
<<Γυναίκες στην ρομαντική εποχή της 

λογοτεχνίας>> 



Οι γυναίκες της ρομαντικής περιόδου 
οι οποίες  άρχισαν να γράφουν   ποίηση, μυθιστορήματα και άλλα 

λογοτεχνικά έργα.  
 
 Η ρομαντική περίοδος ήταν μια εποχή μεγάλης συγκίνησης και 

δημιουργικότητας.   Βασίστηκε στο συναίσθημα, την φαντασία, και την 

περιπέτεια, και ήταν μια εποχή της πολιτικής επανάστασης. Ο 

ρομαντισμός προέρχεται από την Δυτική Ευρώπη κατά το δεύτερο μισό 

του 18ου αιώνα, και απέκτησε μεγάλη δύναμη κατά τη διάρκεια της 

βιομηχανικής επανάστασης.  Αυτή η εποχή ήταν μια εποχή μεγάλων 

αλλαγών, και σε αντίθεση με την κλασική εποχή, η εποχή του 

Ρομαντισμου  επέτρεψε την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, την 

ελευθερία, και τον πειραματισμό.  Η ρομαντική περίοδος επέφερε μια 

απότομη αύξηση των γυναικών  



Οι γυναίκες για ένα μακρύ χρονικό διάστημα βρίσκονται 

σπρωγμένες στην  <<περιφέρεια>> της λογοτεχνικής 

δημιουργίας αλλά και θεωρίας. Από τον 19ο  αιώνα 

καθώς η πρόσβαση τους στη γνώση διευκολύνεται 

επιδιώκουν να κάνουν ορατή την παρουσία τους,  

γεγονός που για τις Δυτικές τουλάχιστον γυναίκες 

επιτυγχάνεται στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου  αιώνα,  

όχι άσχετα από σημαντικά κοινωνικοοικονομικά 

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και από την επίδραση 

του φεμινισμού. Η ανάπτυξη της φεμινιστικής επιστήμης 

και σκέψεις καθώς και η διαμόρφωση μιας συνείδησης 

του φύλου που αρνείται την ανδρική ερμηνεία του 

κόσμου επιτρέπει σε σημαντικό αριθμό γυναικών 

λογοτέχνιδων αλλά και θεωρητικών της λογοτεχνίας να 

αρθρώνουν λόγο γυναικείο συχνά ανατρεπτικό που 

αναδεικνύει τη γυναικεία υποκειμενικότητα και εμπειρία 



 JaneAusten    
 
Η Τζέιν Όστεν (Αγγλικά: Jane Austen) (16 
Δεκεμβρίου 1775 - 1817) είναι μία από τις 
πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες 
μυθιστοριογράφους της 
αγγλικής λογοτεχνίας. Από το 1811 έως 
το 1815 γράφοντας τα 
μυθιστορήματα Λογική και 
ευαισθησία (1811), Περηφάνια και 
προκατάληψη (1813),Μάνσφιλντ 
Παρκ (1814) και Έμμα (1815) καθιερώθηκε 
ως συγγραφέας. Επίσης έγραψε 
τα Αββαείο του Νορθάνγκερ και 
την Πειθώ τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά το 
θάνατό της το 1817. 

 Τα έργα της Όστεν είναι μέρος της 
μετάβασης προς το ρεαλισμό του δέκατου-
ένατου αιώνα. Οι πλοκές των έργων της αν 
και κατά βάση κωμικές, υπογραμμίζουν την 
εξάρτηση των γυναικών από το γάμο προς 
εξασφάλιση κοινωνικού κύρους και 
οικονομικής ασφάλειας 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


  

         Mary Shelley 
 
 
Mary Shelley ήταν ο Βρετανός 
συγγραφέας που έγραψε το 
διάσημο παραμύθι 
Φρανκενστάιν , ή The Modern 
Prometheus , το 1818. Αν και ο 
γάμος της με Percy Bysshe 
Shelley ήταν γεμάτη με μοιχεία 
και στενοχώρια, 

 Μαίρη Σέλλεϋ εργάστηκε 
ακούραστα για την προώθηση 
της ποίησης του συζύγου της. 
Έχει δικά του έργα δεν ήταν 
ευρέως εκτιμηθεί και μελετηθεί 
μέχρι τη δεκαετία του 1970 



Τα πρώτα χρόνια και η εκπαίδευση 

Η Έμιλι Μπροντέ γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 
1818 στο Θόρντον, κοντά στο Μπράντφορντ του 
Γιορκσάιρ, και ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά 
της Μαρίας Μπράνγουελ και του κληρικού και 
συγγραφέα Πάτρικ Μπροντέ, του οποίου το 
πατρικό όνομα ήταν Μπράντι αλλά το είχε 
αλλάξει. Η Μαρία Μπράνγουελ είχε αδύνατη 
κράση και πέθανε από καρκίνο το 1821, 
αφήνοντας έξι παιδιά. Μετά το θάνατο της 
μητέρας τους, οι μεγαλύτερες αδελφές της 
Έμιλι, Μαρία, Ελίζαμπεθ και Σαρλότ Μπροντέ, 
στάλθηκαν σε εκκλησιαστικό σχολείο στο 
Κάουαν Μπριτζ, όπου βίωσαν την κακοποίηση 
και τις στερήσεις που αργότερα περιέγραψε η 
Σαρλότ στο Τζέιν Έιρ. 



      ΘΥΜΗΣΟΥ 
Θυμήσου όταν θα έχω φύγει μακριά, 
     Όταν θα έχω φύγει μακριά στη 
σιωπηλή Γή, 
      Όταν δεν θα μπορείς πια να με κρατάς 
από το χέρι, 
Ούτε εγώ θα μπορέσω να προχωρήσω στη 
μέση της διαδρομής και να επιστρέψω 
πίσω και να μείνω. 
Θυμήσου με όχι περισσότερο από μια 
μέρα  πες μου για το μέλλον μας που 
σχεδίασες. 
Μόνο με θυμάσαι ; 
Καταλαβαίνεις θα είναι αργά για 
συμβουλή η προσευχή ακόμη και αν 
πρέπει να ξεχάσεις για λίγο και μετά 
θυμηθείς να μην λυπάσαι για αυτό αν ο 
χρόνος και η φθορά αφήσει πίσω ένα 
ίχνος από τη σκέψεις που είχα. 
Αρκετά καλύτερα για σένα θα είναι να 
ξεχάσεις και να χαμογελάς από το να 
θυμάσαι και να θλίβεσαι. 
                       Κριστίνα Ροσέτι                                                                                            
 




