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PROGRAMA 
pentru disciplina opțională 

CĂLĂTORII EXTRAORDINARE 
JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ 

[curriculum la decizia şcolii 
pentru gimnaziu ] 
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NOTĂ DE PREZENTARE 

ARGUMENTE EDUCATIVE. Introducerea acestui curs opțional cu puternice valențe transdisciplinare 

răspunde unor cerințe educative majore: înțelegerea lumii în care trăim și a transformării ei continue, 

în spațiu și timp, precum și formarea competențelor pentru integrarea în societatea viitorului. 

Opționalul implică familiarizarea elevului cu zece mari opere ale literaturii universale, romane cu 

valențe științifice și geografice scrise de Jules Verne și incluse în seria Călătorii extraordinare.  

Astfel, opționalul vizează formarea unor competențe de lectură pe tot parcursul vieții, prin citirea 

unor cărți de aventuri incitante, la o vârstă la care interesul pentru literatura de aventuri este foarte 

pronunțat, și stimulează abordarea textelor dintr-o perspectivă critică. Încurajând cititorii să 

confrunte permanent noțiunile și viziunea prezentate în aceste romane ale secolului al XIX-lea cu 

ceea ce cunoaștem azi, cursul favorizează nu numai formarea unei culturi generale ample, cu 

informații din domenii diverse (geografie, astronomie, istorie, biologie, tehnologie, antropologie 

etc.), ci și înțelegerea modului în care a evoluat lumea (din perspectivă tehnologică și culturală), 

precum și gândirea critică în ceea ce privește diverse fenomene culturale și istorice.  

Cursul opțional CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ 

reprezintă o ofertă curriculară de disciplină opțională pentru orice clasa de gimnaziu, pe durata unui 

an școlar, cu buget de 1h/ săptămână, curriculum integrat.   

În lumea educației moderne se vorbește tot mai mult despre meta-competențe – abilități 

cuprinzătoare care acoperă mai multe tipuri de competențe și sunt legate de capacitatea de a învăța, 

de a se adapta, de a anticipa și de a crea. Lucrări recente* sugerează necesitatea dezvoltării unor 

meta-competențe care să-i  ajute pe elevi să navigheze pe piața muncii, indiferent ce se va întâmpla 

cu tehnologia, ce profesii vor dispărea, ce domenii neimaginate încă vor apărea în viitor. Ceea ce 

putem face este să le formăm elevilor un portofoliu de aptitudini generale care să le permită, în timp, 

să își dezvolte abilitățile de nișă necesare. Printre acestea meta-competențe se află autodisciplina, 

gândirea antreprenoriala, gândirea de tip proiectant, și autonomia. 

*vezi articolele publicate în  UNESDOC (Biblioteca digitala UNESCO) despre viitorul educației, cum ar fi The

futures of learning 2: What kind of learning for the 21st century? etc.  

Gândirea de tip designer (proiectant). Majoritatea sarcinilor educaționale prespun  rezolvări de 

probleme, dar într-o lume cu multă cunoaștere trebuie dezvoltat un nou mod de gândire, care 
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anticipeaza probleme. Dacă definești probleme și moduri de rezolvare, creezi mai multă valoare 

decât dacă doar rezolvi problemele identificate de alții.  

Autodisciplina. Autodisciplina presupune stabilirea unor scopuri și organizarea tuturor activităților în 

funcție de ele, nu în funcție de stimulii imediați, înconjurători. Performanța are la baza pe o astfel de 

organizare a vieții. 

Gândirea antreprenorială. Într-o piață a muncii foarte volatilă din punctul de vedere al locurilor de 

munca sau al inovațiilor tehnologice, cea mai bună opțiune este să dezvolți capacitatea de a crea 

chiar tu locuri de muncă, începând chiar cu tine. Antreprenorul poate identifica oportunități și le 

poate valorifica înaintea altora. O astfel de stare de spirit poate fi încurajată prin contact repetat cu 

modele de antreprenori.  

Autonomia. În prezent exista aplicații digitale suport pentru aproape orice activitate (de la navigare 

pe glob până la traducere automată dintr-o limbă în alta). Acest fenomen creează pericole: dacă 

aplicațiile vor rezolva toate problemele, riscăm să devenim dependenți de ele, să nu mai gândim 

complet și să ne pierdem autonomia. Autonomia înseamnă capacitatea de a te baza pe propriile tale 

resurse – cognitive, emoționale, de toate felurile – pentru a rezolva probleme. Chiar dacă nu mai 

avem acces la aplicații, trebuie să putem face o socoteală elementară, un raționament, să avem o 

bază de cunoștințe suficient de dezvoltată care să ne ajute să navigăm în lumea aceasta fără să 

căutăm informația pe Internet. 

Această disciplină opţională are și avantajul de a veni în completarea studiului altor discipline, 

asigurând formarea unor competențe interdisciplinare cu o conexiune nu adesea realizată. Legăturile 

cele mai strânse sunt între aria Om și societate (Geografie) și aria Limbă și comunicare (Limba și 

literatura română, limba și literatura franceza)! Și dimensiunile lor aplicative merg în completare, 

pentru că oferă posibilitatea dezvoltării unor competențe esențiale în formarea personalității 

tinerilor: identificarea de oportunități, formarea autonomiei, a rezistenței la efort, a mentalității de 

tip designer. 
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Nu în ultimul rând, un argument foarte important în favoarea acestui opțional este valoarea 

motivațională, stimulativă pentru elevi. Demersul porneşte de la interesul intrinsec pentru aventură, 

poveste, călătorii, specific vârstei.  

 

Demersurile răspund cerințelor care vizează îndeplinirea finalităților educației specificate în Legea 

educației naționale, adică vizează formarea unor competențe foarte largi la elevi, ceea ce implică 

dobândirea de cunoștințe, deprinderi, capacități și atitudini diversificate. Programa este centrată pe 

atingerea unui sistem de competenţe generale și specifice adaptate nivelul de vârstă, conform 

profilului de formare a absolventului de gimnaziu, așa cum este acesta definit de normele Institutului 

de Științe ale Educației.  Disciplina opționala Călătorii extraordinare. Jules Verne – Aventuri între 

știință și literatură vizează direct sau indirect o mare parte din competențele-cheie pe care este 

fundamentat Curriculum-ul Național: comunicarea în limba română și, după caz, în limba maternă, 

competențe în matematică și în științe și tehnologie, competențe în utilizarea noilor tehnologii 

informaționale și de comunicație, competențe pentru a învăța să înveți, competențe de relaționare 

interpersonală și competențe civice, spirit de ințiativă și antreprenoriat. Competenţele generale ce 

pot fi formate la elevi prin conţinuturile propuse permit abordarea unei metodologii didactice care 

pune accent pe dimensiunea aplicativă a cunoaşterii. Învățarea activă, logică, prin descoperire și 

experimentare este unul dintre cele mai importante atu-uri ale disciplinei. Componenta educativă 

metodologică a programei permite utilizarea unei game largi de modele de reprezentare a realității, 

a unor platforme e-learning şi al altor mijloace TIC.  Valențele interdisciplinare/transdisciplinare ale 

opționalului vizează în primul rând geografia și literatura universală, cele două discipline fiind într-o 

relație interesantă de complementaritate. Un alt argument foarte important în favoarea introducerii 

disciplinei este deschiderea foarte mare spre educația non-formală.  Competenţele generale sunt 

gândite prin raportare la competențele-cheie pe care este fundamentat Curriculum-ul Național. 

Competențele specifice, derivate din cele generale, sunt adaptate nivelului cognitiv al elevilor din 

ciclul inferior al liceului. Conținuturile învățării (domeniile cunoașterii) sunt organizate pe teme.  
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COMPETENȚE GENERALE 

1. Aplicarea autodisciplinei și a capacității de a te baza pe propriile resurse în analiza critică a

elementelor științifice și culturale din textul literar și non-literar

2. Aplicarea gândirii de tip antreprenor și de tip proiectant în viața de zi cu zi

COMPETENȚE SPECIFICE 

1.1. Formarea autodisciplinei prin planificarea activităților de lectură a textului non-literar și 

literar și autoverificarea înțelegerii textului printr-un set de activități 

• Exemple de activități de învățare: rezolvarea de fișe de înțelegere a textului literar și non-

literar (pre- și post-lectură);

1.2. Formarea capacității de a te baza pe propriile tale resurse – cognitive, emoționale etc. – 

pentru a rezolva probleme pornind de la situații din textele literare și non-literare 

• Activități menite să formeze deprinderea de a găsi mai multe modalități de a rezolva o

problemă, de a face față unei provocări, fără acces la Internet sau la un mod automatizat de

rezolvarea a unei probleme. De exemplu: Identifică cel puțin o modalitate prin care te poți

orienta într-un oraș străin/într-o pădure în cazul în care rămâi fără baterie la telefon sau acces

la Internet (Internetul, aplicații de tip GPS).

2.1. Formarea gândirii antreprenoriale 

• Exemple de activități de învățare pentru tema Ocolul Pământului în 80 de zile: invitarea unui

agent de turism care propune pachete personalizate pentru diverse excursii pe glob și citirea

unui articol pe această temă într-un blog de călătorii. Întrebări posibile pentru stimularea

gândirii antreprenoriale: Dacă ai avea propria agenție de turism, ce program ai propune

pentru o excursie în jurul Globului, dacă ai oferi o opțiune concurentă traseului propus de eroul

din Ocolul Pământului în 80 de zile?

2.2. Formarea gândirii de tip designer (proiectant)  

• Activități de învățare pentru tema De la Pământ la Lună: identificarea potențialelor probleme

și a unor soluții posibile în domeniul călătoriilor spațiale, pornind de la exemple din roman.

Exemplu: Imaginează-ți un set de probleme și soluții posibile în cazul în care ai fi conducătorului

proiectului “Marte 2030”.
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• Activități de învățare pentru tema Tema 20 000 leghe sub mări – identificarea unei probleme

specifice călătoriei submarine și modul în care a fost rezolvată de personajele romanului.

Exemplu: alimentarea cu aer a submarinului.

CONȚINUTURI 

A. Jules Verne, operele literare (integral sau fragmente selectate), în limba română, limba engleză

sau limba franceză.

1. 20 000 de leghe sub mări

2. De la Pământ la Lună

3. Călătorie spre centrul Pământului

4. Ocolul Pământului în 80 de zile

5. Copiii căpitanului Grant

6. Insula misterioasă

7. Căpitan la 15 ani

8. Școala Robinsonilor

9. 2 ani de vacanță

10. Pilotul de pe Dunăre

B. Pentru fiecare dintre cele 10 opere literare, vor fi selectate de către cadrul didactic:

• Un articol de popularizare a științelor care trateaza un subiect de actualitate legat de

tema operei literare (aproximativ 3 000 de caractere cu spatii)

• Un fragment reprezentativ din opera literară (aproximativ 3 500 de caractere cu spații)

Atenție! Ambele texte suport vor fi selectate astfel încât să permită formarea 

competențelor specifice prin activități corespunzătoare.  



 
 

© Asociația Școli pentru un viitor verde. Toate drepturile rezervate. 
www.scolipentruunviitorverde.ro  

7 
 

Sugestii metodologice  

 

Planul lecției (structura unei lecții de 50 minute) 

Fiecare dintre cele 10 opere literare este studiata în 3 cursuri de 50 minute, astfel:  

Lecția 1. Contextul operei – citirea în clasă a articolelor de tip non-literar. Discuții 

Lecția 2. Citirea fragmentului din suportul de curs. Discuții (partea I) 

Lecția 3. Discuții (partea a II-a)  

 

Exemplu de selecție de texte literare și non-literare pentru tema Călătorie spre centrul 

Pământului.  

 

Articole non-literare:  

Cele mai adânci foraje de pe Glob  

Africa se rupe! - Marele Rift African 

  

Text literar: O călătorie spre centrul Pământului   

Pe aici trebuie s-o luăm! strigă profesorul. Pe aici! Înainte, spre centrul Pământului! adăugă el în 

limba daneză. (...) 

Încă nu-mi afundasem privirea în acel puț fără fund în care urma să coborâm. (...)  M-am aplecat 

cu multă băgare de seamă peste o stâncă ce atârna în afară și am privit.  

De groază mi s-a făcut părul măciucă. Toată ființa îmi fu cuprinsă de simțământul vidului. Am 

simțit cum centrul de gravitație mi se deplasează și cum mi se urcă amețeala la cap, ca o beție. 

Nimic nu e mai amețitor decât această atracție a abisului. Eram să cad, dacă nu m-ar fi apucat la 

timp o mână vânjoasă. (...)  

– Axel, strigă plin de înflăcărare profesorul, abia acum vom coborî cu adevărat în măruntaiele 

Pământului! Iată deci momentul exact când începe călătoria noastră. (...)  

Fiecare își puse în spate sacul de călătorie. Hans își luă sarcina să împingă înainte pachetul cu 

frânghii și haine, iar eu intrai după ei în galerie. În momentul când eram gata să mă cufund în 

coridorul acela întunecos, m-am oprit puțin și, ridicând capul, prin câmpul vizual al imensului tub 

am zărit, pentru ultima oară, un petic din cerul Islandei, pe care eram aproape sigur că nu o să-l 

mai revăd. (...)  
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Timp de câteva zile am coborât povârnișuri foarte repezi, unele aproape verticale, care-mi dădeau 

fiori, afundându-ne înăuntrul Pământului. (...) La 7 august, în urma atâtor coborâșuri, atinsesem 

o adâncime de 30 de leghe. Așadar, deasupra noastră, la 30 de leghe, se găseau stânci, oceane,

continente și orașe. (...)

A doua zi, când m-am trezit, m-am uitat în jur. Culcușul meu, alcătuit din toate păturile, se afla

într-o peșteră fermecătoare, împodobită cu minunate stalagmite, și pe jos era presărat un nisip

foarte fin. (...) Am auzit, de asemenea, și un murmur vag și nedefinit, asemănător cu geamătul

valurilor ce se sparg de mal și, uneori, cu șuieratul vântului.

(...) Cât vedeai cu ochii, se întindea o pânză de apă nemărginită, care părea să fie începutul unui

lac sau al unui ocean (...). Valurile se spărgeau cu acel murmur sonor, specific spaţiilor închise,

dar vaste. O spumă străvezie zbura pe luciul apei, purtată de suflarea unui vânt uşor, şi câteva

picături ajunseră până la mine şi mă stropiră pe faţă. (...) Era un adevărat ocean, cu ţărmuri care

coteau capricios, dar pustii şi cu un aspect îngrozitor de sălbatic.

Dacă privirile mele puteau să se plimbe pînă hăt departe pe această mare, apoi acest lucru se

datora unei lumini «speciale», care te făcea să desluşeşti cele mai mici detalii. (...). Era ca o auroră

boreală, un fenomen cosmic continuu, care avea loc în această uriaşă peşteră ce putea cuprinde

un ocean. (...) Iradiaţiile electrice dădeau naştere la uimitoare jocuri de lumină, care se

răsfrângeau pe suprafaţa norilor aflaţi foarte sus. (...) Dar oricât ar fi fost de puternică lumina, ea

nu se putea compara cu aceea a soarelui, deoarece nu radia căldură. Din această pricină,

priveliştea era tristă şi nespus de melancolică. În locul unui cer spuzit de stele strălucitoare,

simţeam deasupra acestor nori o boltă de granit care mă strivea sub greutatea ei. (...)

După ce străbătusem aproape o milă, ne apăru în față imaginea unei păduri imense, dar de data

asta nu mai era o pădure de ciuperci. (...) Flora erei terțiare se găsea aici în toată splendoarea ei.

Palmieri uriași, specii azi dispărute, palmacee superbe, pini, tise, chiparoși, tuie reprezentând

familia coniferelor, creșteau de-a valma, legați între ei printr-o rețea de liane de  nepătruns. (...)

Pe malurile lor se încrucișau fel de fel de ferigi arborescente, care semănau oarecum cu acelea

crescute în sere. Numai că acești arbori și  plante n-aveau nicio culoare, lipsiți cum erau de căldura

dătătoare de viață a Soarelui. Totul se cufunda într-o nuanță uniformă, cafenie, decolorată.

Frunzele erau lipsite de culoare și înseși florile, care erau atât de numeroase în era terțiară, n-

aveau nici culori și nici parfum, de parcă ar fi fost făcute dintr-o hârtie decolorată sub acțiunea

atmosferei. (...)
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Lumina difuză ne îngăduia să zărim cele mai mici lucruri în adâncul acelui desiș și, la un moment 

dat, mi s-a părut că printre arbori se mișcă niște forme imense! Într-adevăr, era o întreagă turmă 

de mastodonți uriași, dar de data aceasta nu fosile, ci chiar vii și asemănători cu aceia ale căror 

rămășițe fuseseră descoperite, în 1801, în mlaștinile statului Ohio! Am privit cu uimire la elefanții 

enormi, ale căror trompe mișunau pe sub arbori, întocmai ca niște șerpi. Auzeam zgomotul colților 

de fildeș sfredelind trunchiurile bătrâne. Ramurile trosneau, iar frunzele smulse în cantități de 

neînchipuit erau înghițite de botul imens al monștrilor. 

Visul în care văzusem renăscând toată acea lume preistorică din terțiar și cuaternar nu mai era 

vis, ci realitate! Iar noi ne aflam singuri în măruntaiele Pământului, pradă tuturor acestor 

groaznice animale sălbatice. 

extrase din Jules Verne, O călătorie spre centrul Pământului, Editura Ion Creangă, București, 1977 
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11. Verne, Jules, Căpitan la 15 ani, Editura Ion Creangă, București, 1980 

12. Verne, Jules, Copiii căpitanului Grant, Editura Ion Creangă, București, 1984 

13. Verne, Jules, Pilotul de pe Dunăre, Editura Ion Creangă, București, 1985 
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Echipa de realizare a programei 

Proiect inițiat de o echipă de specialiști de la Societatea de Geografie din România, Asociația 

Școli pentru un viitor verde, cu sprijinul partenerilor educaționali. 

Simona Dobrescu, director de programe educaționale Școli pentru un viitor verde 

Steluța Dan, vice-președinte al Societății de Geografie din România  

Nicolae Damian, președinte SGR Vrancea 

Mariana Bogdan, prof. gr. I  

Proiectul dispune de un model de programă școlară, sugestii metodologice, resurse 

didactice gratuite (suport de curs pentru elevi), care pot constitui baza pentru construirea 

unei oferte curriculare naționale.  
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Clasa: ... (V/ VI/VII/VIII) 

An școlar: ...... 

Disciplina:  CDS -Călătorii extraordinare. 

Jules Verne. Între știință și literatură 

Număr ore/săptămână: 1 

Programa școlară este  pusă la dispoziție 

gratuit de Asociația Școli pentru un viitor 

verde, împreună cu SGR-Vrancea și 

partenerii lor; poate fi avizată local, la nivel 

ISMB/ISJ. 

Curs-suport (opțional):  planșe descărcabile 

gratuit pe clasadigitala.ro Opțional, Terra 

Magazin oferă un suport de curs printat 

pentru elevi care acoperă cele 35 de 

săptămâni de curs ale anului școlar și 

conține suport de lectură (articole non-

literare de popularizare a științei și o 

selecție de 10 extrase din operele lui Jules 

Verne din bibliografia cursului) o listă de 

sugestii de activități pre- și post-lectură.   
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ 

 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

SUPORT CURS SĂPTĂMÂNA 

Texte nonliterare Texte literare 

Introducre curs Jules Verne – Aventuri 

între știință și 

literatură 

- Modul I 

S1 

 

I. 20000 de leghe sub mări 
 

Articole publicistice: 

 Orientarea pe mare 

– sec. XIX 

 Cele mai adanci 

scufundări din 

prezent – Groapa 

Marianelor  

 

20000 de leghe sub mări 
 

S2-S4  

(3 săptămâni) 

 

 

II. De la Pământ la Lună  
 

 Elon  Musk – 

Proiectul Marte 

2030 

De la Pământ la Lună  
 

S5-S7  

(3 săptămâni) 

 

III. Călătorie spre centrul 

Pământului   

 

 Cea mai adâncă 

excavație din lume 

Călătorie spre centrul 

Pământului   

 

Modul II 

S8-10 

 (3 săptămâni) 

 

IV. Ocolul Pământului în 80 

de zile  

 

 Exploratori solitari 

care au făcut 

înconjurul 

Pamântului pe mare  

Ocolul Pământului în 80 de zile  S11-13  

(3 săptămâni) 

 

 

V. Copiii căpitanului Grant   

 

  Expediții moderne de 

căutare a unor 

naufragiați  

Copiii căpitanului Grant   
 

Modul III 

S14-S16 

 (3 săptămâni) 

 

VI. Insula misterioasă  

 

Articole sau 

documentare TV 

despre supraviețuire  

Insula misterioasă  

 

S17-S19  

(3 săptămâni) 
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VII. Căpitan la 15 ani  

 

Tineri navigatori pe 

mările lumii 

Căpitan la 15 ani  

 

Modul IV 

S20-S22  

(3 săptămâni) 

 

VIII. Școala Robinsonilor  

 

Articol despre 

supraviețuirea în 

condiții extreme 

Școala Robinsonilor  

 

S23-S25  

(3 săptămâni) 

 

IX. 2 ani de vacanță 

 

Articol despre 

experimente sociale 

de organizare a 

grupurilor de 

oameni naufragiați 

(de ex: premisa 

serialui recent „Cei 

100”) 

2 ani de vacanță 

 

Modul V 

S26-S28 

 (3 săptămâni 

 

X. Pilotul de pe 

Dunăre 

 

Noile tipuri de 

călătorie (de ex. 

trasee cicliste de-a 

lungul Dunării) 

Pilotul de pe Dunăre 

 

 

S29-S31  

(3 săptămâni 

 

 

 Proiect final de 

sinteză  

Proiect final de sinteză S32-S35 

 (3 săptămâni 

 



JULES  VERNE ÎN ROMÂNIA 

 
Prof. dr. Ileana Mihăilă 

Universitatea din București 

 

Autor îndrăgit de generații după generații de copii și 

adolescenți din lumea întreagă, de mai bine de 150 de ani și până în epoca noastră, Jules Verne 

(1828-1905) este considerat și astăzi unul dintre cei mai populari autori de romane de aventuri, 

de „romane geografice”, cum îi plăcea lui însuși să le numească, între care nu puține, dintre cele 

mai cunoscute, se pot încadra între capodoperele literaturii de anticipație. Este scriitorul francez 

cu cele mai multe opere traduse în limbi străine, depășit în acest sens în lume doar de faimoasa 

autoare de romane polițiste Agatha Christie! 

Jules Verne s-a născut pe 8 februarie 1828 la Nantes, în familia notarului Pierre Verne. Se 

spune că deja la 11 ani visa aventuri și tărâmuri îndepărtate, plănuindu-și curajos prima sa 

călătorie: avea să se îmbarce ca mus pe un vapor ce pleca spre India, dar tatăl său avea să 

reușească însă să îl oprească la timp!1. În 1848 se stabilește la Paris, urmând, fără entuziasm, 

cursurile Facultății de Drept. Participă însă cu plăcere la conferințele publice despre matematică, 

fizică și chimie, ceea ce explică baza științifică a romanelor sale, între care unele prezintă 

numeroase invenții ale viitorului, precum submarinul sau elicopterul. Este atras de literatură de la 

20 de ani și debutează ca autor dramatic, publicând, în perioada petrecută la Paris, 30 de comedii 

și nuvele. Succesul însă îi va fi adus de uimitoarele sale romane de aventuri, publicate începând 

de la 34 de ani de către editorul Hetzel și de fiul acestuia, nu mai puțin de 40 de ani (contractul 

prevedea ca Jules Verne să depună două cărți pe an: în total, 62 romane și 18 nuvele). Primul 

care a fost publicat, în 1863, este cunoscutul Cinci săptămâni în balon. Seria Călătoriilor 

Extraordinare nu se va opri decât după moartea scriitorului, iar unele romane au apărut postum.  

Problema care i-a pasionat însă pe cercetătorii români a fost cea a relațiilor lui Jules 

Verne cu România. Cinci romane ale sale au acțiuni care se petrec în România sau au eroi 

români: Kéraban-le-Têtu (1883), Mathias Sandorf (1885), Le Château des Carpathes (1892),  

Claudius Bombarnac (1892) și Le pilote du Danube (1908, roman publicat postum de Michel 
 

1 Legenda ar fi fost inventată de Marguerite Allotte de la Füye, nepoată prin alianță a scriitorului, autoarea celei de-a 
doua biografii a acestuia, Jules Verne sa vie, son œuvre, Kra, Paris, 1928, și apare la p. 28.  
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Sugestii metodologice  

 

Planul lecției (structura unei lecții de 50 minute) 

Fiecare dintre cele 10 opere literare este studiata în 3 cursuri de 50 minute, astfel:  

Lecția 1. Contextul operei – citirea în clasă a articolelor de tip non-literar. Discuții 

Lecția 2. Citirea fragmentului din suportul de curs. Discuții (partea I) 

Lecția 3. Discuții (partea a II-a)  

 

Exemplu de selecție de texte literare și non-literare pentru tema Călătorie spre centrul 

Pământului.  

 

Articole non-literare:  

Cele mai adânci foraje de pe Glob  

Africa se rupe! - Marele Rift African 

  

Text literar: O călătorie spre centrul Pământului   

Pe aici trebuie s-o luăm! strigă profesorul. Pe aici! Înainte, spre centrul Pământului! adăugă el în 

limba daneză. (...) 

Încă nu-mi afundasem privirea în acel puț fără fund în care urma să coborâm. (...)  M-am aplecat 

cu multă băgare de seamă peste o stâncă ce atârna în afară și am privit.  

De groază mi s-a făcut părul măciucă. Toată ființa îmi fu cuprinsă de simțământul vidului. Am 

simțit cum centrul de gravitație mi se deplasează și cum mi se urcă amețeala la cap, ca o beție. 

Nimic nu e mai amețitor decât această atracție a abisului. Eram să cad, dacă nu m-ar fi apucat la 

timp o mână vânjoasă. (...)  

– Axel, strigă plin de înflăcărare profesorul, abia acum vom coborî cu adevărat în măruntaiele 

Pământului! Iată deci momentul exact când începe călătoria noastră. (...)  

Fiecare își puse în spate sacul de călătorie. Hans își luă sarcina să împingă înainte pachetul cu 

frânghii și haine, iar eu intrai după ei în galerie. În momentul când eram gata să mă cufund în 

coridorul acela întunecos, m-am oprit puțin și, ridicând capul, prin câmpul vizual al imensului tub 

am zărit, pentru ultima oară, un petic din cerul Islandei, pe care eram aproape sigur că nu o să-l 

mai revăd. (...)  
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Timp de câteva zile am coborât povârnișuri foarte repezi, unele aproape verticale, care-mi dădeau

fiori, afundându-ne înăuntrul Pământului. (...) La 7 august, în urma atâtor coborâșuri, atinsesem

o adâncime de 30 de leghe. Așadar, deasupra noastră, la 30 de leghe, se găseau stânci, oceane,

continente și orașe. (...)

A doua zi, când m-am trezit, m-am uitat în jur. Culcușul meu, alcătuit din toate păturile, se afla 

într-o peșteră fermecătoare, împodobită cu minunate stalagmite, și pe jos era presărat un nisip

foarte fin. (...) Am auzit, de asemenea, și un murmur vag și nedefinit, asemănător cu geamătul

valurilor ce se sparg de mal și, uneori, cu șuieratul vântului.

(...) Cât vedeai cu ochii, se întindea o pânză de apă nemărginită, care părea să fie începutul unui

lac sau al unui ocean (...). Valurile se spărgeau cu acel murmur sonor, specific spaţiilor închise,

dar vaste. O spumă străvezie zbura pe luciul apei, purtată de suflarea unui vânt uşor, şi câteva

picături ajunseră până la mine şi mă stropiră pe faţă. (...) Era un adevărat ocean, cu ţărmuri care

coteau capricios, dar pustii şi cu un aspect îngrozitor de sălbatic.

Dacă privirile mele puteau să se plimbe pînă hăt departe pe această mare, apoi acest lucru se

datora unei lumini «speciale», care te făcea să desluşeşti cele mai mici detalii. (...). Era ca o auroră

boreală, un fenomen cosmic continuu, care avea loc în această uriaşă peşteră ce putea cuprinde

un ocean. (...) Iradiaţiile electrice dădeau naştere la uimitoare jocuri de lumină, care se

răsfrângeau pe suprafaţa norilor aflaţi foarte sus. (...) Dar oricât ar fi fost de puternică lumina, ea

nu se putea compara cu aceea a soarelui, deoarece nu radia căldură. Din această pricină,

priveliştea era tristă şi nespus de melancolică. În locul unui cer spuzit de stele strălucitoare,

simţeam deasupra acestor nori o boltă de granit care mă strivea sub greutatea ei. (...)

După ce străbătusem aproape o milă, ne apăru în față imaginea unei păduri imense, dar de data

asta nu mai era o pădure de ciuperci. (...) Flora erei terțiare se găsea aici în toată splendoarea ei.

Palmieri uriași, specii azi dispărute, palmacee superbe, pini, tise, chiparoși, tuie reprezentând

familia coniferelor, creșteau de-a valma, legați între ei printr-o rețea de liane de nepătruns. (...)

Pe malurile lor se încrucișau fel de fel de ferigi arborescente, care semănau oarecum cu acelea

crescute în sere. Numai că acești arbori și plante n-aveau nicio culoare, lipsiți cum erau de căldura

dătătoare de viață a Soarelui. Totul se cufunda într-o nuanță uniformă, cafenie, decolorată. 

Frunzele erau lipsite de culoare și înseși florile, care erau atât de numeroase în era terțiară, n-

aveau nici culori și nici parfum, de parcă ar fi fost făcute dintr-o hârtie decolorată sub acțiunea

atmosferei. (...)

Verne, fiul scriitorului)2. În 1987, s-a descoperit în arhivele editurii Hetzel varianta originală a 

acestui din urmă roman, purtând titlul Le beau Danube jaune (1901)3. Cunoscut deci până de 

curând doar în varianta destul de modificată a lui Michel Verne (rescrierea romanului fiind 

cerută chiar de editor!), originalul vernian are însă o notă ironică și ludică, care permite 

cititorului o lectură non-politică a unei aventuri inspirate însă foarte liber după unele realități 

politice ale epocii. Acțiunea se petrece în versiunea originală „în 186*”, nu în 1876. Olivier 

Dumas consideră, în prefața la această ediție, că La ligue danubienne era, de fapt, transcris greșit 

după La ligne danubienne (Undița dunăreană). Numele  însă poate să fie corect (așa apare în  

dactilograma romanului, singura păstrată în arhivă) și să trimită la faimoasa, în acea vreme, 

Comisie Europeană a Dunării, instalată la Galați încă din 1856 și din care făceau parte Imperiul 

Austro-Ungar, Al Doilea Imperiu Francez, Regatul Unit, Prusia, Imperiul Rus, Regatul 

Sardiniei și Imperiul Otoman. Principatul Moldovei a avut doar rol consultativ, dar România 

avea să intre cu drepturi depline după 1859. Punctul de plecare, castelul Hohenzollern din 

Sigmaringen și numele personajului principal (Karl Dragoch, care va ajunge călătorind incognito 

până aproape de gurile Dunării), ca și alte detalii (numele președintelui comisiei concursului, 

„ungurul” Miclesco) pot trimite însă la călătoria aventuroasă în epocă a viitorului rege al 

României din 1866, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, care avea și el să sosească tot 

incognito în noua sa patrie. Evident, pentru rațiuni de siguranță și ca să evite posibile probleme 

juridice cu Casa Regală a României, autorul modifică suficient cât să se poată susține că este o 

operă de ficțiune (dar poate tocmai din această cauză editorul a preferat să ceară modificarea 

textului original?). Sursa principală a lui Jules Verne, pentru detaliile geografice ale romanului, 

este Victor Duruy, De Paris à Bucharest,  publicat în 1861-1862 de revista Le Tour du Monde 

(Paris). Culmea, Michel Verne și editorul său vor fi efectiv dați în judecată pentru acest roman de 

un oarecare Jackel Semo din Rusciuk (astăzi, Ruse), al cărui nume real apărea în versiunea lui 

Michel Verne și cu care acesta din urmă făcuse efectiv cunoștință într-o călătorie la Belgrad... Ne 

2 Primele lor traduceri în românește sunt: O aventură în jurul Mării Negre, fără nume de traducător, Editura 
Națională Ciornei, București,1937; Mathias Sandorf, traducător Sarina Cassvan, București, Editura Cugetarea, 1923; 
Castelul din Carpați. Roman din vieața poporului românesc din Ardeal,  traducător Victor Onișor Sibiu, Tipografia, 
1897; Claudius Bombarnac. Kéraban Încăpățînatul, traducător Sanda Radian,  Editura Ion Creangă București, 
Colecția Jules Verne, 1989; Pilotul de pe Dunăre, traducător Maria Brăescu, Editura Ion Creangă, București, 1985; 
publicat în 1988 într-o ediție cu tiraj linitat și intrat în circuitul public abia prin cele 3 ediții recente (1997: Éditions 
A.Stanké; 2000: Éditions de l'Archipel; 2002 : Éditions Gallimard). Netradus încă în românește. 
3 Publicat în 1988 într-o ediție cu tiraj linitat și intrat în circuitul public abia prin cele 3 ediții recente (1997: Éditions 
A.Stanké; 2000: Éditions de l'Archipel; 2002 : Éditions Gallimard). Netradus în românește. 



putem doar imagina ce scandal putea atunci provoca identificarea regelui României Carol I ca 

sursă a eroului vernian... 

Prezenţa  lui Jules Verne pe meleagurile noastre a fost susţinută de Simion Săveanu în cartea sa 

Pe urmele lui Jules Verne în România4. După opinia lui Simion Săveanu, bazate nu pe surse 

documentare, ci pe o tradiție familială, între 1882 și 1884, Jules Verne ar fi întreținut o legătură 

cu o anume Luiza Müller, localnică din Homorod (Rupea). Ea a urmat efectiv cursuri în Franța și 

poate a ajuns chiar  la Amiens, unde locuia atunci scriitorul. El ar fi venit să o viziteze, călătorind 

pe Dunăre până la Giurgiu, apoi la București și Brașov, în apropierea căruia se află Homorod. O 

călătorie mai lungă prin Ardeal și Banat i-ar fi dus la ruinele castelului de la Colț, unde Jules 

Verne își va situa acțiunea Castelului din Carpați. Castelul Colţ, astăzi în ruină, datează din 

secolul al XIV-lea, se găsește pe valea Râuşorului, la 3 km de satul Râu de Mori (regiunea 

Hațeg, Hunedoara), și aparținuse vechii familii nobiliare românești Cândea. Maghiarizată cu 

trecerea timpului, și-a schimbat numele în Kendeffy și azi există încă urmași ai lor. Toponimele 

și chiar nume de persoane  se regăsesc în textul lui Jules Verne, unele erori sunt poate tipografice 

(de exemplu Moritia este desigur Miorița, autorul punând punctele la mare distanță de literele 

cărora le corespundeau).  

Ion Hobana demonstrează însă, în cartea sa Jules Verne în România5, că nu a găsit, în ciuda unor 

ample cercetări, nicio dovadă documentară a acestei frumoase povești. Informațiile geografico-

istorice ale lui Jules Verne pentru Castelul din Carpați provin din memoriiile lui Élisée de 

Reclus, apărute în revista  Le Tour du Monde,  așa cum scriitorul o declară chiar el la începutul 

romanului, adăugând ca a doua sursă numele lui Auguste de Gerando, ginerele contelui ardelean 

Emerik Teleki, care îi și dedică socrului său lucrarea La Transylvanie et ses habitants (Paris, 

1845). De asemenea, Lucian Boia, autor al unei monografii în franceză și română despre Jules 

Verne (2005)6, afirmă că scriitorul francez nu a venit niciodată în țara noastră: ,,Vă dau un 

răspuns categoric aici, Jules Verne nu a fost niciodată în România. Nu, e o poveste. A citit o 

relatare de călătorie în Transilvania. De asemenea e probabil că a folosit pentru toate călătoriile 

lui imaginare acea geografie universală a lui Élisée Reclus, o geografie imensă care prezintă 
 

4 Editura Albatros, 1980. 
5 București, Ed. Fundației Culturale Române, 1992. Autorul i-a mai dedicat două alte lucrări lui Jules Verne, 20 000 
de pagini in cautarea lui Jules Verne (București Editura Univers, 1979) și Jules Verne. Chipuri, obiceiuri și peisaje 
românești (București, Ed. PRO, 2004). 
6 Jules Verne, le paradoxe d’un mythe, Paris, Les Belles Lettres, 2005. În românește: Jules Verne. Paradoxurile unui 
mit,  București, Humanitas, 2005. 
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Sugestii metodologice  

 

Planul lecției (structura unei lecții de 50 minute) 

Fiecare dintre cele 10 opere literare este studiata în 3 cursuri de 50 minute, astfel:  

Lecția 1. Contextul operei – citirea în clasă a articolelor de tip non-literar. Discuții 

Lecția 2. Citirea fragmentului din suportul de curs. Discuții (partea I) 

Lecția 3. Discuții (partea a II-a)  

 

Exemplu de selecție de texte literare și non-literare pentru tema Călătorie spre centrul 

Pământului.  

 

Articole non-literare:  

Cele mai adânci foraje de pe Glob  

Africa se rupe! - Marele Rift African 

  

Text literar: O călătorie spre centrul Pământului   

Pe aici trebuie s-o luăm! strigă profesorul. Pe aici! Înainte, spre centrul Pământului! adăugă el în 

limba daneză. (...) 

Încă nu-mi afundasem privirea în acel puț fără fund în care urma să coborâm. (...)  M-am aplecat 

cu multă băgare de seamă peste o stâncă ce atârna în afară și am privit.  

De groază mi s-a făcut părul măciucă. Toată ființa îmi fu cuprinsă de simțământul vidului. Am 

simțit cum centrul de gravitație mi se deplasează și cum mi se urcă amețeala la cap, ca o beție. 

Nimic nu e mai amețitor decât această atracție a abisului. Eram să cad, dacă nu m-ar fi apucat la 

timp o mână vânjoasă. (...)  

– Axel, strigă plin de înflăcărare profesorul, abia acum vom coborî cu adevărat în măruntaiele 

Pământului! Iată deci momentul exact când începe călătoria noastră. (...)  

Fiecare își puse în spate sacul de călătorie. Hans își luă sarcina să împingă înainte pachetul cu 

frânghii și haine, iar eu intrai după ei în galerie. În momentul când eram gata să mă cufund în 

coridorul acela întunecos, m-am oprit puțin și, ridicând capul, prin câmpul vizual al imensului tub 

am zărit, pentru ultima oară, un petic din cerul Islandei, pe care eram aproape sigur că nu o să-l 

mai revăd. (...)  



foarte în detaliu toate părţile lumii, aşa încât s-a documentat din cărţi pentru Castelul din 

Carpaţi”7. 

Simion Săveanu menționează, de asemenea, prezenţa unor scrisori ale lui Jules Verne în 

România (pe care însă nu le-a studiat). În biblioteca ,,V.A. Urechia” din Galaţi se află trei 

scrisori semnate de Jules Verne adresate surorilor Rovena și Antonie Schwartz, din Galați, 

cunoscute, împreună cu sora lor Emilia, pentru bogata lor corespondență cu mari autori din 

epocă, precum Emile Zola, Alexandre Dumas-fiul, Anatole France sau Mark Twain8. Ele au fost 

fotocopiate și traduse în 2019 de prof. Mariana Bogdan (Școala gimnazială din Pufești, Vrancea), 

pentru lucrarea sa metodico-științifică pentru gradul I Le tour du monde en 80 jours en classe de 

FLE, realizată sub îndrumarea mea. Am procedat la transcrierea lor (neefectuată până acum), 

ceea ce mi-a permis să o identific pe Antonia ca destinatară a celei de-a doua scrisori, după 

numele de pe plic. Dar o a patra scrisoare către o româncă fusese descoperită și publicată de către 

istoricul Nicolae Liu9: ea a fost trimisă de Jules Verne unei tinere admiratoare, Elena 

Cristodorescu, din Focşani, care avea avea atunci vârsta de 18 ani. Iată, în traducere, aceste patru 

scrisori, așezate în ordine cronologică: 

[Către Rovena Schwartz] 
Amiens, 10 Februarie 92 
Domnișoară, 
Iată cele câteva rânduri pe care le doriți și care vă sunt scrise cu mulțumirile mele pentru 
amabila dumneavoastră scrisoare.  
Complimente de la un bătrân povestitor, 
Jules Verne 
 
[Către Elena Cristodorescu] 
Domnișoară, 
Singurul meu regret este că nu vă pot răspunde în limba dumneavoastră, dumneavoastră care 
mi-ați scris cu atâta amabilitate în limba mea. Dar, la urma-urmei, în franceză ca și în română, 
eu sunt și vă rog să mă considerați 
Servitorul dumneavoastră foarte respectuos,  

 
7 Lucian, Boia, ,, Jules Verne, le paradoxe d’un mythe”,  2005,  pour l'édition française, by Société d'édition Les 
Belles Lettres,  Humanitas, 2005 pour la version en roumain, p.80 
8 Vezi, despre ele, studiul  Marianei-Delia Pohrib Familia Schwartz din Galați și colecția de autografe aparținând 
unor personalități marcante ale sfârșitului secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Repere biografice și 
bibliografice, în Carpica, vol. XLII, Oneşti, Editura Magic Prinţ, 2013, p. 466-498.  
9 Publicată în revista ,,Manuscriptum” nr .2, în 1975. 
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Timp de câteva zile am coborât povârnișuri foarte repezi, unele aproape verticale, care-mi dădeau 

fiori, afundându-ne înăuntrul Pământului. (...) La 7 august, în urma atâtor coborâșuri, atinsesem 

o adâncime de 30 de leghe. Așadar, deasupra noastră, la 30 de leghe, se găseau stânci, oceane, 

continente și orașe. (...)  

A doua zi, când m-am trezit, m-am uitat în jur. Culcușul meu, alcătuit din toate păturile, se afla 

într-o peșteră fermecătoare, împodobită cu minunate stalagmite, și pe jos era presărat un nisip 

foarte fin. (...) Am auzit, de asemenea, și un murmur vag și nedefinit, asemănător cu geamătul 

valurilor ce se sparg de mal și, uneori, cu șuieratul vântului. 

(...) Cât vedeai cu ochii, se întindea o pânză de apă nemărginită, care părea să fie începutul unui 

lac sau al unui ocean (...). Valurile se spărgeau cu acel murmur sonor, specific spaţiilor închise, 

dar vaste. O spumă străvezie zbura pe luciul apei, purtată de suflarea unui vânt uşor, şi câteva 

picături ajunseră până la mine şi mă stropiră pe faţă. (...) Era un adevărat ocean, cu ţărmuri care 

coteau capricios, dar pustii şi cu un aspect îngrozitor de sălbatic. 

Dacă privirile mele puteau să se plimbe pînă hăt departe pe această mare, apoi acest lucru se 

datora unei lumini «speciale», care te făcea să desluşeşti cele mai mici detalii. (...). Era ca o auroră 

boreală, un fenomen cosmic continuu, care avea loc în această uriaşă peşteră ce putea cuprinde 

un ocean. (...) Iradiaţiile electrice dădeau naştere la uimitoare jocuri de lumină, care se 

răsfrângeau pe suprafaţa norilor aflaţi foarte sus. (...) Dar oricât ar fi fost de puternică lumina, ea 

nu se putea compara cu aceea a soarelui, deoarece nu radia căldură. Din această pricină, 

priveliştea era tristă şi nespus de melancolică. În locul unui cer spuzit de stele strălucitoare, 

simţeam deasupra acestor nori o boltă de granit care mă strivea sub greutatea ei. (...)  

După ce străbătusem aproape o milă, ne apăru în față imaginea unei păduri imense, dar de data 

asta nu mai era o pădure de ciuperci. (...) Flora erei terțiare se găsea aici în toată splendoarea ei. 

Palmieri uriași, specii azi dispărute, palmacee superbe, pini, tise, chiparoși, tuie reprezentând 

familia coniferelor, creșteau de-a valma, legați între ei printr-o rețea de liane de  nepătruns. (...) 

Pe malurile lor se încrucișau fel de fel de ferigi arborescente, care semănau oarecum cu acelea 

crescute în sere. Numai că acești arbori și  plante n-aveau nicio culoare, lipsiți cum erau de căldura 

dătătoare de viață a Soarelui. Totul se cufunda într-o nuanță uniformă, cafenie, decolorată. 

Frunzele erau lipsite de culoare și înseși florile, care erau atât de numeroase în era terțiară, n-

aveau nici culori și nici parfum, de parcă ar fi fost făcute dintr-o hârtie decolorată sub acțiunea 

atmosferei. (...)  
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Sugestii metodologice  

 

Planul lecției (structura unei lecții de 50 minute) 

Fiecare dintre cele 10 opere literare este studiata în 3 cursuri de 50 minute, astfel:  

Lecția 1. Contextul operei – citirea în clasă a articolelor de tip non-literar. Discuții 

Lecția 2. Citirea fragmentului din suportul de curs. Discuții (partea I) 

Lecția 3. Discuții (partea a II-a)  

 

Exemplu de selecție de texte literare și non-literare pentru tema Călătorie spre centrul 

Pământului.  

 

Articole non-literare:  

Cele mai adânci foraje de pe Glob  

Africa se rupe! - Marele Rift African 

  

Text literar: O călătorie spre centrul Pământului   

Pe aici trebuie s-o luăm! strigă profesorul. Pe aici! Înainte, spre centrul Pământului! adăugă el în 

limba daneză. (...) 

Încă nu-mi afundasem privirea în acel puț fără fund în care urma să coborâm. (...)  M-am aplecat 

cu multă băgare de seamă peste o stâncă ce atârna în afară și am privit.  

De groază mi s-a făcut părul măciucă. Toată ființa îmi fu cuprinsă de simțământul vidului. Am 

simțit cum centrul de gravitație mi se deplasează și cum mi se urcă amețeala la cap, ca o beție. 

Nimic nu e mai amețitor decât această atracție a abisului. Eram să cad, dacă nu m-ar fi apucat la 

timp o mână vânjoasă. (...)  

– Axel, strigă plin de înflăcărare profesorul, abia acum vom coborî cu adevărat în măruntaiele 

Pământului! Iată deci momentul exact când începe călătoria noastră. (...)  

Fiecare își puse în spate sacul de călătorie. Hans își luă sarcina să împingă înainte pachetul cu 

frânghii și haine, iar eu intrai după ei în galerie. În momentul când eram gata să mă cufund în 

coridorul acela întunecos, m-am oprit puțin și, ridicând capul, prin câmpul vizual al imensului tub 

am zărit, pentru ultima oară, un petic din cerul Islandei, pe care eram aproape sigur că nu o să-l 

mai revăd. (...)  

Jules Verne 
Mai 1894 
 
[Către Antonie Schwartz] 
Amiens, 21 Martie 95 
Domnișoară, 
Mă grăbesc să vă răspund la amabila dumneavoastră scrisoare, dar mă cam tem că nu vă voi 
putea satisface decât pe jumătate. Fotografii, nu mai am niciuna, iar la vârsta mea nu îmi mai 
fac. Eu am, în prezent, tot atâtea volume pe câți ani am - ceea ce înseamnă că am șaizeci și șapte 
de ani, mai împliniți10 decât romanele mele! Vă rog deci să mă scuzați dacă mă mărginesc la a 
vă adresa aceste câteva rânduri cu complimentele mele pentru modul în care scrieți în limba 
franceză. Nu vă pot răspunde în limba dumneavoastră, Domnișoară, dar vă rog să primiți 
asigurarea considerației mele respectuoase. 
Jules Verne 
 
[Către Rovena Schwartz] 
Amiens, 3 Ianuarie 1896 
Doamnă, 
O absență destul de lungă m-a împiedicat să răspund la prima dvs. scrisoare și, la întoarcerea 
acasă, la a doua. Eu nu pot, spre marea mea părere de rău, să fac acest lucru decât prin aceste 
câteva rânduri, care se datorează simpatiei pe care mi-o demonstrați. Nu am nicio fotografie pe 
care pot să v-o trimit și la vârsta mea nu vom mai deranja soarele pentru a-l ruga să fixeze niște 
trăsături sale pe placa obiectivului. Veți voi deci să mă scuzați, Doamnă, și să primiți în 
schimbul urărilor dumneavoastră, cele mai bune urări ale mele pentru acest început de an.  
Slujitorul dumneavostră foarte recunoscător și respectuos, 
Jules Verne 
 
În încheiere, aș adăuga că lectura cărților lui Jules Verne rămâne și astăzi o minunată cale de a 
învăța nu doar limba franceză, ci și geografia universală, botanica, zoologia, aplicațiile științifice 
și tehnice. Ele deschid o fereastră spre cunoaștere, spre aventură, spre bucuria lecturii. 
Nenumăratele ecranizări recente după romanele sale (de exemplu, Castelul din Carpați a 
cunoscut trei versiuni cinematografice!) ne arată că romanele sale nu și-au pierdut puterea de a 
ne încânta. Aproape toate au fost traduse în limba română, unele chiar de mai multe ori. Spor la 
lectură, deci! 

 

 
10 Subliniat de autor. 



Jules Verne s-a născut în 1828, în orașul francez 
Nantes, un mare port pe râul Loara. Tatăl său 

era avocat, mama sa descindea dintr-o familie de 

navigatori și armatori de nave, de origine scoțiană. 

Deși a urmat studii de drept, nu a profesat avocatura; 

atras de literatură, a preferat să-și urmeze vocația 

de scriitor. După mai multe încercări în domeniul 

literaturii, a publicat, în 1863, romanul Cinci săptămâni 

în balon, care s-a bucurat de un succes imens.

Jules Verne a scris sute de lucrări – nu doar romane și 

povestiri, ci și istorisiri autobiografice, poezii, cântece,  

studii științifice, artistice și literare –, însă este cunoscut 

mai cu seamă pentru scrierile sale grupate în seria 

„Călătorii extraordinare”, care cuprinde 62 de romane 

și 18 nuvele.

Biografie

Jules Verne 
 (1828-1905)

Casa din strada Charles Dubois, nr. 2 din Amiens, unde Jules 
Verne a locuit din 1882 până în 1900. Vedere exterioară din curte cu 

Jules Verne și Honorine (soția sa), însoțiți de cățelușa lor, Follette.

Vedere din interior: biroul scriitorului,  
situat la etajul al II-lea

Jules Verne
Aventura, între știință și literatură
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ



Dacă am încerca să numim, pe loc, o trăsătură 
mai evidentă decât oricare alta în cărțile lui 

Jules Verne, aceasta ar fi pasiunea pentru aventură.  

Și nu orice fel de aventură. Călătoriile pline 

de peripeții pe mare ori pe alte continente, în 

ținuturi cu natură sălbatică sau în mijlocul unor 

civilizații exotice, nu-i erau de ajuns; spiritul și 

opera sa se hrăneau din fantezii despre călătorii 

spațiale (De la Pământ la Lună), submarine 

(20 000 de leghe sub mări) ori subpământene 

(Călătorie spre centrul Pământului). Nouă, aceste 

lucruri ni se par aproape banale, căci trăim într-o 

epocă în care omul a ajuns, în explorările sale 

subacvatice, până în cel mai adânc punct al 

oceanului, în Groapa Marianelor, la aproape 11 

km adâncime, și nu numai că a pășit pe Lună, 

dar a construit și avanposturi spațiale, precum  

Stația Spațială Internațională, unde astronauții  

trăiesc timp de luni întregi. 

Dar, la jumătatea secolul al XIX-lea, tehnologia 

nece sară călătoriilor în spațiu nu exista încă, 

submarinele erau abia la început și nici vorbă 

despre orașe întregi construite pe insule artifi-

ciale mobile, care să voiajeze de-a lungul și de-a 

latul Globului, așa cum ima gi nează autorul în 

Insula cu elice! Și totuși, prin cărțile sale, „vrăjitorul” 

Jules Verne își lua cu el contemporanii în călă-

torii senzaționale, comunicându-le pasiunea sa 

pentru aventură, trăită cu o intensitate care îi 

uluia pe cititorii săi.  

Așa trebuie citite cărțile lui Jules Verne – nu prin 

prisma viziunii moderne, a omului pentru care 

submarinele, vehi culele spațiale și călătoriile în 

jurul lumii fac parte din realitate, ci prin prisma 

fanteziei lui care o luase înaintea vremurilor, 

imaginând lucruri care abia aveau să fie inventate 

și acțiuni care abia aveau să fie întreprinse, peste 

un secol.

Opera

Caricatură înfățișându-l pe Jules Verne pe fundul mării, 
înconjurat de creaturi marine himerice

© TERRA MAGAZIN



Am privit povârnișul pe care-l ur-
casem. Muntele se ridica numai 

cu șapte-opt sute de picioare dea-
su pra văii. Dar pe cealaltă parte, 
unde fundul oceanului era mult mai 
adânc, povârnișul atingea de două ori 
înălțimea aceasta. În fața ochilor mei se 
întindea, până departe, un câmp larg, 
învăluit într-o lumină orbitoare. Mi-am 
dat seama că muntele pe care ne aflam 
era un vulcan. 

Cu cincizeci de metri mai jos de pisc, 
în mijlocul unei ploi de pietre și de 
zgură, un crater uriaș vărsa puhoaie de 
lavă, care se împrăștiau în cascade de 
foc în sânul apelor. Astfel, vulcanul, ca 
o faclă uriașă, lumina câmpul până în
străfundurile zării.

Am spus despre craterul submarin că 
zvârlea lavă și nu flăcări, pentru că flăcările 
au nevoie de oxigenul din aer și nu se pot 
aprinde în apă; dar râurile de lavă pot să 
se înfierbânte până la roșu, să învingă 
în luptă apa și s-o vaporizeze apoi la 
atingerea ei. Curenți repezi purtau gazele 
care se împrăștiau, iar puhoaiele de lavă 
alunecau până la poalele muntelui, 
semănând cu revărsările Vezuviului pe un 
alt Torre del Greco. 

© TERRA MAGAZIN

Trei bărbați – naturalistul Aronnax, asistentul său Conseil și vânătorul de 
balene Ned – sunt răpiți și duși la bordul unui vehicul extraordinar, submarinul 
Nautilus. Sub conducerea căpitanului Nemo, echipajul navighează prin mările 
lumii, întâlnind vie țui toare uimitoare, înfruntând pericole uriașe și descoperind 
chiar mitica insulă scufundată Atlantida.

20 000 de leghe sub mări
Eroul justițiar și fantasticul său submarin

Acolo, sub ochii mei, se iveau 
ruinele unui oraș – distrus, năruit, cu 
acoperișurile prăvălite, cu templele 
prăbușite, cu arcadele desfăcute, cu 
coloanele dărâmate la pământ – ruine 
în care se mai simțeau încă proporțiile 
armonioase ale unui gen de arhitectură 
toscană. Mai departe se zăreau 
rămășițele unui apeduct uriaș; apoi, 
înălțimile năclăite ale unei acropole ale 
cărei forme aminteau de Parthenon; 
ici, urmele unui chei, ca și cum vreun 
port antic ar fi adăpostit odinioară, 
la țărmurile unui ocean dispărut, 
corăbiile comerciale și triremele de 
război; dincolo, crestele prelungi ale 
unor ziduri năruite, străzi largi, pustii, 
un întreg Pompei îngropat sub apă, pe 
care căpitanul Nemo îl reînvia în fața 
ochilor mei! 

Unde mă aflam? Unde mă aflam? 
Voiam să știu cu orice preț, voiam să 
vorbesc, voiam să-mi smulg casca de 
aramă care îmi acoperea capul. 

Dar căpitanul Nemo, venind spre mine, 
mă opri cu un semn. Apoi ridică de jos 
o piatră cretoasă și, apropiindu-se de o
stâncă de bazalt negru, scrise un singur
cuvânt: ATLANTIDA.

extras din Jules Verne, 20 de mii de leghe sub mări,  
Editura Ion Creangă, București, 1989

CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ



1. După citirea întregii opere, în echipă,
realizați un jur nal de bord al locurilor pe
unde a trecut Nautilus. (COMPETENȚE: 
1. și 1.1)

2. Din textul de mai sus, localizează pasajul 
ce face referire la erupția unui vul can
subacvatic. Ce sunt vulcanii subacvatici?
Cunoști astfel de lanțuri montane subac
vatice, care se ivesc la suprafață sub forma 
unor insule vulcanice? Dă exemple de
astfel de insule.   (COMPETENȚE: 1.2)

3. Dacă ai fi proprietarul unei agenții
de turism și Atlantida ar exista, cum ai
face publicitate acestei destinații, având
în vedere că deții exclusivitatea pentru
aceasta? (COMPETENȚE: 2.1)

4. Crezi că în prezent ar putea fi realizate
orașe sub terane? Care ar fi problemele
întâm pinate pentru astfel de construcții? 
Ce soluții sar pu tea găsi?  (COMPETENȚE: 2.2)

APLICAȚII 
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20 000 de leghe sub mări



Oamenii au fost dintotdeauna fas-
cinați de ocean, de misterele pe 

care le ascunde, și au încercat mereu, 
cu mijloace tot mai perfecționate, să-i 
exploreze profunzimile. Azi suscită inte-
res mai ales așa-numita zonă abisală, 
de la adâncimi de 3000-6000 de metri, 
și zona hadală, cea aflată la adâncimi 
mai mari de 6 000 de metri și al cărei 
nume vine de la Hades, zeul lumii 
subpământene în mitologia greacă.

Ce se află acolo? Există forme de viață? 
Dacă da, ce viețuitoare trăiesc și cum 
reușesc să supraviețuiască? Există 
acolo bogății nedescoperite, se petrec 
fenomene încă necunoscute științei? Cu 
cât sunt mai adânci prăpăstiile oceanice, 
cu atât devine totul mai enigmatic.

În Challenger Deep, misterul începe cu 
întrebarea: cât de adânc este oceanul 
în acest punct? 

Măsurătorile realizate de-a lungul tim-
pului au dat rezultate diferite, ce depind 
de tehnologia utilizată pentru măsurare. 

Primele încercări de măsurare au fost 
făcute în 1875, cu tehnologia dispo-
nibilă pe atunci – o frânghie cu o 
greutate la capăt. Rezultatul: 8 184 m.

  În 1951, măsurători realizate cu aju-
torul sonarului (aparat care emite 
unde sonore şi captează ecoul 
lor) au dat un rezultat mult mai 
impresionant: 10 900 m.

  În 2009, noi măsurători au arătat că 
Challenger Deep ar avea o adâncime 
maximă de 10 971 m.

  Cele mai recente măsurări (2019) 
indică 10 925 m.

Odată lămurit misterul adâncimii, 
oamenii au vrut să afle mai multe despre 
ceea ce se află acolo și, evident, au 
dorit să ajungă acolo. Deși Challenger 
Deep a fost explorat, începând din 
a doua jumătate a secolului XX, cu 
diferite vehicule submarine fără echipaj 
uman, controlate de la suprafață, prin 
telecomandă, provocarea supremă o 
reprezintă misiunile cu echipaj uman. A 
construi un vehicul submersibil capabil 
să suporte presiunea colosală din zona 
hadală, protejând oamenii aflați în el, 
pune în fața proiectanților probleme 
tehnice uriașe.  

Cel mai celebru explorator al lui Challen-
ger Deep este regizorul american James 
Cameron, realizatorul faimoaselor filme 
„Titanic” şi „Avatar”, dar el nu a fost primul 
care a coborât în Challenger Deep.

În abisurile oceanului, acolo unde plăcile tectonice alunecă unele sub altele – 
proces numit subducție –, în scoarța terestră se formează șanțuri de dimensiuni 
colosale: așa-numitele gropi abisale. Cea mai adâncă dintre aceste formațiuni 
este Groapa Marianelor, din Oceanul Pacific. Însă chiar și în această tranșee 
enormă există unele locuri mai adânci decât altele, iar unul dintre acestea 
reprezintă maximul: locul cel mai adânc din întreg Oceanul Planetar, abisul 
abisurilor. Numele lui este Challenger Deep.

Oameni în abis
Explorarea celui mai adânc loc din ocean

© TERRA MAGAZIN
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În 1960, doi pionieri ai explorărilor 
submarine, Don Walsh şi Jacques 
Piccard, au coborât acolo la bordul unui 
batiscaf, un vehicul submarin special 
proiectat pentru a rezista presiunilor 
enorme de la adâncimi mari. Călătoria 
batiscafului, numit Trieste, până la 
fundul oceanului și înapoi a durat circa 
opt ore și nu a fost lipsită de peripeții. 
Cei doi temerari erau înghesuiți într-o 
cabină unde temperatura era de numai 
7 grade Celsius. Un geam de plexiglas a 
crăpat în timpul coborârii; din fericire, 
nu s-a spart; altfel, cei doi exploratori ar 
fi murit pe loc. Au reușit să ajungă pe 
fundul oceanului, unde nu au rămas 

decât 20 de minute. N-au putut face 
fotografii, căci apa se tulburase din 
cauza sedimentelor răscolite de elicea 
batiscafului. După alte câteva ore, au 
izbutit să ajungă înapoi la suprafață. Au 
povestit că văzuseră niște pești turtiți 
– o dovadă că în abisul acela rece și 
întunecat exista viață, după cum aveau 
să confirme cercetările ulterioare. 

James Cameron a coborât în Challenger 
Deep în anul 2012, într-un vehicul 
impresionant. Construit în secret, timp 
de câțiva ani, Deepsea Challenger 
(așa se numește submersibilul) este o 
adevărată minune inginerească. Avea 
o formă hidrodinamică și se rotea în 

timpul coborârii, pentru a străbate apa 
mai ușor și mai rapid. Propulsoarele au 
fost montate sus, pentru a nu deranja 
sedimentele de pe fundul oceanului. 
Exploratorul a stat adăpostit într-o sferă 
de oțel cu diametrul de un metru, iar 
restul vehiculului a fost construit, în 
mare parte, dintr-un material nou, 
special proiectat în acest scop, foarte 
rezistent, pentru a suporta presiunea 
colosală. Chiar înainte de a avea loc 
expediția propriu-zisă, construirea 
acestui remarcabil vehicul a contribuit 
la progresul științei și al tehnologiei.

În ciuda unor probleme tehnice care 
au impus scurtarea șederii pe fundul 
oceanului, expediția a reușit: James 
Cameron a ajuns în Challenger Deep și 
s-a întors nevătămat. A izbutit să facă 
o mulțime de lucruri importante: filme, 
fotografii, măsurători, colectarea unor 
probe de apă și sedimente, ajutând 
astfel la cunoașterea acestui ascunziș 
misterios al oceanului. 

În anul 2019, Victor Vescovo, un 
explorator american, a pornit și el în 
cercetarea „abisului suprem”. Victor 
Vescovo a coborât în cele mai adânci 
puncte din „cele cinci oceane” (Atlantic, 
Pacific, Indian, Arctic și Antarctic, 
conform sistemului de clasificare anglo-
saxon), la bordul unui vehicul submarin 
numit Limiting Factor. Explorând 
Pacificul, a efectuat, în lunile aprilie și 
mai ale anului 2019, patru scufundări în 
diferite puncte din Challenger Deep. 

Iar în luna iunie a acestui an (2020) au 
avut loc 6 coborâri în Challenger Deep, cu 
echipaje  de câte doi oameni, unul dintre 
ei fiind, de fiecare dată, Victor Vescovo. 

Toate aceste expediții în abisurile 
ocea nice aduc informații extrem de 
valo roase: relieful oceanic, procesele 
naturale, viața din adâncuri (mult 
mai bogată și mai diversă decât s-a 
crezut)… Mai misterios chiar decât 
spațiul cosmic, oceanul care ne încon-
joară își dezvăluie, totuși, încet-încet, 
secretele în fața celor care îndrăznesc 
să se aventureze în abis.
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În Challenger Deep, oceanul are o adâncime de aproape 11 kilometri. Dacă Everest, cel mai înalt 
munte al planetei (8.848 m), ar fi așezat acolo, vârful lui tot s-ar găsi la o adâncime de peste doi 
kilometri sub suprafața apei. © TERRA MAGAZIN



1. După citirea întregii opere, în echipă, realizați un 
jur nal de bord al locurilor pe unde a trecut Nautilus. 
(COMPETENȚE: 1. și 1.1)   

Aplicații – 20 000 de leghe sub mări

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
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Nume și prenume elev:   
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2. Din textul lecției, localizează pasajul ce face referire la erupția unui vul can subacvatic. Ce sunt vulcanii 
subacvatici? Cunoști astfel de lanțuri montane subacvatice, ce se ivesc la suprafață sub forma unor insule 
vulcanice? Dă exemple de astfel de insule. (COMPETENȚE: 1.2)
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3. Dacă ai fi proprietarul unei agenții de turism și Atlantida ar exista, cum ai face publicitate acestei destinații, 
având în vedere că deții exclusivitatea pentu aceasta? (COMPETENȚE: 2.1)
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4. Crezi că în prezent ar putea fi realizate orașe sub terane? Care ar fi problemele întâmpinate pentru astfel de 
construcții? Ce soluții s-ar pu tea găsi? (COMPETENȚE: 2.2)



Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



În fragmentele următoare sunt descrise vehiculul 
spațial cu care cei trei eroi întreprind călătoria 
spre Lună și „peisajul” cosmic în care se desfășoară 
călătoria.

De la Pământ  
la Lună

© TERRA MAGAZIN
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Proiectilul măsura nouă picioare lățime în exterior, 
pe douăsprezece picioare înălțime. (…)

În acest turn de metal se pătrundea printr-o 
deschizătură îngustă făcută în pereții conului şi 
asemănătoare acelor găuri din cazanele cu aburi. Ea 
se închidea ermetic cu ajutorul unei plăci de aluminiu, 
reținută din interior prin puternice şuruburi de 
presiune. Călătorii puteau, aşadar, să iasă după voie din 
închisoarea lor mobilă, chiar din momentul când ar fi 
atins astrul nopților.

Dar nu era suficient să mergi, trebuia să şi vezi pe 
drum. Nimic mai uşor. Într-adevăr, în pereți se găseau 
patru hublouri de sticlă lenticulară foarte groasă, două 
găurite în peretele circular al proiectilului, al treilea în 
partea sa inferioară, iar al patrulea în pălăria sa conică. 
Călătorii ar fi putut deci să observe, chiar în timpul 
drumului, Pământul pe care-l părăseau, Luna de care 
se apropiau şi spațiile înstelate ale cerului. Atât doar că 
aceste hublouri erau apărate contra şocurilor pornirii 
cu plăci solid încastrate, care erau uşor de îndepărtat, 
deşurubând piulițele interioare. În acest fel, obser-
vațiile deveneau posibile fără ca aerul existent în 
proiectil să se piardă. (…)

Recipiente solid fixate erau destinate pentru a 
conține apa şi alimentele necesare celor trei călători, 
aceştia putând chiar să-şi procure focul şi lumina 
cu ajutorul gazului înmagazinat într-un recipient 
special, sub o presiune de mai multe atmosfere. (…) 

Problema alimentelor şi a iluminatului fiind rezolvată, 

rămânea problema aerului. Era evident că aerul închis 

în proiectil nu ajungea timp de patru zile pentru 

respirația călătorilor. (…) Trebuia, aşadar, reînnoit aerul 

proiectilului. Cum? Printr-un procedeu foarte simplu, 

acela al domnilor Reiset şi Regnault, indicat de Michel 

Ardan în timpul discuției de la miting.

Se ştie că aerul se compune în principal din douăzeci 

şi una părți oxigen şi şaptezeci şi nouă părți azot. (…)  

Omul absoarbe oxigenul din aer, neapărat necesar 

pentru a întreține viața, şi elimină intact azotul. (…) 

Azotul conservându-se intact, problema se reduce, din 



extras din Jules Verne, De la Pământ la Lună, 
Editura Ion Creangă, 1977

acest moment, la următoarele: 1. refacerea oxigenului 
absorbit; 2. distrugerea bioxidului de carbon expirat. 
Nimic mai uşor, cu ajutorul cloratului de potasiu şi al 
potasei caustice.

Cloratul de potasiu este o sare care se prezintă sub 
formă de cristale albe; la o temperatură mai mare de 
patru sute de grade, se transformă în clorură de potasiu 
şi oxigenul pe care-l conține se degajăîn întregime. 
(…) Iată, deci, cum se poate reface oxigenul.

În ceea ce priveşte potasa caustică, este o materie 
foarte avidă de bioxidul de carbon amestecat în aer şi 
este suficient să o agiți pentru ca să-l ia şi împreună cu 
el să formeze bicarbonatul de potasiu. Iată, deci, cum 
se absoarbe bioxidul de carbon.

Combinând aceste două mijloace, era sigur că aerul 
viciat îşi recăpăta toate calitățile înviorătoare. (...)

În ziua de 4 decembrie, când ceasurile arătau ora cinci 
dimineața pe Pământ, călătorii se treziră după cincizeci 
şi patru de ore de călătorie. Ca timp, ei nu depăşiseră 
decât cu cinci ore şi patruzeci de minute jumătatea 
duratei fixate pentru şederea lor în proiectil, dar, ca 
traiectorie, parcurseseră mai mult de şapte zecimi din 
drum. Această particularitate se datora descreşterii 
uniforme a vitezei proiectilului.

Când priviră Pământul prin geamul de jos, el nu le 
apăru decât ca o pată închisă, scăldată în razele solare. 
Nici urmă de seceră, nici de lumină cenuşie. 

A doua zi, la ora douăsprezece noaptea, Pământul 
trebuia să fie în faza nouă, exact în momentul în care 
Luna ar fi fost plină. Deasupra, astrul nopților se apropia 
din ce în ce mai mult de linia urmată de proiectil, în aşa 
fel încât să se poată întâlni cu el la ora fixată.

De jur împrejur, bolta neagră era acoperită de 
puncte strălucitoare care păreau că se deplasează cu 
încetineală. Dar la distanța considerabilă unde ele se 
găseau, mărimea lor relativă nu părea să fie modificată. 
Soarele şi stelele apăreau exact aşa cum se vedeau de 
pe Pământ.

În ce priveşte Luna, ea era în mod simțitor mărită, 
dar lunetele călătorilor, nu prea puternice, încă 
nu permiteau să se facă observațiile necesare pe 
suprafața ei şi să se recunoască particularitățile sale 
topo grafice sau geologice.

APLICAȚII

1. Ce părere ai despre so lu țiile alese pentru construcția  
acestei nave?  (COMPETENȚE: 1. și 2.2)   

2. Realizează un desen sau construiește o machetă a 
unei stații spațiale, a unei rachete ce va putea decola spre 
Lună. (COMPETENȚE: 1.2)

3. Dacă ai lucra într-o agenție de turism, în ce fel ai 
concepe un spot publicitar pentru a duce turiști să vizi teze 
Luna? (COMPETENȚE: 2.1)

© TERRA MAGAZIN



1. Ce părere ai despre so lu țiile alese pentru construcția 
acestei nave?  (COMPETENȚE: 1. și 2.2)   

Aplicații – De la Pământ la Lună

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   

2. Realizează un desen sau construiește o machetă a unei stații spațiale, a unei rachete ce va putea decola spre 
Lună. (COMPETENȚE: 1.2)



Cartea este, fapt, alcătuită din două cărți, 
apărute la interval de patru ani; prima parte, 

De la Pământ la Lună (1865), a fost urmată de 
În jurul Lunii (1869), care continua istorisirea 
aventurilor celor trei personaje plecate în 
călătoria spațială. De atunci, cele două opere 
sunt adesea publicate într-un singur volum și 
tratate ca două părți ale aceluiași roman. 

Acțiunea, pe scurt: după Războiul de Secesiune  
din SUA (1861-1865), un grup de artileriști, rămași 
fără ocupație, plănuiește să reintre în activitate și 
în atenția lumii orientându-se către un proiect 
științific: trimiterea în Lună a unui proiectil 
gigantic, cu ajutorul unui tun colosal. 

De la Pământ la Lună (apărut în 1865) este unul 
dintre cele mai cunoscute romane ale lui Jules 
Verne, un mare succes la vremea sa și o operă de 
referință în domeniul literaturii science-fiction.

© TERRA MAGAZIN
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O uriașă pOpularitate

De la Pământ la Lună a cunoscut nu 
numai foarte multe traduceri, ci 
și adaptări sub forme diverse 
– operă, benzi desenate, joc 
video și, bineînțeles, filme: 
cartea a stat la baza realizării 
primului film SF, Călătorie  

în Lună (1902). 

Până și echipajul navei 
spațiale Apollo 11, primii 
oameni care au ajuns pe 
Lună, a făcut referire la cartea 
lui Jules Verne la întoarcerea 
pe Pământ, semn că romanul 
continua să inspire, la un secol 
de la apariție, nu doar demersuri 
artistice, ci și avânturi ale științei și 
tehnologiei.

Fascinația  
zborului 
spre Lună Jules Verne 

 (1828-1905)

5 Pământul  
văzut de pe  

stația Apollo 11

3Cadru din filmul mut   
Le Voyage dans la Lune  
(Călătoria în Lună, „Star Film”,   
Paris, 1902). Filmul a fost  
realizat de pionierul și maestrul 
cinematografiei  Georges Méliès și, 
deși are o durată de doar  
14 minute, este considerat  
un film clasic.

6De la Pământ la Lună, coperta  
uneia dintre primele ediții apărute 
în limba engleză



Proiectul devine mai complex și aven-
tura mai pasionantă atunci când se ia 
decizia de a trimite, prin acest mijloc, și 
câțiva expediționari. Proiectilul va deveni 
un „vagon-proiectil” în care vor pleca 
spre Lună, azvârliți de tunul uriaș, trei 
exploratori – doi americani și un francez. 

Drumul spre Lună, viața celor trei în 
vehiculul spațial – înviorată de năstruș-
niciile francezului Michel Ardan, în contrast 
cu sobrietatea celor doi americani - și 
sfârșitul imprevizibil al aventurii lor sunt 
povestite în partea a doua a cărții.

© TERRA MAGAZIN
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3. Dacă ai lucra într-o agenție de turism, în ce fel ai concepe un spot publicitar pentru a duce turiști să viziteze 
Luna? (COMPETENȚE: 2.1)
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Undeva în nordul îndepărtat al 
planetei, în Peninsula Kola, se 

găsește, la nivelul solului, un capac de 
metal ruginit, bine sudat, mare cât o 
farfurie. La prima vedere, nu e nimic 
interesant de văzut. Locul e practic 
abandonat, pustiu, iar resturile de 
materiale de construcții împrăștiate în 
jurul capacului de metal nu arată că 
acolo ar fi vorba de ceva deosebit. 

Și totuși, sub acel capac se află se află 
una dintre cele mai fascinante realizări 
umane: o gaură de foraj care înaintează 
spre centrul Pământului până la o 
adâncime de peste 12 kilometri. Este 
cea mai adâncă săpătură efectuată 
vreodată de oameni, dacă luăm în 
calcul adâncimea în plan vertical. 

Lipsiți de posibilitatea de a-l vedea, să 
facem totuși un exercițiu de imaginație 
și să încercăm să ne închipuim cum 
arată acest puț îngust, cu diametrul 
de numai 23 de centimetri, dar lung 
de 12 kilometri. Să ne imaginăm cum 
coboară kilometri întregi în scoarța 
terestră, străbătând strat după strat 
de rocă, dezvăluind treptat oamenilor 
de la suprafață secretele adâncurilor 
globului pământesc.

Care este rostul acestei săpături?

Gaura de foraj din Peninsula Kola este 
rezultatul unui proiect de foraj în scop 
științific, întreprins în fosta Uniune 
Sovietică începând cu anul 1970. 
Inițial, se prevedea să ajungă la 15 000 
de metri, dar multe s-au schimbat de 
atunci și forajul s-a oprit la adâncimea 
de 12 262 m.

Unul dintre motive a fost faptul că 
specialiștii s-au lovit de situații diferite 
de cele pe care le anticipaseră. La 
12 262 m (adâncime pe care au 
atins-o în 1989) se așteptaseră ca 
temperatura să fie de 100 grade C, dar 
realitatea nu s-a potrivit cu calculele: 
temperatura era de 180 de grade C. 

Dacă ar fi continuat să sape pentru a 
atinge cei 15 000 m planificați,  tem-
pe ratura ar fi crescut până la niveluri 
la care utilajele ar fi încetat să mai 
funcționeze. 

În 1992, lucrările de foraj s-au oprit; 
pentru a continua, ar fi fost nevoie 
de noi tehnologii – adică de noi 
cercetări și de noi investiții. Dar, în 
1991, Uniunea Sovietică se prăbușise. 
În perioada de uriașe prefaceri 
economice și sociale de după căderea 
comunismului, proiectul Forajului de 
Superadâncime din Kola nu mai părea 
foarte important. Ca urmare, proiectul 
a fost oprit în întregime și locul a fost 
abandonat. Azi, doar niște ruine mai 
amintesc de acesta.

Ce au aflat oamenii de știință?

La locul forajului de superadâncime 
din Kola a fost cândva o stațiune 
de cercetare, unde oamenii de 
știință efec tuau studii de geologie. 
În timpul forajului, se pot măsura 
diverși parametri ai subsolului, la 
diferite adâncimi, și se extrag mostre 
cilindrice de rocă, numite carote, care 
sunt apoi analizate de specialiști.

Miezul Pămân tului este alcătuit din roci și metale topite, cu temperaturi 

de mii de grade Celsius. E practic imposibil să ajungem acolo, cel puțin 

cu tehnologia existentă acum. Dar dorința de a ști ce se află în adâncul 

planetei îi bântuie de multă vreme pe oameni, hrănindu-le imboldul de 

a săpa cât mai adânc. Ei bine, cât de adânc am reușit să săpăm?

Spre centrul 
Pământului
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Cu ajutorul forajelor, cercetătorii 
pot afla multe date despre scoarța 

terestră, tec tonica plăcilor, for-
mele de viață din subteran (de 

obicei, microorganisme) etc.

Gaura de foraj a adus infor-
mații noi despre straturile 
profunde de rocă și modul 
în care acestea influențau 
propagarea unde lor seismice. 
La adâncimea de 6 km au 

fost descoperite fosile ale unor 
organisme microscopice.

recOrduri mereu depășite

Proiectul forajului din peninsula Kola a 
fost văzut și ca un aspect al competiției 
dintre URSS și SUA, în contextul Războ-
iului Rece, așa cum a fost și cursa 
spațială. Între americani și ruși exista o 
competiție acerbă: cine va lansa primul 
satelit? Cine va trimite primul om în 
spațiu? Cine va ajunge primul pe Lună? 
Și, în aceeași notă, cine poate realiza cel 
mai adânc foraj?

Până în 1979, cea mai adâncă gaură de 
foraj se afla în SUA; se numea Bertha 

Rogers, fusese săpată în 1974 în scopul 
explorării rezervelor de petrol și gaze 
naturale și avea adâncimea de 9 358 m. 
În 1979, această adâncime a fost depă șită 
de puțul de foraj din Kola, care avea să 
atingă 12 000 m în 1983 și 12 262 în 1989.  

Acesta a rămas, timp de aproape 
20 de ani, cea mai lungă săpătură 
făcută vreodată de om. Dacă ne 
referim doar la adâncimea verticală 
reală (măsurată drept în jos, perpen-
dicular pe planul orizontal), gaura de 

foraj din Kola încă deține recordul. Dar 
alte câteva proiecte au depășit-o de 
atunci, în ceea ce privește lungi mea 
totală a săpăturii. Unele foraje nu sunt 
făcute vertical, ci oblic ori au porțiuni 
orizontale și verticale conectate, în 
funcție de necesități, și au lungimi  
mai mari. 

Cea mai lungă astfel de săpătură este, la 
ora actuală, cea realizată de compania 
Exxon Neftagas în insula rusă Sahalin 
din Oceanul Pacific: 12 376 m.

În Africa de Sud există mine extrem de 
adânci, unde minerii coboară adesea până 
la peste 3 400 m sub pământ. 

Dar aceste exemple arată tocmai limitele 
care împiedică ființele umane să ajungă 
„în persoană” la adâncimi foarte mari, 
Temperatura și presiunea cresc odată cu 
adâncimea; de pildă, temperatura crește cu 
16 grade C la fiecare kilometru. Prin urmare, 
la adâncimi mai mari de câțiva kilometri, 
oamenii nu pot supraviețui.

Utilajele de foraj, în schimb, pot fi văzute 
ca niște prelungiri artificiale ale corpului 
uman, care îi permit să atingă adâncimi pe 
care altfel nu le-ar atinge niciodată. 

Forajele au ca scop extragerea de mostre, 
exploatarea de materii prime și obținerea 
de date de la adâncimi la care oamenii nu 
pot ajunge ei înșiși. 

Dar la ce adâncime au putut coborî 
oamenii, până în prezent?

Au coborât, de pildă, până la 2 080 m, în 
peșterea Voronia, cea mai adâncă peșteră 
cunoscută până acum, aflată în Munții 
Caucaz, pe teritoriul Georgiei.

cât de adânc au cObOrât Oamenii?

6 Georgia, hartă fizicăadâncime

galerii

expediție

Peștera Voronia
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Jules Verne 
 (1828-1905)

4 O călătorie 
spre centrul 

Pământului, 
Ediția Hetzel 

(1864)

5 Ilustrație de Édouard Riou, O călătorie spre 
centrul Pământului, Ediția Hetzel (1864) 

O călătorie spre centrul Pământului a apărut în 
1864 și a fost reeditată într-o formă mai amplă, 
cu două capitole suplimentare, în 1867. 

Romanul îmbină fapte științifice cu elemente 
fantas tice născocite de imaginația năvalnică 

a scriitorului și ne fascinează și azi, deși știm că în 
adâncul Pământului multe lucruri sunt altfel decât 
ne povestește Jules Verne. 

Profesorul Lidenbrock, un om de știință erudit 
și poliglot, reușește să descifreze un manuscris 
misterios care vorbește despre o cale de a ajunge 
până în centrul Pământului. 

Prins de dorința de a întreprinde această călătorie 
extraor dinară, savantul pornește, cu doi tovarăși, în 
explorarea interiorului scoarței terestre, intrând prin 
craterul unui vulcan. 

În cavernele subpămân tene, explo ratorii desco  peră 
o întreagă lume de viețuitoare uriașe, dispărute de 
la suprafața planetei, dar supraviețuind în adâncurile 
ei. Primejdioasa călătorie se încheie brusc și cu totul 
altfel decât își imaginaseră călătorii. 

O călătorie 
spre centrul  
Pământului
În adâncul planetei: furtuni, 
mastodonți și reptile uriașe
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– Chiar el. E un munte înalt de 5 000 de picioare, 
unul dintre cei mai mari de pe insulă, şi care 

va deveni, cu siguranță, cel mai renumit vulcan din 
lumea întreagă, dacă craterul său ajunge în centrul 
Pământului.

– Dar e cu neputință! strigai, înălțând din umeri, 
revoltat la culme de o asemenea presupunere.

– Cu neputință! răspunse profesorul Lidenbrock pe un 
ton aspru. Şi de ce, mă rog?

– Fiindcă craterul vulcanului e astupat, fără îndoială, de 
lavă, de roci incandescente, şi atunci...

– Dar dacă e vorba de un vulcan stins?

– Stins?

– Ei da. În momentul de față, numărul vulcanilor 
activi de pe întreaga suprafață a globului nu trece de 
trei sute, pe când numărul vulcanilor stinşi e cu mult 
mai mare. Or, vulcanul Sneffels este socotit printre 
aceştia din urmă. Mărturiile istorice pe care le avem 
consemnează că a erupt doar o dată, în 1229, şi de 
atunci zgomotele sale subterane s -au potolit încetul 
cu încetul şi nu mai e socotit printre vulcanii activi. (…)

În ziua de 19 iunie am dat peste un teren format numai 
din lavă, care se întindea pe o lungime de aproape o 
milă. Această formație a solului e numită „hraun" prin 
partea locului. Lava era zbârcită la suprafață şi avea 
forma unor cabluri, când lungi, când încolăcite.

Din munții învecinați, care erau de fapt nişte vulcani 
stinşi, se scurgea continuu o masă imensă de materie 
topită. Resturile acestea atestau tocmai cu câtă 
violență se manifestaseră în trecut.

Între timp, ici-colo, se ridicau rotocoale de fum din 
adâncul izvoarelor calde.

Ne grăbeam, aşa că n-am avut timp să cercetăm 
aceste fenomene; în curând am trecut iar prin regiuni 
mlăştinoase, întretăiate de mici lacuri.

De data asta ne îndreptam spre apus; am dat ocol 
marelui Golf Faxa şi am putut vedea cele două culmi 
albe ale Sneffelsului înălțându -se în nori, la mai puțin 
de cinci mile depărtare de locul unde ne aflam. (…)

Sneffelsul are o înălțime de 5 000 de picioare. El încheie, 
prin conul său dublu, un lanț de munți trahitici* care 
se deosebeşte de sistemul muntos al insulei. Din 
punctul de plecare unde ne aflam, cele două vârfuri ale 
muntelui nu se puteau vedea profilându-se pe fondul 
cenuşiu al cerului. Zăream doar o enormă cuşmă de 
zăpadă, ce parcă era trasă pe fruntea uriaşului.

Dar ceea ce sub picioarele noastre ținea loc de treaptă, 
pe ceilalți pereți devenea o stalactită. Lava, poroasă 
pe alocuri, prezenta nişte mici umflături rotunde, 
nişte cristale de cuarț opac, împodobite cu picături 
transparente de sticlă, care, suspendate pe boltă 
ca nişte candelabre, păreau că se aprind la trecerea 
noastră, de parcă zânele abisului îşi luminaseră palatul 
pentru a-i primi pe oaspeții de pe pământ.

Urmând indicațiile din manuscrisul descifrat, pro
fe sorul Lidenbrock, Axel și Hans se pregătesc să 
pornească spre centrul Pământului, prin craterul unui 
vulcan. Vulcanul descris, numit în carte Sneffels, poate 
fi identificat ca fiind Snæfellsjökull, un vulcan stins 
aflat în Islanda.

extras din Jules Verne, O călătorie spre centrul 
Pământului, Editura Ion Creangă, 1977

* trahitic – format din trahit, un tip de rocă vulcanică

APLICAȚII 

1. Aventurierii coboară în interiorul Pământului până 
la o adâncime de 80 mile terestre. Cunoscând că o 
milă terestră are 1,6 km, iar cea mai uzuală exprimare 
a distanței se face în kilometri, precizați adâncimea în 
kilometri la care au ajuns aventurierii. (COMPETENȚE C1., 
C1.1, C1.2)  

2. Cum poate fi folosit vulcanismul de către cei din 
Islanda?  (COMPETENȚE C2.1)

3. Dacă ar fi să realizați o călătorie spre interiorul Pămân
tului, ce probleme credeți că ați întâmpina? Ce soluții puteți 
găsi pentru aceste probleme?  (COMPETENȚE C2.2)



1. Aventurierii coboară în interiorul Pământului până 
la o adâncime de 80 mile terestre. Cunoscând că o 
milă terestră are 1,6 km, iar cea mai uzuală exprimare 
a distanței se face în kilometri, precizați adâncimea în 
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2. Cum poate fi folosit vulcanismul de către cei din Islanda?  (COMPETENȚE C2.1)

Aplicații – O călătorie spre  
centrul Pământului

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
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3. Dacă ar fi să realizați o călătorie spre interiorul Pămân tului, ce probleme credeți că ați întâmpina? Ce soluții 
puteți găsi pentru aceste probleme?  (COMPETENȚE C2.2)



Nume și prenume elev:   

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
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Britanicul Phileas Fogg, obsedat de punc tu alitate 
și precizie, pornește, împreună cu valetul său 

francez Passepartout, într-o călătorie în jurul lumii. 
De ce? Deoarece a pariat cu colegii săi de club că 
va izbuti să facă înconjurul lumii în numai 80 de zile. 
Miza pariului este o sumă de bani uriașă – 20 000 de 
lire sterline (echivalentul a peste 2 milioane de lire în 
zilele noastre). 

80 de zile părea totuși foarte puțin pentru a 
înconjura Pământul, căci vorbim despre o vreme în 
care nu existau avioane și automobile. Mijloacele 
de transport moderne pe atunci erau vapoarele 
cu aburi și trenurile, dar nici acestea nu erau foarte 

rapide, iar căi ferate existau, de fapt, în puține locuri 
din lume. Cu toate acestea, Phileas Fogg pornește în 
aventură și încearcă să câștige pariul planificându-și 
călătoria, etapă cu etapă, în cele mai mici amănunte. 
Dar, desigur, planurile sale nu se potrivesc mereu cu 
situația de la fața locului. 

Confruntat cu fel de fel de obstacole – de la 
inexistența căii ferate și ruperea unui pod suspendat 
până la atacul unui trib de amerindieni și blocarea 
drumului de către o cireadă uriașă de bizoni –, Phileas 
este, pe deasupra, urmărit de un detectiv care îl crede 
spărgător de bănci și caută să-l aresteze. Călătorii sunt 
nevoiți să inoveze și să improvizeze mereu, uneori 
recurgând la mijloace de transport neconven ționale  
–  un elefant, o ciudată „sanie cu vele” – și ajustând din 
mers itinerariul călătoriei.

Ajuns, în cele din urmă, înapoi la Londra, convins că 
a pierdut pariul, Phileas Fogg descoperă în calculele 
sale o eroare care dă totul peste cap... 

Se mai întâmplă și așa: o socoteală greșită dă rezultate 
norocoase. De la această premisă inci tantă pornește 
ideea romanului Ocolul Pământului în 80 de zile (1872), 
una dintre cărțile cele mai captivante și mai amuzante 
ieșite din imaginația lui Jules Verne. 

Greșeala care 
îndreaptă totul

Jules Verne 
 (1828-1905)

CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

6Hartă în limba spaniolă 
cu reproducerea traseului 

expediției. Traduceți legenda 
în limba hărții în limba 

română și aflați mijloacele 
de transport cu care  

sau deplasat eroii.



© TERRA MAGAZIN© TERRA MAGAZIN



© TERRA MAGAZIN

CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

A    doua zi, 22 octombrie, la un moment dat,  
 sir Francis Cromarty întrebându-l ce oră este, 

Passepartout își cercetă ceasornicul și răspunse că este 
ora trei dimineața. Într-adevăr, acest faimos ceasornic, 
care rămânea potrivit după meridianul Greenwich, 
aflat la aproape șaptezeci și șapte grade mai la vest, 
era firesc să fie în urmă, și chiar era, cu patru ore. 

Sir Francis rectifică deci ora spusă de Passepartout, 
făcându-i aceeași observație pe care i-o mai făcuse 
și Fix. El încercă să-l lămurească precum că trebuia 
să-și potrivească ceasul după fiecare nou meridian   și 
că, deoarece mergeau necontenit spre est, adică în 
întâmpinarea soarelui, zilele se scurtau cu câte patru 
minute la fiecare grad străbătut. Zadarnic! Fie că 
flăcăul nostru înțelegea observația generalului, fie că 
nu o înțelegea, el se încăpățâna să nu-și potrivească 
ceasul, care rămânea în urmă. (...) 

Femeia era tânără şi albă ca o europeană. Capul ei, 
gâtul, umerii, urechile, brațele, mâinile, degetele 
picioa relor erau peste măsură încărcate de giuvaieruri, 
coliere, brățări, agrafe şi inele. O tunică țesută cu fir de 
aur, cu un văl subțire pe deasupra, îi contura linia taliei. 

În spatele acestei tinere femei, într-un izbitor contrast,  
gărzi, cu paloşe tără teacă atârnate de centură şi cu pis-
toalele încrustate, purtau într-un palanchin leşul unui om. 

Era trupul unui bătrân, îmbrăcat în bogate veşminte 
de rajah, având, ca şi în viață, turbanul brodat cu perle, 
haina dintr-o țesătură de mătase împodobită cu aur, 
cingătoarea de caşmir bătut cu diamante  – şi mărețele 
lui arme de prinț indian. 

Veneau apoi, încheind cortegiul, muzicanții şi o 
coadă de fanatici, ale căror strigăte acopereau adesea 
asurzitorul zgomot al instrumentelor. 

Sir Francis Cromarty privea toată această ceremonie 
cu un aer nespus de întristat

 — E un sutty ! zise, întorcîndu-se către călăuză.

 — Ce-i aceia un sutty?

 — E un sacrificiu omenesc, însă un sacrificiu voluntar, 
domnule Fogg, răspunse generalul. Femeia pe care ați 
văzut-o va fi arsă pe rug mâine dimineață, la ivirea zorilor. 

 — Ah, ticăloșii ! strigă Passepartout, neputându-și 
frâna indignarea. 

În fragmentele de mai jos, este explicat fenomenul 
schimbării orei în funcție de fusul orar și este relatată o 
etapă din călătoria lui Phileas Fogg prin India, unde se 
confruntă cu o tradiție locală plină de cruzime.

Ocolul Pământului 
în 80 de zile
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 — Cum, continuă Phileas Fogg, fără ca glasul lui să 
arate cea mai mică tulburare, mai există încă în India 
asemenea obiceiuri barbare și englezii n-au putut să 
le distrugă ? 

 — Sacrificiile acestea nu se mai fac în cea mai mare 
parte a Indiei, răspunse sir Francis Cromarty. Însă asupra 
unor ținuturi sălbatice, mai cu seamă în Bundelkund, 
noi nu avem nici o influență. La miazănoapte de Munții 
Vindhias, crimele și jafurile sunt veșnic în floare. 

 — Nenorocita, arsă de vie ! murmură Passepartout. 

 — Ce-ar fi să o salvăm pe această femeie ? îl întrebă 
pe sir Francis Cromarty.

 — S-o salvăm, domnule Fogg !

Phileas Fogg cu ai săi se amestecară în ultimele rânduri 
ale mulțimii şi o urmară. 

După două minute sosiră pe malul râului, unde se opriră 
la mai puțin de cincizeci de paşi de rugul pe care era 
întins leşul rajahului. În semiîntuneric văzură victima, ca 
şi neînsuflețită, întinsă lângă trupul soțului său. 

Pe urmă o torță se apropie de rug şi lemnul, îmbibat 
de ulei, se aprinse cât ai clipi din ochi. 

În clipa aceea, Phileas Fogg, într-o pornire de nebunie 
generoasă, se repezi spre rug, dar sir Francis Cromarty 
şi călăuza îl opriră. El izbutise să-i împingă în lături, 
când scena se schimbă deodată. Un strigăt de 
groază se ridică din mulțimea care căzu la pământ, 
înspăimântată. 

Bătrânul rajah nu era mort, căci îl văzură ridicându-se 
deodată ca o fantomă, luând-o pe tânăra femeie în 
brațe şi coborând de pe rug în mijlocul valurilor de 
fum, care îl făceau să semene cu o vedenie. 

Fachirii, gărzile, preoții, cuprinşi de o groază neaştep-
tată, încremeniseră, cu fața la pământ, neîndrăznind să 
ridice ochii şi să privească această minune. 

Victima neînsuflețită era dusă de două brațe vigur-
oase, care parcă nu-i simțeau greutatea. Mr. Fogg şi sir 
Francis Cromarty rămăseseră în picioare. (...)

Cel reînviat, ajuns la locul unde se aflau Mr. Fogg şi  
sir Francis Cromarty, le spuse scurt:

— S-o ştergem...

extras din Jules Verne, Ocolul Pământului în 80 de zile, 
Editura Ion Creangă, București, 1971

APLICAȚII 

1. Documenteazăte pe Internet despre practica sutty
(numită și sati sau sutee). În ce constă? Mai există în ziua de 
azi? (COMPETENȚE C.1.1)

2. Realizează o prezentare PowerPoint denumită India
britanică vs India de azi. (COMPETENȚE C1.2)

3. Enumeră mijloacele de transport cu care Phileas Fogg
a realizat ocolul Pământului. Tradule denumirile în limba
franceză. (COMPETENȚE C1.1 1.2)

4. Realizează un blog personal al unui personaj din acest
text. Obiectivul este de a intra in pielea personajului și a
povesti întâmplările din punctul său de vedere, cu trăirile și
sentimentele sale. (COMPETENȚE C 2.1)

5. Ce este meridianul Greenwich? Cum este influențată
ora pe glob? Prin ce oraș din Europa trece meridianul
Greenwich? Aminteșteți informațiile din clasa a Va despre 
formarea orelor pe Glob. De ce credeți că Phileas Fogg a
crezut inițial că a pierdut pariul? De ce a ajuns la Londra cu 
o zi mai devreme? (COMPETENȚE C2.2)

6. Ce se întâmpla dacă nu ar fi salvato pe prințesa 
Aouda? De ce a fost salvată?  (COMPETENȚE C2.2)



1. Documentează-te pe Internet despre practica sutty
(numită și sati sau sutee). În ce constă? Mai există în
ziua de azi? (COMPETENȚE C.1.1)

Aplicații – Ocolul Pământului în 80 de zile
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2. Realizează un minieseu denumit „India britanică versus India de azi”. (COMPETENȚE C1.2)

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
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3. Enumeră mijloacele de transport cu care Phileas
Fogg a realizat ocolul Pământului. Tradu-le denumirile
în limba franceză. (COMPETENȚE C1.1 1.2)
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4. Realizează un jurnal personal al unui personaj din acest text. Obiectivul este de a intra in pielea personajului și 
a povesti întâmplările din punctul său de vedere, cu trăirile și sentimentele sale. (COMPETENȚE C 2.1)



5. Ce este meridianul Greenwich? Cum este influențată ora pe glob? Prin ce oraș din Europa trece
meridianul Greenwich? Amintește-ți informațiile din clasa a V-a despre formarea orelor pe Glob. De ce 
credeți că Phileas Fogg a crezut inițial că a pierdut pariul? De ce a ajuns la Londra cu o zi mai devreme? 
(COMPETENȚE C2.2)
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Meridianul  
Greenwich

Paralelă 
(30

₀
 N)

Monument dedicat Meridianul zero, 
Greenwich, Marea Britanie
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6. Ce se întâmpla dacă nu ar fi salvat-o pe prințesa Aouda? De ce a fost salvată?  (COMPETENȚE C2.2)
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Apărut în volum în 1868, Copiii căpitanului Grant 
este un adevărat model de roman de aventuri 
destinat copiilor și adolescenților. 

Nu lipsesc din el nici întâmplările dramatice,  
nici eroii foarte tineri, în care cititorii se pot 

regăsi, nici personajele pitorești și nici momentele 
amuzante, care înviorează atmosfera. Dar, în același 
timp, este o adevărată mină de informații pasio-
nante. Jules Verne folosește acțiunea romanului 
ca pretext pentru a-i instrui în domenii variate – 
geografie, istorie, științe naturale, etnografie, 
navigație etc. – pe cititorii interesați de călătorii, de 
știință, de cunoașterea lumii. Mulți copii au învățat 
despre fauna exotică a Americii de Sud și a Aus traliei 
citind această carte.

4 Copiii 
căpitanului 

Grant, ediția 
Hetzel (1868)

Știință  
și exotism Jules Verne 

 (1828-1905)

cOpiii căpitanului Grant (1996)
Ecranizare după romanul Copiii căpitanului Grant, 
de Jules Verne, în regia lui Donovan Scott, din 
distribuție au făcut parte actorii Chris Browning 
(John), Igor Dmitriev (căpitanul Grant) ș.a. 



Drumul căutătorilor va trece prin America de Sud, 
prin oceanele Atlantic și Indian, prin Australia și 
Noua Zeelandă. 

Capturați de băștinași, trădați de un om din echipaj 
și părăsiți pe țărmul Australiei, ei izbutesc totuși 
să supraviețuiască și să evadeze, iar pe drumul de 
întoarcere lucrurile iau o întorsătură neașteptată.

© TERRA MAGAZIN

Romanul începe incitant, prin descoperirea, în 
stomacul unui rechin, a unei sticle ce conține un 
document redactat în trei limbi – o scrisoare prin 
care căpitanul Grant și supraviețuitorii vasului 
Britannia cereau ajutor. Pe documentul în mare 
parte șters, cea mai importantă informație lizibilă 
este latitudinea locului unde a naufragiat Britannia: 
37011’. Longitudinea, însă, nu mai poate fi citită.

Cei care au recuperat documentul, lordul Glenarvan 
și soția sa, decid să pornească în căutarea căpita-
nului Grant, mergând în jurul Pământului, de-a 
lungul liniei de 37011’. Li se alătură un om de 
știință, zăpăcitul geograf Paganel, precum și copiii 
căpitanului Grant – o fată de 16 ani și un băiat de 
12 –, care doresc să ia parte la expediția pentru 
regăsirea tatălui lor.

5Ilustrație la ediția Hetzel (1868) 

5 Ilustrație la ediția Hetzel (1868) 
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Copiii căpitanului 
Grant

Paganel povestea istoria Americii și, ca să ajungă la 
marii navigatori pe urmele cărora mergea acum 

iahtul, le vorbi despre Cristofor Columb; termină 
lecția, spunând că celebrul genovez murise fără să 
fi știut că a descoperit o lume nouă. Tot auditoriul 
protestă. Paganel menținu afirmația. (…)

*   *   *

La nouă mii de picioare, la granița zăpezilor veșnice, 
mai trăiau în turme rumegătoare de o neasemuită 
frumusețe, ca de pildă animalul numit alpaca, a 
cărui lână era lungă și mătăsoasă, și apoi o speță de 
căprioară fără coarne, zveltă și mândră, cu lâna fină, 
pe care naturaliștii o numesc vigonie. Dar nici nu te 
puteai gândi să te apropii de ea; abia dacă o puteai 
zări; fugea, s-ar putea spune chiar că zbura, alunecând 
fără zgomot pe covoarele albe, strălucitoare. 

Acum, înfățișarea ținuturilor se schimbase complet. 
Blocuri mari de gheață strălucitoare, cu o nuanță 
albăstrie, în unele râpe, se înălțau în toate părțile, 
reflectând primele raze ale zilei. Urcușul deveni foarte 
primejdios. Nu mai înaintau fără a cerceta cu atenție 
crăpăturile. Wilson luă conducerea șirului, încercând 
cu piciorul soliditatea ghețarilor. Tovarășii săi pășeau 
chiar pe urmele pașilor lui, evitând să vorbească tare, 
fiindcă cel mai slab sunet, punând în mișcare straturile 
de aer, putea provoca rostogolirea maselor de zăpadă 
ce atârnau la șapte-opt sute de picioare deasupra lor. 

Ajunseră în zona arbuștilor, care, peste vreo cinci sute de 
metri, făcură loc ierburilor și cactușilor. La unsprezece 
mii de picioare, chiar și aceste plante părăsiră 
pământul arid și orice urmă de vegetație dispăru. 
Călătorii nu se opriră decât o singură dată, la ora opt, 
pentru a-și reface puterile printr-o masă sărăcăcioasă 
și apoi, cu un curaj supraomenesc, reluară urcușul, 
înfruntând primejdii din ce în ce mai mari. Trebuiră să 
treacă peste creste ascuțite și pe lângă niște prăpăstii 

Fragmentele următoare descriu călătoria celor 
plecați în căutare prin America de Sud – în pampas și  
Munții Anzi.
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pe care nici nu îndrăzneau să le privească. În multe 
locuri, cruci de lemn însemnau drumul și în același 
timp locul unde se întâmplaseră repetate catastrofe. 
Către ora două apăru un platou uriaș, fără urmă de 
vegetație, un fel de pustiu ce se întindea între două 
vârfuri golașe. Aerul era uscat și cerul de un albastru-
viu; la înălțimea aceasta nu cad ploi; vaporii de apă nu 
se prefac decât în zăpadă sau grindină. Ici-colo, câteva 
vârfuri de porfir sau de bazalt găureau giulgiul alb, ca 
oasele unui schelet și, câteodată, bucăți de cuarț sau 
de gnais, despărțite de stâncă sub acțiunea aerului, se 
surpau cu un zgomot înăbușit, pe care aerul rar îl făcea 
aproape imperceptibil. (…)

Pampasul argentinian se întinde de la 340 până la 
400 latitudine australă. Cuvântul „pampas", de origine 
araucaniană, înseamnă „câmpie cu ierburi„ și se dă pe 
bună dreptate acestei regiuni. Mimozele arborescente 
din partea sa apuseană, ierburile din partea răsă ri teană 
îi dau o înfățișare deosebită. Vegetația are rădăcinile 
înfipte într-un strat de pământ care acoperă solul 
argilo-nisipos, roșiatic sau galben. Geologul ar descoperi 

bogății abundente, dacă ar cerceta aceste pământuri, 
rămase din epoca terțiară. Aici zac nenumărate oseminte 
antediluviene, pe care indienii le atribuie unor specii 
de animale mari, acoperite cu solzi, acum dispărute, 
al căror strănepot este astăzi un animal mic, fără dinți, 
numit „tatu". Sub pulberea vegetală e îngropată astfel 
istoria primitivă a acestor ținuturi.

Pampasul american este o formă de relief asemănătoare 
savanelor din preajma Marilor Lacuri sau stepelor din 
Siberia. Clima e mult mai variabilă decât în provincia 
Buenos Aires, fiindcă are o așezare mai continentală 
decât acesta. Căci, după explicația dată de Paganel, 
căldura înmagazinată de ocean în timpul verii este 
redată de acesta uscatului, treptat, în timpul iernii. 
Așa se explică pentru ce insulele au o temperatură 
mai uniformă și mai blândă decât interiorul conti-
nentelor. Clima pampasurilor occidentale nu este 
la fel de uniformă ca cea de pe coastele favorizate 
de vecinătatea Atlanticului. Ea e supusă exceselor 
bruște, schimbărilor repezi, care provoacă necontenit 
salturi de la un grad la altul în coloana de mercur a 
termometrelor. Toamna, adică în lunile aprilie și mai, 
ploile sunt dese și torențiale.

extras din Jules Verne, Copiii căpitanului Grant, 
Editura Ion Creangă, București, 1972

APLICAȚII 

1. Numește un avantaj al faptului că un geograf (Paganel) 
face parte din expediție. (COMPETENȚE C1. și C1.1)

2. Aminteșteți ce sunt pusta și stepa. Unde sunt localizate? 
Comparăle cu pampasul. (COMPETENȚE C1.2)

3. Caută pe internet informații despre salpetrul de Chile 
și scrie un scurt text despre importanța acestui produs.
(COMPETENȚE C1 și C1.1). Dacă ai fi un investitor, ai 
dori ca în portofoliul tău de afaceri să deții o mină unde 
să se exploteze această resursă? Argumentează de ce. 
(COMPETENȚE C 2.1)

4. Citește textul de mai sus (COMPETENȚE C.1.1) și identifică 
problemele pe care le întâmpină grupul exploratorilor. Care 
ar fi soluțiile pe care leai adopta tu, dacă expediția sar 
desfășura în prezent? (COMPETENȚE C2.2)

3Grup de vicunia, Peru



1. Numește un avantaj al faptului că un geograf (Paganel) 
face parte din expediție. (COMPETENȚE C1. și C1.1)

Aplicații – Copiii căpitanului Grant
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2. Amintește-ți ce sunt pusta și stepa. Unde sunt localizate? Compară-le cu pampasul. (COMPETENȚE C1.2)
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3. Caută pe internet informații despre salpetrul de Chile și scrie un scurt text despre importanța acestui produs. 
(COMPETENȚE C1 și C1.1). Dacă ai fi un investitor, ai dori ca în portofoliul tău de afaceri să deții o mină unde să 
se exploteze această resursă? Argumentează de ce. (COMPETENȚE C 2.1)
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4. Citește textul propus (COMPETENȚE C.1.1) și identifică problemele pe care le întâmpină grupul exploratorilor. 
Care ar fi soluțiile pe care le-ai adopta tu, dacă expediția s-ar desfășura în prezent? (COMPETENȚE C2.2)
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Publicată în volum în 1875, la editura Hetzel, 
care a publicat toate cărțile din seria Călătorii 
extraordinare, Insula misterioasă este legată, prin 
unele elemente narative, de alte două romane 
celebre ale lui Jules Verne: 20 000 de leghe sub 
mări și Copiii căpitanului Grant.

Romanul explorează o temă care apare repetat 
în cărțile lui Jules Verne: cea a naufragiului pe 

o insulă pustie, unde eroii sunt nevoiți să lupte 
cu adversitățile și să se descurce cu ingeniozitate 
și curaj pentru a rămâne în viață. Fiecare dintre 
ei devine un nou Robinson Crusoe, prototipul 
naufragiatului supraviețuitor. 

4 Insula 
misterioasă, 

ediția Hetzel 
(1875)

5 Jane Daly (Jacqueline Gadsden)  
este pregătită pentru o scenă a filmului

Misterul unei 
insule (doar) 
aparent nelocuite Jules Verne 

 (1828-1905)

insula misteriOasă (1929)

Film mut regizat de Lucien Hubbard, cu secvențe 
vorbite inserate la începutul și pe durata filmului, 
efecte sonore și muzică sincronizată, pornește de la 
autobiografia prezentată de căpitanul Nemo în romanul 
Insula misterioasă (1875). 
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Cei cinci naufragiați din Insula misterioasă, plecați  
din Statele Unite ale Americii în toiul Războiului de 
Secesiune, la bordul unui aerostat, sunt prinși de 
furtună și se prăbușesc, cu aerostatul avariat, pe o 
insulă pustie din mările australe. Deși păreau sortiți 
pieirii, ei izbutesc, punând în comun abilitățile lor 
practice și cunoștințele de geografie, de inginerie, 
de astronomie, chimie și științe naturale, să creeze 
pe acest petic de uscat o adevărată colonie prosperă, 
deși alcătuită doar dintr-o mână de oameni. 

Cultivă plante, domesticesc animale, fabrică sticlă 
și ceramică, săpun și explozibili, stofe și oțel, obțin 
chiar electricitate și măsoară, fără instrumente 
speciale, coordonatele geografice ale insulei. La un 
moment dat, în clipele foarte grele ale existenței lor, 
încep să capete câte un ajutor nesperat – semn că 
insula pe care o credeau pustie este totuși locuită de 
un personaj misterios, care îi ocrotește din umbră. 
Cine este, oare, acest enigmatic protector?



4.
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Insula 
misterioasă

Capitolul 1. URAGANUL DIN 1865. STRIGĂTE ÎN 
VĂZDUH. UN BALON PRINS ÎNTR-UN VÂRTEJ. 

ÎNVELIȘUL SFÂȘIAT. ÎN ZARE. DOAR MAREA. CINCI 
PASAGERI. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN NACELĂ. UN ȚĂRM LA 
ORIZONT. DEZNODĂMÂNTUL DRAMEI (…)

La ora două aerostatul era la numai patru sute de 
picioare deasupra valurilor.

În acel moment răsună o voce bărbătească  – vocea 
unui om îndrăzneț care nu cunoaște teama. Voci nu 
mai puțin energice îi răspunseră.

 — Ați aruncat totul?

 — Nu! Mai sunt încă zece mii franci de aur! 

Un sac greu căzu imediat in mare. 

 — Balonul se ridică ?

 — Puțin. Dar în curând o să cadă din nou! 

 — Ce mai rămâne de aruncat? 

 — Nimic!

 — Ba da!... Nacela!

 — Să ne agățăm de plasă, și în mare cu nacela!

*   *   *

— Ei  bine, băiatule, tocmai am construit două 
triunghiuri dreptunghice asemenea; primul, cel mai 
mic, are ca laturi prăjina perpendiculară și distanța 
care desparte țărușul de partea de jos a prăjinei, iar 
raza mea vizuală ca ipotenuză; al doilea are ca laturi 

zidul perpendicular, a cărui înălțime trebuie măsurată, 
și distanța care desparte țărușul de baza zidului, raza 
mea vizuală formând și la aceasta ipotenuza, ea fiind 
prelungirea aceleia din primul triunghi. 

 — Ah, domnule Cyrus, am înțeles! strigă Harbert. Așa 
cum distanța de la țăruș la prăjină este proporțională 
cu distanța de la țăruș la baza zidului, la fel înălțimea 
prăjinei este proporțională cu înălțimea zidului. (…)

În fragmentele de mai jos, sunt înfățișate clipele 
dramatice care preced căderea balonului și momente 
din activitatea de explorare a insulei pe care au aterizat 
naufragiații.



4.
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*   *   *

Încercarea Iui Cyrus Smith trebuia să izbutească. El 
și Harbert, urcând pe pereții dinăuntru, văzură cum,  
încetul cu încetul, craterul se lărgește deasupra 
capului lor. Raza acestei păți circulare a cerului, înca-
drată de marginile conului, se lărgea în mod vădit. La 
fiecare pas pe care îl făceau Cyrus Smith și Harbert, 
noi stele intrau în câmpul lor vizual. Se vedeau 
strălucind superbele constelații ale cerului austral. La 
zenit scli peau cu o lucire pură splendidele Antaree 
din constelația Scor pionului și, nu departe, Beta din 
constelația Centaurului, considerată a fi steaua cea 
mai apropiată de globul terestru. Apoi, pe măsură 
ce craterul se lărgea, apărură steaua Fomalhaut din 
constelația Peștilor, Triunghiul Austral și, în sfârșit, 
aproape la polul antarctic al lumii, strălucitoarea  
Cruce a Sudului, care înlocuiește Steaua Polară a 
emisferei boreale. (…)
Urcușul continua. Pe unele pante se observau  
deseori urme de lavă, brăzdate foarte neregulat. Mici 

solfatare* tăiau drumul urmat de alpiniști, de aceea 
erau nevoiți le ocolească.
În câteva puncte sulful se depusese sub formă de 
cristale solidificate în mijlocul materiilor care preced 
în general scurgerea lavei, granule silicioase cu forme 
neregulate, puternic calcinate, și o cenușă albicioasă 
alcătuită dintr-o infinitate de cristale mici de feldspat.
În apropierea primului platou format din trunchiul 
retezat al conului inferior, urcușul deveni mai greu. 
În jurul orei patru trecură de ultimii copaci. Ici-colo 
mai rămăseseră doar câțiva pini strâmbi și sfrijiți,  care 
trebuiau să treacă prin aspre încercări pentru a rezista, 
la o asemenea înălțime, vijeliilor din larg. Din fericire 
pentru inginer și tovarășii săi, timpul era frumos, 
atmosfera liniștită, căci un vânt puternic, la o înălțime 
de trei mii de picioare, le-ar fi îngreunat înaintarea. Prin 
transparența aerului se zărea limpezimea cerului la 
zenit. O liniște desăvârșită domnea in jurul lor. Nu mai 
vedeau soarele…

extras din Jules Verne, Insula misterioasă,  
Editura Ion Creangă, București, 1979 

APLICAȚII 

3Crucea Sudului,  fotografie făcută în Noua Zeelandă

1. Observă titlul capitolului 1. Care este câmpul lexical 
predominant? Care sunt cuvintelecheie care exprimă un 
pericol? Care este rolul acestui titlu? (COMPETENȚE C1.1)
2. Ce este o nacelă? De ce crezi că pasagerii aruncă 
nacela? Naufragiul pare inevitabil? La ce riscuri se supun 
personajele? (COMPETENȚE  C1.2 și C2.2)
3. Imagineazăți că ești un scriitor și că ai supraviețuit 
peri pețiilor călătoriilor cu balonul, ajungând pe insula 
misterioasă. Întors acasă, vei scrie un roman. Investești în 
tipărirea sa mulți bani, deoarece folosești hârtie de calitate 
și coperți cartonate color. Ești conștient că un titlu bine 
ales poate vinde romanul cât mai bine. Ce titlu propui?   
(COMPETENȚE C2.2)
4. În fragmentul privind măsurarea distanțelor, ce teoremă 
matematică recunoști? În ce scop se folosește Cyrus Smith 
de această teoremă? Ce teoremă enunță Harbert, în 
răspunsul său? (COMPETENȚE C1.1 și C1.2)
În grupuri mici, alegeți o teoremă matematică sau un 
pricipiu fizic și chimic care este utilizat în cotidian. Prezentați 
principiul, scopul și utilizarea lui.  (COMPETENȚE C1.2)
5. Ce este zenitul? (COMPETENȚE C.1.1)
6. Proiect pe echipe. O insulă ideală. În grupuri mici, 
documentațivă despre cartea Utopia, de Thomas More. 
Astfel, vă veți imagina o insulă ideală, veți preciza poziția 
geografică pe hartă, îi veți da și un nume. Cum ar arăta 
viața pe acea insulă? Realizați un pliant de prezentare a 
insulei voastre.  (COMPETENȚE C1.1 C2.1)



1. Observă titlul capitolului 1. Care este câmpul lexical 
predominant? Care sunt cuvintele-cheie care exprimă 
un pericol? Care este rolul acestui titlu? (COMPETENȚE 
C1.1)

Aplicații – Insula misterioasă

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



2. Ce este o nacelă? De ce crezi că pasagerii aruncă nacela? Naufragiul pare inevitabil? La ce riscuri se supun 
personajele? (COMPETENȚE  C1.2 și C2.2)

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



3. Imaginează-ți că ești un scriitor și că ai supraviețuit 
peri pețiilor călătoriilor cu balonul, ajungând pe insula 
misterioasă. Întors acasă, vei scrie un roman. Investești 
în tipărirea sa mulți bani, deoarece folosești hârtie de 
calitate și coperți cartonate color. Ești conștient că un 
titlu bine ales poate vinde romanul cât mai bine. Ce titlu 
propui? (COMPETENȚE C2.2)

4. În fragmentul privind măsurarea distanțelor, ce teoremă matematică recunoști? În ce scop se folosește Cyrus 
Smith de această teoremă? Ce teoremă enunță Harbert, în răspunsul său? (COMPETENȚE C1.1 și C1.2)

În grupuri mici, alegeți o teoremă matematică sau un pricipiu fizic și chimic care este utilizat în cotidian. Prezentați 
principiul, scopul și utilizarea lui. (COMPETENȚE C1.2)

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



5. Ce este zenitul? (COMPETENȚE C.1.1)

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   

6. Proiect pe echipe. O insulă ideală. În grupuri mici, documentați-vă despre cartea Utopia, de Thomas More. 
Astfel, vă veți imagina o insulă ideală, veți preciza poziția geografică pe hartă, îi veți da și un nume. Cum ar arăta 
viața pe acea insulă? Realizați un pliant de prezentare a insulei voastre.  (COMPETENȚE C1.1 C2.1)



Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

ToțI cei care au visat cândva să conducă o corabie, să 
călătorească prin ținuturi îndepărtate și să reprezinte 
forța binelui care învinge răul (câți nu visăm  la asta?) 
se vor regăsi în Căpitan la cincisprezece ani (1878), 
unul dintre cele mai iubite romane de aventuri ale 
tuturor timpurilor.

Ușor de citit, pasionant, cu întâmplări dramatice 
derulându-se în ritm alert, romanul are tot ce-i 

trebuie pentru a-i captiva pe adolescenți. Cu toate 
acestea, nu este un roman „ușurel”, căci se regăsesc în 
el teme serioase, precum  condamnarea sclaviei și a 
comerțului cu sclavi (subiect încă de actualitate la data 
apariției romanului, 1878) și tema „călă toriei inițiatice”, 
în care un erou se maturizează în urma întâmplărilor 
dificile pe care reușește să le depășească.

Dick Sand este un tânăr de 15 ani, elev-marinar pe 
o balenieră. În urma unei vânători de balene care ia 
o întorsătură tragică, tot echipajul navei piere. Dick 
se trezește căpitan al vasului, având drept ajutoare 
doar câțiva oameni fără pregătire de marinari, 
ce fuseseră salvați anterior de pe o altă corabie, 
naufragiată.  

În plus, rămân în grija sa soția proprietarului navei, 
vărul ei (un savant distrat), fiul ei în vârstă de cinci 
ani și dădaca acestuia. 

Dick nu are altceva de făcut decât să încerce să se 
descurce prin propriile sale forțe și cu ajutoarele 
rămase, încercând să ajungă în America.

4 Căpitan la 
cincisprezece 

ani, ediția 
Hetzel (1878)

Aventurile 
căpitanului-copil

Jules Verne 
 (1828-1905)
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Din păcate, la bord se află, fără știrea 
celorlați, și un răufăcător, Negoro, 
bucătarul navei, de fapt un fost traficant 
de sclavi. El defectează busola, astfel 
încât Dick se rătăcește. Debarcă, 
împreună cu pasagerii de pe corabie, pe 
un țărm necunoscut, unde un om care 
se dovedește mai târziu a fi în cârdășie 
cu Negoro încearcă să-i convingă că se 
află în America de Sud. De fapt, după 
cum Dick își dă seama curând, au ajuns 
în Africa, iar acolo cad în mâinile unor 
negustori de sclavi. 

Un șir copleșitor de întâmplări tragice – 
captivitatea în mijlocul unui trib sălbatic, 
vinderea ca sclavi a unora dintre călători, 
moartea altora – pune la încercare 
întreaga tărie a tânărului căpitan al navei. 
Cum va reuși să facă față încercărilor și 
care va fi soarta celor duși în sclavie?



4.
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Căpitan la 
cincisprezece ani

Într-adevăr, la vreo patru mile depărtare, apele 
fierbeau în vârtejuri, semn că un uriaş mamifer marin 

se mişca în mijlocul valurilor roşii. Vânătorii de balene 
nu se puteau înşela în această privință. Dar distanța era 
încă prea mare pentru a se recunoaşte specia căreia 
îi aparținea mamiferul acela. Aceste specii sunt destul 
de deosebite unele de altele. (...)

Căpitanul Hull se străduia să-şi dea seama de specia 
animalului semnalat în larg, ceea ce nu era deloc uşor 
de la o asemenea depărtare. Dar ochiul unui vânător 
de balene nu se putea înşela asupra unor amănunte 
mai uşor de observat de departe.

Într-adevăr, coloana de aburi şi apă, pe care balena 
o arunca prin răsuflători, trebuia să atragă atenția 
căpitanului Hull şi să-i arate precis specia căreia 
aparținea cetaceul acela.

— Nu este o balenă obişnuită! strigă dânsul. Coloana 
de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă şi totodată de 
un volum mai mic. Pe de altă parte, dacă zgomotul 
pe care îl face ar fi asemănător zgomotului unui tun 
îndepărtat, aş putea crede că balena aparține speciei 
«hump-back». Dar zgomotul e cu totul diferit şi, 
ascultând mai atent, înțelegi bine că este de altă natură. 
Tu ce crezi, Dick? întrebă căpitanul Hull, întorcându-se 
spre elevul-marinar.

— Aş crede mai curând, căpitane, răspunse Dick Sand, 
că avem de-a face cu un jubart. (…)

Baleniera, condusă de şeful echipajului, aluneca fără 
zgomot pe suprafața apei, parcă uleioasă, ca şi cum ar 
fi plutit pe un strat de grăsime.

Jubartul nu se mişca deloc şi părea că nu observă 
ambarcațiunea care-i dădea ocol. (…) Şeful echi-
pajului, în picioare la pupa bărcii, manevra în aşa fel 
încât să se apropie de flancul stâng al mamiferului, 
având însă mare grijă să nu treacă prin dreptul cozii 
enorme, a cărei lovitură ar fi fost de ajuns să sfarme 

Fragmentul de mai jos descrie o vânătoare de balene 
așa cum era practicată ea în secolul al XIXlea – 1873.



4.

© TERRA MAGAZIN

ambarcațiunea. La prova, căpitanul Hull, cu picioarele 

puțin depărtate pentru a-şi păstra mai bine echilibrul, 

ținea unealta cu care avea să dea prima lovitură. (…)

«Nemişcarea aceasta este destul de ciudată! se gândea 

căpitanul Huli. Trândava asta nu doarme, şi totuşi... 

Trebuie să fie ceva la mijloc!»

Aşa se gândea şi şeful echipajului, care căuta să vadă 

flancul celălalt al animalului. Dar nu mai era vreme de 

gândit – sosise clipa atacului. Căpitanul Hull prinse 

harponul de mijlocul cozii şi-l legănă de mai multe ori, 

pentru a se asigura că lovitura va fi precisă, ținti coasta 

jubartului, apoi îl aruncă cu toată puterea.

— Înapoi, înapoi! strigă îndată.

Marinarii se opintiră toți în vâsle, îndepărtând 

baleniera, pentru a o pune la adăpost de loviturile 

cozii cetaceului. În clipa aceea, un strigăt al şefului 

de echipaj îi făcu să înțeleagă de ce stătea balena în 

nemişcare de atâta vreme la suprafața mării.

— Un pui de balenă! spuse Howik.

Într-adevăr, după ce fusese lovit de harpon, jubartul se 
rostogolise aproape de tot pe o coastă, descoperind 
astfel un pui de balenă pe care tocmai îl alăpta.

Căpitanul Hull ştia prea bine că această împrejurare 
urma să îngreuieze cu mult prinderea jubartului. 
De bună seamă că mama avea să se apere cu mai 
multă furie, luptându-se atât pentru ea, cât şi pentru 
«micuțul» ei, dacă se poate spune astfel despre un 
animal care măsoară nu mai puțin de douăzeci de 
picioare. 

extras din Jules Verne, Căpitan la cincisprezece ani,  
Editura Ion Creangă, București, 1980

APLICAȚII 

3�Balena cu cocoașă (Megaptera novaeangliae),  
Puerto Lopez, Ecuador.

1. Solicită profesorului de biologie date despre balene. 
Comparațile cu cele pe care leați găsit voi cercetând 
internetul. (COMPETENȚE C.1.1)

2. Identifică acel pasaj din text unde marinarii își  
dau seama că nu vânează o balenă obișnuită. 
(COMPETENȚE C1.2)

3. De ce crezi că sunt vânate balenele? De ce crezi că 
vânarea balenelor a devenit o afacere? Ce soluții ar putea 
fi găsite pentru a stopa vânarea balenelor?  (COMPETENȚE 
C 2.1 și C2.2)

N. red. În realitate, termenii humpback (în engleză humpback 

whale) și jubart (în franceză jubarte) denumesc aceeași specie, 

nu două specii diferite de balene; este vorba despre balena cu 

cocoașă (Megaptera novaeangliae). Ceea ce numește autorul    

finback (în engleză fin whale sau finback whale) este o specie 

diferită, rorcualul comun (Balaenoptera physalus).



1. Solicită profesorului de biologie date despre balene. 
Comparați-le cu cele pe care le-ați găsit voi cercetând 
internetul. (COMPETENȚE C.1.1)

Aplicații – Căpitan la cincisprezece ani

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



2. Identifică acel pasaj din text unde marinarii își dau seama că nu vânează o balenă obișnuită.  
(COMPETENȚE C1.2)

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



3. De ce crezi că sunt vânate balenele? De ce crezi că 
vânarea balenelor a devenit o afacere? Ce soluții ar 
putea fi găsite pentru a stopa vânarea balenelor?  
(COMPETENȚE C 2.1 și C2.2)

Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



Fișe editabile și descărcabile | Curs opțional Călătorii extraordinare – Jules Verne. Aventuri între știință și literatură
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro | TERRA MAGAZIN | ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Nume și prenume elev:   



© TERRA MAGAZIN

CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Naufragiul pe o insulă pustie, unde nefericiții călă-
tori izbutesc, folosindu-și cunoștințele și înfruntând 
cu curaj adversitățile, să supra viețuiască până când 
sunt salvați, este o temă care apare repetat în 
romanele din seria Călătorii extraordinare. 

Insula misterioasă, Doi ani de vacanță și Școala 
Robinsonilor  sunt reprezentative pentru acest gen 

literar, pasionant pentru cei care aspiră la o viață 

aventuroasă în care să iasă învingători prin propriile 

lor forțe.

În Școala Robinsonilor, tânărul Godfrey Morgan, 

deși îndrăgostit de frumoasa Phina, nutrește o altă 

dragoste încă și mai mare: cea pentru călătorii. Băiatul 

de 22 de ani, care duce o viață comodă, chiar trândavă, 

în casa bogatului său unchi din San Francisco, visează 

să călătorească în jurul lumii, să viziteze ținturi înde-

părtate, să trăiască aventuri exotice.

4 Școala 
Robinsonilor, 
ediția Hetzel 

(1882)

„Școala vieții”  
pe o insulă pustie

Jules Verne 
 (1828-1905)

Unchiul acceptă ca tânărul să facă un voiaj de doi 
ani înainte de a se căsători. Godfrey se îmbarcă, 
așadar, pe vasul Dream, însoțit de mentorul și 
profesorul lui de dans, T. Artelett, zis Tartelett. Voiajul 
ia o întorsătură dramatică: vasul se scufundă, iar 
Godfrey și Tartelett sunt aruncați pe țărmul unei 
insule pustii. 

Lucruri care înainte păreau simple devin acum  
foarte dificile. A avea o locuință, hrană asigurată, 
haine potrivite – ceea ce, înainte, nu presupunea 
niciun efort din partea lor – presupune acum un 
efort  zilnic.  

Un adăpost cu totul neobișnuit le devine casă, iar 
cei doi explorează zi de zi insula pentru a-și asigura 
hrana, descoperind noi resurse. Ajung chiar să 
înfrunte câțiva invadatori polinezieni ai insulei și 
salvează din mâinile lor un om care devine apoi 
tovarășul lor în viața de Robinsoni. 
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O trăsătură neobișnuită a romanului este tonul 
său glumeț, alimentat de personajul Tartelett, 
cam ridicol, dar simpatic, de replicile acide ale 
lui Godfrey, de loviturile de teatru din final și de 
referirile parodice la două cărți mult mai celebre: 
Robinson Crusoe, a lui Daniel Defoe, și Un Robinson 
elvețian, scrisă de Johann David Wyss, foarte citită și 
apreciată pe vremea lui Jules Verne. 

Cu toate acestea, Școala Robinsonilor nu e numai 
o relatare amuzantă a peripețiilor unor naufragiați, 
ci are și ea morala ei. Pentru Godfrey, nevoit să 
se bazeze doar pe el însuși pentru a supraviețui, 
viața pe insulă devine o școală aspră, unde tânărul 
visător și trândav învață ce înseamnă curajul, 
responsabilitatea și strădania. 

misterul lui Jules Verne  
pe insula mOnstrului (1981)

Romanul a fost ecranizat în 1981 într-o 
coproducție SUA/Spania regizată de Juan Piquer 

Simón și intitulată Jules Verne's Mystery on Monster 
Island, cu Peter Cushing, Terrence Stamp, Ian Sera 

și David Hatton. În film apar o serie de monștri, 
care nu sunt prezenți în cadrul romanului. 
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Școala 
Robinsonilor

– Insulă de vânzare cu bani peşin, în  afară  de  
cheltuieli, celui care oferă mai mult! repeta 

întruna, fără să-şi dea  timp  nici  să respire, Dean 

Felporg, agentul prețuitor al licitației în care se 

discutau condițiile acestei ciudate vânzări.

– Insulă de vânzare! Insulă de vânzare! repeta cu o 

voce din ce în ce mai puternică crainicul Gingrass care 

se ducea încolo şi încoace în mijlocul unei mulțimi 

vădit foarte agitată. (...)

Oamenii râdeau, dar nu se înghesuiau.

– O insulă! De vânzare o insulă! repeta Gingrass. (...)

– O insulă care, dacă ținem seama de prețul la care 

este  pusă în vânzare, nu ar reveni decât la şase dolari 

acrul, strigă agentul licitației, Dean Felporg.

– Şi care nu va aduce venit nici o jumătate de sfert de 

cent, replică un fermier mătăhălos, bun cunoscător în 

ale agriculturii.

– O insulă care nu măsoară mai puțin de şaizeci şi 

patru de mile de jur împrejur şi cu o suprafață de 

două sute douăzeci şi cinci de mii de acri. (...)

– O insulă în proprietate exclusivă! repetă crainicul. O 
insulă fără un singur animal sălbatic - nici fiare, nici 
reptile!...

– Nici păsări? adăugă un şugubăț.

– Nici insecte? strigă un altul.

– O insulă celui care dă mai mult! reluă din ce în ce 
mai tare Dean Felporg. Haideți, cetățeni! Mai mult 
curaj Ia pungă! Cine doreşte o insulă în bună stare, 
care aproape că nu a fost folosită, o insulă din Pacific, 
acest ocean al oceanelor! Evaluarea ei este la o nimica 
toată! Unsprezece sute de mii de dolari! La unsprezece 
sute de mii de dolari, există un amator? Cine? 
Dumneavoastră, domnule? Sau dumneavoastră, de 
colo... (...)  Am o insulă!... Iată o insulă!... Cine doreşte 
o insulă?

– Să vedem obiectul! spuse cineva cu glas tare, ca şi 
când ar fi fost vorba de un tablou sau de un vas de 
porțelan chinezesc.

Şi toată sala izbucni în râs, dar fără ca prețul Ia care 
fusese evaluată insula să fi fost acoperit măcar cu o 
jumătate de dolar. (...)

Această insulă era insula Spencer, care se află 
situată Ia vest -sud-vest de micul golf San Francisco, 
la aproximativ patruzeci -şasezeci mile de litoralul 

Fragmentul următor redă scena vânzării la licitație a 
unei insule, ceea ce va avea consecințe neașteptate 
pentru eroii cărții. 
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californian, la 32° latitudine nord şi 142°18' longitudine 
la vest de meridianul Greenwich.

Ar fi trebuit să fii imens de bogat, fiindcă tranzacția 
trebuia să fie realizată cu bani peşin, ,,cash", ca să 
folosim expresia americană (...). Şi cu toate acestea, 
Congresul era foarte hotărât să nu o vândă sub acest 
preț. Unsprezece sute de mii de dolari! Nici un cent mai 
puțin, sau insula va continua să rămână proprietatea 
Statelor Unite.

Trebuie deci să presupunem că niciun cumpărător nu 
va fi atât  de nebun să plătească un asemenea preț.

De  altfel, era categoric specificat că eventualul 
cumpărător – în cazul că s-ar fi prezentat vreunul – 
n-avea să fie  regele insulei Spencer, ci preşedinte de 
republică. Nu avea să aibă, în niciun chip, dreptul de 
a avea supuşi, ci numai concetățeni care îl vor numi 
pentru un timp determinat, chiar dacă îl vor realege 
la infinit. (...)·

Pe   scurt, pentru  un motiv sau altul, nu se prezentă 
nimeni. Timpul trecea, crainicul gâfâia încercând 
să pornească licitația, Dean Felporg răguşea fără să 
izbutească să obțină unul din acele semne din cap 
pe care aceşti respectabili agenți se pricep atât de 
bine să le descopere, şi prețul nici măcar nu era pus 
în discuție. (...)

Continua să plouă cu glume, zeflemelele făceau 
înconjurul sălii. Unii ofereau pe insulă doi dolari, 
cu cheltuieli cu  tot. Alții cereau  ei plată ca să o 
achiziționeze. Şi mereu strigătul crainicului :

 – Insulă de vânzare! Insulă de vânzare!

Şi nimeni s-o cumpere.

extras din Jules Verne, Școala Robinsonilor,  
Editura Ion Creangă, București, 1975

APLICAȚII 

1. De ce insula este de vânzare? (COMPETENȚE 1.1)

2. Dacă ai fi proprietarul unei insule, ai vindeo? 
Argumentează. (COMPETENȚE 2.1)

3. Imagineazăți că ești proprietarul unei insule și iei 
legătura cu o agenție de turism pentru a promova insula 
ta ca destinație turistică. Ce argumente poți să aduci?  
(COMPETENȚE 2.1 )

4. În contextul actual, al încălzirii globale și al topirii 
ghețurilor polare, ce crezi că se va întâmpla cu 
multe insule ale Terrei? Ce soluții crezi că se pot găsi?  
(COMPETENȚE 2.2)



1. De ce insula este de vânzare?  (COMPETENȚE 1.1)

Aplicații – Școala Robinsonilor
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2. Dacă ai fi proprietarul unei insule, ai vinde-o? Argumentează. (COMPETENȚE 2.1)
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3. Imaginează-ți că ești proprietarul unei insule și iei legătura cu o agenție de turism pentru a promova insula ta 
ca destinație turistică. Ce argumente poți să aduci?  (COMPETENȚE 2.1 )



4. În contextul actual, al încălzirii globale și al topirii 
ghețurilor polare, ce crezi că se va întâmpla cu multe 
insule ale Terrei? Ce soluții crezi că se pot găsi?  
(COMPETENȚE 2.2)
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Doi ani de vacanță a apărut în 1888, dar acțiunea 
este plasată în 1860-1862 – doi ani în care eroii-
copii ai cărții trăiesc, departe de școală, dar și 
de familii, cea mai aventuroasă și primejdioasă 
vacanță.

Îmbarcați pe o corabie ancorată la Auckland, 
14 băieți, elevi ai unei școli particulare din Noua 

Zeelandă, așteaptă să pornească într-o croazieră pe 
Oceanul Pacific. În noaptea dinaintea plecării, dintr-o 
cauză necunoscută, vasul se desprinde de chei și 
pornește în derivă pe ocean. După 22 de zile, elevii, 
împreună cu unicul supraviețuitor al echipajului, un 
băiat de 12 ani, naufragiază pe o insulă nelocuită.

Iată-i, așadar – 15 copii singuri pe o insulă pustie.  
Cel mai mic dintre ei are numai opt ani, cel mai mare 
– abia paisprezece. 

În cei doi ani care vor urma, copiii vor fi nevoiți nu 
numai să se descurce singuri, procurându-și hrană 
și adăpost, ci și să facă față neînțelegerilor din 
grup, alimentate de orgoliul unora dintre ei. Dar îi 
așteaptă ceva și mai rău: pe insulă debarcă un grup 
de răufăcători – marinari răzvrătiți care-și uciseseră 
căpitanul și puseseră mâna pe vasul său, cu intenția 
de a-l folosi pentru transportul de sclavi. 

Cum vor face față copiii și adolescenții din grup 
acestei grele încercări?

4 Doi ani de 
vacanță, ediția 

Hetzel (1888)

O vacanță lungă 
și plină de peripeții Jules Verne 

 (1828-1905)
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insula cOmOrilOr (1975)
Doi ani de vacanță este un serial de televiziune 
ZDF franco-germano-român din 1974 în regia 

lui Claude Desailly, Gilles Grangier și Sergiu 
Nicolaescu. Este bazat pe romanul Doi ani de 

vacanță de Jules Verne. Versiunea de film realizată 
în România s-a numit Pirații din Pacific  

și Insula comorilor (1975).
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Doi ani  
de vacanță

Gordon, pe de altă parte, căuta și el să vadă cam 
în ce parte a oceanului au naufragiat. În atlasul 

lui Stieler din biblioteca iahtului erau o serie de hărți 
ale Pacificului. Căutând să deducă ce drum au urmat 
de la plecarea din Auckland înspre litoralul american, 
și-a dat seama că la nord de grupul de insule Pomotu 
nu mai erau trecute pe hartă decât Insula Paștelui și 
insula Juan Fernandez, în care Selkirk — un Robinson 
cu adevărat — și-a petrecut o parte din viață. Înspre 
miazăzi, nici urmă de pământ până în imensitatea 
nemărginită a Oceanului Antarctic. Dacă te uitai spre 
răsărit, nu întâlneai decât arhipelagurile insulelor Chile 
sau Madre-de-dios, semănate de-a lungul coastelor 

chiliene, și, în jos, cele din strâmtoarea Magellan 
și ale Țării de Foc, unde se frământă și se dezlănțuie 
cumplitele mări ale Capului Horn. 

Așadar, de vor fi eșuat pe una din insulele acelea 
nelocuite din vecinătatea pampasului, ar trebui să 
străbată sute de mile ca să ajungă în vreo regiune 
locuită din Chile, La Plata sau Argentina. Și ce ajutor 
să aștepți în mijlocul singurătăților acelora imense, 
unde călătorul e pândit la fiecare pas de tot felul de 
primejdii? 

Jules Verne, Doi ani de vacanță,  
Editura Ion Creangă, București, 1975

Textul de mai jos se referă la una dintre principalele 
preocupări ale grupului de copii naufragiați – aceea 
de a ști unde anume se afla insula pe care ajunseseră 
aduși de furtună.
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APLICAȚII 

1. Caută definiția termenului în limba franceză 
robinsonnade.  (COMPETENȚE 1.1)

2. Caută pe hartă denumirile geografice din text: Țara 
de Foc, Insula Paștelui, Capul Horn, estuarul La Plata 
și scrie câte o frază privind localizarea fiecărei regiuni. 
(COMPETENȚE 1.2)

3. Organizați, pe baza cărții, un joc pe echipe. Divizați 
clasa în 4 grupe, fiecare grupă reprezentând un personaj 
din roman. Pentru a supraviețui pe insula Chairman și 

pentru a ajunge la barca cu ajutorul căreia vor ajunge 
pe continent, elevii vor trebui să răspună la întrebări 
despre viața lui Jules Verne, precum și despre acțiunea 
romanului. Profesorul va crea enigme, rebusuri, ghicitori, 
seturi de întrebări pe baza acestui roman sau referitoare 
la Jules Verne.  (COMPETENȚE  1.2)   

4. Imagineazăți că ești proprietarul unei mari bănci. Ce 
propunere de dispozitiv (de ex., un dispozitiv de localizare 
GPS) ai finanța, prin care vasele naufragiate să fie găsite 
în cel mai scurt timp?  (COMPETENȚE 2.1)

5. Imagineazăți că ești unul dintre personajele naufra
giate pe această insulă. Cu ce probleme crezi că te vei 
confrunta și ce soluții crezi că vei găsi?  (COMPETENȚE 2.2)



1. Caută definiția termenului în limba franceză robinsonnade.  (COMPETENȚE 1.1)

Aplicații – Doi ani de vacanță
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2. Caută pe hartă denumirile geografice din text: Țara de Foc, Insula Paștelui, Capul Horn, estuarul La Plata și scrie 
câte o frază privind localizarea fiecărei regiuni. (COMPETENȚE 1.2)
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3. Organizați, pe baza cărții, un joc pe echipe. Divizați clasa în 4 grupe, fiecare grupă reprezentând un personaj 
din roman. Pentru a supraviețui pe insula Chairman și pentru a ajunge la barca cu ajutorul căreia vor ajunge 
pe continent, elevii vor trebui să răspună la întrebări despre viața lui Jules Verne, precum și despre acțiunea 
romanului. Profesorul va crea enigme, rebusuri, ghicitori, seturi de întrebări pe baza acestui roman sau referitoare 
la Jules Verne.  (COMPETENȚE  1.2)   



4. Imaginează-ți că ești proprietarul unei mari bănci. Ce propunere de dispozitiv (de ex., un dispozitiv de localizare 
GPS) ai finanța, prin care vasele naufragiate să fie găsite în cel mai scurt timp?  (COMPETENȚE 2.1)
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5. Imaginează-ți că ești unul dintre personajele naufra giate pe această insulă. Cu ce probleme crezi că te vei 
confrunta și ce soluții crezi că vei găsi?  (COMPETENȚE 2.2)
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Pilotul de pe Dunăre este o apariție oarecum 
neobișnuită în ansamblul operei lui Jules Verne. 

În primul rând, este o operă postumă; a apărut în 
1908, după moartea autorului (1905). Apoi, cartea a 

fost modificată față de versiunea originală, începând 
chiar cu titlul. Titlul dat inițial de autor, Frumoasa 
Dunăre galbenă (o aluzie la Dunărea albastră, celebrul 
vals al lui Johann Strauss) a fost schimbat în Pilotul de 
pe Dunăre de către Michel Verne, fiul autorului, care a 
mai operat modificări și în textul cărții.

Apoi, cartea e mai puțin „științifică” decât multe altele 
scrise de Jules Verne, dacă lăsăm la o parte aspectul 
geografic al călătoriei de-a lungul Dunării; de fapt, 
este un roman polițist, cu înscenări și identități false, 
lovituri de teatru și acțiuni în forță, totul încheindu-se 
cu rezolvarea cazului și prinderea vinovaților. Se 
adaugă la acestea și o poveste de dragoste, cu răpiri 
și răzbunări din gelozie, și avem astfel un roman de 
acțiune, plin de suspans.

4 Pilotul  
de pe Dunăre,  
ediția Hetzel 

(1908)

De-a lungul Dunării,  
din Germania în România

Povestea începe la Sigmaringen, în 1876. Pescarul 
maghiar Ilia Bruș, câștigător al concursului de 
pescuit organizat de Liga Dunăreană, se angajează 
într-un pariu ciudat: să navigheze de-a lungul celor 
3.000 kilometri ai Dunării, trăind numai din ceea ce 
pescuiește. Deși Ilia Bruș urma să facă singur drumul, 
în ultimul moment se prezintă un călător care-l 
convinge să-i dea voie să-l însoțească.

Dar nici Ilia Bruș, nici misteriosul călător nu sunt ceea 
ce par.
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De-a lungul Dunării,  
din Germania în România

În timpul escalelor lui Bruș au loc, în localitățile de pe 
malurile fluviului, tot felul de infracțiuni. Carol Dragoș, 
șeful poliției dunărene, a fost însărcinat să îi prindă 
pe tâlhari și mai ales pe capul acestora, pe care, însă, 
nu-l cunoaște. Carol Dragoș este, de fapt, călătorul 
misterios, care, ajunge, astfel, să-l suspecteze pe Ilia 
Bruș de fărădelegile comise. 

Dar, după un șir întreg de răpiri, evadări și urmăriri, se 
dovedește că Ilia Bruș nu era ceea ce credea Dragoș, 
dar nici ceea ce păruse la început a fi...

centenar Jules Verne

Timbru din emisiunea filatelică dedicată 
centenarului Jules Verne de Romfilatelia. 

Seria înfățișează ilustrații ale unor 
povestiri a căror acțiune se desfășoară 
total sau parțial pe teritoriul României 

sau al căror adevărat erou este un român.

Pilotul de pe Dunăre 



4.
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CĂLĂTORII EXTRAORDINARE. JULES VERNE: AVENTURI ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI LITERATURĂ

Pilotul 
de pe Dunăre

După ce şi-a anunțat plecarea cu mult zgomot, 
Ilia Bruş nu mai reapăruse. Nimeni nu mai auzise 

vorbindu-se de el. Nu era oare bizar faptul că stătea 
deoparte; şi oare nu se putea crede despre el că voise 
doar să se impună în fața credulilor săi colegi? Dar 
pentru a fi convinşi de atitudinea lui, ei nu mai aveau 
mult de aşteptat: peste treizeci şi şase de ore aveau să 
ştie cu cine au de-a face.

Cei interesați de acest proiect nu aveau decât să se 
ducă cu câteva leghe mai sus de Sigmaringen. Aveau 
să-l întâlnească cu siguranță pe Ilia Bruş dacă acesta 
era omul serios despre care Preşedintele Miclescu 
vorbise cu atâta încredere. O dificultate putea însă să 
mai apară. Era oare determinat cu precizie locul unde 
izvora Dunărea? Oare hărțile indicau locul cu precizie? 
Nu exista oare vreo incertitudine asupra acestui loc 
şi oare cei ce-ar fi încercat să-l găsească pe Ilia Bruş 
într-un loc, nu ar fi descoperit că el se afla într-altul?

Este neîndoios faptul că Dunărea sau Istrul, cum îl 
numeau anticii, izvorăşte în marele ducat al Badenului. 
Geografii afirmă chiar că izvorăşte la şase grade zece 
minute longitudine estică şi patruzeci şi şapte şi opt 
minute latitudine nordică. Dar admițând că această 
determinare este corectă, ea nu este socotită decât 
până la minutul de arc şi nu până la secundă – ceea 
ce poate da loc la o variație destul de importantă; 
or, era vorba ca pescarul să-şi arunce undița chiar în 

Fragmentul de mai jos înfățișează plecarea lui Ilia Bruș 
în călătoria sa dea lungul Dunării, de la izvoarele 
fluviului până la vărsarea lui.



4.
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locul unde prima picătură din apa Dunării începe să 
curgă spre Marea Neagră. După o legendă care a avut 
mult timp valoarea unei date geografice, Dunărea 
ar izvorî în mijlocul unei grădini, și anume cea a 
familiei Fürstenberg. Ea ar avea drept leagăn un bazin 
de marmură de unde mulți turişti vin să-şi umple 
paharul. Oare lumea trebuia să-l aştepte pe Ilia Bruş, 
în dimineața zilei de 10 august, pe marginea acestui 
bazin rotund?

Nu, acesta nu este adevăratul, autenticul izvor al 
marelui fluviu. Se ştie precis acum că el e format din 
unirea celor două râuri, numite Breg şi Brigsah*, care 
curg de la o altitudine de opt sute şaptezeci şi cinci 

de metri prin Pădurea Neagră. Apele lor se amestecă 
în dreptul localității Donauschingen**, câteva leghe 
mai sus de Sigmaringen, contopindu-se sub numele 
de Dunărea.

Dacă unul din aceste râuri merită mai mult decât 
celălalt să fie considerat ca fiind însuşi fluviul, acesta ar 
trebui să fie râul Breg, căci acesta îl întrece pe celălalt 
prin lungime şi izvorăște în Brisgau. Fără îndoială însă, 
curioşii cei mai pricepuți îşi spuseseră că punctul de 
plecare al lui Bruş – dacă acesta pleca, totuşi – ar trebui 
să fie Donauschingen: acolo se duse cea mai mare 
parte dintre ei, mai toți membri ai Ligii Dunărene, 
avându-l în frunte pe Miclescu.

extras din Jules Verne, Pilotul de pe Dunăre,  
Editura Ion Creangă, București, 1985

APLICAȚII 

3Monument în locul de izvorâre a Dunării (în localitatea 
Bregquelle, Germania) – Breg este un curs de apă aflat în landul 
Baden-Württemberg, Germania, care, contopindu-se cu râul 
Brigach în orașul Donaueschingen, dă naștere fluviului Dunărea. 
Izvorul Breg-ului este considerat izvorul Dunării, deoarece Breg 
are o lungime mai mare decât Brigach.

1. Documenteazăte pe internet în privința locul de unde 
izvorăște Dunărea. (COMPETENȚE 1.1)

2. Elaborează o scrisoare de motivație pentru a putea 
deveni însoțitorul lui Ilia Bruș pe Dunăre. (COMPETENȚE 
1.2)

3. Caută informații despre intrarea lui Carol I în România. 
Cu ce personaj din roman îl poți asemăna? (COMPETENȚE 
1.1 și 1.2)

4. Imagineazăți că ești posesorul unui iaht care face curse 
turistice pe Dunăre. Cum poți săți promovezi călătoriile? 
Ce obiective turistice de pe Dunărea inferioară (România) 
vei face cunoscute turiștilor? (COMPETENȚE 2.1

5. Cu ce probleme crezi că se confruntă navigatorii de 
astăzi pe Dunăre? Ce soluții găsesc? (COMPETENȚE 2.2)

* numit azi Brigach

** numită azi Donaueschingen



1. Documentează-te pe internet în privința locul de 
unde izvorăște Dunărea. (COMPETENȚE 1.1)

Aplicații – Pilotul de pe Dunăre
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2. Elaborează o scrisoare de motivație pentru a putea deveni însoțitorul lui Ilia Bruș pe Dunăre. (COMPETENȚE 1.2)



3. Caută informații despre intrarea lui Carol I în România. Cu ce personaj din roman îl poți asemăna?  
(COMPETENȚE 1.1 și 1.2)
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4. Imaginează-ți că ești posesorul unui iaht care face curse turistice pe Dunăre. Cum poți să-ți promovezi călătoriile? 
Ce obiective turistice de pe Dunărea inferioară (România) vei face cunoscute turiștilor? (COMPETENȚE 2.1
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5. Cu ce probleme crezi că se confruntă navigatorii de
astăzi pe Dunăre? Ce soluții găsesc? (COMPETENȚE 2.2)
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