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Cine a fost
Jack London?

o
onsiderat a fi cel mai bun scriitor american, Jack
Lon don, pe numele de naºtere John Griffith Chaney,
s-a nãscut în San Francisco, pe 12 ianuarie 1876. Se
crede cã este fiul ilegitim al lui William Chaney,
astrolog ºi jurnalist, care a pãrãsit-o pe Flora, mama

scriitorului, înainte ca acesta sã se nascã. Flora s-a cãsãtorit
ulterior cu John London, un ve  te ran de rãzboi.

Jack a început târziu ºcoala elementarã, dar era un autodi-
dact ºi în curând a devenit un cititor avid, reuºind sã re -
cupereze foarte repede. A absolvit liceul din Oakland ºi a fost
admis la Universitatea Berkeley, unde a stat doar ºase luni.

În 1900 s-a cãsãtorit cu Bess Maddern. A fost o cãsãtorie
tipic victorianã, bazatã pe interes, nu pe dragoste. Au avut
împreunã douã fete, iar în 1903 s-au separat, Jack gã sind
dragostea adevãratã alãturi de secretara sa, cu care s-a ºi cã -
sã torit. Singurul lor fiu, Joy, a murit la vârsta de 38 de ani.

A navigat în apele Pacificului, la bordul vasului Snark.

Alãturi de soþia sa a reuºit sã dezvolte în California o
fermã, Beauty Ranch.
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Pânã în anul morþii sale, 1916, la 22 decembrie, a avut
serioase probleme de sãnãtate. Actul de deces stabileºte
cauza morþii: „uremie, urmatã de colicã renalã“.

S-a numãrat printre figurile cele mai popularizate ale
vremii sale. A fost susþinãtor al socialismului ºi adept al
dreptului de vot pentru femei. S-a numãrat printre primele
personalitãþi care susþineau produsele comerciale, ca de
exemplu, sucul de grape-fruit ºi costumele bãrbãteºti.

Pentru cititorii sãi, a fost personificarea multor virtuþi ºi
idealuri. De asemenea, a fost considerat primul scriitor de
succes al clasei muncitoare.

Scriitorul

A fost cel mai bine publicat ºi cel mai bine plãtit scriitor
al vremii sale: 51 de cãrþi ºi sute de articole, mii de scrisori
au fost publicate, multe dintre el chiar postum. Cele mai
notabile cãrþi: The Call of the Wild (Chemarea sãlbãticiei,
în original), The Sleeping Wolf (Lupul adormit), The Iron

Heel (Cãlcâiul de oþel), White Fang (Colþ Alb), The Sea-

Wolf (iniþial Mercy of the Sea), The People of the Abyss,
John Barleycorn, Martin Eden, The Star Rover. Scrierile
sale au fost traduse în multe limbi ºi continuã ºi astãzi sã
fie lecturate de cititori din întreaga lume.

Acest geniu al literaturii americane a portretizat viaþa sa
ºi timpurile, în general, ca pe o luptã nesfârºitã a omului cu
natura. Milioane de cititori au fost inspiraþi de scrierile ºi
aventurile sale. Oricum, viaþa sa a fost mai incitantã uneori
chiar decât ceea ce a scris.



Capitolul 1

ABDCABDC

În sãlbãticie

ABDCABDC

Strãvechi rãtãcitoare dorinþe apar
Sã rupã lanþul obiºnuinþei, 

Trezesc din nou din somnul hibernal   

Strãmoºi ai sãlbaticei fiinþe.

uck nu citea ziarele, altfel ar fi ºtiu cã ne cazul
se zãmislea ºi cã asta nu-l privea doar pe el, ci
pe orice câine voinic, cu muºchi tari ºi cu
blanã lungã ºi cãlduroasã, de la Puget Sound
pânã la San Diego. Pentru cã oa me nii, ex -

plorând prin întunericul arctic, gãsiserã un me tal gal-
ben ºi fiindcã vapoarele ºi companiile de transport pro -
fitau de descoperirea aceea, ducând mii de indivizi ce
se repezeau spre þinuturile nordice.

Oamenii aceia voiau câini, iar animalele dorite de ei
erau câini puternici, cu muºchi tari, capabili de mari
eforturi, cu blanã care sã-i protejeze de ger.

Buck trãia într-o casã mare din Santa Clara Valley,
cea mereu plinã de soare. Locul se numea „Þinutul
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ju decãtorului Miller“. Era ceva mai departe de drum,
pe jumãtate ascuns între copaci, printre care se putea
ve dea veranda rãcoroasã, ce înconjura cei patru pereþi.

De casã te puteai apropia pe niºte alei pietruite, ce
ºer puiau printre pajiºtile întinse, sub pâlcurile de plopi
înalþi. Mai în spate, lucrurile aveau chiar dimensiuni
mai impresionante decât cele din faþã. 

Acolo se gãseau marile grajduri, unde o duzinã de
bãrbaþi ºi de bãieþi munceau, casele înºiruite ale celor
ce lucrau la vie, locuinþele rânduite ordonat ale arga -
þilor, via, pãºunile verzi, livezile ºi, pe alocuri, petice de
pãmânt pe care creºteau fructe de pãdure.

Se mai aflau ºi instalaþia de pompare a fântânii ar -
teziene, ºi rezervorul uriaº din ciment, care servea pen-
tru baia de dimineaþã a bãieþilor judecãtorului Miller ºi
ca sã se rãcorescã în dupã-amiezile fierbinþi.

Peste aceastã imensã avere stãpânea Buck. Aici se
nãscuse ºi aici trãise primii patru ani din viaþã.

Adevãrat, existau ºi alþi câini. Trebuia, într-adevãr,
sã fie mai mulþi câini într-un loc atât de întins, dar ei
nu contau. Ei veneau ºi plecau, stãteau în coteþele lor
supraaglomerate sau în obscuritatea casei, ca Toots,
mop sul japonez, sau Ysabel, cãþeluºa mexicanã fãrã
pãr, creaturi ciudate, care rareori îºi scoteau nasul pe
afarã sau puneau piciorul pe pãmânt.

Pe de altã parte, existau fox-terrierii, câþiva, care lã -
trau ameninþãtor la Toots ºi la Ysabel, care-i priveau
prin ferestre, apãraþi de o armatã de servitoare înar-
mate cu mãturi ºi pãmãtufuri.
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