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Charlotte Brontë

(21 aprilie 1816 – 31 martie 1855)

A fost o romancieră şi poetă engleză,

sora mai mare a celorlalte două

scriitoare: Emily Brontë şi Anne Brontë. A

fost fiica unui preot de origine irlandeză.

Charlotte Brontë, care obişnuia să

folosească pseudonimul de Currer Bell,

este cunoscută pentru cartea ei Jane Eyre.

La 19 ani Charlotte a devenit învăţătoare,

apoi guvernantă.

S-a născut la Thornton, şi-a petrecut

copilăria şi tinereţea la Haworth,

bucurându-se de educaţia sporadică,

lectura independentă şi libertatea de

acţiune ce li se oferea tuturor copiilor din

familia ei.
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1846 - a publicat împreună cu

surorile ei, Emily şi Anne, sub

pseudonimele Currer, Ellis şi

Acton Bell un mic volumaş de

versuri.

Primul ei roman, Profesorul

(The Professor, 1847), a fost

respins de editori, dar acest lucru

nu a descurajat-o. Ea s-a apucat

să lucreze la o nouă operă, Jane

Eyre (1847), care a apărut cînd

Charlotte avea 31 de ani.

Romanul s-a bucurat imediat de

un mare succes şi este unul

dintre celebrele romane ale

literaturii engleze şi universale.
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Jane Eyre este în mare măsură un roman autobiografic, Charlotte

Brontë vorbeşte despre educaţia primită de ea la pension – un

aşezămînt de binefacere pentru copii săraci. Un an petrecut la o şcoală

ieftină pentru fiice de preot, la Cowan's Bridge, unde mâncarea proastă şi

disciplina exagerat de severă au ruinat sănătatea surorilor ei mai mari

Maria şi Elizabeth, moarte la 10 şi respectiv 11 ani, i-a oferit lui Bronte

materialul pentru zugrăvirea şcolii din Lowood în romanul Jane Eyre.

În anul triumfului literar al lui Charlotte, moare fratele Branwell, iar la

înmormântare Emily a răcit şi ulterior s-a îmbolnăvit de tuberculoză. La

sfârşitul anului a murit şi Emily. În primăvara anului1849, Anne Brontë s-a

stins şi ea din viaţă, lăsând-o pe Charlotte singură.



Charlotte a mai scris două

romane, „Shirley” şi „Villette”.

1849 – apare romanul Shirley

în care autoarea înfăţişează

contradicţiile sociale din Londra

de la începutul secolului al XIX-

lea.

1853 – apare romanul Villette

care conţine o serie de moment

autobiografice.

Iar în 1855 s-a căsătorit cu

vicarul tatălui său. A mai trăit

încă un an şi a murit de

tuberculoză, în timp ce era

însărcinată.



Emily Brontë

Anne Brontë

Charlotte Brontë

(30  iulie 1818 – 19 decembrie 1848)

(17 ianuarie 1820 – 28 mai 1849)

(21 aprilie 1816 – 31 martie 1855)



Opera

1845 - Profesorul este prima operă

narativă scrisă de Charlotte Bronte.

Succesul acestei cărți a survenit abia la

doi ani după moartea autoarei și după ce

fusese respinsă de la editare de 11 ori pe

timpul vieții.

A fost scrisă în anul 1845 și are la bază

secvențe din experiența de viață proprie în

orașul Bruxelles, unde a studiat limba

franceză. Romanul se înscrie fără echivoc

în rândul creațiilor clasice ale literaturii

engleze și universale, furnizînd cititorilor

tipologii umane bine conturate, reușite

analize morale și psihologice .
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1847 - La Londra, este publicat

romanul Jane Eyre. Romanul este o

capodoperă a literaturii. Scris extrem

de captivant, ne dezvăluie o poveste

de neuitat, ce îmbină realitatea unei

copilării nefericite cu romantismul unei

poveşti de iubire profunde şi

adevărate.

Misterul învăluie povestea, o face

mai interesantă, mai atractivă şi

neaşteptată. Pe de altă parte, putem

considera romanul şi o frescă a

societăţii acelor vremuri, pentru că are

la bază viaţa, experienţele personale

ale Charlottei Brontë.
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Coperta primei ediţii a romanului

Jane Eyre
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Jane Eyre



Începînd cu anul 1910,

romanul „Jane Eyre'' a

cunoscut numeroase

ecranizări atît pe micul cît

și pe marele ecran. Cea

mai recentă ecranizare

este din 2011, în regia lui

Cary Fukunaga, rolurile

principale fiind interpretate

de Mia Wasikowska și

Michael Fassbender. Filmul

a fost nominalizat la

Premiile Oscar 2012.
Imagine din filmul Jane Eyre, 2011
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1849 – apare romanul Shirley în care autoarea înfăţişează

contradicţiile sociale din Londra de la începutul secolului al XIX-lea.

Problemele principale dezbătute în roman au fost inspirate de lupta

de clasă de la începutul deceniului al cincilea al secolului trecut.



Romanul Villette apare în 1853 şi

conţine o serie de momente

autobiografice în care au fost incluse

multe motive din romanul Profesorul.
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