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Istoria Angliei, beneficiind şi de aportul 
creativ al unora din cei mai străluciţi repre-
zentanţi ai bogăţiei spiritului uman (de 
la Shakespeare, la Walter Scott, la Victor 

Hugo), s-a înrădăcinat de-a lungul timpului în imaginarul colectiv (în special cel extra 
muros) ca obiect al unei fascinaţii vii, constante. Dintre filele sale, printre cele mai răsfoite 
rămân acelea ce privesc domnia reginei Victoria (1837-1901), intensitatea interesului fiind 
dovedită şi prin tendinţa juxtapunerii unor elemente aparţinând imaginii Englezului 
Victorian, peste cele ce ar trebui să corespundă Englezului Prezentului: stereotipul 
Gentleman-ului desăvârşit, gata de a-şi înfrâna sentimentele de dragul normelor sociale nu 
pare a-şi fi pierdut din forţa acumulată de-a lungul acestor aproape 2 secole de existenţă.

În fapt, oare atracţia exercitată de această epocă poate fi considerată atât de 
surprinzătoare? O privire oricât de fugitivă ne relevă o lume ce-şi datorează complexitatea 
alcătuită din elemente predominant contrastante, unora din cele mai spectaculoase 
transformări sociale, politice, economice, tehnologice. Anglia începutului acestei perioade, 
condusă aproape exclusiv de înalta aristocraţie, cu o economie axată pe protecţionism, cu 
un sistem educaţional dezorganizat, predominant (în proporţie de 80%1) rurală, animată 
de un puternic suflu – discriminant – anglican, nu pare a avea prea multe în comun cu 
Anglia sfârşitului de secol XIX, apropiindu-se până la o minimă distanţă de oficializarea 
sufragiului universal pentru bărbaţi (practic, doar cei care nu aveau propria lor locuinţă, 
precum servitorii, rămâneau în afara sferei votanţilor)2, adeptă a liber-schimbismului, 
cu o populaţie din cele mai urbanizate (75%3), un sistem de învăţământ scos de sub 
influenţa bisericească şi trecut complet sub controlul Statului, şi un Imperiu Britanic aflat 
la apogeul dezvoltării sale. Pe scurt, o Anglie vădind efectele democratizării autentice, 
ale laicizării, urbanizării, şi colaborării reuşite dintre Stat şi Societate.

1 John Guy, Victorian Life, Ed. TICKTOCK PUBLISHING LTD., Tumbridge Wells (Kent), 1997, 
p.  4.

2 André Maurois, Istoria Angliei, vol. II, Ed. Politică, Bucureşti, 1970, p. 265.
3 J. Guy, op.cit., p.  4.
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Privit astfel, universul victorian englez se înfăţişează ca unul aflat sub semnul încre-
derii iluministe în Progres, răsplătite la capătul unui drum lung, parcurs cu paşi mărunţi, 
către perfecţionarea acestei lumi mecanice, raţionale. Însă respectiva capcană trebuie 
evitată, întrucât, în ceea ce priveşte ţara de origine a unora din cei mai importanţi 
reprezentanţi ai Romantismului, precum şi a creatorilor curentului Pre-rafaelit, a trece 
peste coloratura puternic romantică infiltrată la nivelul celular al societăţii ar însemna 
superficializarea bogăţiei spirituale şi emoţionale victoriene. 

O posibilitate de a explora mai amănunţit formele acestei sensibilităţi ne-o oferă 
imaginea familiei acestei epoci; în acest sens, studiul de faţă îşi propune schiţarea felului 
în care se desfăşurau interacţiunile dintre membrii unei familii, la ce ce momente şi 
acţiuni se apela pentru consolidarea legăturilor familiale, precum şi trasarea unui portret-
robot al membrilor de bază, incluzând rolul simbolic atribuit (aşadar, o confruntare cu 
Modelul aflat pe pedestalul mentalităţii colective a timpului). Concluziile urmăresc să 
sublinieze şi în ce măsură ’celula de bază a societăţii’ a putut reflecta mutaţiile petrecute 
în afara ei.

După cum indicam într-o menţiune anterioară, lumea victoriană, contrar structurii 
sale de un pragmatism solid, la nivelul său cel mai intim se sprĳinea pe o serie de 
construcţii ideale. În cazul începutului perioadei, această nevoie de modele poate fi 
considerată drept o prelungire a reacţiei defensive vis-a-vis de tumultul impacient din 
Franţa, ce ştersese orice urmă a (vechii) ordini, înlocuind-o, timp de câteva decenii, cu 
haosul fie revoluţionar, fie napoleonian; nu trebuie uitată nici importanţa curentului 
Evanghelic, care, de la primii paşi ai coagulării sale (începutul secolului al-XIX-lea), 
exercitase o influenţă atât de profundă asupra conştiinţei colective şi individuale, încât 
va reuşi aplicarea unui grad mai rigid, ‘Neo-puritan4’, asupra conduitei morale ‘oficial’ 
acceptate.

Înaintând către segmentul median al epocii, se observă popularitatea uriaşă a lucrărilor 
contemporane de tip ‘manual de instrucţiuni’, subiectele lor variind de la cele mai banale 
reţete, la modalităţile de întreţinere a unei gospodării5, până la o corectă manifestare 
a interacţiunilor sociale, de regulă prezentate sub o formă aproape ritualizată. Aceste 
lucrări îşi datorau existenţa măsurilor de democratizare nu doar politică, ci şi referitoare 
la sistemul de învăţământ -“Legea Forster” (1870) fiind cea mai reprezentativă în acest 
sens-, rezultând într-un boom al cititului şi scrisului. Victorienii, prin volumul uriaş de 
scrieri (multe dintre ele autobiografice) lăsate în urmă, dau impresia conştientizării 
momentului istoric trăit, precum şi dorinţei de a crea sau găsi semnificaţii până şi în 
acţiunile cotidiene ale existenţei lor.

Luând toţi aceşti factori în considerare, nu mai apare ca o surpriză accentul insistent 
plasat pe respectarea acestor ‘castele de nisip’ -imagini ideale- (ale femeii, gentleman-ului, 

4 J. Guy, op.cit., p. 3.
5 Yaffa Claire Draznin, Victorian London’s Middle-Class Housewife. What She Did All Day, în 

Contributions in Women’s Studies, Number 179, Ed. Greenwood Publishing Group, 
Westport (Connecticut), 2001, p. 61.
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căminului, socializării etc.), construite ca un rezultat amalgamat al sus-menţionatelor 
materiale didactice (privite ca şi varianta validată de autoritatea înţelepciunii colective), 
influenţei evanghelice, şi totodată derivate din vechi tradiţii englezeşti (precum 
autoritatea absolută a tatălui în interiorul familiei).

Importanţa acestor imagini-canon, ca şi îndrumătoare spre o viaţă împlinită, onorabilă, 
elevată din punct de vedere spiritual fiind trasată, se cuvine o încercare de a determina 
locul atribuit familiei, de către societate. În punctul acesta, Anglia nu reprezintă un caz 
singular: una din caracteristicile Epocii moderne a reprezentat-o delimitarea tot mai 
clară dintre sfera publică, comună tuturor indivizilor dornici de a-şi exercita concomitent 
atribuţiile de câştigare a existenţei şi contribuţia la funcţionarea statului, şi cea privată, 
care, în condiţiile unei lumi aflată tot mai mult în mişcare şi schimbare, devine tot mai 
mult privită ca un loc de refugiu, o realitate relaxantă, în opoziţie cu aceea materială. 

Familia rămâne cel mai intim drept social al omului, epoca victoriană dedicându-i 
un fel de cult, fapt facilitat de deţinerea unui exemplu cât se poate de concret: Familia 
Regală. Sentimentele sincere dintre regina Victoria şi soţul său, prinţul Albert de Saxa-
Coburg, înnobilate de influenţa conduitei morale rigide a acestuia, ca şi de implicarea 
celor 2 părinţi în creşterea celor 9 copii au marcat transformarea lor în idealul familial (în 
special pentru clasa mĳlocie) al perioadei6. De fapt, acest fenomen de popularizare a lor 
a fost cu atât mai intens, cu cât a fost marcat de o evoluţie alimentată din ambele părţi: 
dovadă a interesului suscitat de inventarea aparatului de fotografiat, membrii Familei 
Regale vor inaugura, în deceniul al-VI-lea al secolului al-XIX-lea, practica de a permite 
distribuirea unor astfel de poze reprezentându-i7; această deschidere va marca, la nivel 
simbolic, apropierea liniilor de demarcare dintre spaţiul public şi cel privat în cazul lor.

Desigur, oricât de idealizată ar fi fost celula familială, pentru a fi creată era nevoie 
de urmarea unei serii de paşi ancoraţi în concret, începând cu momentul deciziei 
întemeierii sale. În medie, acesta survenea în cazul bărbaţilor aparţinând clasei mĳlocii 
şi aristocraţiei în preajma celui de-al patrulea deceniu al vieţii, odată cu definirea locului 
său în ierarhia socială şi cu dobândirea resurselor financiare care să-i permită asigurarea 
traiului viitoarei familii. Femeile aparţinând acestor clase, pentru care propria împlinire 
era direct legată de momentul căsătoriei lor, se căsătoreau în jurul vârstei de 25 de ani8, 
în medie cu până la 3 ani mai târziu decât membrii feminini ai clasei muncitoare, de 
exemplu9.

Procesul alegerii miresei de către gentleman-ul victorian a atras, de-a lungul timpului, 
numeroase interpretări, dintre care multe sub formă anecdotică, chiar din cele mai 
surprinzătoare surse. Un astfel de exemplu îl constituie cele câteva mini-povestioare 
umoristice dintr-un număr din 1875 al revistei orădene ‘Familia’, urmărind să ilustreze 

6 Deborah Jaffé, Victoria. A Celebration, Ed. Carlton Books Limited, Londra, 2000, p. 19.
7 Ibidem, p. 104.
8 Claudia Nelson, Family Ties in Victorian England, Ed. PRAEGER Publishers, Westport 

(Connecticut, SUA), 2007, p. 20.
9 Y.C. Draznin, op.cit., p. 4.
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‘Cum se ‘nsora englezulu’. În fapt, anecdote precum cea privind englezul care, nereuşind 
să adoarmă, “i plesui prin minte o idea, să se ‘nsore, şi încă îndată”10, cu o servitoare -!!-, 
par a se constitui, mai degrabă, într-un contra-exemplu (fie el intenţionat sau nu) faţă 
de întregul mecanism de selecţie a viitoarei soţii, trivializându-l prin caracterul său 
spontan şi total hazardat.

După cum am mai menţionat, acesta era un întreg proces, evoluând treptat, şi având 
la bază calcule temeinice. Scopul principal al căsniciei, pe lângă asigurarea unei linii de 
moştenitori, desigur, rămânea acela fie de a compatibiliza, fie de a eleva statutul social11 
(în nici un caz acela de a-l coborî- căsătoria cu o servitoare ar fi reprezentat ceva greu 
de conceput pentru un membru al claselor sociale superioare). În secolul decisiv pentru 
asimilarea vechii aristocraţii engleze de către clasa mĳlocie, cazurile de hibridare socială 
(Avere câştigată în urma diversificării intense a câmpului profesional– Titlu moştenit) 
erau, din acest motiv, tot mai comune.

Aşadar, cererea de căsătorie fiind exprimată, în caz că era primită cu un răspuns 
pozitiv, se putea trece la următoarea etapă: cea a logodnei, a cărei perioadă urma să 
fie determinată de tatăl miresei12. Una din omniprezentele, omniscientele manuale de 
etichetă ale perioadei victoriene de mĳloc descrie cu naturaleţe coexistenţa măsurilor 
pragmatice cu cele ritualizate: abia după ce era stabilită zestrea viitoarei mirese (ca o 
precauţie împotriva unei morţi subite sau unui eşec financiar al soţului13), logodnicii îşi 
recunoşteau apartenenţa la celălalt, printr-un schimb de cadouri (de regulă, inele), iar 
mireasa îşi semnala apropiata despărţire de casa părintească prin alcătuirea trusoului (ce 
urma să conţină hainele sale pentru următorii 2 ani14), element tradiţional de înlesnire 
a tranziţiei spre o viaţă nouă.

Una din informaţiile cele mai interesante legate de perioada logodnei, semnalate de 
autorul anonim al acestui tratat de norme sociale canonice, este relativa libertate acordată 
viitorilor soţi, de a petrece mai mult timp în intimitate (în accentuată opoziţie cu exemplul 
francez, lipsit de un asemenea lux15). Şi totuşi, ‘liberalismul’ acestei măsuri nu merge 
mai departe de limitele trasate de cultul victorian pentru echilibru, moderaţie: logodnicii 
trebuie să ajusteze timpul petrecut împreună, ca şi atenţia acordată celuilalt, astfel încât să 
nu fie nici prea multă, nici prea puţină16. Cu alte cuvinte, poate fi conturat idealul autentic 
de dragoste (atunci când ea chiar este implicată în formarea unei căsnicii) subordonată 
respectării obligaţiilor sociale şi a imaginii construite şi menţinute de acestea; pe scurt, 

10 Figaro (pseud.), Cum se ‘nsóra englezulu, în “Familia. Fóie beletristică şi socială”, an 1875, nr. 
21, p. 244.

11 Y.C. Draznin, op.cit., p. 4.
12 Autor Anonim, The Habits of Good Society. A Handbook for Ladies and Gentlemen, Ed. Carleton, 

New York (SUA), 1866, p. 418.
13 Ibidem, p. 422.
14 Ibidem, p. 423.
15 Ibidem, p. 418.
16 Ibidem, p. 420.
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tipul de iubire alcătuită din respect reciproc, auto-control şi o viziune comună asupra 
lumii, vieţii, plasată totodată în mod ferm în zona privată.

În mod firesc, faptul că astfel de sentimente dovedesc o incompatibilitate totală cu ideea 
de exces sau fast de orice fel explică practicile strict respectate pentru tradiţionalismul 
lor simbolic, însă de o simplitate aproape sobră, marcând în sfârşit oficializarea legăturii 
conjugale. Ceremonia de căsătorie nu putea să aibă loc mai târziu de prima jumătate a 
zilei, fie în biserica parohială, fie la un oficiu de stare civilă (în conformitate cu “Legea 
căsătoriilor” din 183617, care astfel făcea primul pas spre secularizarea instituţiei 
căsătoriei). Mirii nu puteau fi îmbrăcaţi decât simplu18 (garanţia bunului-gust şi a 
eleganţei), urmând ca după ceremonie să participe la micul-dejun organizat în cinstea 
lor, de regulă de către familia miresei, în intimitatea locuinţei acesteia (un obicei ironizat 
de autorul anonim al aceleiaşi cărţi de etichetă, ca prelungind în mod inutil solemnităţile, 
cu discursuri artificiale19, forţat emoţionate –ideea Romantică a efuziunii sentimentale 
ca semn al atingerii unei stări superioare, deosebit de spiritualizate-, dintre mireasă şi 
membrii familiei sale). 

Cu toată rigiditatea acestor etape, o surprinzătoare notă de creativitate nu poate 
fi negată victorienilor, dacă se observă faptul că unele din cele mai îndrăgite tradiţii 
nupţiale contemporane îşi au originea în această epocă. De la preferinţa pentru rochia 
albă (simbolizând inocenţa atât de căutată la femei) de mireasă, devenită celebră graţie 
reginei Victoria20, la tortul elaborat al mirilor (tradiţie de asemeni statuată de Familia 
Regală21), până la obiceiul miresei de a rămâne ultima care să urmeze procesiunea din 
biserică, către altar22, emerge imaginea de trendsetteri a englezilor din perioada victoriană ̧
în ceea ce priveşte formele ritualizate de marcare a trecerii către noi etape de-a lungul 
existenţei umane.

În ciuda perioadei îndelungate de logodnă, nu în toate cazurile tinerii însurăţei aveau 
posibilitatea de a trece direct în noua lor casă. Dacă proaspătul soţ nu o achiziţionase 
deja, pornea în căutarea cumpărării (sau, mult mai frecvent, a închirierii) uneia potrivite, 
împreună cu soţia, această activitate urmând să devină prima întreprinsă împreună de 
noul cuplu23.

În cazul claselor sociale superioare, în general tinerii se stabileau în ceea ce se afla 
pe calea devenirii suburbiei din prezent (creată ca un mediu potrivit pentru a creşte o 

17 Kristine Hughes, The Writer’s Guide to Everyday Life in Regency and Victorian England, from 1811 
to 1901, Ed. Writer’s Digest Books, Cincinnati (Ohio, SUA), 1998, p. 180.

18 Autor Anonim, op.cit., p. 425.
19 Ibidem
20 D. Jaffé, op.cit., p. 52.
21 K. Hughes, op.cit., p. 188.
22 Sally Mitchell, Daily Life in Victorian England, Ed. Greenwood, Westport (Connecticut, SUA), 

2009, p. 163.
23 Y.C. Draznin, op.cit., p. 26.
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familie, o alternativă liniştită la marile aglomerări urbane24). Alegerea propriu-zisă a 
casei nu ar fi prezentat o decizie dificilă în epoca naşterii Consumerismului, din simplul 
motiv al omogenităţii accentuate a înfăţişării locuinţelor, urmare a proliferării lucrărilor 
ce stabileau un tipar în arhitectură, urmat de marea majoritate a constructorilor25. 
Diferenţele se rezumau, spre exemplu, la mărime sau la gradul de legătură cu pereţii 
celorlalte case (dacă erau semi-detaşate sau terasate).

Nici interioarele caselor nu făceau excepţie de la regulă, fiind axate pe principiul 
standardizării şi utilităţii, camerele fiind aranjate conform destinaţiei etajului la care se 
aflau: subsolul reprezenta locul de muncă al servitorilor şi bucătarilor, parterul aparţinea 
stăpânului casei, primul etaj, soţiei sale, iar cel de-al doilea conţinea dormitorul comun, 
şi, în unele cazuri, camera viitoare a copiilor (în primii ani de existenţă)26.

O analiză a dimensiunii simbolice a interiorului mediului familial relevă faptul 
că femeia avea rolul de stăpână, dar doar din umbră. Legile sociale nescrise ale 
societăţii, făcându-şi influenţa simţită şi în cazul acesta, statuau aspectul de pater 
familias al bărbatului- mai precis, acesta reprezenta, în continuare, autoritatea supremă 
şi indiscutabilă a părţii masculine din ecuaţia familială, nelipsindu-i dreptul de veto 
asupra tuturor chestiunilor importante privind prezentul şi, în special, viitorul soţiei 
şi al copiilor. 

În concepţia victoriană, puterea absolută implică –cel puţin, în teorie- o responsabilitate 
absolută, fapt ce ar explica învestirea soţului cu acest drept de a decide şi pentru restul 
familiei. Mai precis, aplicând conceptul de sfere separate pentru fiecare sex, trebuie 
menţionat că partea masculină aparţinea, prin definiţie, sferei publice, în timp ce aceea 
feminină, celei private (deşi bărbatul putea oricând dicta şi în aceasta din urmă). Având 
criteriul fizic la bază- soliditatea, puterea, capacitatea de rezistenţă a corpului masculin, 
în antiteză directă cu acela feminin-, era admis că, datorită acestei superiorităţi biologice, 
în mod compensativ, bărbatul era dator de a îndura realităţile extenuante, chiar brutal de 
dificile, ale lumii exterioare, cu scopul clar definit de a asigura familiei sale existenţa27, şi, 
eventual, ca şi scop secundar, recunoaşterea cât mai pozitivă a propriei persoane (ceea 
ce oricum ar fi dus la beneficii pentru întreaga familie, după cum se credea). Într-o lume 
posedând un accentuat respect faţă de autoritatea legalistă, echivalentul acesteia de pe 
planul familial nu putea lipsi.

Aşadar, se poate spune, în termenii dialogului filosofic dintre Platon şi Aristotel, 
că, dacă bărbatul reprezenta materia, femeia, în schimb, reprezenta spiritul. În ochii 
victorienilor, propria-i constituţie fragilă, total nepotrivită pentru munca fizică (idee 
infirmată de munca membrelor feminine ale clasei muncitoare), o recomandau, în schimb, 
pentru acţiuni creatoare, orientate către estetic, pedagogice, vindecătoare (după cum va 

24 Helen C. Long, Victorian Houses And Their Details. The Role Of Publications In Their Building And 
Decoration, Ed. Architectural Press, Tumbridge Wells (Kent), 2002, p. 2.

25 Ibidem, p. 4.
26 Y.C. Draznin, op.cit., p. 29.
27 C. Nelson, op.cit., pp. 6-7.
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demonstra, pe plan profesional, cazul lui Florence Nightingale, care dăduse un strălucitor 
exemplu de competenţă în organizarea serviciului sanitar englez în timpul războiului 
din Crimeea28). În mod automat, o bună femeie trebuia să fie şi o bună mamă, iar o 
bună soţie avea ca atribuţii principale activităţile de organizare a universului familial 
(ea era responsabilă de angajarea, direcţionarea şi, cu timpul, plătirea servitorilor, ca şi 
de majoritatea treburilor casnice, ajutată fiind doar de o slujnică „pentru-toate-tipurile-
de-muncă”29), astfel încât acesta să răspundă tuturor nevoilor soţului – alimentare, vesti-
mentare, recreaţionale etc.

Pe lângă aceasta, ea însăşi trebuia să se asigure de relaxarea în tihnă a bărbatului 
său, ridicându-i tonusul moral ori de câte ori avea nevoie30, prin utilizarea eficientă a 
laturii sale predominante (emoţionale, spre deosebire de aceea raţională, în cazul sexului 
opus), astfel încât acesta să îşi reîntărească forţa sufletească de a răzbi în sfera publică. 
De asemeni, o femeie putea să urce sau să coboare statutul social al soţului, printr-o 
conduită morală ireproşabilă, sau din contră.

Desigur, şi acest portret ideal al compentenţelor feminine era supus unor nuanţări 
sociale, supuse influenţelor condiţiilor de trai diferite- de exemplu, în cadrul clasei 
muncitoare, rolurile bărbatului şi ale soţiei erau mult mai aproape de egalitate, din 
simplul motiv că un singur salariu, cel al bărbatului muncitor, nu era de ajuns. Deşi 
acesta din urmă ar fi preferat, poate, modelul claselor superioare de unic câştigător al 
existenţei31, în general se vedea nevoit de a se supune acelei realităţi, din frica de foamete. 
Această distribuţie apropiată a competenţelor, încălcând modelul favorit, determina 
dispreţul claselor superioare faţă de instituţia familială muncitorească, descrierea acesteia 
în culori negative (imoralitea dusă până la viciul cel mai cutremurător32, lucru nu complet 
fals, avându-se în vedere condiţiile foarte dure de viaţă, dar nici universal valabil); ea 
explică, totodată, de ce mişcarea feministă se va cristaliza în interiorul aceleiaşi clase 
muncitoare.

Revenind la reprezentantele feminine ale claselor superioare, trebuie remarcat că, 
în conformitate cu ideea feririi lor de vicisitudinile lumii exterioare pe cât posibil, le 
era permis să îşi consume energia planificând şi participând la reuniuni sociale, dar 
şi organizând acţiuni caritabile, sau, dacă era absolută nevoie să muncească (mai ales 
în cazul claselor mĳlocii inferioare), le era îngăduită o serie de profesii considerate ca 
nepunând în pericol prea mare feminitatea lor: de guvernantă, învăţătoare, asistentă etc33.

Toată această veritabilă cruciadă dusă în numele păstrării inocenţei feminine, şi, 
automat, a sanctităţii căminului familial ascundea, de fapt, în spatele nimbului aparent 
reverenţios, adulator, zâmbete ironice şi o realitate meschină- aceea de a menţine femeia 

28 A. Maurois, op.cit., p. 243.
29 Y.C. Draznin, op.cit., p. 47.
30 C. Nelson, op.cit., p. 27
31 Ibidem, p. 33.
32 Ibidem, p. 35.
33 Donald Read, The Age of Urban Democracy. England 1868-1914, Ed. Longman, Londra, 1994, p. 41.
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ca un fel de extensie a bărbatului de care depindea. Epitetul de „inocenţă” acoperea, 
mai degrabă, pe cel de „ignoranţă/naivitate” nu numai în ce privea nivelul intelectual 
al femeii (care, în general, se rezuma la o serie de noţiuni sumare de cultură generală 
şi câteva limbi străine, accentul fiind pus pe genul de activităţi pregătitoare pentru 
îndeplinirea rolului de soţie şi mamă34- cusutul, regulile de etichetă etc.), dar şi referitor 
la modul concret de funcţionare a lumii. Un exemplu mai mult decât relevant este cel 
referitor la faimoasele carenţe de până şi cele mai de bază noţiuni de educaţie sexuală35; 
numărul mare de copii per familie (în jur de 6, pe la jumătatea epocii)36, în ciuda ratei 
înalte de mortalitate infantilă (în 1847- 163 de morţi la 1000 născuţi-vii)37, cauzate de 
lipsa unor soluţii medicale adecvate, coroborată cu practica naşterilor asistate de moaşe 
lipsite de o pregătire formală.

Situaţia va începe să se schimbe odată cu progresul înregistrat în domeniul medicinei 
şi cel educaţional- cloroformul începe să fie folosit la scară largă (pornind de la exemplul 
încurajator al reginei Victoria38) pentru a atenua durerile naşterii, iar în 1864 se deschid 
uşile Colegiului de Obstetrică, oferind studentelor sale o pregătire specializată în 
asistarea naşterilor39.

Un caracter revoluţionar va avea şi republicarea de către Annie Besant şi Charles 
Bradlaugh, a lucrării lui Charles Knowlton, “Roadele filosofiei” (1832), oferind o 
descriere a mĳloacelor de contracepţie40. Anul 1877 rămânea astfel unul de referinţă 
pentru femeile care dintr-o dată descopereau că exista o alternativă la sarcinile aproape 
neîntrerupte, epuizante. Începutul practicării planning-ului familial, în paralel cu o 
creştere semnificativă a nivelului de trai va cauza trecerea la Noul Regim demografic, 
caracterizat prin rate ale mortalităţii şi natalităţii scăzute: doar între 1870- 1900 se remarcă 
o scădere de 21% a acesteia din urmă41. Această tranziţie se va vedea reflectată şi la 
nivelul mentalităţilor colective, alimentând imaginea tot mai dezbătută a “Femeii noi”, 
de fin de siècle, capabilă de a disocia scopurile reproductive ale actului sexual (şi totodată 
de a nu se mai lega de ele pentru a-şi dovedi feminitatea), de cele ţinând de propriile-i 
nevoi fizice, până atunci reprimate.

Revenind însă la idealul feminin nezdrobit încă de realităţile schimbătoare ale 
sfârşitului de epocă victoriană, se poate observa o reală şi activă dorinţă de implicare 
în viaţa noului-născut, din partea mamei, care astfel ar fi obţinut, în proprii-i ochi, o 
recunoaştere a valorii ei ca persoană. Totuşi, neputându-se descurca singure cu rolurile 
suprapuse de mamă, soţie şi stăpână a casei , mamele aparţinând clasei mĳlocii şi 

34 S. Mitchell, op.cit., pp. 181-182.
35 Y.C. Draznin, op.cit., p. 95.
36 Ibidem, p. 6.
37 Ibidem, p. 110.
38 Helen Rappaport, Queen Victoria. A Biographical Companion, Ed. ABC-Clio, Oxford, 2003, p. 340.
39 K. Hughes, op.cit., p. 66.
40 H. Rappaport, op.cit., p. 340.
41 Y.C. Draznin, op.cit., p. 98.
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aristocraţiei de regulă angajau, în funcţie de venit, fie o dădacă (lipsită de o pregătire 
formală, însă cu multă experienţă practică în a avea grĳă de copii), fie o infirmieră 
pentru copii (aceasta reprezentând soluţia mai comună- neavând un număr prea mare 
de primăveri la activ, şi, automat, cu o experienţă mai redusă decât a dădacei, pretenţiile 
sale legate de salariu erau modeste42).

Acţiunile „tehnice” ale creşterii copiilor (precum schimbatul, supravegherea etc.) 
fiind lăsate în seama acestei infirmiere, mama îşi putea îndeplini rolul de prim pedagog 
al copiilor, citindu-le fie din Biblie, fie din cărţile pentru copii, sau predându-le primele 
noţiuni de istorie sau geografie43, dar şi primele lecţii de morală, de diferenţiere între 
bine şi rău, ce era permis şi ce nu.

Rolul acesta al mamei, de transmiţătoare a valorilor societăţii şi de formatoare de 
caracter adecvat pentru nişte viitori cetăţeni era cu atât de important, cu cât figura tatălui 
victorian apare ca fiind una distantă. Ca dovadă a influenţei stratificării sociale şi în 
interiorul familiei stătea faptul că soţiile de gentlemeni beneficiau de prezenţa acestora 
mai mult timp decât cele de burghezi sau muncitori44, care mai şi trebuiau să parcurgă 
zilnic un traseu pentru a ajunge la locul de muncă45, industrializarea nemaifăcând 
posibile micile ateliere ce coincideau cu domiciliul fiecăruia. În rarele momente când 
tatăl era acasă, şi nu preocupat cu munca, se întâmpla uneori să participe la joaca copiilor, 
răsfăţându-i prin mici cadouri, în încercarea subconţientă de a compensa pentru timpul 
pierdut departe de ei. Un exemplu celebru de un astfel de tată l-a constituit Charles 
Dickens, figură patriarhală, tată a 10 copii46.

Acelaşi Dickens a rămas cunoscut drept unul din reprezentanţii cei mai de seamă 
ai oamenilor de litere preocupaţi de ideea îmbunătăţirii condiţiei populaţiei sărace, 
defavorizate- în cazul său, o sub-categorie a acestei mari categorii de la marginea societăţii 
lua des prim-planul romanelor sale: copiii. Tipul de înfăţişări realiste creionate de el (şi 
de alţi scriitori împărtăşind aceste idei), ale vieţii dure duse de astfel de copii (obligaţi 
să aibă grĳă de fraţii mai mici în timp ce părinţii lor –în cazul în care îi aveau- mergeau 
la muncă, şi chiar să muncească ei înşişi47, de regulă fie în mine, fie curăţând coşurile 
caselor, ambele foarte periculoase), vor trage un semnal de alarmă recepţionat de către 
Stat, rezultatul concretizându-se într-o serie de măsuri legislative în favoarea protejării 
copiilor: referitor la munca din mine, devenea interzisă angajarea femeilor şi copiilor 
sub 10 ani (1842), orele lucrătoare pentru femeile şi copiii sub 18 ani erau limitate la un 
număr de 10 pe zi (prin „Legea celor 10 ore”, din 184748) etc.

42 Ibidem, p. 120.
43 Ibidem, p. 122.
44 C. Nelson, op.cit., p. 28.
45 Ibidem, p. 31.
46 Rose Phyllis, Parallel Lives. 5 Victorian Marriages, Ed. Knopf Doubleday, New York, 1984, p. 159.
47 J. Guy, op.cit., p. 9.
48 A. Maurois, op.cit., p. 236.
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Această versiune sumbră a vieţii de copil nu reprezenta însă norma, în special pe 
măsură ce se înainta pe scara socială. Din contră, merită observată atenţia fără precedent 
acordată celor mici de-a lungul domniei Victoriei: pe lângă cărţile scrise special pentru ei 
(de către un Lewis Carroll, de exemplu), apare şi devine repede la modă îmbrăcămintea 
croită special pentru copii (şi nu doar copii miniaturizate ale hainelor părinţilor)- 
costumaşele de marinari, în special, erau adorate de mamele de băieţi49. Mai mult decât 
oricare altă epocă anterioară, cea victoriană a construit şi idealul copilăriei, ca o fază 
distinctă, de o mare importanţă în devenirea personală.

Într-un fel similar cu cazul femeii, se dorea păstrarea nevinovăţiei copilăreşti, lucru 
ce nu putea fi îndeplinit în cazul în care camera copiilor ar fi rămas la acelaşi etaj cu 
cea a părinţilor. Primii ani din viaţă erau, deci, petrecuţi aproape exclusiv în preajma 
infirmierei şi a mamei, exceptând momentele când venea vorba de joaca cu jucăriile 
din jur sau cu alţi fraţi sau surori, cu care se stabileau rapid legături de complicitate. 
De fapt, această legătură (pentru un frate şi o soră, ea reprezenta de multe ori cea mai 
strânsă relaţie cu un membru al sexului opus, până la propriile lor căsătorii, întrucât 
le era îngăduită o libertate a interacţiunilor mai mare decât în cazul cunoştinţelor sau 
prietenilor obişnuiţi, unde persista teama încălcării echilibrului social) este una din cele 
mai idealizate din epocă50, armonia frăţească fiind ilustrată atât în literatură, cât şi în 
realitate, de exemplele surorilor ridicând moralul fraţilor în vremuri de restrişte, sau 
ajutând la creşterea copiilor acestora, sau, de cealaltă parte, de imaginea fratelui salvator, 
întreţinându-şi sora suferind povara sărăciei.

În general, în procesul de creştere al copiilor se urmărea transmiterea unor asemenea 
valori de bază (generozitatea, onoarea, spiritul de sacrificiu etc.) şi pregătirea cât mai 
temeinică pentru un viitor corespunzător statutului social avut, sau mai sus de el, dar 
într-un mod care să nu pară sufocant, lipsit de respect vis-a-vis de capacitatea copiilor 
de a-şi manifesta individualitatea. Din contră, o astfel de tendinţă de a copleşi copiii cu 
atenţie era asociată în mentalitatea colectivă (aşa cum putem observa din încă o lucrare 
a epocii, specializată pe această nouă ‚ştiinţă domestică’) cu rezultate afectând spiritul 
într-o aşa măsură, încât linia de demarcaţie era încălcată, şi boala spiritului devenea boala 
corpului51, a unei minţi încetinite de lipsa exerciţiului de a gândi singură, fără intermediar.

Un asemenea gen de educaţie nu era însă specific victorienilor- copiii învăţându-şi 
repede locul în interiorul familiei, se mulţumeau cu cele câteva puncte de intersecţie 
dintre vieţile lor şi cele ale părinţilor, când se urmărea consolidarea legăturilor familiale 
dintre membri.

Cel mai comun astfel de punct de intersecţie era cel zilnic, denumit „ora copiilor”, 
urmând mesei de seară a copiilor, dar înainte de aceea a adulţilor. Interesant la această 

49 S. Mitchell, op.cit., p. 138.
50 C. Nelson, op.cit., p. 98.
51 Autor Anonim, Enquire Within Upon Everything The Great Victorian Domestic Standby, Ed. 

Houlston and Sons, Londra, 1894, p. 383.
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activitate comună era faptul că ea servea mai degrabă ca un fel de repetiţie de socializare, 
până şi hainele purtate de copii pentru ocazie trebuind să fie formale52. Era, de fapt, 
completarea practică a lecţiilor de etichetă şi morală date de mamă.

Mult mai intime erau acele puncte de intersecţie pricinuite de religie. Una din aceste 
tradiţii (populară până în deceniul al-VIII-lea al secolului) unea toţi membrii familiei 
înainte de micul-dejun, prin rugăciunile spuse împreună53. Această trăire a sentimentului 
religios, în armonie cu ceilalţi aducea un plus de profunzime sinceră relaţiilor inter-
familiale.

Pe măsură ce aceste sentimente religioase deveneau tot mai desuete şi mai golite de 
semnificaţii, Statul şi Societatea reuşind să le secularizeze pe fragmente, practici precum 
cea de mai sus dispăreau. Pe de altă parte, ceea ce în mod tradiţional reprezenta ziua 
de odihnă decretată de Dumnezeu, zi de celebrare a Creaţiei sale, se transforma într-o 
zi de relaxare împreună cu familia- duminicile deveneau o ocazie pentru a socializa 
împreună, cu restul comunităţii venite la predică. Mai mult, nu atât conţinutul propriu-
zis religios al acesteia atrăgea atenţia credincioşilor, cât accentul pus pe evenimentele 
din jurul parohiei54- pastorii încercau să ţină pasul cu timpurile, dovedind că Biserica 
nu se izolase de restul lumii, ci încerca să o înţeleagă pe ea şi transformările prin care 
trecea, pentru a putea răspunde la întrebările membrilor comunităţii.

Chiar şi familiile aparţinând clasei muncitoare îşi strângeau rândurile în timpul 
duminicilor, prin purtarea celor mai bune haine şi luarea mesei împreună55 trăind iluzia 
temporară a unei nediferenţieri dintre stilul lor dur de viaţă, şi cel mult mai relaxat al 
celorlalte clase.

Marea inovaţie a epocii victoriene, din punctul de vedere al ocaziilor şi modalităţilor 
de petrecere a timpului împreună, s-a pliat tot pe un moment religios, deseori considerat 
punctul de bază al religiei creştine, alături de Înviere: Crăciunul.

Tonul subtil al mutării accentului de pe bucuria Naşterii Domnului, pe cea a petrecerii 
timpului în familie a fost dat din interiorul Familiei Regale şi a Curţii sale. Unul dintre 
prietenii Prinţului Albert, Henry Cole, crease în 1843 primul model al unei felicitări de 
Crăciun, care, împreună cu bradul împodobit popularizat de Prinţ prin aceeaşi perioadă56, îşi 
vor câştiga un statut valabil până astăzi, de accesorii omniprezente în perioada Crăciunului.

De altfel, n-au fost singurele- printre alte tradiţii de Crăciun imortalizate de victorieni, 
se numără practica ( deja stereotipică a ) aprinderii focului în şemineu, a colindatului, 
a schimbului de cadouri şi a participării la o reprezentare de pantomimă57. Mesajul 
creştin al bucuriei, al ajutorării semenilor este întărit într-o formă uşor de înţeles şi 
de copii, în cartea „O colindă de Crăciun” (1843) a lui Charles Dickens, care, în ciuda 

52 S. Mitchell, op.cit., p. 148.
53 Ibidem, p. 141.
54 Ibidem, p. 143.
55 Ibidem, p. 148.
56 D. Jaffé, op.cit., p. 87.
57 H. Rappaport, op.cit., p. 92.
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începutului mohorât, prea apropiat de realitatea împovărătoare a săracilor şi a celor 
care îi nedreptăţesc, se sfârşeşte prin reabilitarea figurii tipice a avarului, mai precis 
a lui Ebenezer Scrooge, în urma actelor sale de caritate (concept victorian) cauzate 
de confruntările cu propria sa mortalitate. Morala profund creştină, optimistă, este 
completată de imaginile luminoase ale fericirii familiale, imortalizând „Colinda” ca şi 
chintesenţa literară a Crăciunului, a celebrării instituţiei familiei.

Aşadar, copilăria din epoca victoriană ne apare drept una posedând o conştiinţă de 
sine şi o autonomie tot mai ridicată, ghidată de figura mamei, a fraţilor, şi de suportul 
nu foarte des văzut la modul concret, dar simţit, al tatălui. Ea va începe însă să pălească, 
odată cu încheierea rolului de pedagog al mamei.

Acest moment survine în mod diferenţiat, în funcţie de sexul copilului şi deci, de 
încadrarea sa în limitele viitorului trasat. În cazul băieţilor, împlinirea vârstei de 6 ani 
marca încheierea perioadei de învăţat acasă, urmând să înceapă studiile formale58. Nu 
numai atât, dar odată cu intrarea în această etapă, nu doar lecţiile cu mama sa încetau, 
dar însăşi influenţa ei asupra lui începea să scadă, pe măsură ce băiatul pătrundea 
tot mai adânc în dimensiunea publică a vieţii, inaccesibilă mamei sale, însă cunoscută 
de tată, care va prelua rolul de ghid, adeseori reuşind să obţină continuitatea liniei 
sale profesionale (fie ea în politică, diplomaţie, medicină, afaceri etc.), prin intermediul 
fiului59. Situaţia aceasta era comună şi clasei muncitoare, unde fiul urma să continue 
munca tatălui său, sub supravegherea acestuia.

Primul pas al acestui nou drum era alegerea instituţiei de continuare a studiilor. 
Deloc surprinzător, aceasta depindea de locul ocupat pe ierarhia socială (şi, automat, 
a posibilităţilor financiare) a familiei băiatului: dacă clasele superioare îşi trimiteau 
copiii la „şcoli publice” (Eton, Winchester, Harrow), cu programa puternic încărcată 
de studii clasice60; pentru marea masă a copiilor care nu se încadrau în acest segment, 
exista doar posibilitatea frecventării lecţiilor de citire, scriere şi aritmetică de bază oferite 
fie de Biserică, fie de voluntari generoşi –deşi lipsiţi de calificări formale-61, în buna 
tradiţie filantropică engleză. Desigur, situaţia va dura doar până la „Legea educaţională” 
(1870) ce va pune treptat bazele unui sistem educaţional modern în adevăratul sens al 
cuvântului, cu şcoli înfiinţate de stat, obligativitatea absolvirii ciclului primar etc.

Dacă din punct de vedere simbolic figura fiului era destinată, în mod perfect logic, 
sferei publice şi păşirii pe drumul bătătorit de tatăl său, soarta fiicei ar fi putut, în funcţie 
de numărul de generaţii trecute de la începutul domniei Victoriei (după 2, deja se puteau 
întrezări zorii unei viitoare schimbări în privinţa destinului Femeii) să nu o imite total 
pe cea a mamei sale.

Dacă totuşi nu avea şansa aceasta, atunci imaginea fiicei rămânea destul de statică. 
Educaţia ei în general se rezuma tot la activităţile aparţinând „ştiinţei domestice”: 
cusutul, gătitul, vagi noţiuni de gestionare a finanţelor unei case etc. Dacă era interesată 

58 Y.C. Draznin, op.cit., p. 123.
59 S. Mitchell, op.cit., p. 146.
60 A. Maurois, op.cit., p. 264.
61 J. Guy, op.cit., p. 9.
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de citit, în timpul liber i se permitea să încerce o abordare auto-didactă a acumulării 
unor noţiuni elementare de cultură62. Fetele provenind din clasa muncitoare îşi găseau 
repede loc de muncă, în cazul acesta, cu ajutorul mamei (meseria de croitoreasă era una 
din cele mai comune la acest palier al societăţii), sau ca şi slujnică, infirmieră63 etc. Cât 
despre fiicele cu sânge albastru, ele trebuiau să se mulţumească tot cu o serie de activităţi 
restrânse ca număr –şi importanţă practică-, dar considerate marca unui rafinament pur 
feminin, fără veleităţi de potenţial intelectual: cântatul la voce sau la un instrument, 
pictatul, brodatul64.

În afară de activităţile menţionate mai sus, cel mai adesea urma un transfer gradual, 
la nivel simbolic, al ‚mantiei’ de apărătoare a sferei private, de la mamă, către fiică. 
Pregătindu-se pentru propriul rol de viitoare soţie şi mamă, tânăra urma să-şi cheltuie 
energia îngrĳindu-şi fraţii sau surorile mai mici, dacă avea, iar dacă nu, înclinându-se 
în faţa voinţei părinţilor ei, participând la reuniunile sociale organizate de mama sa, cu 
scopul găsirii unui soţ potrivit65, şi acţionând ca o forţă tămăduitoare pentru pshihicul 
acesteia, şi al tatălui ei.

Dacă totuşi tinereţea fetei era localizată cronologic în cea de-a doua jumătate a 
epocii victoriene, putea fi confruntată cu un număr mai mare şi mai atrăgător de decizii: 
începând cu cel de-al-VIII-lea deceniu al secolului, este înfiinţat un tip de instituţie 
de învăţământ secundar (contra cost) pentru fete, ce-şi va dovedi eficacitatea în a-şi 
pune în practică ambiţia de a dărâma pereţii tiparului împământenit în mentalitatea 
tinerelor, guvernându-le existenţa- acela al spaţiului privat. Aceste şcoli publice pentru 
fete încercau apropierea nivelului şi experienţei instructive ale fetelor, de cele ale tinerilor: 
pe lângă înfăţişarea propriu-zisă de instituţie publică, şi programa (bazată pe studii 
clasice şi câteva ştiinţe) era inspirată de cea predată în şcolile pentru băieţi66.

Măsurile de acest gen, continuate tot în domeniul educaţional, prin deschiderea 
porţilor universitare şi pentru tinere67, vor semnala tranziţia către imaginea „Femeii 
noi”, pentru care vor milita fetele şi femeile ce primiseră un suflu nou, energia necesară 
acestui efort, în urma contactului cu studiul instituţionalizat, cu noile tipuri de cariere 
profesionale dar şi ca reflecţie a dinamismului afectând toate domeniile vieţii victoriene 
tot mai mult pe măsură ce se apropia sfârşitul secolului.

La capătul acestei treceri în revistă a confruntării dintre modelul de familie victoriană 
întipărit în mentalitatea vremii, şi realităţile pe care le ascundea în spatele acestuia, ar fi 
interesant de unit aceşti 2 poli ai reprezentării, în exemplul unui singur victorian: Charles 
Dickens, ale cărui scene de fericire familială cuprinse în romanele sale şi asimilate în 

62 Y.C. Draznin, op.cit., p. 7.
63 C. Nelson, op.cit., p. 95.
64 Y.C. Draznin, op.cit., p. 7.
65 Ibidem
66 Ibidem, p. 125.
67 S. Mitchell, op.cit., p. 192.
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matricea culturală a generaţii de cititori, pot da o mică măsură a demitizării imaginii 
familiei, prin contrastul şocant cu realitatea. În 1858, la capătul a 23 de ani de căsnicie, 
cere separarea de Catherine Hogarth, mama celor 10 copii ai lui (separare, întrucât 
„Legea referitoare la căsătorie şi divorţ”, care cobora nivelul de accesibilitate la separarea 
matrimonială oficială, până la treapta claselor mĳlocii, prin crearea unui tribunal special 
pentru acesta68, văzuse lumina tiparului doar cu un an înainte, timp total insuficient 
pentru dispariţia prejudecăţilor la ideea de divorţ, mai ales în cazul unei celebrităţi a 
timpului, precum Dickens).

Cazul lui Dickens e ironic din 2 mari puncte de vedere: în primul rând, deoarece, 
conştient de faptul că adevăratul motiv pentru care dorise separarea de Catherine 
avea de-a face cu amanta sa mult mai tânără, şi totodată preţuind imaginea publicului 
despre el, scriitorul a încălcat graniţa dintre Public şi Privat în cazul tău, eliberând proto-
declaraţii de presă în care se străduise să modifice realitatea separării sale –trecând sub 
tăcere existenţa Celeilalte Femei-, astfel încât să fie compatibilă cu normele morale ale 
victorienilor69, norme la care îşi adusese şi el contribuţia, modelându-le prin scrierile sale.

Cel de-al doilea punct de vedere se referă la înseşi aceste explicaţii publice ale lui, 
conţinând imputările pe care le aducea fostei soţii. La baza lor (fără a le menţiona pe cele 
exacerbate până la punctul grotescului), acestea puteau fi interpretate drept atacuri la 
adresa acelui ideal feminin analizat mai sus, întrucât nu erau decât urmări ale încercării 
lui Catherine de integrare în acel tipar: anume sarcinile aproape anuale (incluzând unele 
pierdute), lipsa energiei, cauzată de aceleaşi sarcini, creşterea celorlalţi copii ş.a.m.d., 
incompatibilitatea intelectuală dată de educaţia extrem de superficială a ei70.

În definitiv, (în ciuda reţinerii de a crede că un bărbat ducând o viaţă dublă a dorit 
despărţirea de soţie doar din această cauză), cazul lui Dickens poate servi ca un micro- 
exemplu al eşecului, incompatibilităţii imaginii rafaelite a Femeii, cu noile realităţi, fapt 
ce va deveni tot mai accentuat spre sfârşitul secolului, când înseşi „făpturile angelice, 
duioase, fragile” vor dărâma şi aceste ultime ‚castele de nisip’ ale epocii, mergând cu 
bicicleta, jucând tenis, urmând o carieră, luând măsuri pentru a limita numărul naşterilor, 
pe scurt, învăţând să-şi cunoască identitatea, exprimând-o, iar apoi reconstruind-o 
continuu.

Aceste transformările prin care va trece Femeia, imaginea sa şi, în consecinţă, 
alcătuirea şi interacţiunile din interiorul mediului familial, pot fi considerate ca simbolice 
pentru modificările din sfera privată. De la familiile numeroase, cu copii născuţi la 
intervale scurte unul de celălalt, aflaţi deseori în imposibilitatea înscrierii la şcoală din 
cauza taxelor, se va ajunge la compactizarea acestora, atenţia părinţilor crescând astfel 
faţă de nevoile individuale ale copilului sau copiilor, care ajung şi ele să joace un rol în 
alegerea instituţiei de învăţământ urmate, a carierei, partenerului/partenerei de viaţă.

68 C. Nelson, op.cit., p. 8.
69 R. Phyllis, op.cit., p. 186.
70 Ibidem, pp. 167-168.
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Mai presus de toate, anxietatea victorienilor pricinuită de ritmul tot mai intens al vieţii 
şi schimbărilor din jur, ducând la cristalizarea acestor constructe idealizate (întreaga 
colecţie de lucrări normative referitoare la comportamentele acceptate de societate nu 
reprezintă decât un joc de domino la baza căruia stătea familia) a vădit un ataşament 
nostalgic faţă de unele din valorile tradiţionale, solide ale trecutului, pe care le-au 
extras, le-au contopit într-o formă nouă, adăugându-le noi detalii, iar apoi, poate fără a 
conştientiza, le-au transmis -cel puţin parţial- generaţiilor următoare. Tăierea tortului 
de nuntă, bonomia Crăciunului, duminicile sărbătorind familia, complicitatea duioasă 
dintre fraţi, sprĳinul acordat părinţilor, toate aceste reminiscenţe ale unei epoci alcătuite 
din contradicţii complementare stau încă dovadă a importanţei şi durabilităţii respectului 
faţă de Căsnicie şi Familie, ca parte a identităţii engleze victoriene.
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