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Αν ζήσουµε άλλον έναν αιώνα –µιλάω για τη συλλογική ζωή, 
που είναι η αληθινή ζωή, και όχι για τις µικρές ζωές που 
ζούµε ατοµικά– και έχουµε πεντακόσιες λίρες τον χρόνο και 
ένα δωµάτιο δικό µας η καθεµιά· αν συνηθίσουµε να έχουµε 
την ελευθερία και το θάρρος να γράφουµε ακριβώς αυτό 
που σκεφτόµαστε· αν δραπετεύουµε λίγο από το κοινόχρη-
στο καθιστικό και βλέπουµε τους ανθρώπους όχι πάντα στο 
πλαίσιο της σχέσης του ενός µε τον άλλον αλλά σε σχέση 
µε την πραγµατικότητα· καθώς και τον ουρανό και τα δέντρα 
ή οτιδήποτε όπως είναι στην πραγµατικότητα… αν αντιµε-
τωπίσουµε το γεγονός, γιατί είναι γεγονός, ότι δεν υπάρχει 
µπράτσο να πιαστούµε, αλλά ότι προχωράµε µόνες και ότι η 
σχέση µας είναι µε τον κόσµο της πραγµατικότητας κι όχι µε 
τον κόσµο των ανδρών και των γυναικών, τότε θα υπάρξει η 
ευκαιρία και η νεκρή ποιήτρια που ήταν η αδελφή του Σαίξ-
πηρ θα ανακτήσει το σώµα που τόσες φορές θυσίασε.

Η Βιρτζίνια Γουλφ  (1882-1941) υπήρξε κεντρική µορφή του 
φεµινισµού και του µοντερνισµού του πρώτου µισού του 20ού 
αιώνα. Λαµπρή µυθιστοριογράφος, κριτικός και δοκιµιογρά-
φος, µεταξύ άλλων εξέδωσε τα έργα: Το δωµάτιο του Ιάκωβου 
(1922), Η κυρία Νταλογουέι (1925), Στον φάρο (1927), Ορ-
λάντο (1928), Τα κύµατα (1931).
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Ένα βιβλίο-ορόσημο για τη γυναικεία χειραφέτηση, 
ένα επαναστατικό κείμενο από την εμβληματική 

βρετανίδα συγγραφέα
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Ι

Μα εμείς, μπορεί να πείτε, σας ζητήσαμε να μιλήσετε 

για τις γυναίκες και την πεζογραφία – τι σχέση έχει 

αυτό με το να έχουν ένα δικό τους δωμάτιο; Θα προ

σπαθήσω να εξηγήσω. Όταν μου ζητήσατε να μιλήσω 

για τις γυναίκες και την πεζογραφία, κάθισα στην όχθη 

ενός ποταμού και βάλθηκα να αναρωτιέμαι τι σήμαι

ναν οι λέξεις αυτές. Ίσως μόνο μερικές παρατηρήσεις 

για τη Φάνι Μπέρνι· λίγες ακόμα για την Τζέιν Όστεν· 

έναν φόρο τιμής στις αδελφές Μπροντέ συνοδευόμε

νο από ένα σκίτσο του χιονοσκεπούς πρεσβυτέριου 

Χάγουορθ· κάποια ευφυολογήματα, αν ήταν δυνατόν, 

για τη δίδα Μίτφορντ· μια ευλαβική μνεία στην Τζορτζ 

Έλιοτ· μια αναφορά στην κυρία Γκάσκελ, και θα είχα

με τελειώσει. Αλλά, με μια δεύτερη ματιά, οι λέξεις 

δεν μου φάνηκαν τόσο απλές. Ο τίτλος Γυναίκες και 
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Πεζογραφία μπορεί να σημαίνει, και μπορεί να θέλατε 

να σημαίνει, οι γυναίκες και πώς είναι αυτές· ή μπο

ρεί να σημαίνει οι γυναίκες και η πεζογραφία που 

γράφουν· ή μπορεί να σημαίνει οι γυναίκες και η 

πεζογραφία που γράφεται γι’ αυτές· ή μπορεί να ση

μαίνει ότι με κάποιον τρόπο τα τρία αυτά είναι άρρη

κτα συνδεδεμένα και θέλετε να τα εξετάσω από αυτή 

τη σκοπιά. Όταν όμως βάλθηκα να συλλογίζομαι το 

θέμα με αυτό τον τελευταίο τρόπο, που φαινόταν και 

ο πιο ενδιαφέρων, σύντομα διαπίστωσα ότι υπήρχε 

ένα μοιραίο πρόβλημα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να 

καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Δεν θα μπορούσα 

ποτέ να εκπληρώσω αυτό που είναι, απ’ όσο καταλα

βαίνω, πρωταρχική υποχρέωση ενός ομιλητή – να 

σας έχω δώσει μετά από διάλεξη μίας ώρας ένα ψήγ

μα καθαρής αλήθειας, για να το φυλάξετε ανάμεσα 

στις σελίδες του σημειωματαρίου σας και να το κρα

τήσετε στο γείσο του τζακιού σας για πάντα. Το μόνο 

που μπορούσα να κάνω ήταν να σας δώσω μια άποψη 

για ένα δευτερεύον ζήτημα – μια γυναίκα, αν θέλει να 

γράψει, πρέπει να έχει χρήματα και ένα δικό της δω

μάτιο· και αυτό, όπως θα δείτε, αφήνει άλυτο το με

γάλο πρόβλημα της πραγματικής φύσης της γυναίκας 
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και της πραγματικής φύσης της πεζογραφίας. Ως προς 

αυτά τα δύο ερωτήματα, αντιπαρήλθα την υποχρέωση 

να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα – οι γυναίκες και 

η πεζογραφία παραμένουν, για μένα τουλάχιστον, 

προβλήματα άλυτα. Αλλά προκειμένου να επανορθώ

σω με κάποιον τρόπο, θα βάλω τα δυνατά μου να σας 

δείξω πώς κατέληξα σ’ αυτή την άποψη σχετικά με το 

δωμάτιο και τα χρήματα. Θα σας παρουσιάσω όσο πιο 

πλήρως και ελεύθερα μπορώ τον ειρμό των σκέψεων 

που διαμόρφωσε τούτη τη γνώμη μου. Ίσως, αν απο

καλύψω τις ιδέες, τις προκαταλήψεις που υπάρχουν 

πίσω από αυτή τη δήλωση, να διαπιστώσετε ότι έχουν 

κάποια σχέση με τις γυναίκες και την πεζογραφία. 

Όπως και να ’χει, όταν ένα θέμα είναι εξαιρετικά αμ

φιλεγόμενο –και οποιοδήποτε θέμα που αφορά το 

φύλο είναι τέτοιο–, δεν μπορείς να ελπίζεις ότι θα πεις 

την αλήθεια. Μπορείς μόνο να δείξεις πώς έφτασες 

να διαμορφώσεις την άποψή σου, μόνο να δώσεις 

στο ακροατήριό σου την ευκαιρία να βγάλει τα δικά 

του συμπεράσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιο

ρισμούς, τις προκαταλήψεις, τις ιδιορρυθμίες του 

ομιλητή. Η πεζογραφία εδώ είναι πιθανό να περιέχει 

περισσότερη αλήθεια απ’ ό,τι η πραγματικότητα. Ως 
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εκ τούτου, προτείνω, κάνοντας χρήση όλων των ελευ

θεριών και των αδειών του μυθιστοριογράφου, να 

σας διηγηθώ τι συνέβη τις δύο μέρες που προηγήθη

καν του ερχομού μου εδώ – πώς, έχοντας λυγίσει 

κάτω από το βάρος του θέματος που φορτώσατε στους 

ώμους μου, το συλλογιζόμουν και το έκανα να λει

τουργήσει μέσα κι έξω από την καθημερινότητά μου. 

Δεν χρειάζεται να πω ότι αυτό που θα περιγράψω δεν 

υπάρχει· το Όξμπριτζ είναι μια επινόηση· όπως και 

το Φέρναμ· το «Εγώ» δεν είναι παρά ένας βολικός όρος 

για κάποιον που δεν έχει πραγματική υπόσταση. Από 

τα χείλη μου θα βγουν ψέματα, αλλά ίσως ανάμεσα σ’ 

αυτά να υπάρχει και κάποια αλήθεια· έγκειται σ’ εσάς 

να αναζητήσετε αυτή την αλήθεια και να αποφασίσε

τε αν κάποιο κομμάτι της αξίζει να το κρατήσετε. Αν 

όχι, τότε φυσικά θα την πετάξετε στο καλάθι των αχρή

στων και θα ξεχάσετε την όλη υπόθεση.

Να με λοιπόν (πείτε με Μέρι Μπίτον, Μέρι Σίτον, 

Μέρι Καρμάικλ ή όπως αλλιώς θέλετε – δεν έχει ση

μασία),* καθισμένη στην όχθη ενός ποταμού πριν από 

* Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael στο πρωτότυπο. 
Η Γουλφ αναφέρεται στη σκοτσέζικη μπαλάντα του 16ου αιώνα 
που τιτλοφορείται Mary Hamilton ή The Fower Maries ή The Four 
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μια δυο βδομάδες, στον ωραίο οκτωβριάτικο καιρό, 

χαμένη στις σκέψεις μου. Είχα σκύψει το κεφάλι κάτω 

από εκείνο το βάρος για το οποίο έκανα λόγο, γυναί

κες και πεζογραφία, την ανάγκη να καταλήξω σε ένα 

συμπέρασμα για ένα θέμα που εγείρει κάθε λογής 

προκαταλήψεις και πάθη. Δεξιά κι αριστερά κάποιοι 

θάμνοι, χρυσαφένιοι και πορφυροί, έλαμπαν στο 

χρώμα της φωτιάς, λες και καίγονταν. Στην αντίπερα 

όχθη, οι κλαίουσες ιτιές θρηνούσαν αιώνια, με τα 

μαλλιά να πέφτουν στους ώμους τους. Το ποτάμι αντα

νακλούσε ό,τι διάλεγε απ’ τον ουρανό, τη γέφυρα και 

τον φλεγόμενο θάμνο, και όταν ο φοιτητής πέρασε 

κωπηλατώντας με τη βάρκα του μέσα από τις αντανα

κλάσεις, εκείνες έκλεισαν ξανά, τελείως, σάμπως ο 

Maries, όπου υπάρχουν οι τέσσερις γυναίκες με το ίδιο όνομα. 
Αφού εκθέτει τους προβληματισμούς της σχετικά με την αλήθεια 
του «Εγώ» στην αφήγηση, η Γουλφ υιοθετεί τη Μέρι Μπίτον ως 
αφηγήτρια. H Μέρι Σίτον είναι φίλη της, στο φανταστικό κο-
λέγιο γυναικών Φέρναμ, ενώ η Μέρι Καρμάικλ αναφέρεται ως 
φανταστική νέα συγγραφέας ενός επίσης φανταστικού βιβλίου. 
H Μέρι Χάμιλτον είναι η μόνη που δεν αναφέρεται, αλλά σύμ-
φωνα με το The Cambridge Introduction to Virginia Woolf (Jane 
Goldman, Cambridge University Press, 2006) κάποιοι μελετητές 
αποδίδουν τα αρχικά και καταληκτικά σχόλια της Γουλφ στην 
«αφηγήτρια» Μέρι Χάμιλτον.
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φοιτητής να μην είχε υπάρξει ποτέ. Θα μπορούσες να 

κάθεσαι όλη μέρα εκεί, χαμένος στις σκέψεις σου. Και 

η σκέψη –για να της δώσουμε ένα πιο ευγενές όνομα 

απ’ ό,τι της άξιζε– είχε ρίξει πετονιά στο ποτάμι.* Λι

κνίστηκε για ώρα, εδώ κι εκεί ανάμεσα στις αντανα

κλάσεις και τα αγριόχορτα, αφήνοντας το νερό να την 

ανασηκώνει και να τη βυθίζει, μέχρι – ξέρετε εκείνο 

το τραβηγματάκι, όταν μια ιδέα σκαλώνει ξαφνικά 

στην άκρη της πετονιάς, και μετά πώς την τραβάμε 

προσεκτικά και την απιθώνουμε με φροντίδα; Αλίμο

νο, πόσο μικρή, πόσο ασήμαντη φαινόταν τούτη η 

σκέψη μου πάνω στο χορτάρι· σαν το ψάρι που ένας 

καλός ψαράς ξαναρίχνει στο νερό ώστε να παχύνει, 

μέχρι μια μέρα να αξίζει να μαγειρευτεί και να φαγω

θεί. Δεν θα σας σκοτίσω μ’ αυτή τη σκέψη τώρα, αν 

και με λίγη προσοχή μπορεί να την ανακαλύψετε μό

νες σας καθώς θα λέω όσα πρόκειται να πω.

Όσο μικρή κι αν ήταν, είχε, εντούτοις, τις μυστή

* Η μεταφορά του ψαρέματος χρησιμοποιείται στο δοκίμιο της 
Γουλφ Professions for Women, όπου δείχνει πώς η δημιουργι-
κότητα των γυναικών μπορεί να εμποδίζεται από τις συμβάσεις 
που δεν τις αφήνουν να γράψουν ειλικρινά για τις σεξουαλικές 
τους εμπειρίες.
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ριες ιδιότητες που έχουν οι σκέψεις – μόλις τρύπωσε 

ξανά στο μυαλό, έγινε αμέσως συναρπαστική και ση

μαντική· και καθώς τιναζόταν και βυθιζόταν και στρα

φτάλιζε εδώ κι εκεί, προκάλεσε τέτοια φουρτούνα 

ιδεών, που μου ήταν αδύνατον να μείνω ακίνητη. Κι 

έτσι βρέθηκα να περπατάω εξαιρετικά γρήγορα σε μια 

έκταση με γρασίδι. Ευθύς αμέσως μια ανδρική φιγού

ρα εμφανίστηκε για να με σταματήσει. Ούτε που κα

τάλαβα στην αρχή ότι οι κινήσεις αυτού του όντος με 

την παράξενη όψη, το φράκο και το καλό πουκάμισο 

απευθύνονταν σ’ εμένα. Το πρόσωπό του φανέρωνε 

τρόμο και αγανάκτηση. Το ένστικτο περισσότερο πα

ρά η λογική έσπευσε να με βοηθήσει, αυτός εδώ ήταν 

επιστάτης του κολεγίου· εγώ ήμουν γυναίκα. Εδώ ήταν 

το γκαζόν· το μονοπάτι ήταν εκεί. Μόνο καθηγητές 

και φοιτητές επιτρέπεται να βρίσκονται εδώ· η δική 

μου θέση μου είναι στα χαλίκια. Αυτές τις σκέψεις τις 

έκανα μέσα σε μια στιγμή. Μόλις επέστρεψα στο μο

νοπάτι, ο επιστάτης κατέβασε τα χέρια, το πρόσωπό 

του ανάκτησε τη συνηθισμένη του ηρεμία, και παρό

λο που είναι καλύτερα να περπατάς στο γκαζόν παρά 

στα χαλίκια, δεν έγινε και τίποτα. Το μόνο το οποίο 

μπορούσα να προσάψω στους καθηγητές και τους 
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φοιτητές εκείνου του κολεγίου, όποιου κι αν ήταν, 

ήταν ότι στην προσπάθεια να προστατεύσουν το γκα

ζόν τους, που το φρόντιζαν επί τριακόσια συναπτά έτη, 

είχαν κάνει το ψαράκι μου να κρυφτεί. 

Δεν μπορούσα τώρα να θυμηθώ ποια σκέψη με 

είχε κάνει να καταπατήσω με τόση αναίδεια την απα

γορευμένη περιοχή – το πνεύμα της ηρεμίας είχε κα

τέλθει σαν σύννεφο από τον ουρανό, γιατί, αν κάπου 

κατοικεί το πνεύμα της ηρεμίας, τότε κατοικεί στα 

αίθρια και στις αυλές του Όξμπριτζ, ένα όμορφο πρωι

νό του Οκτώβρη. Περπατώντας ανάμεσα σε εκείνα τα 

κολέγια, περνώντας μπροστά από τις πανάρχαιες αί

θουσες, η τραχύτητα του παρόντος έμοιαζε να λειαί

νεται· το σώμα έμοιαζε κλεισμένο σε ένα θαυμαστό 

γυάλινο ερμάριο, το οποίο κανένας ήχος δεν μπορού

σε να διαπεράσει, και το μυαλό, απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε επαφή με την πραγματικότητα (εκτός κι 

αν καταπατούσα ξανά το γκαζόν), ήταν ελεύθερο να 

σταθεί σε όποιον στοχασμό εναρμονιζόταν με εκείνη 

τη στιγμή. Ήρθε τότε στον νου μου από το πουθενά 

ένα παλιό δοκίμιο για μια άλλη επίσκεψη στο Όξ

μπριτζ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και 

θυμήθηκα τον Τσαρλς Λαμπ – τον Άγιο Τσαρλς, έλε
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γε ο Θάκερεϊ, βάζοντας μια επιστολή του Λαμπ στο 

μέτωπό του. * Πράγματι, απ’ όλους τους νεκρούς (σας 

λέω τις σκέψεις μου όπως μου έρχονταν), ο Λαμπ 

είναι από τους πιο συμπαθείς· κάποιος στον οποίο θα 

ήθελες να πεις, Πες μου λοιπόν, πώς έγραψες τα δο

κίμιά σου; Γιατί τα δοκίμιά του, σκέφτηκα, είναι ανώ

τερα ακόμα κι από του Μαξ Μπίρμπομ, παρά την τε

λειότητα των τελευταίων, χάρη σ’ εκείνη την ξέφρενη 

λάμψη της φαντασίας, την ιδιοφυΐα που πέφτει σαν 

κεραυνός και τα αφήνει μεν γεμάτα ψεγάδια και ατέ

λειες, μα και γεμάτα ποίηση. Λοιπόν, ο Λαμπ ήρθε 

στο Όξμπριτζ ίσως και πριν από εκατό χρόνια και 

σίγουρα έγραψε ένα δοκίμιο –ο τίτλος μού διαφεύ

γει–** για το χειρόγραφο κάποιου ποιήματος του Μίλ

τον που είδε εδώ. Ίσως να ήταν για τον Λυκίδα, και ο 

Λαμπ έγραφε πως η σκέψη ότι κάθε λέξη στον Λυκίδα 

θα μπορούσε να ήταν διαφορετική τον είχε συγκλο

* Ο Λαμπ διατηρούσε αλληλογραφία με πολλούς συγχρόνους 
του. Ο Θάκερεϊ, εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του χαρα-
κτήρα του Λαμπ όπως αυτός αποκαλυπτόταν στις επιστολές του, 
λέγεται ότι κάποτε έβαλε μια επιστολή του στο μέτωπό του και 
αναφώνησε «Άγιος Τσαρλς!».
** Ο τίτλος είναι Oxford in the Vacation. Πρωτοδημοσιεύτηκε 
στο London Magazine το 1820.
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νίσει. Του φάνηκε κατά κάποιον τρόπο ιεροσυλία ότι 

ο Μίλτον είχε αλλάξει τις λέξεις σε εκείνο το ποίημα. 

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, θυμήθηκα ό,τι μπορούσα από τον 

Λυκίδα και διασκέδασα μαντεύοντας ποια λέξη μπορεί 

να είχε αλλάξει ο Μίλτον και γιατί. Έπειτα σκέφτηκα 

ότι το ίδιο το χειρόγραφο που είχε δει ο Λαμπ βρι

σκόταν σε απόσταση μόλις εκατό μέτρων αποδώ, αρ

κούσε λοιπόν να διασχίσεις το προαύλιο ακολουθώ

ντας τα βήματα του Λαμπ ως την περιβόητη βιβλιο

θήκη όπου φυλάσσεται αυτός ο θησαυρός. Επιπλέον, 

θυμήθηκα, καθώς έθετα το σχέδιό μου σε εφαρμογή, 

πως στην ίδια περιβόητη βιβλιοθήκη* φυλάσσεται το 

χειρόγραφο του Έσμοντ του Θάκερεϊ. Οι κριτικοί συχνά 

λένε ότι το Έσμοντ είναι το αρτιότερο μυθιστόρημα του 

Θάκερεϊ. Αλλά το επιτηδευμένο του ύφος, που μιμεί

ται εκείνο του δέκατου όγδοου αιώνα, είναι, απ’ όσο 

θυμάμαι, κουραστικό· εκτός κι αν όντως το ύφος του 

δέκατου όγδοου αιώνα ερχόταν φυσικό στον Θάκερεϊ 

– κάτι που θα μπορούσαμε να αποδείξουμε κοιτάζο

* Το χειρόγραφο του ποιήματος Λυκίδας του Τζον Μίλτον βρί-
σκεται στη βιβλιοθήκη του Τρίνιτι Κόλετζ, στο Κέιμπριτζ. Ο πα-
τέρας της Γουλφ, ο σερ Λέσλι Στίβεν, είχε δωρίσει το χειρόγρα-
φο του Έσμοντ του Θάκερεϊ στην ίδια βιβλιοθήκη.
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ντας το χειρόγραφο, για να δούμε αν οι τροποποιήσεις 

ήταν προς όφελος του ύφους ή του νοήματος. Αλλά 

τότε θα έπρεπε να αποφασίσουμε τι είναι ύφος και τι 

νόημα, ένα ζήτημα που – να όμως που είχα φτάσει 

στην πόρτα της βιβλιοθήκης. Πρέπει να την άνοιξα, 

γιατί αίφνης εμφανίστηκε, σαν φύλακας άγγελος που 

μου έφρασσε τον δρόμο όχι με λευκά φτερά αλλά με 

το φτερούγισμα του μαύρου μανδύα του, ένας ευγενι

κός ψαρομάλλης κύριος, με υποτιμητικό ύφος, που 

μου είπε χαμηλόφωνα, κάνοντάς μου νόημα να απο

μακρυνθώ, ότι δυστυχώς οι κυρίες γίνονται δεκτές 

στη βιβλιοθήκη μόνο αν συνοδεύονται από καθηγητή 

του κολεγίου ή αν είναι εφοδιασμένες με συστατική 

επιστολή.
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