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Despre autor

Lumea a vrut ca Sh a k espea r e să fi fost filozoful Fran-

cis Bacon. Sau poetul și dramaturgul Christopher Marlowe. 

Sau măcar Edward de Vere. Sau poate contele de Oxford. Sau 

cel de Darby. Sau lordul Strange. Sau Elisabeta I, regina. În 

listă a intrat și soția poetului.

Shakespeare a fost nevoit să se căsătorească devreme. 

La 18 ani. Peste șase luni Anne, soția sa, cu 8 ani mai mare 

ca el, o naște pe Susanna. În 1585, la doi ani de la primul co-

pil, în familia Shakespeare apar gemenii Hamnet, băiat, și  

Judith, fată. Ca să-și întrețină familia, William Shakespeare 

părăsește orășelul Stratford-upon-Avon, unde a administrat 

nu prea reușit afacerea cu mănuși a tatălui său, pentru Lon-

dra. Își găsește rostul în trupa Oamenii Lordului Chamberlain. 

Ca actor. Apoi ca autor de piese. Suficient de cunoscut ca, în 

1592, să-l enerveze pe Robert Greene, dramaturg care venea 

din rândul universitarilor. Și credea că piesele de succes nu 

pot fi scrise de actori. E domeniul dramaturgilor. Mai ales că 
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lupta se dădea și pentru prestigiul genului. Piesele, spectaco-

lele erau pentru prostime. Marea literatură în cercurile aris-

tocratice o reprezenta poezia.

Pentru a se afirma ca scriitor, Shakespeare scrie poemul în 

stil clasic Venus și Adonis. În stilul Metamorfozelor lui Ovi-

diu.  Îl publică pe spezele autorului la tipografia lui Richard 

Field. În 1593. Cartea a fost tipărită in-quarto. Deoarece fi-

ecare scriitor avea nevoie de un protector cu bani și titluri 

nobiliare, poemul îi este dedicat contelui Henry Wriothesley. 

Legenda spune că Wriothesley, ca gest de răspuns și cutumă 

a vremurilor, l-a răsplătit pe Shakespeare cu suma de o mie 

de lire. Până în 1640 poemul a avut 16 ediții. A fost cea mai 

editată operă shakespeariană. Atunci.

Nu se obișnuia ca piesele să fie tipărite. Teatrele concuren-

te le-ar fi montat imediat. Iar publicul le-ar fi citit în detri-

mentul spectacolelor.

Shakespeare și-a scris cele 154 de sonete între 1592 și 1598. 

Ca și majoritatea pieselor. În 1613, pe culmile gloriei, părăsește 

Londra, teatrul Globe și compania devenită deja Oamenii Re-

gelui. Se întoarce la Stratford-upon-Avon. Unde peste trei ani, 

la 23 aprilie 1616, moare.

Editorul Thomas Thorpe adună opt piese ale lui Shakes-

peare, mai pune două piese ale altor autori, dându-le drept ale 

lui Shakespeare, și începe tipărirea ediției. Colegii dramatur-
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gului află și îl obligă prin relațiile lor să oprească difuzarea. 

Atunci editorul schimbă doar pagina cu anul apariției. Piesele 

lui Shakespeare apar cu anii edițiilor precedente (ediții-pirat 

și ele): 1600 și 1608. După care, timp de 300 de ani, cercetătorii 

lui Shakespeare n-au putut înțelege cum de piesa Regele Lear a 

fost publicată cu cinci ani înainte de a fi scrisă.

Prima ediție a pieselor lui Shakespeare, adunată și îngri-

jită de prietenii și actorii dramaturgului, avea să apară abia 

în 1623. În ea au fost incluse 36 de piese. Din care lipsea doar 

Pericle.
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Despre traducătorul ediției

Radu Ștefănescu (pseudonim al lui Ștefan Popa,  

n. 1953), inginer de telecomunicații, stabilit la București, s-a 

apropiat de literatură târziu, în 2007, inițial fără intenția de 

a publica. A postat poeme, traduceri, schițe pe câteva site-uri 
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literare online. În prezent este editor la www.hypocrisia.ro, 

fosta Literatura de Azi. Apariții rare și accidentale pe hâr-

tie, în revistele România literară și Observatorul (Canada).  

Online, apare în câteva antologii. În 2013, la insistența lui 

Claudiu Komartin, a participat cu un manuscris de poezie la 

concursul de debut de la Casa de Editură Max Blecher, unde 

a intrat pe lista scurtă. 
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Shakespeare, aici și acum

Istoria acestui volum începe în 2007 pe site-ul regreta-

tului George Pruteanu, unde întâmplarea a făcut să-i citesc 

traducerea sonetului 66 de William Shakespeare, alături de 

câteva versiuni aparţinând unor grei ai genului – Ion Frun-

zetti, Gheorghe Tomozei, Neculai Chirică, autori despre care 

la vremea aceea (recunosc) nu știam mare lucru. Doar astfel 

mi-aș explica astăzi insolenta idee de a-i trimite și eu o versi-

une proprie, alături de câteva sonete despre care, din fericire, 

domnul Pruteanu a avut delicateţea să se exprime favorabil. 

Și astfel, ignoranţa scuzându-mi cumva temeritatea, am con-

tinuat să traduc, apoi ceea ce părea o joacă m-a prins defini-

tiv. Lucrând cu inevitabile intermitenţe date de documentare 

și revenirile pe text, am terminat după câteva luni, apoi, cu 

sentimentul datoriei împlinite, textele au zăcut câţiva ani în 

sertar. 
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Păstrând normele ortografice și morfologice ale limbii 

literare actuale, m-am străduit, în măsura în care lexicul și 

constrângerile versificaţiei mi-au permis, să mă apropii de 

atmosfera epocii pe căi mai mult stilistice. Oricum, o tra-

ducere mot à mot nu e posibilă. Pe de altă parte, efortul de 

a păstra linia discursivă originală n-a fost solicitant, fără a 

fi previzibilă, construcţia având o naturală, remarcabilă co-

erenţă interioară. Despre Shakespeare se știe tot, în aceeași 

măsură în care nu se știe nimic, unii specialiști contestân-

du-i chiar paternitatea câtorva piese de teatru, așa că opiniile 

mele critice nu-și au locul aici. Oricum, William Shakespeare  

n-are nevoie şi de laudele mele. Aș spune doar că, traducân-

du-l, m-a sedus, l-am simţit aproape, l-am simţit „acum și 

aici”, cât se poate de viu. În măsura în care acest sentiment de 

fraternă prezenţă peste veacuri și spaţii va însoţi cititorul în 

timpul lecturii, voi considera modestul meu efort un succes. 

În încheiere, adresez mulţumirile mele atât poetului şi 

traducătorului C.D. Zeletin, cât şi doamnei Lidia Vianu, 

profesoară de literatură contemporană britanică la Catedra 

de engleză a Universităţii din Bucureşti, pentru susţinere şi 

notele critice. Pentru un traducător care a absolvit o facultate 

tehnică, ele au reprezentat mult mai mult decât o simplă 

încurajare. 
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Nu în cele din urmă, adresez mulţumirile mele Editurii 

Cartier, personal domnului Gheorghe Erizanu, pentru șansa 

apariţiei acestui manuscris. 

— R a du Ștefă n e scu





Sonete





I 

Frumosul e dator a se-nmulţi,
I se cuvine rozei nemurirea,
Așa gândim; când floarea-i va păli,
În muguri blânzi lăsa-va-și moștenirea.
Dar tu, de ochii tăi îndrăgostit,
Lumina le-o aprinzi arzând din tine,
Belșugul fără preţ ce-ai moștenit,
Nesăbuit, îl mântui cu cruzime:
Tu, cel sortit acestei lumi podoabă,
Tu, sol al primăverii glorioase,
Arzi, jefuind, din lăcomie oarbă,
Zgârcitule, din propriile-ţi case:
Și-așa, dator ești lumii, că ţi-a dat,
Dator și ţie, când vei fi-ngropat.



II

Când patruzeci de ierni te vor brăzda 
Și-ţi va apune fala juvenilă,               
A tinereţii haină-ţi va părea                       
O vechitură: ai să-ţi plângi de milă.
Vei fi-ntrebat: „Averea unde-o ţii?”,
Vor da răspuns adâncile găvane
Ce-ţi îngropară fruntea: „Chiar aci!”
Dar îţi va fi rușine, o, sărmane.
Cu mult mai lesne bătrâneţea ta 
Va fi iertată, dacă vei răspunde: 
„Privește-acest copil, mă va purta:
Acolo sunt, pe el întreabă-l unde”.
Și sânge cald prin venele-ngheţate
Va curge-atunci când moartea-ţi râde-n spate.


