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ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ У РОМАНІ 
ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА «ДОМБІ І СИН» 

 
Визначну роль у становленні та розвитку англійської і світової прози 

ХІХ століття відіграла творчість Чарльза Діккенса, у якій майстерно 
переплелися романтичні та реалістичні тенденції. 

Літературна спадщина Ч. Діккенса завжди була і залишається 
об’єктом наукових розвідок зарубіжних дослідників: Адріана А., Девіса П., 
Колінза Ф., Маннінга С., Михальської М., Нерсесової М., Слатера М., 
Сільмана Т., Урнова Д., Фрідлендера Ю., Харді Б., Честертона Дж. [4, с. 1] та ін. 

Україномовна діккенсіана представлена працями Гречанюк С.  
[4, с. 1], Давиденко Г. [1, с. 148–157], Матвеєвої І. [4, с. 1], Мацапури В. [4, 
с. 1], Лібмана З. [4, с. 1], Скуратівської Л. [4, с. 1], Стріхи М. [4, с. 1], 
Чайки О. [1, с. 148–157], Шахової К. [4, с. 1] та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень творчості 
Ч. Діккенса, актуальність теми зумовлена відсутністю аналізу саме 
зображення еволюційного процесу жіночого образу в реалістичній 
художній літературі ХІХ століття. 

Мета дослідження – проаналізувати змальований у прозі 
письменника процес змін у жіночому образі. Досягнення поставленої мети 
передбачає вирішення таких завдань: дослідити роль жінки у суспільстві 
ХІХ століття; проаналізувати поведінку героїнь у певних обставинах; 
охарактеризувати жіночі образи в романі.  

Об’єкт дослідження – роман «Домбі і син». Предмет дослідження – 
жіночі художні образи: Фанні, Едіт та Флоренс. 

Жінка – це насамперед індивідуальна особистість, людина, яка 
є невід’ємною складовою суспільства і виконує в ньому важливу 
і безпосередньо потрібну ту чи іншу роль, сконструйовану соціумом 
у відповідному проміжку часу. Роль, яка через виховання, забобони, 
закони, думку оточуючих та інші важелі впливу стає неусвідомлюваною. 

Художня література є відображенням того, що відбувається у 
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суспільстві. Аналізуючи літературних героїнь, можна простежити 
еволюцію жінки в соціумі. У ХІХ столітті в літературі вперше 
піднімаються питання фемінізму (Ж. Санд, В. Ґюго, Ш. Бронте та ін.). Не 
обійшов цю тему поза увагою Ч. Діккенс.  

У цей історичний проміжок часу роль жінки обмежується 
материнством і домогосподарством. Така собі роль сірої миші, яка повинна 
дбати про затишок в домі та чоловіка. Саме такою є перша дружина 
містера Домбі – Фанні. Образ типової слабкої жінки: «…був одружений 
із жінкою, котра, як дехто казав, не могла віддати йому серця, бо її 
щастя було в минулому, і вдовольнялася тим, що покірно й віддано 
слугувала подружнім обов’язкам, давши нарешті спокій своїй понівеченій 
душі» [3, с. 17]. Героїня виявляє покірність своєму чоловікові: «…місіс 
Домбі підписала свій шлюбний контракт – майже необхідний додаток 
до пристойного становища в суспільстві» [3, с. 17], обмежується тим, що 
«за його столом місіс Домбі завжди сиділа на чільному місці і своєю 
люб’язністю і напрочуд аристократичними манерами підтримувала честь 
його дому» [3, с. 17–18]. Причина її смерті – не лише втрачене здоров’я, а й 
складне життя без розуміння та підтримки оточуючих. Ця жінка 
не знайшла в собі сили, щоб поборотися за своє щастя. 

Наступний жіночий образ роману – друга дружина – Едіт, яка 
скорилася волі своєї матері, вийшовши заміж за Домбі. Ці заручини 
скоріше нагадували угоду, аніж щирі почуття любові. У цьому вчинкові 
проявляється теж слабкість характеру Едіт: «У цьому прояві звичайної 
чемності було щось майже демонстративне і водночас силуване, наче 
накинуто їй мимо власної волі...» [3, с. 394]. Чарльз Діккенс показує, що 
Едіт не змогла побороти обставини, які тиснули на неї. 

Однак, у ставленні до нерідної доньки Флоренс, з якою вона 
продовжувала спілкуватися, попри заборону містера Домбі, та у її втечі 
з будинку – простежується непокора, бажання не коритися долі, що 
свідчить про незначну еволюцію героїні.  

І, нарешті, Флоренс – ідеальний жіночий образ у романі. Батько 
не любив її, вважаючи, що від неї не буде ніякої користі, тому що вона 
родилася дівчинкою: «…що там якесь дівча для «Домбі і Сина»! 
В капіталі фірми з такою гучною назвою дівчисько – лише низькопробна 
монета, яку ніхто не бере, – нікудишній хлопець, та й годі» [3, с. 18]. 

Здавалось би, Флоренс повинна була вирости жорстокою, егоїстичною 
натурою. Адже, мати її померла, а батькові вона ніколи не була потрібна. 
Та, саме цей жіночий образ Чарльз Діккенс змальовує як такий, що 
еволюціонує в позитивну сторону. Флоренс – ангелоподібний образ, тому 
що мало хто б на її місці залишився лагідним, добропорядним до кінця [1, с. 75]. 

Про силу цієї дівчинки, ще маленької, свідчить сцена: коли її мати 
померла, Флоренс підійшла до няньки Річардс, щоб запитати: «Я вас 
не боюсь, – відказала, підходячи, дівчинка, але я хочу знати, що вони 
зробили з моєю мамою» [3, с. 39]. 

Флоренс відзначалася своїми добросердечними якостями. Можна 
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зауважити, що вона мала повне право не любити і, можливо, зневажати 
свого брата. У романі спостерігається зворотня картина. Флоренс – сильна, 
вона мусить такою бути. Весь свій вільний час вона проводить 
з маленьким братиком, який дуже прив’язується до неї: «…натомість 
з’явилася Флоренс. Хлопець ту ж мить, охоче і радісно підхопився з місця 
і, віддаючи батькові на добраніч, підвів до нього таке повеселіле, таке 
помолоділе й таке справді дитяче обличчя, що містер Домбі й здивувався 
з цієї переміни, й заспокоївся нею» [3, с. 110]. Згодом Флоренс важко 
переживатиме смерть брата.  

Сміливий вчинок Флоренс демонструє і в особистому житті: проти 
волі свого батька вона виходить заміж за простого моряка Уолтера: 
«…виходжу за нього заміж,…аби віддати йому все моє серце…» [3, с. 786].  

У фіналі роману автор показує переродження батька Флоренс 
в кращу сторону та незмінне добре ставлення Флоренс до нього. 
Це черговий раз вказує на те, що ця жінка сповнена милосердям до життя. 
Героїня відкрита для гармонії зі світом. Флоренс – сильна особистість, яка, 
маючи міцний характер, успішно бореться з оточуючою їй дійсністю, 
з тогочасним суспільством. 

Перспектива подальших наукових досліджень передбачає аналіз 
основних тематичних ліній у творчості Ч. Діккенса. 
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Однією з провідних українських письменниць XX–ХХІ ст. є Оксана 

Забужко. Її творчість набирає розмаху як в Україні, так і поза межами 
нашої Батьківщини.  
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