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Introducere
O nouă direcție în cercetarea critică literară a apărut relativ recent ca rezultat al focalizării
interesului tot mai mare față de prezența elementului feminin în istorie. Operele unui număr
crescând de scriitoare victoriene uitate și/sau neglijate sunt acum studiate, fiind recitite cu
ochi moderni și reevaluate dintr-o perspectivă mai obiectivă obținută datorită trecerii a
aproximativ un secol de când au fost tipărite pentru ultima dată. Multe dintre aceste
romanciere au fost binecunoscute pe durata vieții lor, dar scrierile lor au încetat să atragă
cititorii către sfârșitul secolului al XIX-lea, când, din cauza schimbărilor fundamentale în ceea
ce privește viziunea asupra lumii și evoluția tipologiei romanului, ele au fost considerate
demodate și, ca urmare, sortite uitării. Pe de altă parte, deși multe scriitoare victoriene s-au
bucurat de un public larg de cititori pe parcursul carierei lor literare, puține din ele au fost
recepționate pozitiv de către criticii importanți contemporani lor, care priveau, în general,
romanele „feminine‟ sau ficțiunea „domestică‟ ca fiind „inferioare(ă) și de mică valoare”
(Crisp, Ferres și Swanson 2000: 98). Mai mult decât atât, scriitoarele mai puțin cunoscute ale
secolului al XIX-lea au fost recent marginalizate de către societățile academice literare, din
cauza preocupării tradiționale a acestora din urmă pentru literatura canonică și din cauza unui
număr de cercetători care au respins operele lor prea repede din diverse motive. Cu toate
acestea, mulți cercetători moderni se angajează în procesul de recuperare a scrierilor
autoarelor uitate, contestând argumentele care au determinat neglijarea lor, dovedind
inadecvarea anumitor criterii conform cărora ele au fost discreditate și/sau demonstrând că ele
pot fi de interes pentru publicul secolului al XXI-lea chiar și pentru acele caracteristici din
cauza cărora aceste scrieri și-au pierdut cititorii.
Teza de față intenționează să extindă recuperarea literară a romancierelor victoriene
uitate, selectându-le pe Ellen Pickering, Julia Kavanagh și Rosa Nouchette Carey pentru o
serie de studii de caz asupra lucrărilor acestora. Până în prezent, câteva studii critice au
încercat să redescopere scriitoarele respective. Doar unul din ele, cel realizat de către Mary
Poovey asupra romanelor lui Ellen Pickering, eseu intitulat „Recuperând-o pe Ellen
Pickering‟, prezentat la cea de-a opta conferință anuală a Asociației Scriitoarelor Britanice,
eșuează să-și atingă scopul, deoarece în concluzie se afirmă că aceste romane nu merită să fie
canonizate, reeditate sau chiar predate la studenți. Însă critica negativă a lui Poovey la
scrierile lui Pickering este respinsă imediat, în mod special de Margaret Homans și Jill
Campbell în articolele publicate în The Yale Journal of Criticism (Toamna, 2000). Acestea
4
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sunt puținele lucrări critice legate de procesul de recuperare al lui Ellen Pickering existente
până în acest moment.
Celelalte două autoare au beneficiat de mai multă atenție. Studii aprofundate ale
romanelor Juliei Kavanagh au fost întreprinse de către Michael Forsyth în Julia Kavanagh in
Her Times: Novelist and Biographer, 1824-1877 (The Open University, 1999) și de către
Eileen Fauset în The Politics of Writing: Julia Kavanagh, 1824-77 (Manchester University
Press, 2009). Cel dintâi studiu pune accent, în special, pe reflectarea în lucrările lui Kavanagh
a diferitelor valori ce aparțin epocii victoriene mijlocii, inclusiv a celor care trec dincolo de
hotarele idealului domestic, și pe caracterul distinctiv al operei ei – care derivă din faptul că
„ea a abordat subiectele ei dintr-o perspectivă exterioară în multe privințe” (Forsyth 1999:
196). Cel de-al doilea studiu scoate în prim-plan contribuția Juliei Kavanagh la istoria
evoluției poziției în societate a femeilor, arătând că „romanele ei se centrează pe experiența
femeilor ca o afirmare a subiectivității lor și a sentimentului de sine într-o societate care
lucrează involuntar împotriva lor” (Fauset 2009: 38-39).
O analiză profundă a romanelor scriitoarei victoriene prolifice Rosa Nouchette Carey
este oferită de către Jane Crisp în Rosa Nouchette Carey (1840-1909) A Bibliography
(University of Queensland Press, 1989), precum și în articolul „Problematic pleasures: The
position of women as writers, readers and film viewers‟ publicat în Deciphering Culture:
Ordinary Curiosities and Subjective Narratives (Routledge, 2000). Jane Crisp acordă o
atenție deosebită acceptării lucrărilor Rosei Nouchette Carey de către criticii contemporani
romancierei și încearcă să dovedească, bazându-se pe operele acestei scriitoare, că stilul
feminin de ficțiune al secolului al XIX-lea este pur și simplu diferit de cel masculin și nu
inferior acestuia, fiind, prin urmare, desconsiderat pe nedrept de către mulți critici importanți
ai acelui timp. Și Elaine Hartnell depune eforturi serioase pentru a reevalua romanele Rosei
Nouchette Carey în termeni mai favorabili prin investigația pe care o efectuează în Gender,
Religion and Domesticity in the Novels of Rosa Nouchette Carey (Ashgate, 2000). Acest critic
examinează cele mai recurente teme ale romanelor autoarei și argumentează că valoarea lor
stă în angajamentul lor față de toate chestiunile referitoare la femei și la experiența feminină,
pe baza căruia Carey poate fi privită ca o proto-feministă (2000: 21, 200).
Ca și unele din scrierile critice amintite mai sus, teza de doctorat se bazează pe
presupunerea că este foarte posibil ca operele scriitoarelor victoriene uitate să se adreseze
cititorului contemporan prin intermediul aspectelor general valabile pe care le scot în evidență
și a luminii pe care o aruncă asupra stării de spirit a epocii victoriene. Cu toate acestea,
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demersul de față încearcă să completeze puținele studii existente asupra romanelor scrise de
Ellen Pickering, Julia Kavanagh și Rosa Nouchette Carey prin propunea unei agende
adiționale, întemeiate pe premisa că, în cadrul canonului realismului literar, aceste romane
respectă doar parțial normele de reprezentare deja stabilite. Cercetarea este, de asemenea,
construită pe premisa că originala contribuție a lucrărilor autoarelor menționate anterior
constă îndeosebi în faptul că, concentrându-se pe viața de familie, ele oferă expuneri
memorabile despre fațeta invizibilă, redusă la tăcere a vieții victoriene. Acest aspect a rămas
neexplorat în mare măsură, fiind considerat irelevant în portretizarea unei epoci – după cum
se poate observa în abordarea externă, obiectivă și metonimică a cadrului în care se desfășoară
acțiunea și a personajului / a personajului ca parte a cadrului în literatura timpului scrisă de
bărbați (Praisler 2005: 15-16). În acest sens, principalul element de originalitate al tezei
constă în faptul că analiza textelor literare alese pentru corpus este efectuată în vederea
punerii în prim-plan a relației dintre reprezentările ficționale ale rolurilor familiale victoriene
și ale relațiilor părinți-copii, și relatările nonficționale corespunzătoare ale vremii, tratând unul
din aspectele mai puțin investigate ale familiei – o temă centrală a romanului domestic, care
apare și în titlul tezei. Prin urmare, scopul studiului este de a determina măsura în care
perspectiva ideologică, cea stereotipică și cea socio-istorică sunt adoptate de către Ellen
Pickering, Julia Kavanagh și Rosa Nouchette Carey în construcția familiei victoriene în
romanele lor, în încercarea de a reevalua scrierile lor într-o lumină mai pozitivă. Pentru a
atinge acest scop, se propun următoarele obiective:
1. prezentarea modelelor ideale atribuite părinților și copiilor din toate clasele sociale
în toate perioadele erei victoriene și a cerințelor care erau de așteptat ca ei să le
realizeze în cadrul relațiilor familiale;
2. discutarea celor mai cunoscute stereotipuri asociate rolurilor familiale victoriene,
tradiționale și netradiționale, făcându-se referire la conținutul acestor stereotipuri, la
puterea lor de răspândire și la motivele care au stat la baza apariției lor;
3. identificarea celor mai întâlnite tipuri de părinți și copii din familiile nucleare
tradiționale ale claselor muncitoare, de mijloc și superioare, și de părinți și copii
care îndeplineau anumite roluri familiale netradiționale, prin examinarea marii
varietăți de experiențe familiale ale victorienilor din toate perioadele epocii;
4. explorarea reprezentărilor rolurilor familiale și ale relațiilor părinți-copii în
romanele scriitoarei Ellen Pickering prin compararea lor cu șabloanele socioistorice ale părinților și copiilor din clasele superioare de la începutul erei victoriene
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și ale relațiilor dintre ei, precum și cu imaginile ideale și stereotipice, atunci când
este cazul;
5. analizarea reprezentărilor literare ale părinților și copiilor din clasele muncitoare și
de mijloc în lucrările Juliei Kavanagh în ceea ce privește asemănările și diferențele
lor cu prototipurile lor reale, antropologice și, după caz, cu idealurile și
stereotipurile lor;
6. evaluarea gradului în care ideologia, stereotipul și contextul socio-istoric sunt
utilizați în portretizarea personajelor ficționale în romanele scriitoarei Rosa
Nouchette Carey în calitate de mame, tați și fiice ale clasei de mijloc superioare de
la sfârșitul secolului al XIX-lea.
După cum este evident din această listă de obiective, studiul critic al romanelor analizate în
teză este întemeiat pe un cadru teoretic care constă din trei perspective asupra familiei
victoriene. Cercetarea pune accent în mod special pe acele clase sociale și roluri familiale care
sunt reprezentate în textele literare supuse analizei și se bazează pe o investigație calitativă
cuprinzătoare a unei largi game de surse socio-istorice. Cele mai importante dintre ele sunt: A
Man’s Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England de John Tosh,
Family Ties in Victorian England și Invisible Men de Claudia Nelson, Daily Life in Victorian
England de Sally Mitchell, The Victorian Girl and the Feminine Ideal de Deborah Gorham,
Victorian Childhoods de Ginger Frost, Destiny Obscure. Autobiographies of Childhood,
Education and Family from the 1820s to the 1920s de John Burnett, Understanding the
Victorians: Politics, Culture, and Society in Nineteenth-Century Britain de Susie Steinbach,
Gender in English Society, 1650-1850: The Emergence of Separate Spheres? de Robert
Shoemaker și The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain, 1830 –
1900 de Francis M. L. Thompson.
Lucrările literare, examinate în baza cadrului teoretic prezentat mai sus și care
alcătuiesc corpusul tezei, sunt:
-

The Fright (1839), Ellen Pickering;

-

The Grumbler (1844), Ellen Pickering;

-

Rachel Gray (1856), Julia Kavanagh;

-

Queen Mab (1863), Julia Kanavagh;

-

For Lilias (1885), Rosa Nouchette Carey;

-

Rue with a Difference (1900), Rosa Nouchette Carey.

Aceste romane au fost luate la întâmplare pentru a nu influența rezultatele cercetării, unicul
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criteriu în selectarea lor fiind timpul când ele au fost scrise și publicate. Din moment ce se
așteaptă ca analiza să fie reprezentativă și relativ fiabilă, s-a optat pentru câte două romane la
fiecare scriitor, produse la diferite puncte ale carierei literare a autorului. Alegerea celor trei
romanciere victoriene, uitate pe parcursul celei mai mari părți a secolului al XX-lea, a fost, de
asemenea, făcută conform criteriului cronologic. Fiecărei din cele trei perioade ale epocii
victoriene – perioada victoriană timpurie (1837-1848), perioada victoriană mijlocie (18481870) și perioada victoriană târzie (1870-1901) – îi revine câte o scriitoare. Astfel, teza
acoperă cea mai mare parte a erei victoriene, axându-se pe romanul domestic și pe relatările
nonficționale despre familie. Punând operele ficționale într-un context nonficțional, studiul de
față este unul interdisciplinar, cu frecvente referințe la rapoartele socio-istorice, fără a ignora,
în tot acest timp, modelele de ficționalitate din cadrul acestor opere.
Prin urmare, perspectiva principală adoptată este Noul Istoricism. Pornind de la
ipoteza că producția literară depinde de contextul ei istoric, teza se concentrează pe
examinarea modului și măsurii în care romanele incluse în corpusul selectat pentru analiză
reflectă timpul în care au trăit și au scris autoarele respective. Ca etapă preliminară a acestui
demers, se studiază o mare varietate de surse nonficționale în care este descrisă familia
victoriană și se citează informația referitoare la rolurile familiale și relațiile părinți-copii, fiind
sistematizată în trei categorii distincte: ideologie, stereotipuri și experiențe reale. Cu toate că
analiza literară se bazează pe un cadrul socio-istoric, în raport cu care reprezentările ficționale
sunt permanent evaluate, teoria discursului narativ este și ea utilizată în vederea prezentării
felului în care personajele sunt construite și în care ideologia, stereotipul și contextul socioistoric sunt încorporați în text. Cu acest scop, apelând la aspectele teoretice conturate de
Mieke Bal (2009), Gérard Genette (1980), Michael Toolan (2001), Geoffrey Leech și Mick
Short (2007), analiza subliniază caracteristicile naratologice și tehnicile de construire a
personajelor și acordă ocazional atenție particularităților stilistice, intertextuale, lexicale și
gramaticale.
Din punct de vedere metodologic și structural, lucrarea este divizată într-un capitol
teoretic și trei capitole practice. Partea teoretică se intitulează Ideologiile, stereotipurile și
experiențele reale ale familiei victoriene și se ocupă de relatările nonficționale despre
familia victoriană raportate în sursele socio-istorice disponibile din domeniu. Acest capitol
constă din două subcapitole Familia nucleară tradițională și Roluri familiale
netradiționale.
Primul subcapitol abordează paternitatea, maternitatea și copilăria într-un context în
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care structura normativă a familiei este intactă. Un accent deosebit se pune pe rolurile
parentale, care sunt explorate din cele trei perspective menționate anterior: ideologică,
stereotipică și socio-istorică. Prima secțiune a acestui subcapitol introduce idealul patern
promovat de ideologia domestică, evidențiind calitățile definitorii ale acestuia și
responsabilitățile pe care un tată ideal era așteptat să le îndeplinească. De asemenea, se
expune dubla metamorfoză a paternității domestice, făcându-se referire la schimbarea
atitudinii față de paternitatea engleză și la înlocuirea idealului patriarhal al tatălui cu un ideal
egalitarist, centrat pe copil. În plus, secțiunea respectivă se ocupă de cele mai răspândite
stereotipuri ale tatălui victorian, inclusiv de factorii care au contribuit la apariția lor. În cele
din urmă, se prezintă comportamentul patern real al bărbaților din toate clasele sociale și
fazele epocii victoriene, schițându-se cele mai frecvente tipuri de paternitate și demonstrânduse că experiența parentală a bărbaților secolului al XIX-lea era foarte variată. A doua secțiune
este dedicată maternității și pornește cu o trecere în revistă a celor trei modele de feminitate
caracteristice diferitor perioade ale erei victoriene. Prioritatea majoră este acordată idealului
pătrunzător al Îngerului Casei, care este descris minuțios alături de limitele acceptării lui în
rândul diverselor clase ale societății victoriene pe parcursul perioadei timpurii, mijlocii și
târzii ale epocii. În această secțiune se mai discută despre conținutul stereotipului mamei
ratate și modurile în care femeile secolului al XIX-lea eșuau să corespundă standardelor
mamei ideale, scoțând în relief, în același timp, caracteristicile comune ale comportamentelor
materne reale ale femeilor din clasele muncitoare, de mijloc și superioare. Ultima parte a
prezentului subcapitol ține de așteptările ideologiei domestice și de așteptările specifice
diferitor clase sociale privitoare la copiii victorieni, atât la fiice cât și la fii, și indică măsura în
care copiii Angliei secolului al XIX-lea le îndeplineau, oferind anumite detalii despre relațiile
lor cu părinții.
Cel de-al doilea subcapitol este mult mai mic ca volum decât primul, deoarece se
axează doar pe rolul familial netradițional al mamei vitrege și cel al orfanului, delimitând
condiția lor dificilă, prejudiciile împotriva lor și așteptările idealizate atașate mamei vitrege.
Se relatează și felul în care mamele vitrege și orfanii din epoca victoriană treceau prin
situațiile lor complicate, cu referire specială la experiențele reale comune ale reprezentanților
fiecărei din aceste două categorii.
Următoarele trei capitole sunt destinate studiului critic al lucrărilor semnate de Ellen
Pickering, Julia Kavanagh și Rosa Nouchette Carey, constând fiecare din două subcapitole
care se concentrează asupra a două romane ce aparțin uneia din aceste scriitoare.
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Primul capitol practic sau cel de-al doilea capitol al tezei, Construcția familiei
victoriene în romanele scriitoarei Ellen Pickering, începe cu o introducere a lui Ellen
Pickering, a producției ei literare și a scrierilor critice recente referitoare la romanele ei,
atenție deosebită fiind acordată motivelor pentru care autoarea a fost marginalizată. Încercând
să recupereze această scriitoare uitată a secolului al XIX-lea, capitolul dat analizează două din
romanele ei, comparând reprezentările rolurilor familiale și ale relațiilor părinți-copii ale
claselor superioare din perioada victoriană timpurie cu paradigmele socio-istorice
corespunzătoare, cu stereotipurile lor, după caz, și cu modele idealizate sau cele legate de
clasa superioară atribuite părinților și copiilor.
Primul subcapitol este dedicat romanului The Fright și explorează portretul stereotipic
al substitutului matern, reprezentările caleidoscopice ale tatălui claselor superioare din era
victoriană timpurie, și întruchiparea fetei ideale și a orfanului în imaginea fiicei. În cadrul lui,
se indică cât de bine corespunde figura maternă din roman cu stereotipul mamei înlocuitoare
sau vitrege rele și se demonstrează că cea dintâi deviază semnificativ de la prototipul real,
antropologic al mamei claselor superioare din epoca victoriană timpurie și este în contradicție
cu standardele ideologiei domestice – norma dominantă în roman conform căreia personajele
sunt evaluate în mod constant. De asemenea, două imagini paterne aproape opuse din The
Fright sunt investigate, accentul fiind pus pe faptul că ele îmbină în măsuri diferite atributele
atașate tatălui ideal cu cele care definesc șablonul socio-istoric al tatălui claselor superioare de
la începutul erei victoriene. Prin urmare, aceste reprezentări se abat de la tiparul ideal și cel
prototipic de paternitate, precum și de la stereotipul tatălui absent, care este răsturnat de către
o imagine paternă și ranforsat, fără a fi imitat, de cealaltă. Subcapitolul de față mai descrie
portretul de fiică al eroinei romanului, care, fiind idealul angelic întruchipat, nu împărtășește
experiențele reale ale fiicelor care făceau parte din clasele superioare de la începutul epocii
victoriene. În plus, condiția personajului respectiv este comparabilă cu condiția orfanului
sărac, care nu era obișnuită pentru orfanii respectabili – categoria de copii orfani victorieni în
care personajul se încadrează.
Al doilea subcapitol cuprinde cele mai importante imagini parentale și de copii din
romanul The Grumbler prin examinarea caldei și apropiatei relații de tip tată-fiică pe care
acesta o zugrăvește și a imaginii hibride a fiului claselor superioare din perioada victoriană
timpurie. Această secțiune a tezei se concentrează asupra reprezentării unui tată prezent și
afectuos, care, în multe privințe, întră în conflict cu prototipul tatălui aparținând claselor
superioare din prima jumătate a secolului al XIX-lea și care se îndepărtează de idealul patern,
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în principal, deoarece comportamentul parental al acestui tată este influențat de stările lui
mintale contradictorii. Personajul în cauză dezvoltă o legătură părinte-copil puternică și plină
de afecțiune cu una din fetele lăsate în grija lui – relație prin intermediul căreia convențiile
victoriene privitoare la relațiile dintre părinți și copii sunt contestate. Imaginea fiicei din
roman este și ea analizată în funcție de relația ei față de portretul ideal și de cel socio-istoric.
Ea este deosebit de complexă datorită dualității ei de clase sociale, fiind ilustrată de către o
fată din clasele superioare cu valori asociate claselor de mijloc. Înzestrat cu calitățile morale
pe care ideologia domestică i le atribuia fetelor, acest personaj întruchipează modelul feminin
tradițional, descrierea ei ca fiică deviind astfel de la șablonul socio-istoric al fiicelor din
clasele superioare de la începutul epocii victoriene. Reprezentarea fiului în roman se
raportează la cele două imagini – ideală și prototipică – în același mod, deoarece rolul de fiu
este îndeplinit de către un tânăr care, la fel ca și personajul amintit anterior, este un membru
al claselor superioare din perioada victoriană timpurie al cărui comportament este guvernat de
principiile ideologiei domestice, susținută în acel timp doar de către clasele de mijloc.
Al treilea capitol, Roluri familiale şi relaţii părinți-copii în romanele scriitoarei
Julia Kavanagh, intenționează să reevalueze opera autoarei, infirmând sau dovedind
nepotrivite unele din argumentele din cauza cărora aceasta a fost discreditată și uitată și care
sunt prezentate la începutul părții respective a tezei. Realizarea scopului urmărit se face prin
investigarea modului în care familia victoriană este construită în două din romanele autoarei.
Primul subcapitolul examinează măsura în care reprezentările părinților și copiilor din
romanul Rachel Gray reproduc experiențele familiale reale ale celor mai mulți victorieni din
clasele muncitoare de la mijlocul secolului al XIX-lea și stereotipurile referitoare la rolurile
parentale victoriene. El se ocupă de portretizarea unei mame vitrege din clasele muncitoare, al
cărei comportament parental corespunde cu cel al mamei vitrege stereotipice. Prin urmare,
imaginea maternă a personajului în discuție nu este reprezentativă pentru mamele (vitrege)
care făceau parte din clasele muncitoare ale erei victoriene mijlocii, cu toate că cea dintâi are
caracteristici comune cu acestea din urmă, reflectând anumite concepte și principii, precum și
anumite realități și îngrijorări privitoare la viața de familie ale englezilor din rândurile
respectabile ale claselor muncitoare de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Mai mult, subcapitolul de față acordă o atenție deosebită celor două relații tată-fiică
neconvenționale și opuse între ele pe care romanul le conturează. Se subliniază că rolurile
familiale pe care cea mai importantă relație părinte-copil din Rachel Gray le încorporează se
abat semnificativ de la paradigmele socio-istorice ale părinților și copiilor din clasele
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muncitoare ale epocii victoriene mijlocii. Distanțarea imaginii fiicei zugrăvite în roman de
portretul prototipic corespunzător se datorează, în principal, dorinței arzătoare după afecțiune
paternă și a pietății religioase ale personajului central, care îndeplinește din plin așteptările
specifice clasei căreia îi aparține și care posedă multe din trăsăturile atribuite fiicelor de către
ideologia domestică victoriană. Incompatibilitatea dintre figura paternă ficțională și cea socioistorică derivă din indiferența parentală completă a tatălui eroinei și din absenteismul lui, prin
intermediul căruia stereotipul tatălui absent este susținut fără a fi reprezentat cu exactitate.
Același stereotip este destrămat prin descrierea unui tată iubitor și implicat prea mult în viața
fiicei lui. Experiența parentală a personajului dat contrastează în multe privințe cu cele mai
frecvente tipuri de paternitate adoptate de către bărbații claselor muncitoare de la mijlocul
secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, el are anumite caracteristici care îl identifică cu
bărbații claselor muncitoare respectabile ale perioadei victoriene mijlocii și prin intermediul
cărora se dezvăluie preferințele ideologice și realitățile sumbre ale acestor clase. În afară de
imaginea paternă prezentată mai sus, cea de-a doua relație tată-fiică din roman include și
imaginea fiicei, care, fiind ilustrată de către o fată alintată și capricioasă, diferă considerabil
de modelul istoric tipic al fiicei claselor muncitoare din era victoriană mijlocie.
Al doilea subcapitol urmărește să evalueze rolurile familiale schițate în romanul
Queen Mab în conformitate cu idealurile atașate lor și cu șabloanele socio-istorice ale
părinților și copiilor din clasele de mijloc ale epocii victoriene mijlocii. Se analizează
imaginea complexă a unui tată aparținând claselor de mijloc de la mijlocul erei victoriene care
este un părinte absent și aspru pentru copiii săi biologici, dar, în același timp, un părinte
afectuos și permisiv pentru fiica adoptată. Această figură paternă îmbină diverse caracteristici
ce definesc trei tipuri de tați ai claselor de mijloc din perioada victoriană mijlocie, depărtânduse de toate tiparele paternității claselor de mijloc de la mijlocul secolului al XIX-lea în măsuri
diferite. Totuși, ea este mai apropiată de tipul tatălui absent – tiparul dominant în construcția
ei – ranforsând astfel stereotipul tatălui absent și intrând în contradicție cu așteptările
idealizate. Cele din urmă sunt satisfăcute de către personajul descris ca fiu, dar care
îndeplinește și rolul de tată pentru frații săi mai mici. Cu toate că portretul lui patern este
asemănător cu idealul tradițional de paternitate, imaginea lui de fiu nu corespunde multor
cerințe atribuite băieților de către ideologia domestică și deviază semnificativ de la prototipul
socio-istoric al fiului claselor de mijloc din epoca victoriană mijlocie.
Această secțiune mai compară reprezentarea fiicei din roman cu modelul angelic,
evidențiind că nu există o corespundere exactă între ei și că, în pofida trăsăturilor comune,
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anumite calități ale celei dintâi contestă câteva precepte ale acestuia din urmă, reflectând
contextul ideologic al claselor de mijloc din perioada victoriană mijlocie. Experiența de fiică a
protagonistului feminin nu este redată în concordanță nici cu cele mai comune experiențe
familiale ale fetelor din clasele mijlocii de la mijlocul secolului al XIX-lea. Prin intermediul
aceluiași personaj, romanul zugrăvește o imagine de orfan, care, fiind creată pe baza unui
amestec de caracteristici specifice celor două tipuri majore de copii orfani victorieni, se abate
de la relatările socio-istorice atât despre orfanii săraci ai secolului al XIX-lea, cât și despre
orfanii respectabili din acele vremuri.
Al patrulea capitol, Părinţi şi copii în romanele autoarei Rosa Nouchette Carey, se
deschide cu o expunere succintă a modului în care lucrările scrise de Rosa Nouchette Carey
au fost acceptate pe parcursul vieții ei și a evaluării critice a lor de către acei cercetătorii
moderni care au încercat să redescopere această romancieră prolifică, dar uitată, a epocii
victoriene târzii. Capitolul este divizat în două secțiuni mari ce își propun să determine care
dintre cele trei dimensiuni – ideologică, stereotipică și socio-istorică – ale familiei victoriene
este utilizată cu preponderență în portretizarea personajelor în calitate de membri familiali în
două din romanele scriitoarei.
Primul subcapitol se concentrează asupra analizei imaginilor de mamă, tată și fiică ale
clasei de mijloc superioare de la sfârșitul secolului al XIX-lea din romanul For Lilias. Se
explorează întruchiparea ficțională a Îngerului Casei – idealul victorian tradițional de
feminitate și cel mai răspândit stereotip caracteristic femeilor secolului al XIX-lea – în
personajul unei mame adoptive din clasa de mijloc superioară a perioadei victoriene târzii. De
asemenea, se confruntă reprezentarea tatălui din roman cu idealul patern acceptat tot mai mult
pe parcursul celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, indicându-se că cele două au
multe caracteristici în comun fără a fi în concordanță deplină. Fiind prezent și exagerat de
iubitor, tatăl ficțional subminează stereotipul tatălui absent, precum și modelul secular de
masculinitate, și contrastează cu figura paternă prototipică a bărbaților care făceau parte din
clasa de mijloc superioară a epocii victoriene târzii. Imaginea fiicei construită în For Lilias
este, de asemenea, în opoziție cu șablonul socio-istoric corespunzător. Pe deasupra, prin
descrierea acestui rol familial, care reproduce anumite atribute asociate Femeii Noi,
așteptările idealizate tradiționale față de fete sunt violate și preocupările ideologice referitoare
la feminitatea victoriană ale claselor de mijloc de la sfârșitul secolului al XIX-lea sunt afișate
cel mai bine în roman.
Efectuând același fel de studiu, cel de-al doilea subcapitol se axează pe reprezentările
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diverselor roluri familiale ale clasei de mijloc superioare de la sfârșitul erei victoriene din
romanul Rue with a Difference. Se examinează portretul substitutului matern tiranic din
roman, care întră în conflict cu conceptul victorian de maternitate ideală și deviază enorm de
la prototipul real, antropologic al mamei clasei de mijloc superioare din perioada victoriană
târzie. În contrast cu imaginea menționată anterior se află reprezentarea unei mame (vitrege)
ideale care neagă stereotipul mamei vitrege rele și care se abate de la modelul socio-istoric al
mamelor (vitrege) din clasa de mijloc superioară a ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea.
Întruchipând stilul parental egalitarist și fiind înzestrată cu anumite trăsături neconvenționale,
figura maternă de față nu este o replicare a idealului promovat de ideologia domestică, pe care
romanul o atacă fără a o răsturna cu totul. Atitudinea ambivalentă față de idealul domestic
tradițional este dezvăluită și prin intermediul imaginii complexe a fiicei din clasa de mijloc
superioară de la sfârșitul epocii victoriene, pe baza combinației de elemente convenționale și
neconvenționale care o definește. De asemenea, reprezentarea fiicei este construită din
particularități tipice și atipice (cele din urmă fiind predominante) experiențelor familiale
împărtășite de fiicele din clasa de mijloc superioară de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Pe lângă roluri familiale feminine, subcapitolul respectiv se ocupă de rolul parental al
unui bărbat a cărui masculinitate este descrisă, în principal, în termeni tradiționali, dar care are
o viziune egalitaristă asupra căsătoriei și a educării copiilor. El este un tată prietenos și
afectuos. Totuși, comportamentul său parental nu reproduce idealul tatălui din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, deoarece principala caracteristică a celui dintâi este
absenteismul. În consecință, figura paternă din Rue with a Difference susține stereotipul
tatălui absent fără a fi o copie exactă a acestuia și prezintă asemănări cu paradigma socioistorică a taților din clasa de mijloc superioară care au trăit pe parcursul ultimelor decenii ale
erei victoriene, cu toate că imaginea ficțională nu corespunde cu cea socio-istorică în multe
privințe.
Fiecare capitol practic se încheie cu o secțiune de concluzii care indică cum lucrările
scriitoarei victoriene, asupra căreia se concentrează capitolul, pot fi reevaluate într-o lumină
mai pozitivă prin intermediul constatărilor cercetării întreprinse.

Concluzii finale
Scopul studiului de față a fost de a examina cum familia victoriană este construită în romanele
a trei scriitoare victoriene neglijate prin compararea reprezentărilor ficționale ale diverselor
roluri familiale și relații părinți-copii pe care ele le ilustrează cu șabloanele socio-istorice
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corespunzătoare, cu idealurile și stereotipurile atribuite lor, încercându-se, pe baza rezultatelor
analizei efectuate, recuperarea operelor acestor scriitoare.
Atingerea scopului respectiv ar fi fost imposibilă fără un cadru teoretic care să includă
trei dimensiuni ale familiei victoriene: ideologică, stereotipică și socio-istorică. Din acest
punct de vedere, primul capitol al tezei a propus o expunere nonficțională detaliată despre
familia victoriană a claselor muncitoare, de mijloc și superioare, prezentând: a) așteptările
idealizate față de fiecare rol familial, stabilite pe parcursul diferitor perioade ale erei
victoriene, prin intermediul cărora s-a oferit o înțelegere profundă a contextelor ideologice ale
celor trei clase sociale majore ale Angliei secolului al XIX-lea; b) stereotipurile atașate
membrilor de familie tradiționali și netradiționali (în special părinților), care au dezvăluit
preocupările și temerile societății victoriene cu privire la viața de familie și relațiile părințicopii; și c) experiențele familiale reale, inclusiv cele mai comune tipuri de părinți și copii
tradiționali și netradiționali, care au confirmat că așteptările idealizate erau deseori
nesatisfăcute și că stereotipurile erau rareori complet justificate în realitate.
Fiind menită să determine măsura în care perspectivele menționate mai sus sunt
adoptate în crearea personajelor ficționale din romanele corpusului, în calitate de membri de
familie și a relațiilor părinți-copii, cu scopul de a infirma anumite argumente care au cauzat
marginalizarea autoarelor, cercetarea desfășurată în cele trei capitolele practice a condus la
concluzii similare.
Analiza realizată în capitolul dedicat operei scriitoarei Ellen Pickering a arătat că
perspectiva adoptată cu preponderență în portretizarea rolurilor familiale din clasele
superioare de la începutul erei victoriene în romanele The Fright și The Grumbler este
perspectiva ideologică. Fără a implica că majoritatea personajelor sunt descrise ca trăind în
conformitate cu așteptările idealizate, modelele ideale ale rolurilor familiale sunt mai des
replicate în construcția lor decât imaginile prototipice sau stereotipice. Personajele care
îndeplinesc rolul de fiu sau fiică din ambele romane respectă cerințele morale stabilite de
către ideologia domestică victoriană. Ele sunt virtutea întruchipată, cu toate că circumstanțele
familiale în care trăiesc deviază de cele promovate de către această ideologie, deoarece
personajele respective sunt descrise în calitate de membri temporari sau permanenți ai
familiilor claselor superioare din perioada victoriană timpurie, care nu urmăreau idealul
domestic. Reprezentând copii ghidați de valorile morale și religioase ale claselor de mijloc în
legatură cu părinți lumești din clasele superioare, The Fright și The Grumbler juxtapun
convingerile și preferințele celor două clase, expunând contextul ideologic al societății de la
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începutul epocii victoriene, când idealul domestic tradițional era susținut doar de clasele de
mijloc. Prin urmare, ideea că scrierile romancierei Ellen Pickering nu prezintă interes pentru
că ele nu sporesc, cel puțin, înțelegerea cititorului modern a conceptului de ideologie este
respinsă.
O altă constatate reieșită în urma studiului efectuat în cel dintâi capitol practic este că
toate imaginile de părinți și copii din romanele The Fright și The Grumbler se abat, în măsuri
diferite, de la paradigmele socio-istorice ale părinților și copiilor claselor superioare din
perioada victoriană timpurie. Reprezentările părinților, ale taților în special, deoarece
reprezentărilor mamelor li se acordă mai puțină atenție, sunt atipice claselor superioare de la
începutul erei victoriene, pentru că ele nu posedă trăsăturile comune ale părinților înstăriți din
prima jumătate a secolului al XIX-lea. Imaginile paterne sunt caleidoscopice, fiind descrise
prin absență, lipsă de putere domestică și afecțiune sau prin implicare părintească, autoritate
enormă și generozitate sau printr-o altă combinație a acestor caracteristici. În plus, în ambele
romane, părinții sunt redați într-un mod complicat pe baza atitudinilor lor schimbătoare față
de copiii lor ce rezultă din faptul că aceștia din urmă nu sunt prioritatea principală a celor
dintâi, care sunt conduși de interese egoiste. Imaginile copiilor sunt, de asemenea, complexe
și atipice copiilor din clasele superioare ale epocii victoriene timpurii datorită combinației de
atribute asociate claselor mijlocii și superioare care îi caracterizează. Relațiile lor apropiate cu
părinți de genuri opuse este un alt element neconvențional. Toate aceste particularități indică
că Ellen Pickering nu a intenționat să reproducă cu fidelitate prototipurile reale ale părinților
și copiilor claselor superioare de la începutul perioadei victoriene și ale relațiilor dintre ei în
construcția rolurilor familiale și relațiilor părinți-copii ficționale. Astfel se confirmă recenta
invalidare a presupunerii că scriitorii realiști din secolul al XIX-lea încercau să reflecte
mimetic realitatea în lucrările lor și acceptarea negativă a romanelor scriitoarei Ellen
Pickering pe baza acestei presupuneri se dovedește a fi neîntemeiată. Pe deasupra,
neconvenționalitatea și unicitatea imaginilor părinților, copiilor și ale relațiilor dintre ei
zugrăvite în The Fright și The Grumbler, conferite de abaterea reprezentărilor literare de la
cele mai comune experiențe familiale reale ale claselor superioare din epoca victoriană
timpurie, precum și de la stereotipurile rolurilor familiale victoriene în majoritatea cazurilor
(dar nu în toate, deoarece figura maternă din The Fright se potrivește stereotipului mamei
vitrege rele), pot fi văzute ca elemente de originalitate în aceste romane, care au fost
discreditate, împreună cu alte opere ale autoarei respective, ca fiind convenționale și
neinteresante.
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Analiza comparativă a reprezentărilor rolurilor și relațiilor familiale aparținând
claselor muncitoare și de mijloc din perioada victoriană mijlocie în două romane scrise de
Julia Kavanagh cu imaginile ideale, stereotipice și socio-istorice corespunzătoare, care
constituie miezul celui de-al doilea capitol practic, încearcă să reevalueze lucrările autoarei în
termeni mai favorabili, utilizând aceleași argumente care au fost aplicate în vederea
recuperării scrierilor romancierei Ellen Pickering. Cele dintâi, ca și acestea din urmă, au fost
neglijate din cauza lipsei lor de originalitate și a nereușitei lor de a portretiza cu exactitate
personajele ca reprezentanți ai claselor din care fac parte. Concluziile rezultate din
examinarea felului în care familia victoriană este construită în romanele Rachel Gray și
Queen Mab de Julia Kavanagh resping aserțiunea că aceste opere sunt lipsite de
individualitate.
Cercetarea a arătat că unele din elementele distinctive ale textelor în discuție se găsesc
în unicitatea principalelor relații tată-fiică pe care ele le conturează. Pe lângă faptul că relațiile
tată-fiică sunt neconvenționale pentru că ele includ părinți și copii de genuri opuse, ele sunt
neobișnuite datorită devotamentului altruist deosebit al fiicei față de tatăl ei indiferent și
absent, în cazul romanului Rachel Gray, și a implicării active a tatălui în viața fiicei lui
adoptive decât în viața propriilor lui fii, în cazul romanului Queen Mab. Mai mult, majoritatea
personajelor sunt create într-o manieră originală. Ele sunt caracterizate de dualități complexe
sau de atitudini inflexibile față de alți membri de familie, făcând ca figurile lor parentale și de
copii să se depărteze de paradigmele socio-istorice ale părinților și copiilor din clasele
muncitoare și de mijloc ale erei victoriene mijlocii. Acest ultim aspect demonstrează că Julia
Kavanagh nu a eșuat să redea personajele ficționale în concordanță cu prototipurile reale,
deoarece, la fel ca și alți scriitori realiști victorieni, autoarea nici măcar nu urmărea un astfel
de scop. Totuși, personajele par reale, având trăsături comune cu victorienii claselor
muncitoare și de mijloc de la mijlocul secolului al XIX-lea, și prin descrierea lor, se dezvăluie
anumite realități referitoare la rolurile familiale și la clasele sociale pe care ele le reprezintă.
Individualitatea imaginilor parentale este, de asemenea, dovedită de faptul că, chiar și în acele
exemple când ele susțin careva stereotipuri, ele rareori le întruchipează pe deplin (care este,
totuși, cazul singurei figuri materne din cele două romane ce se apropie foarte mult de
stereotipul mamei vitrege rele). Cu toate că stereotipul tatălui absent nu este imitat cu
fidelitate, ranforsarea lui, precum și subminarea lui, prin portretizarea imaginilor paterne în
Rachel Gray și Queen Mab, par să prezinte preocupările societății victoriene legate de absența
tatălui de acasă.
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În afară de analiza măsurii în care factorul stereotipic și cel socio-istoric au fost
utilizați în crearea rolurilor familiale și a relațiilor părinți-copii victoriene în două din
romanele scriitoarei Julia Kavanagh, capitolul de față s-a ocupat, de asemenea, de
dimensiunea ideologică. S-a indicat că, în pofida faptului că această dimensiune este adoptată
doar uneori, contextele ideologice ale claselor muncitoare și de mijloc din epoca victoriană
mijlocie sunt totuși reflectate.
Conceptele și principiile predominante în rândurile claselor de mijloc ale perioadei
victoriene mijlocii sunt scoase la iveală în romanul Queen Mab în principal prin intermediul
imaginilor copiilor, în ciuda lipsei unei compatibilități totale dintre acestea și idealurile
atribuite lor. De fapt, devierea portretului fiicei de la așteptările idealizate din cauza
caracteristicilor lui care pun idealul tradițional de feminitate sub semnul îndoielii este cea care
pare să expună cel mai bine cadrul ideologic al claselor de mijloc din perioada victoriană
mijlocie, printre care ideologia domestică își pierdea treptat popularitatea, drept consecință a
creșterii gradului de conștientizare a naturii ei deficitare și a limitărilor impuse asupra
femeilor.
În romanul Rachel Gray, convingerile și preferințele claselor muncitoare de la
mijlocul secolului al XIX-lea sunt comunicate îndeosebi prin caracterul lumesc și slăbiciunea
morală ale celor mai multe personaje schițate, care sunt în contrast puternic cu personalitatea
pioasă și virtuoasă a eroinei idealizate, prin intermediul căreia se susțin valorile morale ale
ideologiei domestice. Chiar dacă romanele discutate în cel de-al doilea capitol practic sprijină
principiile morale tradiționale – unul din motivele pentru care opera scriitoarei Julia
Kavanagh a fost neglijată –, ele reflectă societatea engleză a erei victoriene mijlocii într-o
măsură suficientă ca să faciliteze înțelegerea publicului modern a ideilor și conceptelor
caracteristice acelui timp. Ele oferă, de asemenea, licăriri din ficțiunea domestică de la
mijlocul secolului al XIX-lea – unul din mijloacele prin intermediul cărora adânc
înrădăcinatul ideal domestic a fost lipsit de putere și influență.
Examinarea imaginilor ficționale ale părinților și copiilor clasei de mijloc superioare
din epoca victoriană târzie zugrăvite în romanele For Lilias și Rue with a Difference de Rosa
Nouchette Carey a dovedit că scriitoarea a ales să încorporeze perspectiva ideologică în
construcția lor mai des și într-o măsură mai mare decât perspectiva stereotipică și cea socioistorică. La fel ca și rolurile familiale din lucrările romancierelor Ellen Pickering și Julia
Kavanagh, acelea din romanele scrise de Rosa Nouchette Carey deviază de la imaginile socioistorice corespunzătoare, cu toate că majoritatea din ele sunt conturate în mod realist și pot
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reflecta experiențele familiale ale unor părinți și copii din clasa de mijloc superioară a
perioadei victoriene târzii. Mai mult, figurile parentale și de fiice din For Lilias și Rue with a
Difference nu se potrivesc, în general, stereotipurilor atașate părinților și copiilor pe parcursul
ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea, excepție făcând doar imaginea mamei din romanul
For Lilias care este întruchiparea stereotipicului Înger al Casei. Rue with a Difference, de
asemenea, se ocupă de un stereotip atașat mamelor victoriene – stereotipul mamei vitrege rele
–, dar acesta este dezmințit prin ilustrarea unei mame vitrege ce își iubește fiica vitregă ca pe
propriul copil. Pe lângă aceste stereotipuri, cele două opere se ocupă de stereotipul tatălui
absent, consolidându-l prin descrierea unui tată iubitor, permisiv, dar deseori absent, sau
negându-l prin portretizarea unei imagini paterne definită de afecțiune, indulgență excesivă și
implicare părintească.
Deși factorul stereotipic este utilizat în reprezentarea anumitor membri familiali, el
joacă un rol mai puțin semnificativ decât factorul ideologic, care poate fi identificat în
aproape toate personajele importante din romanele scriitoarei Rosa Nouchette Carey analizate
în ultimul capitol practic al tezei. În afară de faptul că For Lilias înfățișează o figură maternă
care se apropie foarte mult de idealul Îngerului Casei, ambele opere construiesc, în principal,
imaginile de părinți și copii ale personajelor pe baza modelelor tradiționale de feminitate și
masculinitate, chiar dacă ele deseori nu îndeplinesc cerințele idealizate pentru rolurile lor
familiale. Totuși, majoritatea figurilor parentale și de fiice sunt caracterizate de anumite
trăsături definitorii ale idealurilor victoriene târzii, ceea ce este ilustrat în mod clar prin
comportamentul egalitarist al părinților, auto-afirmarea fiicelor și dorința de libertate și
viziunile neconvenționale ale unor personaje feminine.
Construind diverse roluri familiale și relații părinți-copii din elemente tradiționale și
netradiționale, For Lilias și Rue with a Difference nu doar sprijină ideologia domestică după
cum pretindeau contemporanii Rosei Nouchette Carey care îi respingeau lucrările, dar și o
subminează. Astfel, romanele respective expun, în mare măsură, contextul ideologic al claselor
de mijloc de la sfârșitul secolului al XIX-lea (care era o perioadă de tranziție de la ideologia
domestică tradițională la ideologiile victoriene târzii) și descoperă anumite preocupări ale
timpului. Acestea sunt principalele argumente rezultate în urma analizei familiei victoriene din
romanele luate în discuție, care vin să dovedească că scrierile autoarei Rosa Nouchette Carey
sunt valoroase pentru cititorii actuali și că ele merită un studiu ulterior aprofundat.
Cu toate că scriitoarele respective activează în diferite perioade ale erei victoriene și se
concentrează pe diferite clase sociale în romanele lor, ele au multe în comun în ceea ce
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privește portretizarea rolurilor familiale și a relațiilor părinți-copii. Ele descriu familii
netradiționale și/sau incomplete, se axează, în general, pe relații de tip tată-fiică și fac referire
la stereotipul tatălui absent și la cel al mamei vitrege rele, fie susținându-le, fie respingândule. În plus, autoarele respective par să adopte cele trei perspective – ideologică, stereotipică și
socio-istorică – în construcția familiei victoriene cu aproximativ aceeași frecvență. Ele
niciodată nu redau imaginile părinților, copiilor și ale relațiilor dintre ei în concordanță cu
șabloanele socio-istorice. Un alt aspect, în timp ce Julia Kavanagh utilizează factorul
stereotipic mai frecvent decât celelalte două scriitoare, romancierele rareori copiază
stereotipurile atribuite membrilor familiali în crearea personajelor. În sfârșit, după cum se
observă îndeosebi în operele semnate de Ellen Pickering și Rosa Nouchette Carey, scriitoarele
adoptă dimensiunea ideologică destul de frecvent în ilustrarea rolurilor familiale.
Datorită perspectivei ideologice evidente, contextul ideologic al timpului în care au
activat autoarele este reflectat în scrierile lor, valoarea cărora constă, astfel, în facilitarea
înțelegerii ideologiilor opuse existente în societatea victoriană și a îngrijorărilor acesteia cu
privire la viața de familie de către publicul secolului al XXI-lea. Pe deasupra, faptul că Ellen
Pickering, Julia Kavanagh și Rosa Nouchette Carey folosesc factorul ideologic mai mult decât
pe cel socio-istoric indică că ele nu intenționau să oglindească realitatea socială, dar încercau
să influențeze acea realitate prin justificarea și/sau contestarea ideologiei domestice în operele
lor. Și, întrucât romancierele respective erau bine cunoscute pe parcursul carierei lor literare,
se pare că, în pofida limitărilor cu care se confruntau fiind scriitori-femei, ele au contribuit,
împreună cu alți nuveliști, la schimbările ideologice care au modelat cultura victoriană.
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