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Чарлз Діккенс – відомий англійський романіст, який ще за
життя набув світової слави і став загальновизнаним класиком. Він
належить до когорти видатних письменників вікторіанської епохи.
Народився письменник 7 лютого 1812 року у багатодітній
сім'ї клерка королівського флоту Джона Діккенса у місті Лендпорт.
Батько – балакуча, енергійна і добра людина, обожнював свого
сина, оточував Чарлза постійною турботою і ласкою, розвивав
його артистичні здібності. Проте Діккенс-старший був дещо
легковажний та марнотратний і незабаром через фінансові
проблеми у сім'ї він потрапив до боргової в'язниці Маршалсі. За
батьком поїхала вся родина, крім Чарлза. Хлопець змушений був
покинути школу і піти працювати на фабрику з виготовлення вакси
(крему для взуття). За шість шилінгів (монет) на тиждень він
утримував себе і допомагав сім'ї. Чарлза тоді взяла до себе
приятелька родини Елізабет Ройленс, яку Діккенс відтворив у
героїні роману «Домбі і син», – пані Піпчін. Пізніше він жив у
прибудові родини добродушного старого боргового агента та його
дружини, які стали прообразами членів родини Гарландів із
«Крамниці старожитностей».
Це був важкий період у житті письменника, з якого пізніше
він почерпнув безліч страшних сюжетів для своїх повістей і
романів. Про переживання дитини, полишеної на саму себе у
величезному та незнайомому місті, про її злидні та страждання він
писав у багатьох своїх творах («Пригоди Олівера Твіста»,
«Маленька Дорріт», «Життя та пригоди Ніколаса Ніклбі»,
«Крамниця старожитностей», «Життя і пригоди Мартіна Чезлвіта»,
«Холодний дім» та ін.).
Свої почуття він висловив у найбільш автобіографічному
романі «Життя Девіда Копперфілда, розказане ним самим»:
«Жодна людина не порадила мені, не скерувала, не
підбадьорила, не втішила, не допомогла, не підтримала, жодна,
кого я міг би пригадати, коли, сподіваюся, піду на небо!».
На думку біографів, Діккенс, переживши глибоке
розчарування у батьках, так і не зміг з ним впоратися. Образ
Боржника, який, розорившись, прирік свою родину на бідність і
поневіряння, відтворений у персонажах Уілкінса Мікобері («Життя
Девіда Копперфілда, розказане ним самим») та Вільяма Дорріта
(«Маленька Дорріт»), письменник ніби писав зі свого батька.
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Тоді, забуваючи про злидні і глузування, Діккенс міг
годинами блукати вулицями Лондона. Саме тут, у лондонських
нетрях, він, навіть не підозрюючи про це, отримав справжнє
виховання і створив у своїй уяві майбутній діккенсівський Лондон.
Випробування, що випали на його долю у дитинстві, виробили у
ньому тверду волю і переконання в тому, що він обов’язково стане
«видатною людиною», – хлопець проявляв талант у всьому, за що
брався.
Коли справи у сім’ї пішли на краще, Чарлз знову почав
відвідувати школу. Закінчивши навчання,
він працював молодшим клерком в
юридичній конторі. За три роки роботи
письменник побачив безліч різноманітних
людських
характерів,
несподіваних
випадків і безглуздих звинувачень, які
стали сюжетами для його майбутніх
творів. Та понад усе Діккенс мріяв стати
актором.
Мріючи
про
театральне
майбутнє, він відвідує спектаклі і бере
уроки сценічної майстерності, а ночами
наполегливо вивчає стенографію і
закони. Акторське майбутнє Діккенса не
склалося, але через усе життя він проніс
любов до театру.
У 1832 році, завдяки наполегливій праці, Чарлз отримав
посаду парламентського репортера. Звіти про роботу парламенту
викликали зацікавлення, їх друкували у багатьох газетах.
Незабаром він отримав пропозицію стати газетним репортером.
Це відкрило перед Діккенсом нові творчі можливості, як репортер
він побував у багатьох містах Англії, став свідком сенсаційних
подій. Щоб трохи заробити, Діккенс почав писати нариси. Ним
було стільки передумано, пережито, побачено, що варто лише
взятися за перо, а далі − справа репортерського досвіду і часу.
***
Чарлзу Діккенсу виповнився двадцять один рік, коли було
надруковане його перше оповідання «Обід на Поплар Вок»,
щоправда, без підпису. Твір отримав схвальні відгуки читачів, і в
автора замовили ще кілька оповідань, які вийшли під псевдонімом
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Боз. Через деякий час ім’я Боз стало відомим, і на початку
1836 року побачила світ книжка «Нариси Боза», до якої увійшли
оповідання і нариси, написані Діккенсом у 30-і роки.
Молодий письменник показав себе справжнім майстром
міського пейзажу. Нариси Діккенса − це, по суті, жанрові
замальовки, де відтворені враження та спостереження автора,
висвітлені гострі соціальні проблеми. Образи великого міста і його
мешканців тісно переплітаються між собою, сюжетні лінії сповнені
динаміки і психологічних колізій. Нарис «Будинки для життя»
привертає
увагу до найболючіших
проблем
сучасності
і
жалюгідного
існування бідних людей. У «Думках про
людей» автор розкриває тему самотності
людини в буржуазному світі. У нарисі
«Різдвяний
обід»
Діккенс
вперше
звернувся до теми Різдва як символу
сімейної злагоди і затишку. Багато
сюжетів і персонажів майбутніх романів
письменника окреслились саме у цих
нарисах. Критики схвально поставились
до
молодого
автора,
коло
його
літературних знайомств розширювалось,
а з деякими письменниками склалися
дружні стосунки.
Після виходу в світ «Нарисів Боза» до Чарлза Діккенса
завітав один із видавців і запропонував йому співпрацю з
художником-карикатуристом. Це мала бути весела історія про
спортивний клуб, а Діккенс мав придумувати дотепні репліки до
малюнків художника. За задумом, члени клубу їздять на природу,
полювання й риболовлю, де з ними відбуваються різні кумедні
пригоди.
Головний герой містер Семюел Піквік – засновник та
постійний президент Піквікського клубу – один із перших у галереї
образів Диваків, до яких Діккенс ще не раз повертатиметься у
своїй творчості (Каттль в романі «Домбі і син», Панкс у «Маленькій
Дорріт» та ін.). Кумедний філософ і мислитель, добрий і
зворушливий невдаха Піквік, дійсно має дивний вигляд, коли,
озброївшись підзорною трубою і записником, разом зі своїми
однодумцями мандрує вулицями Лондона у пошуках відкриттів.
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Слуга Піквіка – Сем Веллер –
жартівник
та
носій
народної
гумористичної мудрості.
Піквікісти – веселі, комічні,
але водночас життєво правдиві
персонажі, стали героями знаменитого роману – «Посмертні записки
Піквікського клубу» (1837), що
приніс автору справжній успіх і
зміцнив віру Діккенса у його
письменницьке покликання.
У наступні десятиліття митець
розгорнув перед читачами грандіозну панораму тогочасного англійського
життя. Мабуть, не було такої
Портрет молодого Діккенса,
сфери, якої б не торкнулося перо
художник Олександр Френсіс
письменника.
До двадцяти п’яти років Чарлз Діккенс став відомим
романістом. За спогадами сучасників, у молоді роки письменник
був привабливим, харизматичним, надзвичайно артистичним і
життєрадісним. Він їздив верхи, здійснював прогулянки пішки по
20 миль (1 миля = 1,609 км) на день, блискуче танцював, із
задоволенням брав участь у любительських виставах.
Закохавшись в доньку лондонського банкіра Марію Біднелл,
Діккенс пережив своє перше розчарування у коханні. Батьки Марії
не схвалювали цих стосунків і відіслали дівчину навчатися у
Париж.
Діккенс одружився з донькою відомого журналіста Джорджа
Хогарта – Кетрін Хогарт. У шлюбі вони прожили двадцять років,
народили і виховали десятьох дітей. За цей час письменник нажив
всесвітньої слави і великих статків. Вибитися з бідності і стати
всесвітньо відомим письменником йому значною мірою допомогли
енергійність і творча обдарованість.
***
Чарлз Діккенс мав рідкісний талант співпереживання, який
особливо яскраво виявляється у його творах про дітей і
дитинство. За період кінця 30-х – середини 40-х років письменник
створює низку соціальних романів «Пригоди Олівера Твіста»
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(1839), «Життя і пригоди Ніколаса Ніклбі» (1839), «Крамниця
старожитностей» (1841), «Життя і пригоди Мартіна Чезлвіта»
(1844). Ці твори побудовані у формі життєпису дитини або
підлітка, які проходять через складні випробування.

Зліва – мініатюра із зображенням Ч. Діккенса, яку він подарував
Кетрін Хогарт з нагоди заручин; праворуч – портрет Кетрін
художника Деніела Макліса

У своїх маленьких героях, про яких він розповідає майже у
кожному романі, Діккенс ніби відобразив себе в дитинстві. Сирота
Олівер Твіст, змалку приречений на поневіряння та приниження,
ніжна маленька Нелл, яка, не дивлячись на всі негаразди,
зберегла свою ангельську посмішку, товстун Томмі Тредлс, який
захоплено малює, не зважаючи на біль від побоїв, юний Ніколас
Ніклбі, який надто рано дізнався, що таке світ дорослих… Знову і
знову письменник розповідає про самотню, залякану дитину, яка,
страждаючи від нерозуміння і нестачі любові, у важких життєвих
обставинах знаходить у собі сили протистояти труднощам і
самовдосконалюватися.
Образ Знедоленої Дитини розкрив гуманістичне спрямування письменницького таланту Чарлза Діккенса. У своїх творах
він засуджує байдужість у ставленні до дітей-сиріт. Думка
письменника про те, що долі дітей залежать від середовища, у
якому вони зростають, що у тогочасному суспільстві діти були
найбільш знедоленою його частиною, привернула увагу
сучасників.
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Співчуваючи своїм маленьким героям, письменник оберігає
їх, немов чуйний батько, і надсилає на допомогу персонажів, які
дарують дітям шанс на щасливе майбутнє. Невідомо, яка доля
спіткала б Олівера Твіста, якби на його шляху до Лондона не
трапилися містер Браунлоу, місіс Мейлі та Роз. Як склалося б
життя Ніколаса Ніклбі, якби брати Чірібл не взяли його на роботу?
Як зарадив би собі Девід Копперфілд без бабусі, а крихітка Емілі
та місіс Гаммідж – без містера Пегготі? Чи не загинув би Дік
Свівеллер без самовідданої допомоги ледь знайомої йому
маленької служниці? Список Благодійників, людей шляхетних, у
Діккенса нескінченний, і саме вони є вершителями доль у його
романах.
Письменник взагалі був майстром оптимістичних фіналів.
Усупереч розвитку подій, щасливий фінал трактується як
винагорода автора його героям за стійкість і відданість ідеалам
добра. Діккенс і сам пережив щось подібне, коли, потерпаючи від
злиднів і самотності, дізнався, що несподівано прийшов порятунок
– невеличка спадщина від родички, що допомогла його батькові
розплатитися з боргами.
Користуючись великою палітрою метафор і влучних
іронічних порівнянь, у своїх творах письменник описував власне
життя. Життєві факти, відображені ним за допомогою поєднання
дійсного та уявного, трансформуються в галерею художніх
образів. А, оскільки дійсність сприймалась Діккенсом, як арена
боротьби добра і зла, його персонажі, зазвичай, поділяються на
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позитивних і негативних – «добрих» і «злих». Письменник
віртуозно використовує багатство англійської мови для створення
майже казкової атмосфери безтурботного й безхмарного
існування, де все погане і зле зникає, як за помахом чарівної
палички, істина й справедливість тріумфують, зло покаране,
перешкоди на шляху щастя подолані, добро перемагає.
Ідейний зміст його творів на перший погляд сприймається,
як банальність, − якби люди поводились пристойно, світ був би
пристойним. Як наслідок, автор створює образи впливових людей,
які справді поводяться пристойно. Добрий Багатій досить часто
зустрічається у творах раннього Діккенса-оптиміста. Містер Піквік,
брати Чірібл, Мартін Чезлвіт, Ебенезер Скрудж – це один і той
самий образ гуманного комерсанта, який роздаровує гінеї (золоті
монети).
***

Дехто вважає Діккенса дитячим письменником, у кращому
разі – далеким від життя романтиком через ідеальність та
прекраснодушність його позитивних героїв. Як правило, це люди
доброї вдачі, довірливі, життєрадісні, чесні і працьовиті, ладні
прийти на допомогу тому, хто її потребує. Діккенс писав: «Ми
добре розуміємо, яка це честь – стати другом і дітей, і старих,
бути порадником і в радості, і в біді...». Він був переконаний, що за
допомогою возвеличення добра, правди і краси можна зробити
світ кращим, вірив у всеперемагаючу силу слова й морального
прикладу і створював ідеалізовані образи Доброчесної
Особистості як взірця для наслідування.
Так, тендітна мила Нелл опікується своїм напівбожевільним
дідусем, який через пристрасть до гри наважується красти у своєї
онуки («Крамниця старожитностей»), юна Маделайн Брей живе у
борговій тюрмі зі своїм батьком, який, розтринькавши усі сімейні
статки, готовий видати її заміж за старого заради грошей («Життя і
пригоди Ніколаса Ніклбі»), чарівна Клара самовіддано доглядає
скандального, крикливого батька («Великі сподівання»). Героїні
Діккенса своїм прикладом доводять, що навіть у найважчих
обставинах не варто втрачати віру в людей і надію на щасливе
майбутнє. Діккенс-письменник сприймав світ таким, яким його
створив Бог, і вірив, що справедливість обов’язково переможе.
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***
Галерея людських типів, написана рукою Чарлза Діккенса,
приваблює читача своєю переконливістю. Митець відтворював
словом людину і її почуття, ідеалізував у зображенні позитивних
героїв, а негативних, вдаючись до засобів сатири, змальовував
гротескно, аж до карикатурності. Особистість героя Діккенса ніби
відображена у його зовнішності. У різноманітних штрихах образу
письменник розкриває характер людини, її внутрішній світ.
Незначні на перший погляд деталі, звички, особливості в манері
себе тримати, говорити і жестикулювати настільки красномовно
відтворені, що не вимагають ніякого пояснення. Тому надто
огидними виглядають його негативні персонажі – Ральф Ніклбі,
Фейгін, Монкс, Сквірс, Квілп, Сайкс і, на противагу їм, такі
привабливі обличчя позитивних героїв – Олівера Твіста, містера
Піквіка, Кет Ніклбі, Нелл, Рози Мейлі тощо.
На думку критиків, позитивні персонажі Діккенса стають
переконливішими, коли письменник позбавляє їх ідеальності,
наділяє людськими слабкостями, не боїться зробити трохи
смішними і не такими зразковими. Позитивний ідеал Діккенса
незмінно пов’язаний з веселістю, його герої навіть в скрутних
умовах не втрачають оптимізму. Гумор – невід’ємна риса
творчості автора і має багато відтінків: від ледь помітної усмішки
до найтоншої іронії, від дотепної гри слів до невибагливого
побутового жарту, від смішних ситуацій до шаржованих і комічних
персонажів, які, попри всі свої недоліки, втілюють у собі
оптимістичний погляд письменника на людські якості.
Характер образів Діккенса знаходить також наочне
вираження у їхніх іменах. Продовжуючи сатиричну традицію
англійських письменників минулого, він дозволяє читачу одразу
розпізнати внутрішню сутність людини, даючи їй оцінку в імені.
Наприклад, в «Посмертних записках Піквікського клубу»
багатослівний і хвалькуватий персонаж названий Джинглом (від
англ. «to jingle» – дзвеніти), насуплений і самовдоволений
поміщик має ім’я Болдуіґ (від слів «bold» – самовпевнений, наглий
і «wig» – перука), світська мисливиця за знаменитостями зветься
Лео Хантер (тобто «та, що полює на левів»), хитрий ділок має ім’я
Фоґ («fog» – туман) і т. д.

10

***
Різноманітність портретних і психологічних характеристик в
романах Діккенса дуже висока. З безлічі його персонажів жоден не
схожий на іншого. У портретних описах письменник досягає
особливої віртуозності. Тут кожна дрібниця має значення, адже від
пильного ока художника не вислизає жодна риса.
Старша донька Діккенса Мері, яка спостерігала за роботою
письменника, ділиться своїми враженнями: «Батько швидко і
захоплено писав. Раптом схопився і кинувся до дзеркала. Я
бачила, як він корчив гримаси, швидко повертався за стіл і знову
кілька хвилин записував щось. Ще раз підходив до дзеркала і
продовжував свою пантоміму. Раптом, відвернувшись від
дзеркала, як і раніше не помічаючи мене, тато почав бурмотіти
щось низьким голосом… Потім він повернувся за стіл і не вставав
вже до другого сніданку. Пам'ятаю, мене тоді вразила така
поведінка. І тільки пізніше я все зрозуміла – з властивою татові
пристрастю він повністю перевтілювався в створений ним
персонаж. У такі хвилини він не помічав навколо себе нікого і
поводився так, як повинні були поводитись витвори його пера...».
Загалом, ранній Діккенс, створюючи образ, дещо згущував
фарби, не переймаючись, що це зашкодить правдоподібності.
Багато уваги приділяв зовнішності героя, використовуючи для
кращої передачі характеру його дії та вчинки, висловлювання та
думки. Палітра пізнього Діккенса – напівтони, нервові, стрімкі, іноді
плутані мазки, що відповідають характеру героя в його численних
суперечливих проявах.
***
У 40-х роках почався новий етап творчості Діккенса.
Критичний погляд автора поглибився, м’який гумор переростав у
гостру сатиру. Як відомого письменника його запросили до
Америки. Але нещадною критикою американської псевдодемократії і рабовласництва у нарисах «Американські нотатки»
(1842) та романі «Життя і пригоди Мартіна Чезлвіта» (1844)
Діккенс розчарував своїх прихильників у США. Та ніщо не
завадило йому захоплюватися величчю природи Америки,
енергійними,
щирими,
гостинними,
проте
практичними
американцями.
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Талант Діккенса зростав, його соціальний критицизм
посилився, дедалі більше він переймався суспільними проблемами. А втім, яким би широким не був розмах соціальних епопей
письменника, у його книжках завжди залишається місце
«різдвяному» ставленню до життя.
Особливою теплотою і сердечністю вирізняється цикл
«Різдвяні повісті», написаний протягом 1843-1848 років. Найкращим оповіданням циклу є «Різдвяна пісня у прозі», де зображене
фантастичне перетворення бездушного капіталіста Скруджа у
найдобрішого «різдвяного» діда. «Різдво, – зазначав Чарлз
Діккенс, – це пора, коли голосніше, ніж у будь-який час року,
говорить у нас пам'ять про всі злигодні, образи і страждання у
світі, що оточує нас, і так само, як і все, чого ми зазнали впродовж
свого життя, спонукає нас робити добро». Справжній душевний
комфорт, на думку письменника, може принести людині тільки
сердечний спокій і щирість, невичерпним джерелом яких є
найбажаніша гавань людських взаємин – сімейне вогнище.
Поняття дому і сімейного благополуччя є невід’ємним елементом
«різдвяної» філософії Діккенса. Він все життя допомагав батькам
та іншим родичам. Йому доводилося дуже багато працювати,
майже кожного року видавати нові романи, повісті, оповідання,
щоб забезпечувати сім’ю. На противагу своєму батькові,
письменник завжди був акуратним і ощадливим до грошей.
А втім, сімейне щастя в його творах не визначається
багатством. На перше місце у своїх уявленнях про родинний
затишок письменник ставить атмосферу взаєморозуміння і добра.
Проблема сімейних стосунків і моральних цінностей розглянута в
одному з найбільш визначних творів Діккенса, створених у 40-х
роках, «Домбі та син» (повна назва – «Торговий дім Домбі та син.
Торгівля гуртом, вроздріб і на експорт»). Через сімейні стосунки в
домі містера Домбі розкриваються зв'язки і взаємини людей в
суспільстві. Зі сторінок роману ніби постає сама Англія,
представлена великою
кількістю персонажів, характерів,
розмаїттям суперечностей і подій.
Творчість Діккенса є своєрідним жанровим симбіозом
автобіографічності та морально-етичного становлення особистості. Згідно з кращими традиціями англійського просвітницького
побутового роману герої Діккенса еволюціонують. Їм не властиві
надмірна ощадливість, користолюбство, підозрілість. Вони
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довірливі, відкриті, вірять у перемогу справедливості й добра.
Відкриваючи для себе світ, вони намагаються протистояти
жорстокості й черствості, і це зміцнює їхній дух і волю, робить
мудрішими. Шлях духовного зростання персонажів проходить
через поневіряння та викриття недосконалості світу. Внутрішні
зміни, що відбуваються у свідомості героя, сприяють духовному
просвітленню читача, породжуючи віру в добро та справедливість.
***
Наступний період творчості
Діккенса розпочався автобіографічним
романом
«Життя
Девіда
Копперфілда, розказане ним самим»
(1850). У цьому творі автор вперше
веде розповідь від особи оповідача.
Характер головного героя Діккенс
розкриває у процесі його розвитку,
показуючи життя Девіда у постійному
русі – від дитинства і юності до
зрілого віку. Письменник розповідає
про випробування, які випали на долю
головного героя, про сердечні рани
хлопця, який пережив нерозділене
кохання.
Це можна було б назвати художнім вимислом, та історія
Чарлза Діккенса і Марії Біднелл (вважається, що у романі вона
стала прообразом Дори) мала досить оригінальне продовження.
Минуло понад двадцять років, і письменник, овіяний славою і
обтяжений сім’єю, несподівано отримує листа від свого першого
кохання, на який одразу пише відповідь. Зав’язується палке
листування, Діккенс призначає Марії зустріч, на яку вона
завбачливо приходить з донькою, щоб не скомпрометувати себе.
Побачення розчарувало Діккенса − Марія була зовсім несхожа на
ту дівчину, спогади про яку збереглися в його серці. Письменник
зробив все можливе, щоб не зустрічатися з жінкою ще раз,
написавши їй у листі: «Скоро я від’їжджаю, ще не знаю куди, не
знаю чого, розмірковувати ще невідомо над чим».
Саме після цієї зустрічі Діккенс почав писати роман
«Маленька Дорріт», головна героїня якого Флора Фінчинг, кохана
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Артура Кленнема, також вийшла заміж за іншого. Коли через
двадцять років закохані знову зустрілись, Артур був
розчарований, побачивши, що колись висока струнка Флора
погладшала, стала надміру балакучою і обмеженою.
Діккенс доволі часто звертався у своїх романах до
автобіографічних матеріалів, але настільки відверто, як у «Девіді
Копперфілді», він себе ніколи не розкривав. Вважається, що цей
твір має неабияку цінність, адже ні мемуарів, ні спогадів
письменник не залишив. Проте автобіографічність не лежить у
романі на поверхні, вона переплітається з художнім вимислом. Це
літературна версія життя Діккенса, створена відповідно до вимог
мистецтва. Закінчуючи роман, він написав: «Мені здається, що я
посилаю в туманний світ частку самого себе».
Ставши надзвичайно відомим і впливовим, письменник
домагався змін в устрої тогочасного англійського суспільства.
Англійський прозаїк Г. Честертон писав: «Діккенс справді допоміг
стерти з лиця землі боргову тюрму. Діккенс вплинув і на місцеву
парафію, і на звичаї доглядальниць, і на поховальний ритуал, і на
робітничий будинок, і на Канцлерський суд».
Письменницька доля була напрочуд прихильною до Чарлза
Діккенса. Книги митця дійшли до найширшого читацького загалу,
захоплені прихильники нагородили його титулом «Незрівнянний».
Але в особистому житті Діккенс не був щасливим. Життя з Кетрін,
що тривало понад двадцять років, закінчилося розлученням, яке
завдало серйозного удару по етичній цитаделі письменника і
похитнуло його віру в рятівну силу сімейного вогнища. Не
принесло Діккенсу щастя і пережите ним на схилі літ кохання до
актриси Еллен Тернан. Ця молода жінка стала прототипом таких
героїнь Діккенса, як горда і холодна Естелла («Великі надії», 1861)
і спрагла до багатства Белла Вілфер («Наш спільний друг», 1865).
Діккенс часто брав за основу для своїх персонажів людей, з якими
був знайомий. Іноді ці персонажі були аж надто близькі до
оригіналів.
Від 1853 року Діккенс почав виступати з публічним читанням
власних творів. За свідченням очевидців, ці заходи письменник
перетворював на справжній театр одного актора. Нарешті
реалізувавши свій акторський талант, він перевтілювався в
кожного героя, про якого читав. Змінювалися його голос, обличчя,
вся зовнішність. Під час виступів Діккенса зали були переповнені.
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Захоплені глядачі завжди вітали письменника оваціями й довго не
відпускали зі сцени, а він охоче повертався й читав нові й нові
уривки. Сучасники визнавали, що в мистецтві читання він не мав
собі рівних.
Помер письменник невдовзі після чергового виступу, під час
якого, відчувши слабкість, подякував публіці за багаторічну любов
і попрощався з нею. Смерть митця була сприйнята англійцями, як
національна трагедія. Поховали Чарлза Діккенса у Вестмінстерському абатстві, в усипальниці видатних людей Англії
Порожній
стілець,
відсунутий від стола з
аркушами паперу і пером, –
ось що побачив англійський
художник Люк Філдс в день
смерті Діккенса, увійшовши
в його кабінет. Так народився знаменитий малюнок
«Порожній стілець».
Порожній стілець,
художник Люк Філдс (1870)

***
Слава митця не згасала ні за життя, ні після смерті. Твори
жодного з англійських письменників ХІХ століття не перекладали
стільки разів іншими мовами, як твори Діккенса. Жоден з
письменників не міг навіть наблизитися до тієї кількості тиражів,
яку витримали твори Чарлза Діккенса. Г. Честертон зазначив: «Він
був настільки популярний, що ми, сучасні письменники, навіть не
в змозі собі уявити, якою великою була його слава».
Здається неймовірним таке блискавичне перетворення
нікому невідомого початківця на володаря думок тисяч читачів,
над книгами якого сміялися, плакали, замислювалися в різних
куточках світу. Проте шедеври Діккенса не з'явилися б без
виняткової працьовитості, творчого горіння і вимогливості митця
до себе. Легендарною славою Діккенс завдячував своєму
велетенському таланту письменника і гуманіста, який рішуче
обстоював право людей на свободу і щастя.
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Ілюстрації до творів Чарлза Діккенса
Ілюстрації до творів Чарлза Діккенса – це окрема сторінка в
діккенсіані і в історії англійської
графіки. Письменнику пощастило –
з ним співпрацювали такі відомі
художники:
Р. Сеймур,
Дж. Крукшенк, Х. К. Браун (Фіз),
Дж. Ліч,
Дж. Дойл,
Л. Філдс,
Д. Маклайз, М. Стоун, Ф. Бернард,
Дж. Тенніел та ін. Їхні малюнки
допомагали автору доповнюва-ти
сприйняття
його
персонажів
яскравими зоровими образами. В
уяві читачів Олівер Твіст чи Девід
Копперфілд виглядали саме так, як
були зображені на ілюстраціях.
Співпрацюючи з художниками,
«Посмертні записки Піквікського
письменник давав їм загальну
клубу», художник Роберт
характеристику твору наперед,
Сеймур
щоб
ілюстрації відповідали його баченню подій та персонажів.

«Пригоди Олівера Твіста», художник Джордж Крукшенк
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«Крамниця старожитностей», художник Хеблот К. Браун
Ілюстрації до роману «Життя і пригоди Ніколаса Ніклбі»

художник Фред Бернард

художник Хеблот К. Браун
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«Життя і пригоди
Мартіна Чезлвіта»,
художник Хеблот К. Браун

Ілюстрації до циклу «Різдвяні повісті»

художник Джон Ліч

художник Джон Дойл
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«Девід Копперфілд», художник Хеблот К. Браун

Досягнення в галузі технології друку у той час дозволяло
випускати книги і журнали з високоякісними зображеннями.
В епоху, коли ще не існувало кіно, а фотографія була рідкістю,
книжкові ілюстрації були надзвичайно популярними. Читачі з
нетерпінням очікували на яскраві відтворення сцен і персонажів
творів Діккенса такими художниками, як Джордж Крукшенк, Хеблот
К. Браун, Фред Бернард та іншими митцями, ілюстрації яких
визнані мініатюрними витворами мистецтва.

Найкращі екранізації творів Чарлза Діккенса
для дорослих і дітей
Що кращий письменник – то важче екранізувати його твір.
За творчість Діккенса бралися чимало кіномитців, і більшість
зрозуміла наскільки важко збагнути душу його героїв та почути
голос самого письменника, сенсаційний, чуттєвий та глибокий.
«Він завжди любить або ненавидить своїх героїв, він завжди
переживає. Перевести це на мову екрана дуже важко, тому що
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там ми не чуємо голосу самого Діккенса, ми не чуємо його іронії,
ми не відчуваємо його гумору», – каже доктор філологічних наук
Наталія Висоцька.
А втім Діккенс став улюбленцем кінематографа від його
зародження. У 2012 році в Англії знайдена найдавніша екранізація
твору Чарлза Діккенса − стрічка під назвою «Смерть бідного Джо».
Раритетну плівку, яка чудово збереглася, випадково виявив
хранитель Британського інституту кіно BFI, Брайоні Діксон. Фільм,
датований березнем 1901 року, знятий за мотивами роману
Ч. Діккенса «Холодний дім». Він триває всього одну хвилину і
складається з єдиного епізоду про безпритульного хлопчика, що
вмирає в снігу. Цю картину зняв Джордж Альберт Сміт, а роль Джо
виконала його дружина − Лора Бейлі.
За твердженнями фахівців, до цього часу найстарішим
фільмом, знятим за мотивами творчості Чарлза Діккенса,
вважалася картина «Різдвяна пісня», створена в листопаді 1901
року.
Загалом у світовому кінематографі твори Діккенса
екранізували понад 300 разів. Письменник знову і знову вабить
своїх шанувальників. Не лише у книгарні й бібліотеки, а й до
кінотеатрів. Ті, хто не знайде часу заглибитися в читання, можуть
ознайомитись з добіркою найбільш цікавих сучасних фільмів,
серіалів і мультфільмів за мотивами творів Діккенса.
«Олівер Твіст» (фільм, 2005)
(за романом «Пригоди Олівера Твіста»)

У цій екранізації зійшлися блискучий роман
Чарлза Діккенса і режисерський талант
Романа
Поланскі.
Розкриваючи
тему
поневіряння героя у незнайомому і ворожому
світі, Поланскі позбувся декількох персонажів,
викинув одну з сюжетних ліній і вніс багато
змін у зміст роману, при цьому зберігши
головну ідею твору. Як і Діккенс, режисер
впевнений: в кожній людині, незалежно від її
походження, є паростки добра і співчуття, які
можуть зійти навіть на найнесприятливішому ґрунті.
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«Нова різдвяна казка» (фільм, 1988)
(за оповіданням «Різдвяна пісня в прозі»)

Осучаснена екранізація одного з найвідоміших
творів Чарлза Діккенса з Біллом Мюрреєм в
головній ролі. Замість лихваря Ебенезера
Скруджа – абсолютно черствий і самовдоволений телемагнат Френк Крос. Різдвяне диво,
разом з настроєм і атрибутикою, просто оминуло
Френка Кроса. Не терплячи Різдво, він псує його
і всім оточуючим. За перевиховання головного
героя взялися три представники надприродних сил − веселий
таксист з пекла, фея-садистка і посланець з майбутнього з
черепом замість обличчя. Чи вдасться його перевиховати –
дізнаємось з фільму.
«Діккенсіана» (серіал, 2015-2016)
(за мотивами творів: «Різдвяна пісня в прозі», «Холодний
дім», «Великі надії», «Крамниця старожитностей»,
«Пригоди Олівера Твіста», «Мартін Чезлвіт», «Посмертні записки Піквікського клубу», «Домбі і син» та ін.)

Британський художньо-драматичний телесеріал
каналу ВВС, в якому переплелися долі героїв
різних творів Діккенса. Дія відбувається в Лондоні ХІХ століття в переддень Різдва. У серіалі
відразу кілька сюжетних ліній. Тут і інспектор
Бакет, який розслідує вбивство лихваря містера
Марлі, і Артур Гевішем, одержимий бажанням отримати свою
частку батьківської спадщини, і єдиний друг Олівера Твіста –
бідолашна Ненсі, яка звикла допомагати іншим. Чудові декорації і
костюми, добре підібрані актори і всього 20 серій по 30 хвилин.
«Великі надії» (міні-серіал, 2011)
(за однойменним романом)

Трисерійна екранізація телеканалу ВВС – одна з
найближчих до твору Ч. Діккенса. Крах юнацьких
надій на прикладі двох персонажів: Піпа, який,
переживши злидні, зберіг світлі ідеали, і міс
Гевішем, яка стала мстивою через те, що її
покинули біля вівтаря. Вміло відтворена
атмосфера вікторіанської Англії, приголомшливі
декорації і костюми фільму були відзначені
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престижними преміями BAFTA і «Еммі». Шанувальникам «Великих
надій» варто також подивитися однойменну «оскароносну»
екранізацію Девіда Ліна 1946 року, яка зарахована до п'ятірки
найкращих фільмів британського кінематографа.
«Холодний дім» (серіал, 2005)
(за однойменним романом)

Екранізація телеканалу ВВС – в 15-ти серіях.
Поєднання детективу, містики і нарисів з життя
Англії ХІХ століття. Тут є і диваки, і лиходії, і
знедолені діти, і перше кохання, і справжня
дружба – все те, що притаманне Чарлзу Діккенсу.
Чудовий акторський склад, костюми, декорації і
музичний супровід доповнюють відому історію,
захоплюють глядача і змушують його співпереживати героям.
«Маленька Дорріт» (серіал, 2008)
(за однойменним романом)

І знову екранізація телеканалу ВВС – цього разу
з 14-ти серій. В основі фільму – захоплююча
історія Емі Дорріт, дочки банкрута, який понад
двадцять років провів у борговій в'язниці.
Кохання лагідної і ніжної Емі і напрочуд доброго і
толерантного Артура − на тлі вікторіанської Англії
з його непоказними куточками Фулхема і
розкішними будинками Лондона. Розповідь про
долі різних людей наповнена гумором, болем, щастям і сумом, де
кожен отримає саме те, на що заслуговує.
«Різдвяна історія» (мультфільм, 2009)
(за оповіданням «Різдвяна пісня в прозі»)

Досить вдала екранізація повісті Чарлза Діккенса
під назвою «Різдвяна пісня в прозі». Роберт
Земекіс, режисер цього шедевру мультиплікації,
перевершив усі очікування своїх шанувальників.
Графіка, яка дає змогу повністю відчути себе на
місці героїв, приголомшливий звуковий супровід,
доброзичлива і загадкова атмосфера Різдва і
герої, кожен з яких відрізняється своєрідним
характером, роблять цей мультфільм вкрай цікавим і захопливим.
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«Олівер і компанія» (мультфільм, 1988)
(за сюжетом роману «Пригоди Олівера Твіста»)

Герой анімаційного повнометражного фільму
студії Walt Disney Pictures – маленьке бездомне
кошеня Олівер, якому доля приготувала безліч
випробувань. Замість теплого будинку, добрих
господарів, ласки і турботи, на малюка чекають
небезпечні вулиці Нью-Йорка, де він не зміг би
вижити, якби не зустрів справжніх друзів.
Головними персонажами цієї захоплюючої,
майже детективної історії є кішки, собаки і люди.
Цікаві факти про Ч. Діккенса
Чарлз Діккенс був цікавою і неординарною особистістю.
Письменник вирізнявся дивацтвами – захоплювався гіпнозом,
входив в транс, спілкувався з героями своїх творів, інколи
відчував ефект дежавю. Однією з найулюбленіших розваг
письменника були походи в паризький морг, де виставлялися
невпізнані тіла.
До всіх предметів, з якими працював, Діккенс торкався три
рази, він вважав, що це принесе йому удачу. Митець завжди спав
головою на північ і свої видатні твори він теж писав, сидячи
обличчям на північ. Кожні 50 рядків написаного запивав ковтком
гарячої води.
***
Прізвище Чарлза Діккенса досить незвичне. Адже слово
«Dickens» використовується в ангійських вигуках на кшталт «What
the Dickens!» як евфемізм (пом'якшений вираз для уникнення слів
з негативним значенням) чорта чи дідька. Фраза «What the
Dickens!» перекладається українською «Якого дідька!». Іноді
Діккенс використовував псевдонім Боз, так жартома називали
молодшого брата письменника.
Героям своїх творів Діккенс теж вигадував колоритні імена,
які легко запам’ятовуються, наприклад, Семюел Піквік, Вокфорд
Сквірс, Тайні Тім та ін. А ім’я головного героя «Різдвяної пісні у
прозі» Ебенезера Скруджа увійшло у вжиток в англійській мові як
звичайне слово «scrooge», що означає «скнара». Неважко
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здогадатися, що герой діснеївських мультиків дядечко Скрудж є
прообразом персонажа Діккенса. Відомий ілюзіоніст Девід
Копперфілд, коли ще був фокусником-початківцем, також
запозичив псевдонім «Копперфілд» у героя роману Діккенса, його
справжнє ім’я Девід Коткін.

Портрет Кетрін Діккенс,
художник Деніел Макліз

***
Про шлюб Чарлза Діккенса і Кетрін
Хогарт і про їх гучне розлучення
написано дуже багато. Але мало хто
знає, що насправді Кетрін мала веселу
вдачу, любила подорожувати, була
дбайливою матір’ю і хорошою дружиною.
Прапраправнучка Чарлза Діккенса
розповіла, що Кетрін Діккенс захоплювалась театром, кулінарією і навіть
опублікувала книгу рецептів, але всі її
таланти залишились в тіні через те, що
вона була дружиною відомого письменника. Книга Кетрін має назву «Що у нас
на обід?». Це не просто збірник рецептів,
це посібник для молодих дружин, в якому
можна знайти поради з ведення
господарства.

***
9 червня 1865 року Діккенс по дорозі з Парижа потрапив у
залізничну катастрофу. Потяг з'їхав з моста біля міста Степлгерст.
Перші 7 вагонів перекинулися, письменник їхав у єдиному вагоні
першого класу, що залишився неушкодженим. Діккенс намагався
допомогти потерпілим ще до того, як прибули рятувальники. Лише
в останню хвилину він згадав про рукопис, залишений у вагоні, що
завис над краєм моста. Ризикуючи життям, Діккенс пробрався у
купе і врятував свої папери. Його настільки вразило побачене і
пережите, що втратив голос на два тижні, а після цього намагався,
при можливості, не користуватися залізницею.
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Залізнична аварія біля міста Степлгерст

Згодом, із притаманним йому гумором Діккенс часто
розповідатиме про події того дня і навіть розіграє у формі комічних
сцен окремі епізоди. Як це було характерно для письменника, він
використав свої враження в оповіданні з привидами
«Сигнальник», в якому головного героя охоплює передчуття
загибелі в залізничній катастрофі.
***
Щороку Королівський монетний двір Англії випускає набори
ювілейних монет. Однією з таких монет стали два фунти
стерлінгів, відчеканені на честь 200-річчя з дня народження
Чарлза Діккенса. Портрет письменника складений з рядків його
творів – від «Олівера Твіста» до «Девіда Копперфілда» і «Великих
сподівань».
У 1993-2000 рр. друкувалась
британська банкнота
номіналом 10 фунтів стерлінгів із зображеннями королеви
Єлизавети II та Чарлза Діккенса. Аверс: портрет королеви
Єлизавети II (праворуч). Реверс: портрет Чарлза Діккенса.
Водяний знак: королева Єлизавета II в молодому віці.
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Ювілейна монета до 200-річчя з дня народження Чарлза Діккенса (2012)

Британська банкнота
із зображеннями королеви
Єлизавети II
та Чарлза Діккенса
(1993−2000)

До 150-річчя з дня народження Діккенса
випущена поштова марка СРСР (1962).
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***
На честь Чарлза Діккенса також названі кратер на Меркурії
та астероїд (4370 Dickens), відкритий 22 вересня 1982 року
американським астрономом Едвардом Боввелом.
***
У Лондоні є будинок-музей Чарлза Діккенса «Charles
Dickens Museum». Двері з Ньюгейтської в'язниці (на фото) є
одним з експонатів цього музею. Образ в’язниці з'являється у
багатьох романах письменника.

9 червня 2013 року на головній площі Портсмута (місто в
британському графстві Гемпшир) був відкритий пам'ятник Чарлзу
Діккенсу, незважаючи на те, що у своєму заповіті письменник
просив цього не робити. Є також пам'ятники в США, Австралії і
Росії.

Пам’ятник Ч. Діккенсу в Портсмуті, автор Мартін Дженнінгс (2013)
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***
В пам'ять про Чарлза Діккенса проводять фестивалі у різних
країнах. Діккенс-фестиваль в Рочестері (Англія) відбувається двічі
на рік, починаючи з 1978 року (в кінці травня і на Різдво).
Фестиваль поєднує музику, танці, вистави вуличних театрів,
паради героїв книг письменника в костюмах вікторіанської епохи.
На щорічному фестивалі Чарлза Діккенса в Девентері
(Нідерланди) вулицями міста прогулюються літературні персонажі
з творів письменника. Тут можна потиснути руку Ебенезеру
Скруджу, Оліверу Твісту, містеру Піквіку і багатьом іншим героям.
У дні фестивалю звідусіль лунають різдвяні мелодії, а кращі кухарі
готують для гостей пунші і смажені каштани. Картина
доповнюється сценами з життя вікторіанської Англії.
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