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Colþ Alb este povestea unui animal trei sferturi

lup, un sfert câine, al cãrui drum prin viaþã parcurge mai

multe etape: câine de sanie al unui indian, dupã

despãrþirea dureroasã de mama sa, câine de luptã al uni

om dement ºi în final ajunge în mâinile unui om iubitor,

care îi aratã acestei creaturi sãlbatice, înnebunitã de rãu-

tatea oamenilor, cã existã dragoste ºi bunãtate ºi cã nu

toþi oamenii sunt rãi. Ceea ce atrage ºi fascineazã la

aceastã povestire este percepþia vieþii prin mintea unui

animal. Colþ Alb este mai mult decât povestea unui lup.

Este vorba despre cru zimea umanã, despre sentimente,

despre cum sunt ele percepute de lumea animalã, este

vorba despre încredere, dreptate, instincte, care de multe

ori sunt mai bine stãpânite de cãtre un animal decât de

cãtre om. Este dovada fãrã echivoc a faptului cã ºi ani-

malele au sentimente…
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C onsiderat a fi cel mai bun scriitor ame -
ri can, Jack Lon don, pe numele sãu
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.
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Jack a început târziu ºcoala elementarã, dar era
un autodidact 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 alã-
turi de secretara sa, cu care s-a ºi cãsãtorit. Sin -
gurul 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.

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 populari -
zate ale vremii sale. A fost susþinãtor al socialis-
mului ºi adept al dreptului de vot pentru femei. S-a
numãrat printre primele persoanalitãþi care sus -
þineau produsele comerciale, ca de exemplu sucul
de grepfrut 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.
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Scriitorul

A fost cel mai bine publicat ºi cel mai bine plãtit
scriitor al vremii sale: 51 de cãrþi ºi sute de arti-
cole, mii de scrisori au fost publicate, multe dintre
ele 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 ne -
sfârºitã 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.

Navigatorul

Nimeni nu a iubit marea mai mult de cât Jack
London. Copil fiind, cãlãtorind cu tatãl vitreg în
mici ambarcaþiuni, visa la insule tropicale ºi locuri
îndepãrtate. Mai târziu, închiria uneori bãrci, cu
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banii primiþi de la slujbele temporare. La 15 ani, a
cumpãrat Razzle Dazzle, pentru a scãpa de viaþa
de muncitor fãrã satisfacþii materiale. A devenit
comerciant ilegal de stridii ºi a câºtigat într-o sãp-
tãmânã cât ar fi câºtigat într-un an din munca de
scriitor. Reali zând cã din acest mod de viaþã ar
putea ajunge la închisoare, a renunþat, devenind
angajat al Pazei pescãreºti de coastã californiene.
A navi gat cãtre Japonia, Alaska, Siberia, Marea Britanie,
Coreea, Hawaii, Tahiti, Austra lia, New York, Mexic,
Arkansas, Galveston etc.

Cãutãtorul de aur

În 1897 a ple-
cat din San
Francisco spre
Alaska, înso þit
de cumnatul
sãu, mult mai
în vârstã, cãpi-
tanul She pard,
cu un echi -
pament în care
investise aproxi-
mativ 2.000 de lire
(incluzând, pânã în
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