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DESTRUCTION OF VICTORIAN 
STEREOTYPES AND MORALITY 

IN MODERNIST TEXTS 
 

Honcharova O.A. (Kharkiv) 
 

The conventional Victorian and early Edwardian values, 

such as religion, family and work, had been dominating the 

British social life for much of the 19th century and during the 

pre-war period of the 20th century when the process of their 

re-evaluation started. Among those who disclosed the 

bankruptcy of traditional ideals and norms, were modernist 

authors D.H. Lawrence and May Sinclair, whose writings focused on the problem of 

women’s sacrifice and self-development, duty before the family or (and) society and 

personal happiness. Published simultaneously, in crucial 1914, both Sinclair’s novel The 

Three Sisters and Lawrence’s story Daughters of the Vicar reflect the contemporary 

developments in psychology and psychoanalysis, the ideas of Fraud, Jung and Havelock 

Ellis, the insights of the feminist movement and the anticipation of a ‘New Woman’s’ 

spiritual birth. Interestingly, that the mentioned texts contain a number of striking 

coincidences – both sets of sisters are the vicars’ daughters, the narrations set in 

reclusive provincial places which highlight the young women’s utter frustration and 

abandonment; also, the actual for that time problem of a deficiency of men of 

marriageable age and decency is dramatised in both texts. The family institution as well 

as organised religion, the sanctum sanctorum of the Victorian literature, is scrutinised by 

Sinclair and Lawrence as a repressive force (or ‘soft tyranny’) which must by all 

possible means be overcome, or the woman risks remaining forever ‘the sexless angel in 

the house’ (Sinclair, vi), an immature personality unable to fulfil her own ambitions. 
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