
Lise Busk-Jensen 

En kilde til kvindelig kreativitet 

I mellemkrigstiden, da kvindelige forfattere ikke lzngere var noget 
udszdvanligt, men heller ikke rigtig havde fundet deres plads i den 
litterære institution, skrev Virginia Woolf bogen Eget verelse og en 
rzkke essays, hvis emne var den kvindelige kreativitet. Hun havde 
selv uhindret kunnet tage det litterzre håndvzrk op og blive en del 
af en stor tradition, den engelske litteraturs historie, men inden for 
denne hovedsagelig mandlige tradition folte hun sit kons ensomhed, 
og herfra udsprang et behov for at finde årsagerne til hzmningen 
eller odelzggelsen af kvindekonnets skabende evner. Overvejelserne 
forte til den konklusion, at individuel og social frigorelse er betin- 
gelsen for kunstnerisk arbejde. Kvinder må have penge til at kobe 
sig fri tid og et eget vzrelse som et frit rum omkring sig, desuden 
må de gare op med det gamle kvindeideal og drzbe "husets engel", 
kvinden der lever i og for hjemmets mandlige medlemmer, hvis de 
skal kunne skabe et kunstvzrk. Denne personlige frihed havde Wo- 
olf selv opnået både som en arv fra sit intellektuelle familiemiljo og 
som et resultat af sin lyst og vilje til at skrive. Alligevel drejer hendes 
overvejelser sig ikke kun om andre kvinders eller kannets generelle 
problemer. Hun mente, at der også i hendes forfatterskab var en 
mangel, noget betydningsfuldt og definitivt hun ikke havde kunnet 
udtrykke. 

I essayet 'Professions for Women' forsager hun at anskueliggore 
oplevelsen af denne mangel ved hjzlp af et billede. Forfatterinden 
er som en fisker, hendes tanker afsager ubevidste egne i sindet, 
ligesom fiskesnoren driver rundt om sten og klippespalter under 
vandoverfladen. Men hun fanger aldrig de fisk, som går på det 
dybeste vand, i stedet glider snoren hende af h m d e .  Den store 
fangst er en metafor for det ukendte og ubevidste i det kvindelige, 
som Woolf mente var bundet til de kropslige erfaringer "om de 
lidenskaber som det var upassende for hende som kvinde at tale 
om " . Hun forbinder således den kvindelige kreativitet med bevidst - 
heden om og styrken til at udtrykke det specifikt kvindelige, som 
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