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19 ianuarie 1809 - 7 octombrie 1849

GHARLES DICKENS

7 fUsAtLe 1pLz-:9lsgq lsZg* _*
suRoRrLE enoNrE

cHARLOTTE ENONTE

21 aprilie 1816 - 31 martie 1855

rMILY EROHTE

30 iulie 1818 - 19 decembrie 1848

Rl'tNe gnONfE

17 ianuarie 1820 - 28 mai 1849

HENRY DAVID THOREAU

12 iulie 1817 - 6 mai 1862

wAlfwHrMAN--
31 mai 1819 - 26 martie 1892

LEV TOLSTOI

e qeptgnble 1"429*1 2o-nqLqJlbff 1910

EMILY DICKINSON
'10 decembrie 1830 - 15 mai 1886



LEWIS CARROLL

27 ianuarie 1832 - 14 ianuarie 1898

LOUISA MAYALCOTT

29 noiembrie 1832- 6 martie 1888

MARKTWAIN

30 noiembrie 1835 - 21 aprllie 1910

OSCAR WILDE

16 octombrie 1854 - 30 noiembrie 1900

ARTHUR CONAN DOYLE

22 mai 1859 - 7 iulie '1930

W. B.YEATS

13 iunie 1865 - 28 ianuarie 1939

H. G. WELLS

21 septembrie 1866 - 13 august 1946

GERTRUDE STEIN

3 februarie 1874 - 27 iulie 1946

JACK LONDON

12 ianuarie 1876- 22 noiembrie 1916

VIRGINIA WOOLF

25 ianuarie 1882 - 28 martie 1941

JAMES JOYCE

2 februarie 1882 - 13 ianuarie 1941

FRANZ KAFKA

3 iulie 1883 - 3 iunie 1924

T. S. ELIOT

26 septembrie 1888 - 4 ianuarie 1965

AGATHA CHRISTIE

15 septembrie 1890 - 12 ianuarie 1976

J. R. R. TOLKIEN

3 ianuarie 1892- 2 septembrie 1973

F. SCOTT FITZGERALD

24 septembrie 1896 - 21 decembrie 1940



E AYN RAND

2 februarie 1905 - 6 martie 1982

JEAN-PAUL SARTRE

21 iunie 1905 - 15 aprilie 1980

RICHARD WRIGHT

4 septembrie 1908 - 28 noiembrie 1960

WILLIAM BURROUGHS

5 februarie 1914 - 2 august '1997
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CARSON MCCULLERS

19 februarie 1917 - 29 septembrie 1967

J D. SA ir 
**-

1 ianuarie 1919 - 27 ianuarie 2010
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JACK KEROUAC

12 martie 1922- 21 octombrie 1969

KURT VONNEGUT

11 noiembrie 1922- 11 aPrilie 2007

TONIMORRISON

18 februarie 1931 -@a
E

SYLVIA PLATH

27 octombrie 1932 - 11 februarie 1963

THOMAS PYNCHON

8 mai 1937 -
@ ANExA
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iua de 23 aprilie este una dintre cele mai fericite - 9i mai triste -
zile din istoria literaturii. Este ziua din anul 1564 in care s-a ndscut

William Shakespeare (dacb mergem pe supozilia rezonabild cd a fost

lrolczat trei zile mai tdrziu) gi ziua in care a murit, cincizeci 9i doi de ani mai

llrziu. 23 aprilie 1616 este de asemenea ziuain care a murit Miguel de

t:r,rvantes, dar, fdrit indoiald, chiar 9i autorul lui Don Quiiote ar accepta fbri
pr'linr:ri sd rbm6nd in umbra celui care e considerat cel mai mare scriitor al

lrrlrrror timpurilor.

l)espre Shakespeare nu se poate spune cE s-a ndscut intr-o familie distinsi.

l,rlill lui, John, era un prosper fabricant de mdnugi care, din c6nd in cdnd,

r ,tlt:a str6mb in afara legii. A fost amendat pentru grimada de b5legar pe care

,r l,tsat-o sb se tot inalle in fafa casei gi condamnat pentru cd vindea l6ni pe

pr,rla neagrb. Cindva un membru respectat al consiliului oragului, bdtrinul

:;llitkespeare a asistat incet, incet la propriul declin social pdni la punctul

nr (:are cererea sa pentru obfinerea unui blazon al familiei a fost respinsi de

t)ollege of Heraldsl. Acolo unde tatdl a eguat, va avea mai t6rziu succes William

lilr;rkespeare, cu mottoul Non sanz droicf (,,Nu fird drept"), cuvinte care sublini-

,rzir [aptul cd scriitorul incd mai era iritat de modul in care fusese tratat tatil lui.

Detaliile privind prima parte a vielii bardului sunt sumare' La optspre-

Irr:e ani s-a cds6torit cu Anne Hathaway, in virsti de doudzeci 9i gase de

,rrri care, in ziua nun{ii, era deja insircinati in trei luni. in 1585 familia

iiltakespeare se lErgegte odatS cu nagterea unor gemeni. Cam tot pe-atunci

l;lrakespeare dispare fbri urm5, cum s-ar zice. Speculaliile privind activitatea

lrri drn urmitorii gapte ani curg una dupd alta. Unii spun ci ar fi muncit ca

,,r:rib, grddinar, vizitiu, marinar, tipograf sau cdmdtar. Un fanatic al bardului
,,rrslinea chiar ci scriitorul ar fi petrecut ceva timp imbrdc6nd vegm6ntul

tkr cElugdr franciscan. Pulin probabil si aflSm vreodatd adevirata poveste.

Despre Shakespeare auzim din nou in 1592, cdnd un camarad dramaturg

il critici in presd numindu-l ,,corb obraznic care se impiuneazd cu penele

rroastre". Virulenfa remarcii demonstreazd faptul ci tdndrul Will atinsese

rkrja un oarecare grad de notorietate la Londra. Chiar dacd astdzi primele lui

;riese de teatru pot pdrea pulin nefinisate, la vremea respectivi au cunoscut

ur succes enorm de public. incasirile pentru piese nai fdrd perdea precum

Comedia erorilor sau tragedii s6ngeroase ca Titus Andronicus i-au permis

lrri Shakespeare sd ducd traiul lipsit de griji al unui mogier, statut spre care

;rspirase dintotdeauna. Will umbla cu tot felul de inv6rteli ;i afaceri cu imo-

biliare, se ocupa cu cdmitiria 9i, daca era nevoie, ficea apel la lege pentru

a-gi recupera banii; pe 16ngd astea a cumpdrat o parte din Globe Theatre,

astdzi numit Skakespeare's Globe, devenind astfel un om instdrit. in plus, i9i
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ingela fSrd nicio refinere solia, i-a aritat degetul (mijlociu) perceptorului 9i,
in general, se comporta ca un om firi scrupule, mai presus de lege 9i de mo-

ralitatea burghezS. Ne mai mirim de ce il iubim at6t de mult pe omul Ssta?

Nu-i mergea deloc rdu lui Shakespeare c6nd s-a mutat la mogia sa din
Stratford, in 1613, gi i-a mers chiar gi mai bine apoi, cdnd a devenit un nume

cunoscut in literaturS. Desigur, incd mai sunt voci care suslin c; un om cu

origini atdt de umile 9i cu o educalie atat de pulin aleasi nu avea cum si scrie

acele piese minunate. Dar majoritatea celor care susfin aceste lucruri sunt
nigte excentrici ca Samuel Taylor Coleridge, Henry James, Charles Dickens,

JamesJoyce gi SirJohn Gielgud, asta ca si dim numai cSteva exemple. Unii

merg p6nb intr-acolo ?nc6t spun chiar ci Regina Elisabeta I a fost cea care a

scris piesele lui Shakespeare, degi cum ar mai fi putut scrie dupd moartea ei,

in 1603, rimdne un mister. Adevdratul Shakespeare a mai trdit p6ni in 1616,
c6nd s-a imbolnbvit - posibil dupd o biuti zdravdnd - 9i a murit la 52 de ani,

o virstS venerabilS (pentru acele vremuri),

UAI, SARMANA CAP RIOARA!
Si fi fost cel mai iubit poet gi dramaturg al Angliei un tAlhar de joasd

spe!6? O bine cunoscuti legendd ne spune cd undeva prin I 580 tAndrul
Shalcespeare a fost arestat pentru braconaj de ciprioare sdvArgit pe dome-
niul unui influent judecdtor pe nume SirThomas Lucy. La scurt timp dupe
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nr()irrtea lui Shal<espeare, Richard Davies,un Preot din comitatul Gloucester,

.r rl'is ci, pe cAnd era tAndr, dramaturgul ,,a fost lovit de tot ghinionul in-

r rrt irrd sd fure cdprioare 9i iepuri" gi cd Lucy ,,1-a chelfdnit adesea, ba l-a 9i

lri11.rl la inchisoare de cdteva ori, pAnd cdnd l-a zburdtdcit din locurile natale

r;t 1i irnplineascd destinul glorios". Oricare ar fi fost motivul, Shal<espeare

r lri;rr gi-a luat zborul de la Stratford citre Londra exact in acea perioadd.

Itr;rtc chiar a uneltit cAteva planuri de rdzbunare impotriva torlionarului sdu.

It.r sonajul din Neveste/e vesele din Wndsor, Justice Shallow, ;i cel din Henric

d lV-lco, Actul 2, se spune cd ar fi caricaturi voalate ale lui Lucy.

TAXATIASTA!

Pe la lSff, Sherkespeare en"deie """* iy,,*t t- ngfru fldardgle :

lcolcl epoci. $i aparent descoperise strategia tradifionali a bogita;ului

clru vrea si-gi protejeze averea: nePlata tanelor. Bardul se afla pe lista

rlu-platnicilor dtnC*testifirl Fercbp{qrulul Coipan*i peptru:?cg} *n;:Trrei,::

tnl mai tdrziu,datoria era in continuare neachitati. Un dosar il impozi-

trlor din 1600 inregistra o ,,facturi de l3 gilingi gi 4 peni inci neachitati"

;l lnsumeazi iestangele dramaturgului citre Episcopul de Winchester,

ln furlsdlcfia e{rei*,sa Sflacear'rnai,cuncrcuf&lnchi-soare a datoinicitoi;..

dln Londra. Documente ulterioare indici faptul ci Shakespeare - sau

clncva care a,ac$6nat tu, nurnelallul i lrscrll$gte de,la *al!fi 
,: ;1,.,.
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FIUL LUIWILL?
Copiii din flori au iucat intotdeauna un rol esengial in piesele lui

Shakespeare, asa cd n-ar fi nicio surprizi si fi procreat el insuqi unul.
Dramaturgul gi-a petrecut o bund parte din viap la Londra, lisAndu-gi so{ia,
pe Anne Hathaway, in Stratford, si aibi grijd de copii. in drum spre casd,

atunci cind mergea si-i viziteze, se oprea adesea la un han din Oxford al

cdrui proprietar era John Davenant, un circiumar instirit. Davenant avea

la rindul lui o nevasti frumusici, Jane, ;i, ei bine, umbli vorba ci ea qi Billy
Shakes s-au jucat impreuni de-a ,,dihania cu doui spiniri"3. Fiul ei, numit -
hm! * William Davenant, s-a n;scut in februarie 1606. Shakespeare a fost
na;ul copilului. Pe mdsuri ce crestea, copilul sem;na izbitor de mult cu
presupusul lui inainta5. Will Davenant a devenit un dramaturg apreciat,
manater de teatru gi poet, iar in 1637 a fosr numit poet de seami al

Angliei. in t667 a colaborat cu John Drydena la o noui adaptare pentru
Furtuna. Despre Davenant. Samuel Butlers spunea cAndva: ,,Pirea ci scrie
cu aceeagi u;uringi cu care scria Shakespeare, ;i era destul de incAntat sd se

spund despre el cd e fiul lui." in absenga unui test ADN, nu vom cunoaste
niciodati adevirul asupra acestei afirmatii.

cAP DEAFT$

Riuticios cum il gtim,shakespeare i-a dat peste cap planurile colegu-
lui gi prietenului siu Richard Burbage, pentru un render-vous cu o tiniri
domnili care locuia in aproplerea toatrului. Bardul ii surprinsese pe cei
dol f[cind planuri pentru o fntilnire secreti.,,Anungi-te ca Richard
al lll-le#!; i-a spus femeia actorului. Ce l-a trecut lui Shakespeare prln
minte? S-a gribit citre casa Gmeii, a spus la ugl numele de cod stabilit,
gi s-a instalat la ea in budoar pentru o partidd. de amor. Cind Burbage

;i-a lilcut aparilia cateya minute mai tirziu, Shakespeare i.a tranemis un
mesaj:Wllliam Cuceritorul a fostlnaintea lul Richard al lll.lea.




