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CHARLES DICKENS, unul
dintre iluºtrii roman -
cieri englezi din seco -

lul al XIX-lea, s-a nãscut în anul
1812 ºi a murit în 1870.

Primul sãu roman important,
„Aventurile dom nului Pickwick“,
a apãrut în anii 1836 ºi 1837 ºi

a cunoscut imediat un succes imens.
Printre celelalte scrieri ale sale, citãm: „Oliver Twist“

(1838), „Nicolas Nickleby“, „Povestiri de Crãciun“ (1843)
ºi „Marile speranþe“ (1861).

Charles Dickens este un autor moral ºi sentimental,
a cãrui reþetã de fericire este urmãtoarea: sã pãstrezi
în toate împrejurãrile vieþii o inimã simplã ºi bunã, sã-þi
iubeºti aproapele ºi sã te arãþi generos; egoistul îºi
atrage el însuºi nefericirea.

De aceea, personajele simpatice din roma nele sale
sunt þãrani, muncitori, funcþionari, în timp ce perso -
najele antipatice au inima îm pietritã de ambiþie sau
de lãcomie.

Lucrarea „Micuþa Dorrit“ a fost publicatã în 19 nu-
mere lunare de câte 32 de pagini, între 1855 ºi 1857.
Fiecare numãr costa un ºiling, cu excepþia ultimului,
care a avut un preþ dublu. Este o lucrare de satirã
privind conducerea ºi societatea acelei perioade.
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P R E F A Þ Ã

Romanul Micuþa Dorrit ne povesteºte, în deco -
ruri dintre cele mai variate din Anglia, Franþa,
Italia, aventurile unor personaje pitoreºti apar -
þinând tuturor claselor sociale. 

Din paginâ în paginã, cititorul va face cunoº tinþã
cu: Amy ºi Fanny Dorrit, tatãl, unchiul ºi fratele lor,
cu Arthur Clennam ºi mama sa, precum ºi cuplul
aflat în serviciul lor, Jeremiah ºi Affery, cu familia
Merdle, reprezentatã de ilustrul bancher Merdle,
soþia ºi fiul lor vitreg, Edmund Sparkler, soþii Mea-
gles ºi fiica lor Cherie, domniºoara de companie ºi
prietena ei, cu domni ºoara Wade, grupul Casby,
reprezentat de tatãl bogat ºi egoist ºi fiica lui,
mãrginita Flora, de care fusese îndrãgostit odi -
nioarã Arthur Clennam ºi, în sfârºit, un aventurier,
Rigaud-Blandois, ºi tânãrul Gowan.

Micuþa Dorrit este zâna bunã care-ºi ajutã fa-
milia cãzutã în sãrãcie. 

S-a nãscut ºi a crescut în închisoarea datorni-
cilor, în care tatãl ei fusese închis în urmã cu 20
de ani. 

Este croitoreasã la o doamnã în vârstã, para li -
zatã, al cãrei fiu, Arthur, revine acasã dupã o lun -
gã absenþã.



Familia Dorrit, dupã ce a cunoscut cea mai
mare mizerie, beneficiazã de o moºtenire fabu-
loasã. Între timp, tatãl, sora ºi fratele ei îºi pierd
capul, dar micuþa Dorrit rãmâne demnã în bo -
gãþie, la fel ca ºi în sãrãcie.

Mica lume ce graviteazã în jurul eroinei este an -
trenatã de un puternic suflu de viaþã într-un labirint
de intrigi misterioase, care þin cititorul cu sufletul la
gurã pânã la ultima paginã a acestui roman, care
este unul dintre cele mai captivante ale lui Charles
Dickens. Romanul se adreseazã tuturor categoriilor
de cititori. Totuºi, el este recomandat începând cu
vârsta de 13-14 ani, fetiþelor, care vor vedea în
eroinã o sorã, un model de urmat.
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P E R S O N A J E

Familia Dorrit:

Amy (Micuþa Dorrit), 22 de ani 
Fanny, sora ei mai mare
Edward (numit ºi Tip), fratele ei
William, tatãl, în închisoarea datornicilor de 23 de ani;

acum în jur de 60 de ani.
Frederick, fratele lui, muzician

Casa Clennam

Doamna Clenam, vãduvã, paralizatã
Arthur Clennam, 38 de ani
Jeremiah Flintwinch, bãtrân servitor
Affery Flintwinch, soþia lui

Grupul Meagles

Domnul Meagles ºi soþia lui
Cherie, fiica lor
Tattycoram, domniºoara de companie a lui Cherie
Henry Gowan, fost îndrãgostit de domniºoara Wade,

logodnic ºi apoi soþ al lui Cherie

Grupul Casby

Cristopher, „patriarhul“, proprietar bogat
Flora Finching, fiica sa
Pancks, funcþionarul lui Casby



Familia Merdle

Domnul Merdle, bancher
Doamna Merdle, soþia lui
Edmund Sparkler, fiul din prima cãsãtorie a doamnei

Merdle, îndrãgostit de Fanny Dorrit

Diverºi

Rigaud, „aventurierul cosmopolit“, bãnuit a-ºi fi ucis
soþia, escroc, ºantajist etc.

Domniºoara Wade, mare cãlãtoare, foarte frumoasã,
dar rãzbunãtoare

Cavalletto, muncitor italian, victima lui Rigaud
Doyce, inginer mecanic
John Chivery, fiul paznicului de la închisoare, îndrã-

gostit de micuþa Dorrit
Plornish, muncitor, locatar al Curþii-Inimii-Însângerate
Maggy, tânãrã infirmã, protejatã de micuþa Dorrit
Ephraüm Flintwinch, fratele geamãn al lui Jeremiah

Flintwinch ºi sosia lui.



DE LA MARSILIA 
LA CHALON-SUR-SAÔNE

LA ÎNCHISOAREA DIN MARSILIA

Exista la Marsilia, între anii 1820 ºi 1830, o închisoare
mai înfricoºãtoare decât toate celelalte.

Într-o zi de varã, pe o cãldurã toridã, doi bãrbaþi se
aflau în aceastã închisoare, într-o carcerã închisã cu un
grilaj de fier, dincolo de care se afla o scarã de piatrã ce
urca la suprafaþã. Prin acest grilaj intra lumina zilei. ªi
tot el permitea supravegherea deþinuþilor. Partea sa in-
ferioarã se rezema pe o lespede din piatrã ce forma o
treaptã, pe care se odihnea unul dintre cei doi deþinuþi,
pentru cã acesta era singurul loc din carcerã unde te
puteai aºeza. De altfel, pe jos era pãmânt bãtãtorit.

În ciuda cãldurii care era afarã, deþinutului pãrea cã-i
este frig. Ridicându-ºi mantaua pe umeri, a mormãit:
„Mãcar dacã am avea puþin soare!“ Bãrbatul îºi aºtepta
raþia zilnicã de hranã ºi expresia feþei sale era ca aceea
a unui animal sãlbatic, furios. Era înalt ºi robust, avea o
mustaþã stufoasã ºi un pãr des, cu reflexe roºcate. Nasul
îl avea coroiat, iar buzele erau subþiri. Mâinile albe ºi
cãrnoase erau acoperite de zgârieturi urâte.



Cât despre celãlalt deþinut, acesta era lungit pe par-
doseala de pãmânt bãtãtorit, îmbrãcat într-o hainã cafe-
nie, grosolanã.

– Nu-þi permit sã dormi când stomacul meu ghiorþãie
de foame, i-a spus camaradul sãu.

– Aº! Ce importanþã are cã dorm sau sunt treaz?
– Are, pentru cã, dacã am nevoie de serviciile tale, nu

vreau sã aºtept pânã ce te trezeºti! Cum þi-am spus de o
sutã de ori, sunt întotdeauna grãbit. Asta îmi este firea.

Celãlalt deþinut s-a ridicat în picioare ºi acum se scu-
tura ºi se scarpina.

Era un om scund, iute ºi sprinten, mai mult rotofei.
Purta cercei, avea niºte dinþi albi pe faþa lui oacheºã, o
barbã groasã ºi neagrã ca smoala. Purta o cãmaºã roºie
ºi o tichie, tot roºie.
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