
Biblioteca de buzunar este o marcă. 
Mai bine zis dorim să devină o marcă, 

a excelenţei, pe care o vrem „înregistrată”, 
mai ales în conştiinţa cititorilor noştri. 

Biblioteca de buzunar va cuprinde cărţi cu teme diverse 
– ca-n orice bibliotecă, fie ea şi „de buzunar” – 

legătura dintre ele rezidând în valoarea cărţii respective, 
noutatea subiectului, reputaţia autorului, şi, 

de ce nu, moda şi succesul unor noutăţi editoriale străine 
pe care le vom traduce, în dorinţa de a fi actuali.

În acest sens, veţi găsi, pentru început, 
în Biblioteca de buzunar,  

cărţi din colecţiile noastre tradiţionale: 

Literatură română contemporană – aduce în prim-plan 
atât romancieri consacraţi, cât şi scriitori din noul val.

Literatură universală contemporană – prezintă 
cititorilor noştri unele dintre cele mai interesante şi de 

succes creaţii din peisajul literar contemporan universal.

Roman istoric – reconstituie personaje celebre şi 
evenimente care au marcat istoria omenirii. 

Biblioteca de buzunar, ca marcă a editurii ALLFA, 
vă urează să descoperiţi

NOUL FARMEC AL LECTURII

b i b l i o t e c a d e b u z u n a r b i b l i o t e c a d e b u z u n a rBB
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TABEL CRONOLOGIC

1819  22 noiembrie Se naşte la Chilvers Cotton, în apro-
piere de Coventry, în comitatul Warwickshire, 
Mary Ann (pentru intimi Marian) Evans. Este fiica 
lui Robert Evans, fiu de dulgher, administratorul 
moşierului Arbury, şi a Christinei Pearson, familia 
având o severă tradiţie calvinistă; înainte de naş-
terea scriitoarei părinţii au mai avut alţi doi copii: 
Isac (n. 1814) şi Christina (n. 1816).

  Trăsăturile morale şi opiniile tatălui au slujit mai 
târziu la conturarea personajului Caleb Garth, din 
romanul Middlemarch.

1819  Se naşte regina Victoria; în timpul îndelungatei sale 
domnii, se extinde mult Imperiul Britanic şi se cris-
talizează o morală şi o mentalitate rigidă, desemnate 
prin adjectivul „victoriană.” 

1820  Familia se mută la Griff.
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1824  Împreună cu sora ei mai mare, Christina, Mary 
Ann este trimisă la pensionul din Attlebourgh, în 
comitatul natal.

1828  Intră internă în pensionul condus de doamna 
Wallington, la Nuneaton, mică localitate din apro-
piere de Coventry.

  Se naşte Lev Tolstoi (m. 1910)

1830  Sub îndrumarea profesoarei Maria Lewis, viitoa-
rea scriitoare primeşte o educaţie cu profunde baze 
evanghelice. Cultura ei temeinică o familiarizează 
cu marile figuri ale secolului al XVIII-lea; Samuel 
Johnson, Alexander Pope.

  Victor Hugo (1802-1885) publică drama Hernani, 
veritabil manifest al şcolii romantice. Reprezentarea 
piesei a provocat faimoasa „bătălie a lui Hernani”, 
care afirmă ideile romantismului francez.

  Stendhal (1783-1843) publică romanul Roşu şi negru.

1831  Mary Ann se perfecţionează în studiul limbii 
eline.

  Insurecţia muncitorilor din Lyon.
  Răscoale populare în Italia, Germania.
  Victor Hugo publică Notre Dame de Paris.

1832  Mary Ann intră, până în 1835, la şcoala condusă 
de fiicele reverendului baptist Francisc Franklin, 
din Coventry. Începe să studieze filozofia, de la 
greci până la Kant.
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  Decembrie. Asistă la Nuneaton la o răscoală lo-
cală, provocată de alegeri. Episodul a servit apoi 
ca motiv de inspiraţie pentru un capitolul din ro-
manul Felix Holt, radicalul.

1834   Mary Ann începe să-şi însemne într-un jurnal per-
sonal meditaţiile, devenite aforisme ce vor fi întâl-
nite în lecturile sale.

1835   Părăseşte şcoala, deoarece boala mamei sale se 
agravează.

1836   Moare mama viitoarei scriitoare. 
  Se pasionează de proza lui Walter Scott.

  Începe publicarea în foileton a romanului lui Dickens  
(1812-1870): The Pickwick Papers (Do cu men tele 
clubului Pickwick).

1837   Christina Evans se mărită; Mary Ann este nevoită 
să se ocupe de întreaga gospodărie părintească.

  Tatăl îi îngăduie să ia lecţii de latină şi germană. 

1838   Mary Ann citeşte lucrarea lui Grisby: Portrait of a 

Churchman (Portretul unui ecleziast). Este impre-
sionată de afirmarea superiorităţii categorice a re-
ligiei anglicane faţă de toate celelalte confesiuni.

  Apare culegerea de sonete ale poetului lachist 
William Wordsworth (1770-1850).
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1839   Viitoarea scriitoare are primul conflict pe tema bi-
gotismului, provocat de fanatismul manifestat de 
mătuşa ei Elizabeth, în cursul unei vizite.

  Thomas de Macaulay (1800-1859) începe să lucreze 
la The History of England from the Accession of 
James II (Istoria Angliei de la Iacob al II-lea) care 
apare între 1848-1861.

1840  Lectura lucrării lui Isac Taylor, Ancient Christianity 
and the Oxford Tracts (Vechea doctrină şi docu-
mentele de la Oxford), îi zdruncină convingerile 
religioase.

  Anglia anexează Noua Zeelandă.

1841  Fratele scriitoarei, Isac, se stabileşte separat, în-
cepând să se ocupe de afaceri; Marian se mută, 
împreună cu tatăl ei, în casa din Foleshill Road, la 
Coventry.

  Robert Peel (1788-1850), promotor al liberului 
schimb şi al impozitului pe venit, devine prim-mi-
nistru al Angliei. 

  Este lansată revista umoristică Punch. Printre strălu-
ciţii ei colaboratori a figurat, şi ca desenator, W. T. 
Thackeray.

1842  Mary Ann intră în cercul manufacturierului Charles 
Bray, autodidact cu puternică personalitate, liber 
cugetător, autorul lucrării: Filozofia necesităţii. 
În casa acestuia îl cunoaşte şi pe Charles Hennell, 
care avea să exercite o însemnată înrâurire asupra 
viziunii autoarei. 
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  Conflict violent cu tatăl ei: Mary Ann refuză să se 
mai ducă la biserică. Se ajunge la un compromis: în 
forul ei lăuntric, poate crede ce vrea, numai să „sal-
veze aparenţele” şi să asiste la slujba duminicală.

  Doamna Bray pictează un portret al scriitoarei.

  Se votează legea privitoare la condiţiile de muncă ale 
femeilor şi copiilor.

  Alfred Tennyson (1809-1892) publică prima sa cule-
gere importantă de poeme.
1843  Soţia lui Charles Hennell începe să traducă lu-
crarea lui D. F. Strauss: Das Leben Jesu (Viaţa lui 
Isus), cu orientare raţionalistă, demitizantă. Va apă-
rea, anonim, în 1846, în 3 volume.

1844  Invitată la tânăra pereche Hennell, Mary Ann face 
cunoştinţă cu socrul lui Charles Hennell, C. H. 
Brabant, care lucra de ani de zile la un tratat de  
proporţii impunătoare, însă cu o documentare  
foarte nebuloasă şi o haotică organizare a ideilor. 
Lucrarea urma să elimine pentru totdeauna orice  
element supranatural din concepţiile religioase, jus-
tificând „ştiinţific” o serie de episoade din Biblie.

  Friedrich Engels (1820-1895) scrie Situaţia clasei 
muncitoare în Anglia.

1846  Mary Ann călătoreşte prin mai multe regiuni ale 
Angliei.

  Foamete în Irlanda.

1848  Începe să dedice o parte din timpul său studiului 
istoriei – cu precădere perioadei Renaşterii. 
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  Apare Manifestul Comunist, redactat de Marx şi 
Engels.

  Revoluţii în mai multe ţări ale Europei, printre care 
Moldova, Muntenia şi Transilvania.

1849  În luna mai, moare Robert Evans. 
  Mary Ann face o călătorie în Elveţia.
  La Geneva, locuieşte în casa familiei lui François 

D’Albert-Duradi. Acesta pictează un portret, de 
ajuns de expresiv, al tinerei sale invitate.

  Marx se stabileşte la Londra.
  Anglia anexează Punjabul.

1850  Locuieşte un timp la familia Bray, la Coventry. 
  Duce o viaţă foarte modestă, pentru ca să-i ajungă 

renta de o sută de lire sterline anual, lăsată de ta-
tăl ei. 

  Începe să apară, în foileton, romanul lui Dickens 
David Copperfield.

  Se naşte romancierul Robert Louis Stevenson.
  Nathaniel Hawthorne (1804-1864) publică Litera 

stacojie, roman de profundă analiză psihologică şi 
subtil studiu al caracterelor, care a marcat o dată în 
istoria literaturii americane. 

1851  Editorul John Chapman îi oferă prilejul de a face 
o recenzie care apare în publicaţia Westminster 
Review.

  Mary Ann se decide să se dedice integral carierei 
literare şi se stabileşte pentru o scurtă perioadă la 
familia Chapman, pe Strand, la Londra. Apoi re-
vine la Coventry.
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  În iunie, Chapman cumpără Westminster Review; 
Mary Ann devine redactor-şef adjunct.

  Începe una dintre cele mai rodnice şi valoroase pe-
rioade din viaţa revistei Westminster Review, care 
durează până în 1855, cât a activat scriitoarea în 
această calitate.

  Prin intermediul familiei Chapman, face cunoş-
tinţă cu Herbert Spencer (1820-1903), fondatorul 
filozofiei evoluţioniste, căruia Chapman, îi publi-
case lucrarea Social Statics. 

1852  Spencer, cu care leagă o adâncă prietenie, i-l re-
comandă pe George Henry Lewes (n. 1817) filo-
zof raţionalist, situat pe poziţii ferme, fondatorul 
săptămânalului Leader, în ale cărui pagini semna 
cronica literară şi cea dramatică.

  Marian şi Lewes merg adesea la spectacole de tea-
tru şi operă şi îşi găsesc profunde afinităţi spiri-
tuale; sunt animaţi de acelaşi curaj moral şi spirit 
de justiţie socială.

  Moare ducele de Wellington, învingătorul lui Napoleon 
în bătălia decisivă de la Waterloo (1815).

  Victor Hugo se exilează în insula Jersey.

1853  Mary Ann începe să lucreze la traducerea lucrării 
lui Feuerbach Esenşa creştinismului. Traducerea 
apare în 1854 şi stârneşte vii polemici. 

1854  Se decide la o viaţă cvasimaritală cu Lewes, care 
nu putea divorţa de soţia sa – acuzată de adulter – 
din cauză că avea trei copii.
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  Cei doi pleacă împreună în Franţa şi Germania.

  Începe Războiul Crimeii, între Turcia aliată cu Anglia 
şi Franţa, şi Rusia.

1855  Publică o serie de eseuri literare cu conţinut de o 
elevată etică, în Westminster Review.

  Traduce Etica lui Spinoza, rămasă până astăzi 
nepublicată.

  Lewes redactează şi publică o biografie extrem 
de documentată şi apreciată a lui Goethe, în două 
volume. 

  Filozoful Herbert Spencer încredinţează tiparului im-
portanta sa operă Principles of Psychology (Principii 
de psihologie).

  Walt Whitman (1819-1892) publică opera sa capi-
tală, volumul de versuri Fire de iarbă.

1856  Mary Ann recrutează noi colaboratori pentru re-
vista la care nu mai lucrează.

  Se încheie Tratatul de la Paris, care pune capăt 
Războiului Crimeii.

  Gustav Flaubert (1821-1880) publică romanul 
Doamna Bovary. 

  Se nasc: Oscar Wilde (m. 1904) şi George Bernard 
Shaw (m. 1950).

1857  Încurajată de Lewes, Mary Ann îşi face debutul 
ca prozatoare, dând notorietate pseudonimului 
Geoge Eliot, pe care-l adoptă, prin publicarea în 
revista Blackwood Magazine a povestirii The Sad 
Fortunes of the Reverend Amos Barton (Tristele 
pătimiri ale reverendului Amos Barton).
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  Acest debut este urmat de alte două povestiri: 
Mr. Gilfil’s Love Story (Dragostea lui Gilfil) şi 
Janet’s Repentance (Pocăirea Janetei).

  Charles Baudelaire (1821-1867) publică Florile rău-
lui, pentru care este dat în judecată. E condamnat, 
fără a executa pedeapsa. 

  Se naşte romancierul englez de origine poloneză 
Joseph Conrad (Korzeniowski) (m. 1924).

1858  Cele trei povestiri apar sub titlul: Scenes of Clerical 
Life (Scene din viaţa clericală), într-un volum care 
câştigă aprecierea lui Dickens şi Thackeray.

 Imperiul Britanic anexează India.

1859  Apare romanul: Adam Bede, în trei volume. Din 
primul an se epuizează opt ediţii.

  George Lewes începe să pregătească lucrarea lui in-
titulată Studies of Common Life (Studii despre viaţa 
de toate zilele). Va apărea în două volume, în 1864.

  George Meredith (1828-1909) publică primul său ro-
man: The Ordeal of Richard Feverel (Cavalerul lui 
Richard Feverel).

  Victor Hugo – Legenda secolelor.
  John Stuart Mill, filozof şi economist – eseul Despre 

libertate.
  Apare lucrarea capitală a lui Charles Darwin: The 

Origin of Species (Originea speciilor).
  Se înfăptuieşte Unirea Principatelor Române.

1860  George Eliot publică romanul The Mill on the 
Floss (Moara de pe Floss).
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  Îşi împlineşte un vis mai vechi, vizitând Italia şi 
oprindu-se îndelung la Florenţa.

  Lewes îi sugerează să se gândească la un roman 
istoric, având drept fundal perioada Renaşterii.

  Abraham Lincoln (1809-1865) este ales preşedinte al 
Statelor Unite.

1861  Apare romanul Silas Marner.
  Întreprinde a doua călătorie la Florenţa, de astădată 

cu scopul precis de a se documenta şi a strânge 
material, în vederea scrierii unui roman.

  După scurtă vreme revista Cornhill Magazine în-
cepe să publice în foileton romanul Romola.

  Începe Războiul de Secesiune american, între statele 
din nord, aboliţioniste, şi cele din sud, care se pro-
nunţă pentru menţinerea sclaviei.

  Tolstoi vizitează Anglia. 
  Se încheie publicarea în foileton a romanului lui 

Dickens: Great Expectations (Marile speranţe).

1862  Apare în volum romanul Romola.
  Atacat de o serie de critici literari, sub motiv că 

ar avea o desfăşurare statică şi ar fi prea încărcat 
de culoare locală, romanul câştigă preţuirea poe-
tului Robert Browning (1812-1889) şi, ulterior, a 
lui Bernard Berenson, critic de artă american, pro-
fund cunoscător al artei Renaşterii.

  George Lewes publică eseul monografic Aristotel, 
care îi consolidează reputaţia de filozof erudit.
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1863  George Eliot cumpără reşedinţa numită „Priory”, 
în Regent’s Park din Londra. Casa avea să devină 
teatrul unor strălucite serate literare, în cadrul că-
rora se desfăşurau interesante şi originale dezba-
teri estetice.

  MoareThackeray.

1864  Apare Fratele Iacob.

1865  Scriitoarea îşi completează documentarea pentru 
romanul în curs de elaborare Felix Holt.

  Lewis Carroll (1832-1898) publică Alice în ţara 
minunilor.

  Se nasc Rudyard Kipling (m. 1936) şi poetul şi dra-
maturgul irlandez William Butler Yeats (m. 1939).

  În Rusia începe să apară în foileton capodopera lui 
Tolstoi, romanul Război şi Pace.

1866  Apare romanul Felix Holt the Radical (Felix Holt, 
radicalul), în trei volume.

  Feodor Dostoievski (1821-1881) publică romanul 
Crimă şi pedeapsă.

  Mizeria în care se zbat fermierii irlandezi îi împinge 
la ciocniri cu poliţia britanică.

1867  George Eliot întreprinde o călătorie în Spania.
  Vizitează Catalonia, Aragonul, Andaluzia, ad-

miră operele arhitectonice şi artistice din Madrid, 
Salamanca, Santiago de Compostela, Toledo, 
Sevilla, Granada.

  Marx publică Capitalul.

http://www.all.ro/middlemarch-vol-1.html



16

  Benjamin Disraeli, conte de Beaconsfield (1804-1881) 
devine prim-ministru al Angliei.

1868  Publică drama în vers alb, The Spanich Gypsy 
(Ţiganca spaniolă), inspirată de călătoria făcută în 
anul precedent.

  Gladstone (1809-1898), lider conservator, devine 
premierul Angliei.

  Are loc primul congres al sindicatelor britanice.

1869  Începe să lucreze la romanul Middlemarch.

  Este inaugurat Canalul de Suez.

1870  Starea sănătăţii lui George Lewes se înrăutăţeşte.

  Franţa suferă o dureroasă înfrângere în războiul cu 
Prusia.

  După prăbuşirea lui Napoleon al III-lea, răscoala din 
1871 a comunarzilor din Paris este înăbuşită în sânge 
de guvernul celei de a III-a Republici.

  Moare Dickens. I se fac funeralii naţionale şi este în-
mormântat în Catedrala Westminster.

1871  Începe să apară romanul Middlemarch, în opt 
părţi. Publicul este entuziasmat de noua operă a 
scriitoarei. Critica îi face şi ea o primire destul de 
elogioasă.

  Cartea este considerată capodopera lui George 
Eliot şi unul dintre cele mai bune romane din lite-
ratura engleză.
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1873  George Lewes începe ultima şi cea mai amplă lu-
crare din întreaga activitate filozofică: Problems 
of Life and Mind (Problemele vieţii şi ale minţii). 
Concepută în cinci volume, ultimul apare postum, 
sub îngrijirea lui George Eliot, abia în 1879.

1874  Apare volumul de versuri – unicul din cariera lui 
George Eliot – The Legend of Yubal and other 
Poems (Legenda lui Jubal şi alte poeme).

1875  Este creată bursa G. H. Lewes, acordată studenţi-
lor universităţii Cambridge.

  În revista Russkii vestnik, începe publicarea în foile-
ton a romanului Anna Karenina de Tolstoi. 

1876  Apare romanul Daniel Deronda, în două părţi.
  Scriitoarea primeşte scrisori de felicitare din par-

tea numeroşi cititori, pentru nobleţea ideilor sale, 
exprimate cu claritate în această carte.

  Cumpără o casă şi o mică proprietate la Whitby, în 
comitatul Surrey.

1877  Împreună cu George Lewes, pregătesc o eventuală 
antologie alcătuită din eseurile lui pe teme etice.

  În urma victoriei dobândite în războiul româno-ru-
so-turc, România îşi cucereşte independenţa de stat.

1878  La 30 noiembrie, moare George Lewes.

1879  George Eliot publică The Impressions of Theo-
phras tus Such (Impresiile lui Theophrastus Such).
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  Se dedică publicării ultimului volum din lucrarea 
lui Lewes, problemele vieţii şi ale minţii.

1880  În luna mai se căsătoreşte cu John Walter Cross 
(1840-1924), bancher cu serioase preocupări 
intelectuale, vechi prieten al cuplului George 
Eliot-George Lewes şi consilier financiar care se 
îngrijea de investiţiile lui George Eliot.

 Călătoria de nuntă în Italia.
  La 22 decembrie, George Eliot moare în casa din 

cartierul Chelsea, din Londra.

1884  Apariţia postumă a volumului intitulat: Essays and 
Leaves from a Note-book (eseuri şi file dintr-un 
carnet de însemnări). Cartea constituie o culegere 
de pagini alese din jurnalele scriitoarei. 
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CARTEA ÎNTÂI

DOMNIŞOARA BROOKE
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I

Căci, de nu pot nicicând înplini-un bine, 
Femeie, fiind, eu tind spre ce-i în preajmă-mi.

Beaumont  şi Fletcher  Tragedia Fecioarei

Domnişoara Brooke era înzestrată cu acel soi de 
frumuseţe pe care veşmintele austere par să o  

pună în valoare. Mâna şi încheietura ei erau atât de  
fin modelate, încât putea să poarte mâneci fără stil,  
la fel ca Binecuvântata Fecioară în viziunea pictorilor 
italieni; iar profilul, ca şi statura şi portu-i, păreau a  
dobândi şi mai multă demnitate, datorită veşmintelor  
simple: prin croiala lor provincială, acestea îi dăruiau  
caracterul impresionant al unui frumos citat din Biblie 
sau din opera vreunui poet de odinioară, pictat în mij-
locul unui paragraf dintr-un ziar de astăzi. De obicei se 
spunea despre ea că ar vădi o inteligenţă remarcabilă,  
dar se adăuga că soră-sa, Celia, ştia să se chibzuiască  
mai bine. Cu toate acestea, rochiile Celiei nu erau  
mult mai garnisite şi numai cine-i studia pe-ndelete  
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toaleta găsea că se deosebea prin ceva de cea a soră-si 
şi remarca o umbră de cochetărie în amănuntele ce  
o alcătuiau; fiindcă domnişoara Brooke se îmbrăca  
simplu, din motive pe care, de cele mai multe ori, le  
împărtăşea şi sora ei. Mândria lor de doamne nu era  
străină de aceste motive; relaţiile familiei Brooke, deşi 
nu tocmai aristocratice, treceau, fără discuţie, drept  
„bune”; dacă cercetai trecutul lor, cu două-trei genera-
ţii în urmă, nu ai fi găsit vreun străbun care să măsoare 
marfa cu cotul sau să lege pachete – nici unul măcar  
mai prejos de un amiral, sau un prelat; ba mai întâl-
neai chiar şi un strămoş care putea fi identificat drept  
un gentilom puritan: acesta slujise sub comanda lui  
Cromwell, dar după aceea se plecase în faţa autorităţii 
bisericii anglicane şi izbutise să iasă cu faţa curată din 
toate încurcăturile politice, dat fiind că era proprietar  
al unei moşii respectabile. Era firesc ca două tinere cu 
o asemenea obârşie, care trăiau într-un tihnit conac de 
ţară şi se duceau la slujba religioasă într-o bisericuţă  
sătească ceva mai încăpătoare decât un salon, să con-
sidere că zorzoanele sunt o ambiţie demnă de o fiică  
de boccengiu. O altă pricină era şi cumpătarea, izvo-
râtă din bună-creştere; în vremurile acelea ea făcea ca 
îmbrăcămintea bătătoare la ochi să fie primul articol  
la care urma să se renunţe, când se cerea restrângerea  
cheltuielilor menite să sublinieze deosebirea de rang.  
Aceste temeiuri ar fi fost de ajuns pentru a explica îm-
brăcămintea lor modestă, fără să mai fie nevoie să ne  
referim şi la simţămintele lor evlavioase; dar, în cazul 
domnişoarei Brooke, religia ar fi putut să fie singura  
cauză; în ce o priveşte pe Celia, ea încuviinţa cu blân-
deţe toate vederile surorii sale, atâta doar că le modela 
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