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Cine 
a fost  

William
Shakespeare



W
illiam Shakespeare (26 aprilie 1564 – 23 aprilie
1616) a fost dramaturg ºi poet englez, conside rat cel
mai mare scriitor al literaturii de limbã englezã. El
este adesea numit poet naþional al Angliei ºi „Poet
din Avon“ („Bard of Avon“) sau „Lebãda de pe

Avon“, („The Swan of Avon“). Lucrãrile sale cuprind aproape 38 de
piese de teatru, 154 de sonete, douã lungi poeme narative ºi alte multe
poezii. Piesele de teatru au fost traduse în multe limbi ºi sunt jucate mai
des decât cele ale oricãrui alt dramaturg.
S-a nãscut ºi a crescut în Stratford-upon-Avon (oraº în comitatul

Warwickshire, regiunea West Midlands, Anglia). Tatãl scriitorului, John
Shakespeare, originar dintr-un sat vecin cu Stratford-upon-Avon, s-a
stabilit în acest orãºel ºi a fost, pe rând, mãnuºar, negustor de lânã, piei
ºi vite. A deþinut unele posturi administrative. S-a cãsãtorit cu Mary
Arden, fiica unui proprietar de pãmânt. William este al treilea dintre cei
opt copii ai acestei familii. Dupã tradiþie, s-ar fi nãscut la 23 aprilie, ziua
Sf. George, dar în registrul de naºteri apare data de 26 aprilie. 
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Despre Charles si Mary Lamb

C
harles Lamb (Londra, 10 februarie 1775 – Edmonton,
27 decembrie 1834) a fost un eseist de limba englezã,
originar din Þara Galilor, bine cunoscut pentru cele
douã cãrþi de eseuri intitulate Eseuri de Elia (Elia fiind
chiar pseudonimul sãu) ºi pentru Povestiri dupã

Shakespeare, scrisã împreunã cu cu sora lui, Mary Lamb (1764-1847).
În afarã de aceasta, a mai scris versuri, alte povestiri pentru copii, dar
s-a impus ºi ca un important critic literar al timpului sãu. Pãrinþii sãi,
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Hermia aduse, ca scuzã a nesupunerii ei, faptul cã
Demetrius fusese înainte îndrãgostit de scumpa ei pri-
etenã, Elena, ºi cã aceasta îl iubise nespus de mult. Dar
acest motiv onorabil, pe care Hermia îl dãdea ca scuzã
pentru nesupunerea ei faþã de dorinþa tatãlui, nu l-a miºcat
pe aprigul Egeus.

Thezeus, deºi era un prinþ mare ºi iertãtor, nu avea
puterea sã schimbe legile þãrii. De aceea nu putu sã-i
acorde Herminei decât patru zile de gândire; la sfârºitul
acestui rãgaz, dacã refuza în continuare sã se cãsãtoreascã
cu Demetrius, urma sã moarã.

Lysander fu nespus de îndurerat la auzul acestei veºti
rele, dar aducându-ºi aminte cã avea o mãtuºã care locuia
la o oarecare depãrtare de Atena ºi cã în acel loc legea cea
asprã nu putea s-o atingã pe Hermina (aceastã lege având
putere doar în interiorul zidurilor cetãþii), îi propuse
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