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ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ У РОМАНІ М. ЕТВУД «РОЗПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ» 

Вікторія ПЛАХТЄЄВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.О. Подгурська  

Культура ХХ століття характеризується появою нового напрямку 

постмодернізму, антитоталітарного мистецтва, яке стало реакцією на розквіт 

тоталітарних режимів в тогочасній Європі. Літературні роботи О. Хакслі, 

Дж. Орвелла, Р. Бредбері та інших стали об’єктом багатьох наукових розвідок, 

але ще більша кількість так і не стала предметом ґрунтовного дослідження, що 

й зумовлює актуальність нашої роботи. 

Жіночі образи в антитоталітарному дискурсі відзначаються, здебільшого, 

певною туманністю образу жінки: ракурс її показу зміщено на задній план, наче 

це допоміжний елемент у створенні світу. Однак у творах канадської 

англомовної письменниці Маргарет Елеанор Етвуд, і роман-антиутопія 

«Розповідь служниці» (1985) не став винятком, ключовою постаттю завжди є 

жінка. 

 Події роману відбуваються в Новій Англії і, на відміну від традицій 

жанру антиутопії, відносяться до недалекого майбутнього. Внаслідок 

державного перевороту в країні було утворено жорстоке кастове теократичне 

суспільство республіки Гілеад. Все це призвело до  безправності жінок, 

розділення їх на касти, до найнижчої з яких належить головна героїня роману, 

«служниця» Фредова (Offred, тобто «та, що належить чоловіку на ім’я Фред). 

Жінка втрачає сім’ю, роботу, свободу й власне ім’я і стає безмовною рабинею, 

річчю в сім’ї високопоставленого Командора. Такі як вона використовуються 

як інкубатори для безплідних дружин командорів і можуть бути передані із 

однієї сім’ї до іншої. Уніформа служниць – білий боннет з широкими полями й 

багряний плащ – стала кричущим символом пригноблення жінок. 

Як і багато жіночих образів антитоталітарної прози, намагаючись 

зберігати зовнішню покору пануючому режиму, служниця Фредова потайки 

йде на емоційний злочин: закохується у водія Командора, дозволяє собі думати 

про нього і навіть робити необдумані кроки. 

Так само, як і в багатьох антитоталітарних творах світової літератури, 

жінка в романі М. Етвуд втрачає всі традиційно властиві їй риси – вона 

перестає бути господинею, матір’ю, тендітним та ніжним створінням, 

покликаним любити й надихати чоловіка, а разом з тим і почуття, які вона 

покликана пробуджувати, стають непотрібні, «атавістичні» в суспільстві. Разом 

з тим ми бачимо, як сильно змінився світогляд жінки. В романі багато жіночих 

образів, від подруг Оффред по нещастю і служниць, що слідкують за нею, до 

дружини Командора. Але всі вони нещасливі, бо неможливо бути щасливим 

силоміць. Кожна з них є лише об’єктом експлуатації, маленьким гвинтиком 

системи і мовчазним гарантом її ефективності. 

Таким чином, образ жінки в романі М. Етвуд стає красномовним 

символом тоталітарної доби і демонструє неприродність будь якого суспільно-

політичного устрою, в основі якого є пригноблення й повний контроль над 

всіма сферами життя людини. 


