţii, operele lui Victor

Hugo, George Sand, Erckmann-Chatrian.

Casa lui Jules Verne de pe

bulevardul Longueville din Amiens,

cu turnul de cărămidă având în vârf

un astrolab, sculptură metalică

realizată de François Schuiten în

2005.

Când s-au întâlnit, Jules Verne avea 35 de ani, iar Pierre-Jules Hetzel avea 50

de ani şi de atunci până la moartea lui Hetzel ei au format un excelent tandem -

scriitor şi editor.

Jules Verne se stinge pe 24 martie 1905 la Amiens, în casa de pe

bulevardul Longueville nr. 44 (actualmente bulevardul Jules-Verne).
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OPERA
Jules Verne a lăsat în urma sa o operă plină de o creativitate

extraordinară. Este unul dintre primii autori care au îmbinat cu succes

literatura de aventuri cu cea science-fiction şi fantastique. În opera sa se

regăsesc lucruri care nu existau în acele vremuri, fiind realizate abia după 50

sau 100 de ani (elicopterul, submarinul, scafandrul autonom, zborul în spaţiu,

etc.)

În 1863, editorul Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) i-a publicat primul

roman, Cinci săptămâni în balon, al cărui succes uriaş a dus la semnarea

unui contract de douăzeci de ani pentru o serie de călătorii extraordinare, o

parte din cele 62 de romane care au format-o fiind serializate în publicaţia

pentru tineret Magasin d'éducation et de récréation. Minuţios documentate,

romanele lui Jules Verne tratează atât prezentul tehnologic al celei de-a doua

jumătăţi a secolului al XIX-lea (Copiii căpitanului Grant (1868), Ocolul

Pământului în optzeci de zile(1873), Mihail Strogoff (1876), Steaua

Sudului (1884), Vulcanul de aur etc.), cât şi lumi imaginare (De la Pământ la

Lună (1865), Douăzeci de mii de leghe sub mări (1870), Robur

Cuceritorul (1886). Opera lui Jules Verne este populară în întreaga lume, cu

un total de 4702 traduceri în 148 de limbi. Verne ocupă locul al doilea în rândul

celor mai traduşi autori, după Agatha Christie.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne#Opera
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OPERE JUBILIARE

Les Enfants du capitaine Grant este un roman reprezentativ

al lui Jules Verne, apărut în 1868. El a fost serializat

în Magasin d'Éducation et de Récréation între 20 decembrie

1865 şi 5 decembrie 1867, apoi a fost publicat în trei volume,

pe 23 iunie1868.
Cartea descrie aventurile unui grup foarte variat, pe parcursul

căutării căpitanului Harry Grant, de pe nava Britannia. Găsind

în pântecele unui rechin masiv, capturat din ocean, o sticlă cu o

cerere disperată de ajutor, lansată chiar de căpitanul Grant

după ce nava sa naufragiase, lordul şi lady Glenarvan din

Scoţia dau un anunţ la ziar, reuşind astfel să intre în legătură cu

Mary şi Robert, cei doi copii ai acestuia. Impresionaţi de starea

copiilor, lordul şi soţia sa hotărăsc să se îmbarce într-o

expediţie de salvare. Marea problemă este că pe hârtia

mesajului coordonatele naufragiului fuseseră şterse parţial,

astfel încât nu se cunoştea decât latitudinea (37 de grade);

astfel, expediţia ar trebui să facă înconjurul pământului de-a

lungul celei de-a 37 paralele Sud. Mesajul mai conţine câteva

indicii sub forma unor cuvinte în trei limbi: engleză, franceză şi

germană.

Copiii căpitanului Grant

Coperta primii ediţii a 

romanului „Copii 

căpitanului Grant”

https://ro.wikipedia.org/

wiki/Copiii_căpitanului_

Grant

150 de 

ani de la 

publicare
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Copiii căpitanului Grant (In Search of the

Castaways) este un film SF american

din 1962 regizat de Robert Stevenson. În rolurile

principale joacă actorii Hayley Mills, Maurice

Chevalier, George Sanders şi Wilfrid Hyde-White.

Scenariul este realizat de Lowell S. Hawley după

romanul Copiii căpitanului Grant de Jules Verne.

Prima ecranizare

https://ro.wikipedia.org/wiki/Copiii_căpitanului_Grant_(film)
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Coperta primei ediţii a 

romanului „Ocolul 

Pământului în 80 de zile”

Le tour du monde en quatre-vingts jours este un

roman clasic de aventuri scris de Jules Verne, publicat

pentru prima dată sub formă de serial în Le Temps, între 6

noiembrie şi 22 decembrie 1872 şi publicat în volum în

1873. În poveste, londonezul Phileas Fogg, care şi-a

angajat recent un nou valet, pe francezul Passepartout,

face un pariu cu prietenii săi din Reform Club că poate să

facă ocolul pământului în 80 de zile.

Această călătorie extraordinară are la bază

revoluţionarea transporturilor, eveniment care

marchează Secolul al XIX-lea şi începutul revoluţiei

industriale. Apariţia noilor modalităţi de transport (calea

ferată, vaporul cu aburi) şi deschiderea canalului Suez în

1869 au scurtat distanţele, prin intermediul timpului

necesar parcurgerii lor.

Ocolul Pământului în 80 de zile

https://ro.wikipedia.org/w

iki/Ocolul_Pământului_în

_80_de_zile
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ani de la 

publicare
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocolul_Pământului_în_80_de_zile_(film_din_1956)

Ocolul Pământului în 80 de zile (titlu

original: Around the World in 80 Days) este

un film american din 1956 regizat de Michael

Anderson. Rolurile principale au fost

interpretate de actorii: Cantinflas (Mario Fortino

Alfonso Moreno Reyes), David Niven şi Robert

Newton. A câştigat Premiul Oscar pentru cel

mai bun film.
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