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Сажетак
Кад одлучи да пише о положају жене у свом времену, Вирџинија Вулф истраживање почиње од библиотечке претраге; 
есеј Сопствена соба (1929) може се данас читати као виртуелно путовање скривеном и потискиваном женском историјом 
која, ма како оскудна и анонимна, ипак постоји у оквирима Британске библиотеке. Роман Џепарош (2005) британске 
списатељице Саре Вотерс користи мотиве библиотеке, текста и читаоца да би проговорио о темама идентитета и утицаја. 
Колико су књиге и библиотеке важне у карактеризацији јунакиња британске прозе и есејистике двадесетог века, тема је 
овог рада. У самој анализи узима се у обзир и конфликтан однос према тематизацији женског искуства, које се рађа из 
свести о томе да књижевна традиција оскудева у јасном и артикулисаном промишљању женских тема.

Кључне речи: женско ауторство, библиотека, Вирџинија Вулф, књижевне јунакиње

Де лом због из о стан ка пред у сло ва за ства ра ње умет нич ког де ла, а до не кле и због пре ћут но 
по др жа ва не и ве ко ви ма охра бри ва не ан дро цен трич но сти у свим сфе ра ма де ло ва ња, жен ско 
ис ку ство ве ко ви ма се на ла зи ло у окви ри ма дво стру ко обе ле же не ти ши не: по ме ра но је у ре по-
зи то ри јум те ма сма тра них не по де сним за на ра ци је од исто риј ског, кул тур ног или пак на ци о-
нал ног ин те ре са, а го то во да му ни је при зна ва на ни со ци о и сто риј ска ре ле вант ност.

Но, жен ско аутор ство не би би ло то што је сте да у стар ту не ин си сти ра на сво јој спе ци фич-
ној по зи ци ји ко ја је де лом уте ме ље на на са мо ко ло ни за ци ји, а де лом на пре го ва ра њу о но вом 
по зи ци о ни ра њу вред но сних при о ри те та уну тар са мог кор пу са жен ског ства ра ла штва; жен ско 
аутор ство се за сни ва на је дин стве ном про тив реч ју же ље да се ипак при гр ли тра ди ци ја у ко јој 
ме ста жен ском го то во да не ма (из у зев кад је реч о сте ре о тип ним пред ста ва ма о жен ско сти), 
али и да се, исто вре ме но, сва ка при пад ност ка но ну оспо ри, или пак ка те го рич ки по рек не кроз 
ин си сти ра ње на жен ској ра зли ци. Књи жев ност на жен ске те ме у по ли ло гу раз де ше не хар мо-
ни је и не у са гла ше них гла со ва раз ре ша ва про тив реч ну по тре бу исто вре ме ног свр ста ва ња и 
по ри ца ња при пад но сти: на ни воу за пле та и по ру ке де ла, сва ка ју на ки ња ипак оста је део све та 
ко ји или упо зна је, или се од ње га одва ја и изо лу је, те је та ко про блем оства ри ва ња бли ско-
сти увек ак ту е лан. Ри зик али је на ци је ма ни фе сту је се и из о стан ком по твр де да је при пад ност 
по ро ди ци и за јед ни ци до каз си гур но сти и за шти ће но сти; чак и ако је ин те гра ци ја срећ на и 
пот пу на, тај осе ћај си гур но сти уки да мо гућ ност по тра ге, са зна ва ња, ду хов не и ин те лек ту ал не 
пу сто ло ви не; од ра ста ње и са зре ва ње су ни кад окон чан про цес, а жи вот се тре ти ра као па-
лимп сест у ко ји се не пре кид но упи су ју но ви иден ти те ти и но во о ства ре не ре ла ци је, без спа со-
но сног од го во ра ко ји би да ла не ка ква ко нач на вер зи ја.

Да кле, књи жев на об ра да жен ског ис ку ства мо же по не кад да се уте ме љи на кон фликт-
ном и ам би ва лент ном од но су ка ко пре ма умет нич кој тра ди ци ји, та ко и пре ма са мој ства-
ра лач кој прак си, с об зи ром на то да осве шће ње и по сре до ва ње жен ског ис ку ства из и ску је 
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ре ва ло ри за ци ју нор ми и по сту па ка са зна ва ња и ту ма че ња ве за них за на ста нак књи жев ног де-
ла, о че му све до чи, на свој на чин, и на пор Вир џи ни је Вулф да у есе ју Соп стве на со ба пред ста-
ви има ги нар ну би о гра фи ју Шек спи ро ве се стре. Та је би о гра фи ја на ста ла као фик ци ја упра во 
сто га што је ро ђе ње умет ни це из ду ха Шек спи ро ве ере би ло оне мо гу ће но дру штве ним окол-
но сти ма ко је ни су пред ви ђа ле сло бо дан про стор за жен ско са мо и зра жа ва ње.

„Ево ме где пи там за што же не ни су пи са ле по е зи ју у ели за бе тан ско до ба, а ни сам си гур на 
ко ли ко су би ле шко ло ва не; је су ли их учи ли да пи шу; да ли су има ле сво ју со бу и сто; ко ли ко 
је же на има ло де цу пре два де сет пр ве го ди не; украт ко, шта су ра ди ле од осам ују тру до осам 
уве че. Очи глед но нов ца ни су има ле; [...] уда ва ли су их, хте ле – не хте ле [...] би ло би крај ње 
нео бич но да је јед на од њих из не на да на пи са ла Шек спи ро ве ко ма де”.1 

Вир џи ни ја Вулф је схва та ла да је за раз у ме ва ње жен ског по ло жа ја нео п ход но по зна ва ти 
еко ном ске и со ци јал не по став ке жи во та же на, ствар ност ко ју оне жи ве, њи хо ву сва ко дне ви-
цу, ка та лог ре стрик ци ја и за бра на ко ји од ре ђу је њи хо ву днев ну ру ти ну. Иако не при ста је да 
ре а ли стич ки књи жев ни по сту пак све де на бе ле же ње и на бра ја ње, већ ње го ве осно ве тра жи 
у до ме ну естет ског и ме та фи зич ког, би ла је све сна да при ступ исто риј ским и кул ту ро ло шким 
фак ти ма тра жи ми ну ци о зни, де та љи стич ки по сту пак еви ден ци је и по пи си ва ња.

Вир џи ни ја Вулф је, при вид но не на пу шта ју ћи сво ју за тво ре ну кла сну љу шту ру, на ви ше 
на чи на по ста вља ла пи та ње жен ског по ло жа ја кроз исто ри ју, али и из пер спек ти ве исто ри је 
кул ту ре и кул тур них по ли ти ка, об ра чу на ва ју ћи се ко ли ко са сло же но шћу и про во ка тив но шћу 
вик то ри јан ске про шло сти, то ли ко и са про тив реч ји ма ства ра лач ких им пул са. По сто ји кри ти-
чар ски кон сен зус о то ме да је нај о штри ју кри ти ку жен ског по ло жа ја фор му ли са ла кроз фе-
ми ни стич ки ан га жо ва не тек сто ве, Соп стве ну со бу и „Три гви не је”. Ве зу ју ћи жен ску сло бо ду за 
сли ке за тво ре них про сто ра, а жен ско ства ра ла штво за про стор би бли о те ке и про цес чи та ња, 
Вир џи ни ја Вулф је не пре ста но во ди ла кри тич ки ди ја лог о жен ском пи та њу као о пи та њу лич-
не, кла сне и род не афир ма ци је.

Њен оп се жни есеј Соп стве на со ба на ста је на осно ву два пре да ва ња одр жа на у два жен-
ска ко ле џа на Кејм бри џу, Гир то ну и Њу не му. Мо же мо га чи та ти као не ку вр сту ауто би о гра фи је 
о дру ги ма, као про зу ко ја је у јед на кој ме ри кон тем пла тив на и ис по вед на, као ис тра жи ва ње 
мрач них ме ста жен ске кул тур не исто ри је ко је је све вре ме у по тра зи за аде кват ном ме то до ло-
ги јом, ко ли ко и фик ци о на ли за ци ја со ци о ло шког ис тра жи ва ња на род не и кла сне те ме. Вир џи-
ни ја Вулф ва ја књи жев ни, у пот пу но сти фик ти ван лик Шек спи ро ве се стре сто га што је све сна да 
исто ри ја жен ског ства ра ла штва у ре не сан си мо же би ти са мо има ги нар на, са мо про јек то ва на 
као мо гу ћа, али не и омо гу ће на, бу ду ћи да не ма еко ном ских, со ци јал них ни етич ких усло ва да 
се же на умет нич ки са мо ре а ли зу је. Кад не до ста ју ре сур си и по др шка око ли не, из о ста је и ства-
ра лач ка би о гра фи ја, без об зи ра на то што по сто ји та ле нат као њен ва љан те мељ. Из ми шље на 
се стра Ви ље ма Шек спи ра, „јед на ко сме ла, јед на ко ма што ви та, јед на ко жељ на да ви ди све та 
као и он”, ни ка да ни је ишла у шко лу ни ти до би ла аде кват но обра зо ва ње, а уме сто књи га би ли 
су јој на ме ње ни кућ ни по сло ви и брач не оба ве зе, као и ка зна и зло ста вља ње уко ли ко не од го-
во ри на зах те ве па три јар ха та; „кад је уз вик ну ла да се гро зи бра ка, до би ла је ба ти не од оца”.2

Да би ука за ла на не ви дљи вост же не у кул ту ри и на у ци, Вир џи ни ја Вулф ула зи у би бли-
о те ку Бри тан ског му зе ја, и ис тра жи ва њем от кри ва да се ме сто же не у исто ри ји пре до ча ва 
по јед но ста вље ним и не рет ко увре дљи вим па ра ле ла ма и по ре ђе њи ма. Ре фе рен це ко је пре тра-
жи ва ње по кључ ним ре чи ма ну ди све шће се на ка та лог ми зо ги ни је, на спи сак увре дљи вих и 
под сме шљи вих де фи ни ци ја жен ско сти. Не ви дљи вост и мар ги на ли за ци ја же на су кон се квен це 
сим пли фи ко ва ног па три јар хал ног де фи ни са ња жен ског иден ти те та као су прот но сти му шком. 
Же на је нео п ход на и као ди на мич ка су прот ност му шкар цу, да га хва ли и уве ли ча: „За то су 

1  Vir dži ni ja Vulf, Sop stve na so ba (Be o grad: Pla vi ja hač, 2009), 53–54.
2   Isto, 55.
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На по ле он и Му со ли ни то ли ко ин си сти ра ли на жен ској ин фе ри ор но сти, јер кад же не не би би-
ле ин фе ри ор не, не би ни уве ли ча ва ле. Ти ме се де ли мич но мо же об ја сни ти за што су же не та ко 
че сто нео п ход не му шкар ци ма”.3

Вир џи ни ја Вулф у сво јим књи жев ним и не фик ци о нал ним де ли ма рев но сно пре и спи ту је 
одр жи вост и сми сао на сле ђе них кон це па та и од ре ђе ња ро да, по ро дич них, кла сних и свих 
со ци јал них ре ла ци ја, и во ди ја сно опре де ље ну бор бу про тив жен ске мар ги на ли зо ва но сти и 
пот чи ње но сти. Она не во ди по ле ми ке, али чи та о ца на во ди да пре по зна њен ан га жман и став; 
она иро нич но на гла ша ва чак и то да је, с об зи ром на не мо гућ ност же не да се обра зу је, ра ди и 
за ра ђу је, она фи нан сиј ски и ин те лек ту ал но спре че на да по ну ди ре ше ње за би ло ка кву кри зу 
вре ме на у ком жи ви, јер је же ни је ди но брак до ступ на „про фе си ја”, а њен жи вот је све ден на 
при ват ност до ма, ко ја је исто вре ме но и за то че ни штво. Же не ни су у јав ној сфе ри, те та ко не ма-
ју мо гућ ност де ло ва ња, од лу чи ва ња, ан га жма на у нај ши рем сми слу те ре чи. Не спор но је да се 
Соп стве на со ба мо же сма тра ти пре крет нич ким спи сом у ком се ја вља но ва ме та фо ра про сто-
ра сло бо де за раз ви ја ње жен ске све сти и ње ног кре а тив ног по тен ци ја ла, ма да то не зна чи да 
же не још ду го не ће би ти и да ље сим бо лич ки утам ни че не у до мо ви ма сво јих оче ва и му же ва. 
У есе ју „Про фе си је за же не” Вир џи ни ја Вулф го во ри о ге не ра ци ји же на ко је су, тек ушав ши у 
јав ну сфе ру, ко нач но „до би ле сво ју со бу, ко ја је, до сад, би ла ис кљу чи во сво ји на му шка ра ца”.4 
Ме та фо ра со бе ва жна је и због увек из но ва уоча ва них мо ти ва за тво ре них про сто ра у жен ском 
ства ра ла штву, ко ји сиг на ли зу ју осе ћај спу та но сти и кон се квент ну жуд њу за сло бо дом.

Да би пла стич ни је до ча ра ла пре пре ке по ста вље не же ни, а и сто га да би уда љи ла свој есеј 
од до ми на ци је при ват ног и лич ног, Вир џи ни ја Вулф кре и ра и лик Ме ри, фик тив не при по ве-
да чи це ко ја на има ги нар ном жен ском ко ле џу тре ба да одр жи пре да ва ње, и та мо се сре ће са 
ни зом сим бо лич ких за бра на за же не. Не ра ди се, да ка ко, о екс пли ци ра ним, ја сно фор му ли-
са ним за бра на ма, већ ви ше о сим бо лич ким огра ни че њи ма, али ни шта ма ње огра ни ча ва ју ћим 
не го што би то би ле отво ре не санк ци је. Та ко же не не мо гу да уђу у би бли о те ку уко ли ко не ма ју 
у сво јој прат њи не ког од чла но ва фа кул тет ског осо бља или пи смо пре по ру ке, и та је гра ни ца 
до вољ но јак по ка за тељ где ле жи и нај ве ћи страх од жен ског рав но прав ног де ло ва ња.

Књи га као та ква ни је са мо фик тив но уто чи ште, она је ре сурс и сна га чи ње ни ца, сим бо-
лич ки озна чи тељ ва жне есен ци јал не пред но сти са др жа не у зна њу и обра зо ва њу. Са мо ва ње у 
би бли о те ци Ед га ра Лин то на, јед ног од ју на ка Ор кан ских ви со ва, на ви ка је ко ју ње го ва су пру га 
пре зи ре, и знак сла бог ма ску ли ни те та на ком аутор ка Еми ли Брон те до след но ин си сти ра: са-
мо ва ње због де пре си је, ме лан хо ли је или јед но став не по тре бе да се са бе ру ми сли, и то упра во 
у би бли о те ци, од стра не стра сне и пре о се тљи ве Ед га ро ве су пру ге Ка та ри не Ер ншо до жи вља ва 
се као знак не до стат ка енер ги је и му жев но сти, као бег и ку ка вич лук, чак и као симп том емо-
тив не бло ка де. За ни мљи во је да упра во ова ју на ки ња као вр ло мла да де вој ка свој ин тим ни 
днев ник ис пи су је ниг де дру где до на мар ги на ма књи га (ко је су по ло ви ном де вет на е стог ве ка и 
да ље ма ње ро ба, а ви ше рет кост): та ко де мон стри ра не по слу шност и др ско од би ја ње да сле ди 
кон вен ци је и усва ја на сле ђе на зна ња; та ко де мон стри ра и по тре бу да иза ђе из ван за цр та них 
окви ра, али и да, сим бо лич но, ис ко ри сти по зи ци ју на мар ги ни. У то ку Ка та ри ни ног жи во та са 
Ед га ром Лин то ном књи ге ће крај ње ста ја ти отво ре не и не чи та не: она не ће са мо твр до гла вом 
па сив но шћу, а по не кад и мр зо во љом, ре а го ва ти на му же вље ве по ку ша је да јој оми ли чи та ње, 
не го ће, од би ја ју ћи чи та ње, од би ја ти да по ста не ле пи кул ти ви са ни украс вик то ри јан ског све та. 
Књи га и чи та ње мо гу, да кле, би ти вр ло ам би ва лент ни озна чи те љи у ка рак те ри за ци ји ју на ки ња 
и ју на ка: књи га за же ну мо же пред ста вља ти илу зи ју, уте ху или моћ, чи та ње је не рет ко по сту пак 
сим бо лич ке еман ци па ци је и осна жи ва ња. Од же на се књи га, пе ро и хар ти ја скри ва ју и скла-
ња ју као не по де сни, све док у јед ном тре нут ку не по ста ну по жељ ни ре кви зи ти у сце но гра фи ји 

3  Isto, 42.
4  Isto, 138.
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жен ске кон ку рент но сти и по жељ но сти на брач ном тр жи шту: кон тро ли са ни вид жен ског обра-
зо ва ња ко ји је чи ни бо љом брач ном при ли ком и при влач ни јом жр твом брач ног уго во ра под-
ра зу ме ва и при су ство књи ге.

Уз при о ри тет све до че ња о пси хо сек су ал ном са зре ва њу мла де же не кон цем де вет на е стог и 
у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, ро ма ни бри тан ске књи жев ни це Са ре Во терс по све ће ни су и 
пред ста вља њу не кон вен ци о нал них окви ра со ци јал ног окру же ња у ком се то са зре ва ње од ви ја. 
Пре по знав ши те мат ску и фор мал ну ком плек сност вик то ри јан ског ро ма на као са вр ше ну мо-
гућ ност за уна пре ђе ње при по вед ног по сту ли ра ња ига ра са жен ским те лом, жен ским иден ти те-
том и њи хо вим скри ва ним и по ти ски ва ним исто ри ја ма, Са ра Во терс од лу чи ла је да по зна ва ње 
књи жев не исто ри о гра фи је ис ко ри сти за пи са ње ро ма на о не ти пич ним, сла бо по зна тим еле-
мен ти ма вик то ри јан ског иден ти те та. Већ њен ро ман пр ве нац, Усне од со мо та (Tip ping the Vel vet, 
1998), отва ра но ве ин тер пре та циј ске по тен ци ја ле за ту ма че књи жев но сти ко је за ни ма мо гућ-
ност но вог чи та ња пи кар ске и псе у до пи кар ске тра ди ци је. Вик то ри јан ско до ба по ста ло је, већ 
ви ше го ди на, па и де це ни ја уна зад, кул ту ро ло шки ин три гант но јед на ко пи сци ма ко ли ко и чи-
та о ци ма, на на чин бит но дру га чи ји од при сту па Вир џи ни је Вулф, а те жња да се пре и спи та ју 
рас ко ра ци и ам би ва лен ци је кул тур них вред но сти ује ди ни ла је ака дем ске де ба те и по пу лар ну 
кул ту ру на истом по ду хва ту. Са ра Во терс же ли да, из ме ђу оста лог, пред ста ви и мар ги на ли зо-
ва не фе но ме не вик то ри јан ске Ен гле ске о ко ји ма ни ка да ни је пи са но, а ко ји су пре о бла че ни у 
ма ске до лич но сти. Да би по ка за ла сва ли ца Лон до на и сва ли ца вик то ри јан ске кул ту ре (од ко-
јих су не ка би ла еман ци па тор ска у фа сци нант ној ме ри), аутор ка ће се по слу жи ти жан ров ском 
ва ри ја ци јом пи кар ског ро ма на – истог оног жан ра ко ји је у ен гле ској књи жев но сти пр ви пут 
опи сао на лич је ур ба ног жи во та, пр во бит ну аку му ла ци ју ка пи та ла, обест и по хле пу, гра беж и 
са мо жи вост, на ро чи то сли ко ви то у да нас рет ко чи та ним ро ма ни ма То ба ја са Смо ле та.

Њен ро ман Џе па рош вар љи во је на лик Ди кен со вом Оли ве ру Тви сту по па но ра ми сит них 
ло по ва, про сја ка, фал си фи ка то ра и пре ва ра на та, и по сли ци све та у ком се од ви ја ју бор бе за 
на след ство, за ме не иден ти те та и бит ка за исти ну. Са ра Во терс ком би ну је на ту ра ли зам и ме-
ло драм ске ефек те ка ко би ис при ча ла по вест о искре ном при ја тељ ству за сно ва ном на ла жи, о 
љу ба ви ко ја на ста је из за ве ре, о тан кој гра ни ци из ме ђу све мо ћи и не за шти ће но сти. Суд би на 
кра дљи ви це и бо га те на след ни це пре пли ћу се та ко да је те шко уочи ти где пре ста ју пре ва ра и 
лу кав ство, а по чи њу бли скост и со ли дар ност. Су од ра ста у ку ћи где се ски да ју жи го ви са укра-
де ног сре бр ног по су ђа, бе ба ма да је џин на ка ши чи цу да би се уми ри ле и за спа ле, а си ро чи ћи 
об у ча ва ју ра зним ви до ви ма сит ног кри ми на ла; Мод се раз ви ја под стро гим над зо ром свог 
стри ца у ве ли кој би бли о те ци пор но граф ских и ерот ских књи га ко је чи та, пре пи су је и раз вр ста-
ва. Џе па рош на ди ла зи ме ло дра ма тич ност Ди кен со вих за пле та по гла ви то због сво је пост мо дер-
не осве шће но сти о не рас ки ди вој ве зи ис ква ре но сти и не ви но сти, по ште ња и бе за ко ња у сли ци 
вик то ри јан ског иден ти те та.

У Џе па ро шу се ко ри сте мо ти ви би бли о те ке, тек ста и чи та о ца да би се го во ри ло о те ма ма иден-
ти те та, ути ца ја и ма ни пу ла ци је. Глав на ју на ки ња Мод про во ди мла дост као ад ми ни стра тив на по-
моћ ни ца свог уја ка: за ду же на је да кла си фи ку је ње го ве књи ге и рет ке ру ко пи се. На ко ри ца ма 
пр вог из да ња овог ро ма на ни су ни ма ло слу чај но сво је ме сто на шле бе ле ру ка ви це: не са мо да су 
ва жан сим бол у на ра ти ву и по кре тач за пле та, већ су и озна чи тељ ни за за ве ра и за бра на. Ру ка ви це 
су глав ни услов да ју на ки ња при сту пи књи га ма и ру ко пи си ма; она их но си по на ре ђе њу свог уја-
ка. Ру ка ви це су нај че шће знак да је онај ко их на ву че на ру ке за шти ћен од штет них спо ља шњих 
ути ца ја, али у овом слу ча ју, си ту а ци ја је обр ну та: оне тре ба да осе тљи ве и њи хо вом вла сни ку 
дра го це не ру ко пи се за шти те од гру бог ру ко ва ња и мо гу ћих оште ће ња. Оне су, у овом кон тек сту, 
сим бол по кор но сти ју на ки ње, ње ног при ста ја ња на зло ста вља ње, на ин фе ри ор ни по ло жај ко ји 
има у по ре ђе њу са књи га ма. При ста ју ћи да ко ри сти ру ка ви це, Мод већ са де сет го ди на гу би сло-
бо ду, по ста је ро би ња јед ног ве ли ког и пер верз ног би бли о граф ског по рет ка; ру ке ње ног уја ка, ко-
ји ра ди на ства ра њу ка та ло га пор но граф ских из да ња, ни су за шти ће не на исти на чин, што све до чи 
о ње го вом до ми нант ном по ло жа ју као вла сни ка би бли о те ке, по сед ни ка Мод и оно га ко до но си 
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од лу ке о ње ној суд би ни. Мод до би ја за да так да кла си фи ку је уја ко ву збир ку пор но граф ске ли те-
ра ту ре, те ње на за ду же ња та ко об у хва та ју и чи та ње вр ло екс пли цит них тек сто ва ко ји би тре ба ло 
да по све до че о сек су ал ној сло бо ди и раз ли чи тим об ли ци ма те ле сних ужи ва ња не за ми сли вих и 
не до зво љи вих вик то ри јан ском чо ве ку и же ни, ме ђу тим, то су о че ње са не спу та но шћу ни је део 
стра те ги је осло ба ђа ња, већ стра те ги је за ро бља ва ња и зло ста вља ња. У ро ма ну се чак и екс пли-
цит но ка же да Мод по зна је уја ко ву би бли о те ку као што не ки за то че ник по зна је сво ју за твор ску 
ће ли ју, и тај про стор је сте, сим бо лич ки и ствар но, про стор ње не вик ти ми за ци је.

Са ра Во терс ба ви се те мом при ре ђи ва ња: не са мо ру ко пи са у окру же њу би бли о те ке, не 
са мо су сре та чи та о ца и књи ге, не го и по де ша ва ња суд би на и жи вот них окол но сти две ју про-
та го нист ки ња, чи је су уло ге и иден ти те ти за ме ње ни на са мом по чет ку њи хо вог жи во та. Мо тив 
чи стих и пр ља вих ру ку, ску па са ме та фо ром књи ге, по ста је део на ра ти ва ко ји го во ри о не ви-
но сти и ис ку ству, о вар љи вим гра ни ца ма зна ња и обра зо ва ња, али и вар љи вим гра ни ца ма кла-
се: Мод је при вид но от ме на и угла ђе на мла да да ма, али ње на от ме ност је про бле ма ти зо ва на 
чи ње ни цом да има увид у свет сек су ал не пер вер зи је и ма ни пу ла ци је; пра ва на след ни ца Кри-
сто фе ра Ли ли ја је Су, Мо ди на слу жав ка, од ра сла у кри ми но ге ном окру же њу и на дру штве ном 
дну, про та го нист ки ња ко ја се због око ли не у ко јој је од ра сла ауто мат ски свр ста ва у пре ступ-
ни ке, а за пра во је жр тва пре ва ре и ма ни пу ла ци је.

Пи та ња иден ти те та, род не и кла сне по зи ци је, пре го ва ра ња о вред но сти ма и ка нон ским ин-
те гра ци ја ма и да ље ће би ти ре ша ва на у окви ри ма од но са же не и књи ге, же не и пи са ња, же не 
и кор пу са зна ња и тра ди ци је ко ји би бли о те ка сим бо лич ки пред ста вља. У тим окви ри ма раз ма-
тра ће се, и вре ме ном фор ми ра ти, од ре ђе на зна че ња ко ја ће де тер ми ни са ти и бу ду ћа свр ста-
ва ња. Тра га ју ћи за прин ци пи ма књи жев ног ка но на, за мо ти ва ци ја ма и ар гу мен та ци ја ма ко је 
тво ре књи жев ну исто ри ју, раз от кри ва ју ћи про це се ко ји раз гра ђу ју и ме ња ју кул тур не, дру-
штве не и иде о ло шке при о ри те те, аутор ке по ку ша ва ју да раз вла сте до ми нант ни дис курс та ко 
што ће озва ни чи ти соп стве ну по тра гу за је зи ком ко ји ће се за сно ва ти на афир ми ра њу мар ги-
на ли зо ва ног и ра све тља ва њу не ви дљи вих и за там ње них ме ста исто ри је жен ског ства ра ла штва.
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A Library in the Room of One’s Own: Women Authors, Female Characters and 
Books from Virginia Woоlf Until Today

Summary
The literary transposition of women’s grim historical experience of a centuries long marginalization has often 
been met with antagonistic, or at least ambivalent reactions. If the mediation of women’s experience calls for the 
reconstruction of the interpretative norms and practices related to the making of a literary work, it is necessary to 
reexamine core metaphors and symbols such as libraries and books.
Revisiting the achievement of Virginia Woolf, the paper delves into the formative elements of women’s experience 
which help create a literary tradition of their own, offering at the same time a resolute reconsideration of feminine 
plots, as well as their principal motifs and narrative strategies. The male-defined standards are contrasted with 
the achievement of gynocriticism and the case of Sarah Waters serves as an example of how the heroines of 
Victorian literature grew out of the provincial and parochial into centralised symbols of both new identities and 
new fictional genres. In their journey from cultural margins to diversity, women writers have managed to disrupt 
the malecentredness of the literary canon and change it irrevocably, despite the ambivalent and contradictory 
associations books and libraries invoked in them.
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