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Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să creioneze câteva aspecte importante care vor fi dezvoltate
în cadrul cercetării doctorale, al cărei obiectiv principal este acela de a ilustra statutul a trei
scriitoare în cupluri literare celebre.
Studiul se deschide cu un capitol care urmăreşte să contureze, în linii mari, imaginea
celor trei scriitoare pe care le supunem analizei: Henriette Yvonne Stahl, Simone de Beauvoir şi
Zelda Fitzgerald. Pornind de la premisa că secolul al XX-lea a reprezentat punctul de cotitură în
ceea ce priveşte parcursul ulterior al femeii, precum şi pentru rearanjările sociale ce au avut loc
odată cu declanşarea Primului Război Mondial, am prezentat, prin intermediul celor trei
scriitoare, reinterpretările pe care feminitatea le-a suferit.
Memoriile lui Henriette Yvonne Stahl, „deghizate” într-o carte-interviu, ghidate de către
Mihaela Cristea, precum şi aducerile aminte ale contemporanilor şi prietenilor acesteia ne-au
folosit drept repere esenţiale pentru a-i contura portretul. De asemenea, pentru a ilustra poziţia pe
care scriitoarea a avut-o referitor la problemele pricinuite de inegalităţile dintre femei şi bărbaţi
care caracterizau societatea acelor vremuri, am făcut apel la primul său roman (în afara acestuia,
scriitoarea nu a avut niciodată o atitudine vădit feministă). Ilustrarea condiţiei femeii din mediul
rural, a tuturor neajunsurilor cauzate de neputinţa acesteia de a-i oferi bărbatului ei un copil, va
aduce în prim plan probleme enunţate şi de către feministe.
Dihotomia tradiţional/modern, stabilită de către Daniela Rovenţa Frumuşani în articolul
despre Feminitate din lucrarea Lexicon feminist, s-a dovedit a fi de un real ajutor în conturarea
portretului feministei Simone de Beauvoir, aceasta reprezentând cazul cel mai drastic de
evidenţiere a metamorfozării femeii secolului XX. Feminitatea, ca un construct social, este
refuzată radical de către aceasta. Percepţia feministei asupra maternităţii sau a căsătoriei este
concludentă pentru accentuarea faptului că aceasta, crescută sub supravegherea atentă a unei
mame habotnice, într-un mediu în care rolurile femeilor şi cele ale bărbaţilor erau trasate de
dinainte şi nu puteau suporta modificări, a dinamitat normele societăţii patriarhale.
În schimb, Zelda Fitzgerald reprezintă tot ceea ce are feminitatea mai strălucitor, mai
exuberant. Am ilustrat în prima parte a subcapitolului climatul socio-istoric ce a dus la apariţia
acestei noi categorii de femei, ilustrată de către the flapper. Etapă necesară în evoluţia condiţiei
femeii, the flapper, cu toate neajunsurile pe care i le reproşează detractorii săi, va fi cea care va
aduce femeii americane dreptul la vot şi la o viaţă de pe poziţii egale cu ale bărbatului. The
flapper va însemna mai mult decât o tânără care poartă o rochie ce abia îi acoperă genunchii sau
care s-a tuns à la garçonne, ea este cea care va face posibilă repoziţionarea femeii în raport cu
bărbaţii, renunţând la vechile inhibiţii ale epocii victoriene. Zelda, soţia scriitorului F. Scott
3

Fitzgerald, va fi catalogată de către contemporani şi de către critica actuală ca fiind exponenta
tipică a acestei noi ordini instaurate.
Decupajul critic din cel de-al doilea capitol, Statutul scriitoarei Simone de Beauvoir în
raport cu Jean-Paul Sartre, şi-a propus să ilustreze părerile a două tabere diferite de cercetători:
pe de o parte vor fi cei care văd în aceasta o discipolă a existenţialistului, pe de altă parte vor fi
cei mai puţin vehemenţi, considerând că ar fi mai degrabă vorba de o filosofie aflată în dialog ce
se stabileşte între cei doi (Eva Gothlin).
În cel de-al treilea capitol am încercat să-i conturăm Zeldei Fitzgerald un profil plecând
de la schimbul de scrisori pe care l-a avut cu Scott de-a lungul timpului. De asemenea, am schiţat
şi portretul ficţional al acesteia, pornind de la personajul unicului său roman, Acordă-mi acest
vals. Aici, Alabama Beggs, alteregoul scriitoarei, va înfăţişa copia fidelă a acesteia, iar scrierea
cu puternice note autobiografice, va prezenta mărturia Zeldei despre mariajul pe care l-a avut cu
Fitzgerald. Era necesară o privire dinspre unghiul părţii feminine a cuplului pentru a echilibra
puţin imaginea creată prin scrierile lui F. Scott. Alabama va suferi aceleaşi transformări ca şi
Zelda Fitzgerald, ajungând să ipostazieze pe parcursul romanului trei faţete distincte: aceea a
unei belle de Sud pe când era încă în Montgomery şi reprezentantă a tipologiei flapper după ce se
va căsători cu pictorul David Knight. Cea din urmă faţetă va fi aceea a unei persoane care nu se
mai regăseşte în viaţa pe care o ducea, ajungând să se înstrăineze de soţ, familie, prieteni pentru a
se dedica orelor de balet, într-o încercare disperată de regăsire a propriei identităţi. Volumul
Dear Scott, Dearest Zelda. The love letters of F. Scott & Zelda Fitzgerald, chiar dacă va
cuprinde şi scrisori ale cuplului din timpul logodnei, se va dovedi a fi foarte important tocmai
datorită acelor epistole trimise de către Zelda pe când era internată. Analizarea acestora a fost
necesară pentru a completa imaginea scriitoarei.
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