Virginia Woolf
ur. 25 stycznia 1882, Londyn, Anglia
zm. 28 marca 1941, River Ouse, East Sussex, Anglia

„Serce człowieka nie zna silniejszej
namiętności niż żądza nakłonienia
innych do własnych przekonań.”

Wirginia Woolf – pisarka angielska. Zapewne najsłynniejsza pisarka w historii
literatury. Urodziła się jako Virginia Stephen, w rodzinie obciążonej problemami
psychicznymi. Jej ojcem był słynny wiktoriański krytyk i uczony sir Leslie Stephen,
a matką głośna piękność. Miała 7 rodzeństwa. Przez jej dom rodzinny przewijała się
elitę literackiej Angli, m.in. George Eliot, Thomas Hardy, Henry James, Robert L.
Stevenson i Lord Tennyson. Nie odebrała formalnego wykształcenia.
Od dzieciństwo wiedziała, że zostanie pisarką i wykazywała w tej mierze
zdolności. Żyła wśród książek, w smutnym domu, tyranizowanym przez starego
i nieczułego ojca. Matka umarła, gdy miała 13 lat. Wtedy przeżyła pierwsze
załamanie nerwowe. Po śmierci ojca w 1904 próbowała popełnić samobójstwo
wyskakując z okna. W myśl ówczesnego prawa musiała spędzić 8 miesięcy
w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Przeniosła się do Bloomsbury, dzielnicy
artystycznej bohemy.
W 1906 odbyła podróż do Grecji i Turcji. W 1912 poślubiła Leonarda Woolfa,
krytyka i publicystę politycznego. Było to małżeństwo z rozsądku i oboje od
początku wiedzieli, że jest to jedynie głęboka przyjaźń, w której brak jest fizycznej
fascynacji. Po podróży poślubnej przeżyła kolejne załamanie nerwowe i znów
próbowała popełnić samobójstwo, tym razem trując się (1913). Ponownie znalazła się
w klinice psychiatrycznej i z trudem wydobył ją z niej jej mąż. Od tego czasu
przeżywała okresowe załamania, w czasie których słyszała „przerażające głosy”
i pragnęła odebrać sobie życie. Do dziś nie wiadomo na co konkretnie cierpiała, ale
choroba ta zabrała jej, jak sama obliczyła, 5 lat życia.
Wraz z mężem tworzyli szczęśliwe małżeństwo. W 1915 zamieszkała wraz
z mężem w mieście Richmond w hrabstwie Sussex. Założyli tam mini-wydawnictwo
o nazwie Hogarth Press. W latach 20 i 30-tych wydała kilka tomów rozpraw
krytycznych, zajmowała się publicystyką, przez wiele dziesięcioleci była recenzentką
pisma The Times Literary Supplement.
W 1941 roku, niezadowolona z kolejnej powieści i przygnębiona wojną, była
przygotowana na śmierć samobójczą, gdyż wraz z mężem znajdowała się na czarnej
liście gestapo. Utopiła się w rzece, obciążając kieszenie kamieniami. Była
przedstawicielką awangardowego powieściopisarstwa psychologicznego. W swej
twórczości odrzuciła powierzchowny realizm zewnętrznych szczegółów, zastępując
go sondowaniem głębszych warstw świadomości i życia wewnętrznego.
Dokonała przewrotu w sztuce narracyjnej swoich czasów, tworząc język
zdolny sugestywnie pozorować subiektywizm ludzkich doznań, meandry
świadomości i jej nieuchwytne pulsowanie. Najważniejsze cechy jej pisarstwa to
introspekcja, koncentracja na nastrojach i wrażeniach, wprowadzenie poetyckiego
obrazowania, metafory i symbolu. Jej zaangażowanie w walkę o miejsce kobiet
w literaturze i gorąca obrona ich niezależności zyskała jej miano feministki,
bojowniczki o prawa kobiet.

The Voyage Out – 1915
Podróż w świat

Ten debiut powieściowy Virginii ukazał się, gdy miała 33 lata. Pierwsza
centralna postać utworu, dwudziestoczteroletnia Rachel Vinrace, ma z pewnością
wiele z samej Virginii. Dwudziestoczteroletnia Rachel Vinrace wybiera się na statku
swego ojca w morską podróż z Anglii do Ameryki Południowej. W trakcie rejsu
edukacją młodej kobiety zajmuje się jej ciotka, Helen Ambrose (matka Rachel nie
żyje), która pragnie nauczyć ją „jak żyć”.
Mimo małego pojęcia o świecie Rachel ma już własne zdanie na wiele
tematów, a do przekazywanych jej nauk podchodzi z odrobiną chłodnej rezerwy.
W miarę rozwoju akcji krzepnie, zestala się w swoich poglądach, które ostatecznie
prowadzą w kierunku coraz głębszej niechęci do ludzi.
Gdy docierają do Santa Marina, miasteczka na wybrzeżu kontynentu, Rachel i
Helen poznają grupę angielskich emigrantów. Wśród nich jest młody, wrażliwy
Terence Hewet, początkujący pisarz, w którym Rachel się zakochuje. Ich miłość
jednak nie jest możliwa.
Oczywiście, jak to u Wirginii Woolf, pojawia się też wiele ciekawych
zagadnień w tle. Różne modele kobiecości, oddające sytuację przedstawicielki płci
pięknej w początkach XX wieku (w większości krajów pozbawionej wtedy jeszcze
prawa do głosowania), rzekoma wyższość intelektu nad uczuciami, brytyjska
mentalność, stosunek do religii.

Night and Day – 1919
Noc i dzień

Edwardiański Londyn, świat wyższych sfer. Katharine Hilbery jest piękną,
dobrze urodzoną i uprzywilejowaną kobietą, która czas dzieli głównie między
prowadzenie domu i pisanie biografii słynnego poety, a jej dziadka. I chociaż
oczekuje się od niej, że zostanie pisarką, ją bardziej zajmuje matematyka niż
literatura. Niepokoi się też o swoją przyszłość: musi wybierać pomiędzy zaręczynami
z dziwacznym poetą Williamem a niebezpiecznie silną fascynacją mężczyzną
z niższej klasy społecznej o imieniu Ralph. W międzyczasie Katharine poznaje
interesującą kobietę: społeczną aktywistkę Mary Datchet. Nowa znajomość, a także
żmudny proces pisania biografii wpłyną na Katharine i będą mieć swoje
nieprzewidziane, intrygujące konsekwencje…
Noc i dzień – powieść pełna nawiązań do życia prywatnego Virginii Woolf i jej
bliskich – łączy elementy romansu ze społeczną satyrą w stylu Jane Austin,
psychologiczne zainteresowanie tematem dojrzewania oraz relacji między miłością,
małżeństwem i szczęściem. To także mistrzowski, ironiczny portret środowiska
angielskich klas wyższych.

Jacob’s Room – 1920
Pokój Jakuba

Historia Jakuba Flandersa, młodego mężczyzny, który zginął podczas I wojny
światowej, opowiedziana przez kobiety jego życia. Podana we fragmentach jako
kolaż sytuacji, gestów, rozmów i wrażeń, a przy tym bardzo liryczna i nastrojowa, dla
Woolf staje się pretekstem do namysłu nad ludzką percepcją i niemożnością pełnego
zrozumienia drugiego człowieka.
„Pokój Jakuba” to życie widziane z zewnątrz. Powierzchowny obraz człowieka,
utkany z domysłów napotkanych osób, drobnych zdarzeń bez znaczenia,
przypadkowych spotkań, myśli bliskich. Jak w odłamkach lustra obserwujemy losy
Jakuba Flandersa, ponieważ tylko jego odbicie w oczach innych jest dla nas dostępne.
Nagłe zmiany punktu widzenia, nieciągła narracja, oddalenia i zbliżenia na postać
głównego bohatera czynią z nas przypadkowych obserwatorów.
Książka ta nie jest tylko eksperymentem formalnym, niesie w sobie istotny
ładunek treści. Napisana została niedługo po rzezi, jaką zgotowali Europie inicjatorzy
pierwszej wojny światowej. Gdzie setki tysięcy ludzi zabijało setki tysięcy innych
ludzi, którzy nie wrócili już nigdy do domów. Pozostały po nich jakieś listy,
wizytówki, pamiątki z podróży, urywki wspomnień… W „Pokoju Jakuba” słychać
już odgłosy zbliżającej się tragedii (nazwisko bohatera kojarzyć się może z „In
Flanders’ Field”), jednak dopiero kulminacyjna scena powieści porusza ten temat
bezpośrednio.

Mrs. Dolloway – 1925
Pani Dalloway

Powieść psychologiczna o wyobcowaniu jednostek, skazanych na samotność
i niezrozumienie. Traumatyczne doświadczenia I wojny światowej wypełniają jeden
czerwcowy dzień w Londynie opisany w powieści. Tytułowa bohaterka wybiera się
na przyjęcie, podczas gdy skromny urzędnik i były żołnierz prześladowany zmorą
wojennych wspomnień Septimus Warren Smith dojrzewa do samobójstwa, lądując
w szpitalu dla nerwowo chorych. Dla obojga bohaterów sprawą najważniejszą jest
kontakt z innymi ludźmi.
Smith utracił jednak umiejętność i wolę podtrzymywania tej więzi, podczas
gdy pani Dalloway zachowała dar przyciągania uwagi i sympatii. Dowiaduje się
o samobójstwie Smitha poprzez doktora Bradshawa, co zakłóca nastrój przyjęcia
i wpędza panią Dalloway w stan lękowy, bliski współczuciu dla nieszczęsnej ofiary
epoki. W powieści Woolf nic ważnego się nie zdarza, toczy się codzienne życie
z jego błahymi, banalnymi sytuacjami. Przeszłość zderza się z teraźniejszością,
a wojenne doznania licznych postaci zostają ukazane we fragmentach skojarzeń,
oplecionych misterną pajęczyną metafor i obrazów. W efekcie uzyskujemy silny
i poruszający obraz rzeczywistości, pogłębionej i przerośniętej szeregiem znaczeń
o silnym rezonansie emocjonalnym.
Równowaga między stylem i tworzywem tej książki jest tak doskonała, że
czytelnik niemal nie odczuwa, iż uczestniczy w śmiałym eksperymencie, pochłonięty
bez reszty misternym i zmiennym splotem wydarzeń. Życie tętni w każdej linijce,
tryskające wdziękiem i elegancją. Narrator zawsze umieszczony jest we wnętrzu
postaci, nigdy w świecie zewnętrznym, a opowiadana przezeń rzeczywistość dociera
do nas nie wprost, lecz wysubtelniona, rozcieńczona i przecedzona przez wrażliwość
bohaterów.

To the Lighthouse – 1927
Do latarni morskiej

Arcydzieło pisarki, w której podejmuje ona próbę bogatej orkiestracji
eksperymentalnej gamy efektów, uciekając się do struktury trójdzielnej. Mamy więc
tu opis jednego dnia z życia rodziny Ramsey’ów i ich gości, poetycką refleksję
na temat minionego dziesięciolecia, na koniec wizerunek artystki malarki Lily
Briscoe, która usiłuje ukończyć obraz i rozwikłać zagadkę, jaką stanowi pani Ramsey.
Bogactwo użytych środków tworzy zawiły wzorzec znaczeń i współzależności,
a także odsłania mechanizm ich odkrywania przez umysł. Woolf udaje się zastąpić to,
co nazywa materializmem innych powieściopisarzy, czyli płaski katalog nieistotnych
doświadczeń, wewnętrznym doświadczeniem samej świadomości, poetyckim,
o nasyconej barwie i głębszym rezonansie.

Orlando – 1928

Żartobliwa biografia, której bohater, żyjąc od czasów elżbietańskich po
współczesność, zmienia płeć w zależności od epoki. Powieść fantastycznohistoryczna o potrzebie piękna i harmonii. Jej główny bohater Orlando, szlachcic
angielski ulega rozpaczy swej służby – czarowi poezji. Pod koniec staje się kobietą
Orlandą, żyjącą w 1928. Pasji poetyckiej towarzyszy zatem długowieczność, co daje
pisarce okazję do wirtuozerskiego wglądu w charakterystyczne szczegóły
poszczególnych epok, wprowadza na karty powieści wiele postaci pobocznych.
Orlando ma ambicje literackie, ale kiedy odkrywa że jego rękopisy niewiele są
warte, niszczy je. Jego otoczenie próbuje go wyswatać, ale nic z tego nie wychodzi.
Powieść utrzymana została w atmosferze baśni albo szalonego snu, w którym
wszystko może się wydarzyć, a zarazem w konwencji zbliżonej do oświeceniowej
powiastki filozoficznej, w której autor-narrator przekomarza się z czytelnikiem,
w dowolnym momencie przerywając akcję i wtrącając swoje uwagi. W istocie
opowieść jest duchową autobiografią autorki, jej wędrówek po ścieżkach historii
i literatury, wielkim ćwiczeniem poetyckiej wyobraźni, potężnej siły, zdolnej
zapanować nad czasem.

The Waves – 1931
Fale

Niezwykła książka Virginii Woolf. By użyć jej własnych słów, „uświadamia
nam, że nasze próby określenia się: jestem tamtym, jakich wciąż dokonujemy, są
kłamliwe” – albo przynajmniej skazane na niepowodzenie. Jest to najbardziej
poetycka książka autorki. Opisy czyta się jak poemat, jakby słowa utkane były
z delikatnej mgły, cieniutkiej pajęczyny. Szczególnie piękne są opisy morza,
wybrzeża i fal otwierające każdy rozdział.
Książka ma sześciu bohaterów. Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny, Louise,
znają się wzajemnie, a ich losy splatają się i mieszają jak w morskiej otchłani.
Do pewnych postaci z tej książki nie sposób się nie przywiązać. Tak samo jak my
odczuwają, płaczą i kochają. To wewnętrzne monologi bohaterów opowiadające
o kilku okresach ludzkiego życia rozbijają się w finale o skały śmierci i próżni
nieistnienia. „Niezwyciężony i nieustępliwy rzucę się przeciw tobie, o śmierci”.
A przecież z góry wiadomo, że to nic nie da, wynik tej potyczki jest pewny.
Ta książka to wszystko, co o życiu można powiedzieć, napisać, wykrzyczeć.
Nie na darmo fale opisywane są skalą Beauforta. Gdyby ją trochę zmodyfikować,
to i do bohaterów tej powieści można by ich przyrównać. Momenty istnienia,
o których również pisała kiedyś V.W. mają różną siłę: od ciszy na morzu, lekkiej
bryzy, po sztormy i huragany.

Flush: a Biography – 1933
Flush: biografia

Flush jest spanielem. Wyjątkowym spanielem. I głównym bohaterem książki
Virginii Woolf. To przewrotna biografia psa i jego właścicielki, słynnej
dziewiętnastowiecznej brytyjskiej poetki, a także historia wielkiego romansu pewnej
ekscentrycznej pary z epoki wiktoriańskiej. Przede wszystkim jednak to parodia
typowych biografii. Flush zrodził się z lektury listów miłosnych Elizabeth Barret
i Roberta Browninga, choć zapewne niemały wpływ na książkę miał również pies
samej Virginii Woolf – prezent od ukochanej Vity Sackville-West.
Powieściowy portret Flusha to jeden z najbardziej udanych psich wizerunków
w literaturze. Spaniel Elizabeth ma liczne zalety. Jego uczuciowość, wierność,
zdolność do empatii w połączeniu z łobuzerskim urokiem nie mają sobie równych.
Jego uczucie do Elizabeth pełne jest wyrzeczeń, co widać szczególnie dobitnie, gdy z
własnej woli towarzyszy chorej pani zamiast harcować na dworze. Jeszcze większym
dowodem bezgranicznego przywiązania jest historia jego burzliwej znajomości
z Browningiem. Jedyną wadą Flusha jest to, że nie potrafi mówić. Ale czy tak
naprawdę to jest wada?
W centrum zainteresowania znajduje się rezolutny psiak, ale dzięki niemu
towarzyszymy też losom właścicielki. Były niezwykle romantyczne, jak na epokę
przystało. Początkowo poznajemy chorą, bezsilną Elizabeth, zdominowaną przez ojca
i liczne rodzeństwo. Wszystko zmienia się w chwili, gdy nasza melancholijna
trzydziestodziewięcioletnia dama poznaje Roberta Browninga – zupełnie obcego
człowieka, który zachwycił się tomikiem jej wierszy i postanowił za wszelką cenę
poznać ją osobiście. Najpierw wymieniają listy, później spotykają się. Dalsze
wydarzenia mogłyby posłużyć jako kanwa dramatycznego filmu (ucieczka z domu,
potajemny ślub, podróż do Włoch). Wraz z Flushem obserwujemy przemianę
anemicznego bluszczu w świadomą swojej kobiecości, dojrzałą osobę.

The Years – 1937
Lata

Fabułę powieści stanowią losy londyńskiej rodziny Pargiterów w okresie od
1880 r. do czasów po pierwszej wojnie światowej. Początek akcji powieści przypada
na wiosnę roku 1880. Przenieśmy się myślą do Anglii, a ściślej do Londynu.
Poznajemy pułkownika Pargitera oraz jego rodzinę – dzieci i umierającą na raka żonę.
Ta ostatnia wkrótce przenosi się na tamten świat, schodząc w ten sposób ze sceny.
Pozostaje na niej reszta rodziny Pargiterów. Śledzimy ich dalsze losy aż do „czasów
dzisiejszych”, czyli do lat trzydziestych XX wieku.
W sensie fabularnym niewiele tu się dzieje. Życie angielskiej rodziny toczy się
powolnym, spokojnym rytmem. Nie ma tu jakichś dramatycznych zwrotów akcji.
Wiele czasu zajmują bale i spotkania w określonym kręgu towarzyskim. Rytuały
takie jak popołudniowa herbatka jednoczą ludzi i dają poczucie niezmienności,
stabilizacji. Życie wydaje się być wręcz niewiarygodnie spokojne. Skąpa fabuła
i bardzo powolny rytm nie oznaczają jednak, że książka jest nudna. Wiele
fragmentów urzeka swym pięknem. Autorka jest bardzo wrażliwa na grę świateł
i cieni oraz na uroki przyrody. Urokliwych opisów jest bardzo wiele. Powieść zdaje
się płynąć leniwie niczym spokojna Tamiza lub snuć się jak mgła.
Książka opowiada o tym, jak upływa czas; jak zmienia ludzi należących do
jednej rodziny i kręgu jej przyjaciół, jak ich na przemian łączy i dzieli, jak powoli
pozwala zapomnieć o tym, co było oraz jak każe o tym pamiętać.

Between the Acts – 1941
Między aktami

Ostatnia powieść Virginii Woolf. Pisana w trakcie wojny, pomiędzy kolejnymi
bombardowaniami Londynu, w świadomości nieustannego zagrożenia życia.
Paradoksalnie jedna z najbardziej lirycznych książek słynnej angielskiej
powieściopisarki i eseistki. Ukończona na krótko przed samobójczą śmiercią autorki,
w Anglii ukazała się w 1941 roku.
Jest więc czerwcowy dzień 1939 roku. W wiejskiej posiadłości Pointz Hall
odbywa się przedstawienie na rzecz odnowienia kościoła. Widowisko prezentuje
najważniejsze wydarzenia z historii Anglii. Aktorzy należą do ludu, a publiczność do
okolicznej śmietanki towarzyskiej. Istotniejsze jednak niż doniosłe sceny historyczne
są prywatne dramaty bohaterów, które przydarzają się między aktami przedstawienia,
a także ich przemyślenia i reakcje wobec nieuchronnie zbliżającej się wojny. Przy
czym na zewnątrz nie dzieje się nic: wszystko pozostaje w sferze spojrzeń, gestów i
marzeń. Woolf była mistrzynią w ich chwytaniu i właśnie mistrzostwo literackiej
impresjonistki jest tutaj najważniejsze. Jak ukryć znudzenie, jak sekretnym
skinieniem głowy okazać uczucie, które nigdy się nie spełni, jak wreszcie przekuć
trywialność świata na czystą poezję? – tego ciągle można się uczyć od niezrównanej
Virginii Wolf.

