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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Євроінтеграція — багатопрофільний процес, який
охоплює всі сфери життя української держави, зокрема культурний аспект, що є 
одним із найважливіших. Звернення до проблем історії образотворчого мистецтва 
Великобританії та Франції сприяє загальносуспільному процесу євроінтеграції і
засвідчує входження українського науково-дослідницького сектору в європейський 
мистецтвознавчий контекст.

Особливе місце серед образотворчих жанрів належить карикатурі. 
Перебільшуючи, висміюючи явища життя, художники-карикатуристи загострюють 
увагу на проблемах, що хвилюють сучасне їм суспільство. Сатирична 
інтерпретація дійсності, ясність, лаконічність і доступність карикатури дає 
глядачеві додаткову інформацію та емоційну розрядку. При цьому у кожній країні 
склалися свої традиції й пріоритети в сатирично-алегоричному відображенні 
дійсності засобами графіки. Це особливо яскраво простежується на прикладі 
політичної карикатури Англії та Франції кінця XVIII — початку XIX ст., періоду
наполеонівських воєн, — часу, коли сатирична графіка виокремила себе як 
самостійний мистецький жанр.

Збірка англійської та французької політичної карикатури кінця XVIII —
початку XIX ст., що є частиною одного з унікальних мистецьких зібрань України 
— Харківського художнього музею (ХХМ), з ідеологічних мотивів попередніх 
державних режимів до 2014 року не досліджувалася та не демонструвалася 
широкому загалу, хоча вже у XVIII ст. з’являються перші колекціонери сатиричних 
гравюр, які збирали твори за авторством або за тематикою. Особливістю колекцій 
англійської та французької карикатури з фондів ХХМ є спільність тематичних 
пріоритетів — антиросійського та антинаполеонівського, що відкриває можливість 
їхнього дослідження, чого раніше не проводилося.

У XXI ст. карикатура знову стала затребуваним явищем соціально-
політичного та культурного життя і все частіше постає у центрі суспільної уваги. 
Отже, прийшов час звернутися до сюжетних та художньо-стилістичних 
особливостей цього самобутнього та яскравого явища європейського мистецтва
періоду його розквіту. Відсутність комплексного мистецтвознавчого дослідження 
англійської та французької політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст.,
об’єктивного наукового аналізу мистецьких концепцій двох таких різних 
сатирично-графічних шкіл, а також потреба конкретизації внеску англійських та 
французьких митців у розвиток мистецтва своїх країн та загалом європейського 
образотворчого мистецтва зумовлюють актуальність нашого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 
дисертації узгоджено з тематикою наукових досліджень і планом підготовки 
наукових кадрів кафедри теорії і історії мистецтв Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв. Дослідження проводилося відповідно до основних напрямів 
досліджень науково-дослідного відділу ХДАДМ, зокрема згідно з держбюджетною 
науковою темою «Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів 
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сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять» (номер державної 
реєстрації 0314U003934, 2014 — 2016) та «Сучасні проблеми українського 
мистецтвознавства в контексті європейських студій» (номер державної реєстрації 
0117U001521, 2017 — 2020). 

Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження англійської та 
французької політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. (за матеріалами 
колекції Харківського художнього музею), з’ясування сюжетних та художньо-
стилістичних особливостей пам’яток з урахуванням специфіки розвитку 
європейського мистецтва періоду наполеонівських воєн. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- дати наукову оцінку стану дослідження теми у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії, провести пошук фактологічного матеріалу та окреслити методи 
виконання поставлених завдань; 

- атрибутувати й систематизувати матеріал колекції ХХМ з теми дослідження;
- розкрити феномен карикатури як частки загальноєвропейської культури;

дослідити соціально-політичні чинники, що сприяли розквіту політичної 
сатиричної графіки в Англії та Франції у досліджуваний період; 

- встановити коло англійських та французьких майстрів, котрі працювали 
в жанрі політичної карикатури в означений час, виявити та ввести до наукового 
обігу нові імена художників-карикатуристів і невідомі раніше твори; 

- виявити сюжетні та художньо-стилістичні особливості сатирично-графічних 
творів видатних англійських та французьких карикатуристів; реконструювати 
історичний контекст карикатур;

- проаналізувати (за матеріалами колекції Харківського художнього музею) 
питання взаємодії англійської та російської карикатури 1812 — 1814 рр., 
а також віддзеркалення у художній мові англійської сатиричної гравюри 
романтичного світосприйняття. 

Виконання поставлених завдань дасть змогу розв’язати невивчені проблеми, 
пов’язані з дослідженням європейської сатиричної графіки, а також популяризації 
колекції англійської та французької політичної карикатури кінця ХVІІІ — початку
ХІХ ст. з фондів ХХМ та її наповненості задля повноцінної репрезентації теми.  

Об’єктом дослідження є політична карикатура Англії та Франції
кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст.

Предметом дослідження є сюжетні та художньо-стилістичні особливості 
атрибутованих творів англійських і французьких карикатуристів кінця ХVІІІ —
початку ХІХ ст. (за матеріалами колекції Харківського художнього музею). 

Методологічні засади. Методологічною основою дослідження обрано
комплексне використання джерел. Формально-типологічна методологія стала 
доцільною при систематизації творів сатиричної графіки за сюжетними ознаками. 
У роботі застосовано методи реконструкції, образно-стилістичного аналізу,
історичний, порівняльний, іконографічний, синтезу та загальнонаукові методи, що 
ґрунтовно проаналізовані у першому розділі основної частини дисертації.
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Наукова новизна дослідження полягає у тому, що дисертація є першим 
комплексним дослідженням колекції англійської та французької політичної 
карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. з фондів Харківського художнього 
музею з метою осмислення художньої проблематики та феномену карикатури того 
часу. Основні положення дисертаційної роботи, які містять елементи наукової
новизни, полягають у тому, що: 

Вперше в українському мистецтвознавстві:
- проведено розгорнутий історіографічний аналіз наукових праць, 

присвячених європейській карикатурі кінця XVIII — початку XIX ст.;
- висвітлено історію розвитку та функції політичної карикатури у суспільстві, 

проаналізовано особливості формування художнього образу в сатиричній 
гравюрі; 

- атрибутовано та систематизовано аркуші англійської та французької 
політичної карикатури з фондів ХХМ та введено їх до наукового обігу;

- виявлено сюжетні та художньо-стилістичні особливості англійської та 
французької політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст.;  

- зроблено переклад написів та реплік персонажів англійських та французьких 
сатиричних гравюр.
удосконалено:

- класифікацію політичної карикатури не лише як культурно-історичного, а і 
художнього явища зі специфічною художньою мовою та стилістичними 
прийомами;
набув подальшого розвитку:

- аналіз образно-тематичної та художньої специфіки англійської та 
французької карикатури у контексті розвитку європейського мистецтва 
кінця XVIII — початку XIX ст.;
Практичне значення дисертаційної роботи. Результати дослідження 

можуть бути використані: для поглибленого вивчення історії європейської 
сатиричної графіки; при створенні узагальнюючих праць з історії європейського 
мистецтва і культури, при підготовці підручників, посібників, лекційних і 
семінарських занять з навчальних курсів «Історія європейського мистецтва XVIII 
— XIX ст.»; у практичній діяльності музеїв.

Автором дисертації було розроблено тематико-експозиційні плани виставок 
карикатури у Харківському художньому музеї. 2014 року була проекспонована 
перша у Харкові масштабна виставка робіт англійських художників-карикатуристів 
кінця XVIII — початку XIX ст., а 2016 року відбулася презентація виставки 
французької антинаполеонівської карикатури початку XIX ст.

Особистий внесок здобувача полягає у сюжетній класифікації, атрибуції та 
введенні до наукового обігу значної кількості творів англійської та французької
політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст., здійсненні перекладу
підписів та реплік персонажів сатиричних гравюр, що надало змогу
реконструювати історичний контекст. Усі дослідження та публікації виконані 
автором особисто. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 
дослідження обговорювались на засіданнях кафедри теорії і історії мистецтв 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв упродовж 2014 — 2018 рр. 
Результати роботи апробовано у вигляді доповідей і тез на міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях: міжвуз. наук. конф. молодих 
науковців, аспірантів і студентів «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського 
мистецтвознавства» (Київ, НАОМА, 21 травня 2015 р.) з доповіддю «Російські 
імператори в англійській карикатурі кін. XVIII — поч. XIX ст.: сатирична графіка з 
колекції Харківського художнього музею»; Міжнар. наук.-теорет. конф. 
«Дев’ятнадцяті слобожанські читання» (Харків, ХХМ, 20–24 квітня 2015 р.) з 
доповіддю «Англійська сатирична графіка кін. XVIII — поч. XIX ст. в колекції 
Харківського художнього музею»; Міжнар. наук. конф. «Харків як університетське 
місто» (Харків, ХНУ, 11–12 листопада 2015 р.) з доповіддю «З мистецької 
скарбниці Харківського художнього музею: відображення епохи наполеонівських 
воєн в англійській карикатурі  кінця XVIII – початку XIX ст.»; Міжнар. наук.-
метод. конф. «Дизайн-освіта 2015: концепція сучасної мистецько-дизайнерської 
освіти України в умовах євроінтеграції» (Харків, ХДАДМ, 15—16 жовтня 2015 р.) 
з доповіддю «Взаємозв’язок англійської та російської сатиричної графіки 1810-х 
рр.: на базі колекції Харківського художнього музею»; міжвуз. наук. конф. молодих 
науковців, аспірантів і студентів «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського 
мистецтвознавства» (Київ, НАОМА, 22 квітня 2016 р.) з доповіддю «Французька 
антинаполеонівська карикатура початку XIX століття з колекції Харківського 
художнього музею»; наук.-теорет. конф. профес.-виклад. складу, аспірантів і 
здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної 
творчості: історія і сучасність» (Львів, ЛНАМ, 21 квітня 2016 р.) з доповіддю 
«Французька сатирична графіка початку XІX ст. з колекції Харківського 
художнього музею»; Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченій 70-й річниці Львів. 
нац. акад. мистецтв, 140-й річниці з часу заснування професійної мистецької 
освіти у Львові «Львівська національна академія мистецтв і етапи формування 
професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська 
парадигма розвитку» (м. Львів, ЛНАМ, 16—17 листопада 2016 р.) з доповіддю 
«Образ Наполеона Бонапарта в англійській та французькій карикатурі кінця XVIII 
— початку XІX ст.»; Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання 
мистецтвознавства: виклики ХХІ століття», присвяченій 95-річчю заснування 
вищої художньої школи Харкова (Харків, ХДАДМ, 13 жовтня 2016 р.) з доповіддю 
«Французькі карикатури на іноземців кінця XVIII — початку XIX ст. з колекції 
Харківського художнього музею»; ІІІ Міжнар. конгресі «Глобальні виклики 
педагогічної освіти в університетському просторі» (Одеса, 18—21травня 2017 р.) з 
доповіддю «Анімалістичні символи-персоніфікації в англійській політичній 
карикатурі межі XVIII — XIX століть»; ХХІ Міжнар. наук.-теорет. конф. 
«Слобожанські читання» (Харків, ХХМ, 19–25 квітня 2017 р.) з доповіддю 
«Колекція французької антинаполеонівської карикатури початку XIX ст. з фондів 
Харківського художнього музею»; Міжнар. наук.-метод. конф. профес.-виклад. 
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складу і молодих учених ХДАДМ «Актуальні питання мистецтвознавства: 
виклики ХХІ століття рамках ІХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017» 
(Харків, ХДАДМ, 9—12 жовтня 2017 р.) з доповіддю «Колекція європейської 
політичної карикатури із фондів харківського художнього музею: історія 
побутування, виставкові проекти та значення політичної карикатури у сучасному 
світі»; Міжнар. наук. конф. «Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста» 
(Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 18—20 жовтня 2017 р.) з доповіддю «Карикатура 
як дзеркало епохи»; Всеукр. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів 
«Ювілей НАОМА: мистецький контекст в Україні ХХ століття: традиції та новації 
мистецтвознавчої діяльності», присвяченій 100-річчю заснування Нац. акад. 
образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, НАОМА, 25—28 квітня 2017 р.) з 
доповіддю «Мистецтво карикатури. Ісаак Крукшенк»; ХХІІ Міжнар. наук. конф. 
«Слобожанські читання» (Харків, ХХМ, 16—20 квітня 2018 р.) з доповіддю 
«Польське питання в англійській карикатурі кінця XVIII ст. з колекції Харківського 
художнього музею».

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладені у 6 
статтях, з них 5 — у наукових збірниках, затверджених Атестаційною колегією 
МОН України як фахові для спеціальності 17.00.05 та 1 публікація — в
закордонному фаховому виданні, і в 11 публікаціях, що додатково відображають 
результати дослідження.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів та 
висновків. Обсяг дисертації складає 202 сторінки основного тексту. Список 
використаних джерел містить 377 позицій. Додатки включають альбом ілюстрацій 
(197 іл.), переклади підписів та реплік персонажів англійських та французьких 
карикатур, список публікацій здобувача. Загальний обсяг роботи — 409 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтована актуальність обраної теми дослідження, визначено
мету й завдання, вказані об’єкт і предмет дослідження, окреслено методологічні 
засади, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 
подано відомості про їхню апробацію та описано структуру роботи.

У розділі 1 Історіографія, джерельна база і методика дослідження
висвітлено історіографію проблеми, сучасний стан її наукового опрацювання, 
охарактеризовано джерельну базу дисертації, методику роботи.

У підрозділі 1.1. Мистецтво сатиричної графіки як предмет наукового 
вивчення висвітлено етапи, характер та основні тенденції наукового осмислення 
мистецтва європейської карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. Доведено, що 
дослідження англійської та французької карикатури у всій багатоманітності та 
особливостях відтворення її образів тісно переплітається з історією європейського 
образотворчого мистецтва, світовою історією, психологією націй. Це 
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підтверджується широким спектром розглянутих джерел з різних сфер: 
мистецтвознавства, історії, філософії, філології та психології. 

У ході аналізу та узагальнення різноманітних за змістом та часом появи 
видань не виявлено джерел, що стосуються проблеми спільного та відмінного в 
англійській та французькій політичній карикатурі кінця XVIII — початку XIX ст.
Колекція європейської політичної сатиричної графіки кінця XVIII —
початку XIX ст. з фондів ХХМ до сьогодні науковцями не вивчалася. Втім, існує 
значна кількість видань, що містять великий фактологічний та теоретичний 
матеріал, дотичний до предмету дослідження. Аналіз і систематизація цих джерел 
дозволили виявити певні етапи наукового опрацювання англійської та французької 
карикатури кінця XVIII — початку XIX ст., періоди підвищення уваги науковців до 
цього своєрідного виду графічного мистецтва.

Перші дослідження, присвячені англійській та французькій карикатурі, 
почали виходити друком у середині XIX ст., а протягом другої половини XIX —
середини XX ст. таких праць ставало все більше. Роботи з даної теми ми 
розподіляємо на декілька груп. Це загальні дослідження з історії карикатури, 
до яких включені розділи з історії англійської та французької політичної сатири; 
розвідки, що стосуються творчості окремих майстрів; каталоги різних музейних 
колекцій та виставок; довідкові видання. Серед іноземних видань слід, перш за 
все, назвати дослідження Т. Райта, Г. Вейрата, А. Філона, Е. Фукса, Б. Лінча, 
Ф. Вендела, А. Александрі, Ф. Клінгендера, Г. Пілтца, А. Швирова, Е. Жема, 
Ю. Шамфлери, А. Бродлі, Л. Дільтейля, Д. Ровінського та ін. У своїх розвідках
названі вище автори досліджують передумови виникнення та діяльність майстрів 
сатиричної графіки в різних європейських країнах. Оскільки лідером в царині 
карикатури традиційно вважалася Англія, дослідники приділяли набагато більше 
уваги вивченню сатиричних малюнків її митців, ніж французьких. Найповнішим за 
відомостями джерелом для дослідження англійської карикатури є «Каталог 
політичних та особистих сатир, що зберігаються в Департаменті друку та 
малюнків Британського музею» під редакцією М. Д. Джордж. Науковці сходяться 
на думці, що кінець XVIII — початок XIX ст. є часом високого розквіту політичної 
сатири, особливо англійської. 

Кінець XVIII — початок XIX ст. — це період наполеонівських воєн, тому не 
дивно, що головним тематичним пріоритетом тогочасних англійських та 
французьких сатиричних гравюр був антинаполеонівський. Цій проблемі 
присвячено праці Т. Клейтона, М. Брайанта, А. Бродлі та ін.

У наш час цифрових технологій важливими джерелами дослідження є 
онлайн-колекції світових музеїв. Чимало антинаполеонівських карикатур
опубліковано на сайтах Британського музею, Єльського центру мистецтв
Великобританії, Національної бібліотеки Франції, бібліотек Університету Брауна 
та Університету Вашингтона та інших закордонних освітніх закладів. 

Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. Російська імперія була активним 
суб’єктом на світовій політичній арені, а російські імператори та можновладці —
улюбленими героями політичних карикатур. Антиросійській тематиці англійських 
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карикатур приділяють увагу В. Успенський, А. Россомахін, Д. Хрустальов. 
Важливою, проте недостатньо дослідженою, є проблема взаємозв’язків англійської 
та російської політичної карикатури 1812 — 1814 рр. Цієї теми торкалися в своїх 
працях Е. Фукс, Ф. Клінгендер, Г. Стернін, К. Кузьмінський. На думку авторів, цей
взаємозв’язок збагатив англійську та російську карикатуру образами, сюжетними 
й композиційними прийомами.

Дослідженням проявів у художній мові англійської політичної карикатури 
рис стилю романтизму, що сформувався на межі ХVІІІ — ХІХ ст., займалися 
К. Некрасова, Я. Хейвуд, В. Роздольська та ін. На перший погляд, вважають 
науковці, англійська сатира, будучи дієвою зброєю політичної боротьби, не несла в 
собі позитивної програми. Проте, її внутрішній позитивний ідеал, далекий від 
романтичної схвильованості, ґрунтувався на здоровому глузді та демократичних 
свободах. І, можливо, саме у карикатурі тієї епохи найяскравіше втілився тісний 
зв’язок романтичного світогляду з реальним життям.

Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. особливо актуальними стають питання
щодо витоків формування національних орієнтацій та стереотипів, особливостей 
національного характеру. Автору стали в пригоді праці М. Джоуве, М. Тейлора, 
Т. Хюнт, Д. Фрея, Н. Певзнера, В. Шестакова. Пишучи про особливості
англійського мистецтва, автори наголошують на поєднанні в ньому гумору і 
морального повчання. Корисною виявилася робота Дж. Р. Мура, в якій автор на 
прикладі сатиричних відбитків георгіанської епохи розкриває ставлення англійців 
до «іншого» (французького).

Вагоме значення для розкриття теми мала фахова література, в якій набули 
висвітлення загальні питання історії європейського мистецтва XVIII — XIX ст., 
зокрема праці Б. Віппера, Е. Ґомбріха, В. Хофмана, Ф. Бенуа, В. Турчина, 
В. Роздольскої, Є. Лисенкова та ін.

Визнаючи наукову цінність проаналізованих джерел, слід зазначити, що в 
Україні європейська карикатура кінця XVIII — початку XIX ст. досі перебуває на 
периферії дослідницького інтересу. На сьогодні залишаються ще не визначеними у 
більш-менш повний спосіб засади та методологічні механізми вивчення феномену 
карикатури як художнього явища, хоча певні спроби осмислення жанрової 
специфіки карикатури робилися деякими вітчизняними авторами, зокрема
П. Жолтовським, А. Іжевським, Є. Козаком та ін.

У підрозділі 1.2. Методи та джерела дослідження окреслено джерельну 
базу дослідження, яку формують сатиричні аркуші англійських і французьких 
карикатуристів кінця XVIII — початку XIX ст. з фондів Харківського художнього 
музею, та методику дослідження.

Для вирішення задач, зумовлених метою та завданнями дослідження, 
застосовано загальнонаукові та спеціальні підходи і методи. Для комплексного 
опрацювання творів використано системний міждисциплінарний підхід, що надав 
можливість якнайповніше охарактеризувати досліджуване явище, розкривши його 
розвиток, причини популярності та занепаду. При здійсненні атрибуцій, як одного 
з базових методів нашої праці, використано засоби формального та стилістичного 
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аналізу. За допомогою історичного методу вдалося визначити особливості 
суспільно-культурних процесів в Англії та Франції за доби наполеонівських воєн, 
розкрити закономірності актуалізації політичної карикатури як покликаного часом
графічного жанру, пов’язати окремі сюжети з конкретними історичними 
персоналіями. Іконографічний метод, який, природно, вимагав компаративного 
аналізу, дозволив виявити змістові контексти окремих пам’яток з урахуванням 
впливів різних чинників на вибір і візуалізацію сюжету, а порівняння між собою 
англійських і французьких, а також англійських і російських карикатур —
національні особливості цих культур, що у свою чергу зумовило звернення до 
питань етнопсихології.

Розділ 2 Карикатура як художне явище ставить своїм завданням 
охарактеризувати політичну карикатуру як художнє явище, простежити історію її 
розвитку та функції у суспільстві, показати взаємозв’язок зображального та 
вербального компонентів. 

У підрозділі 2.1. Політична карикатура: визначення, історія розвитку, 
технологія виготовлення та функції у суспільстві обґрунтовано, що карикатура є 
специфічним жанром графіки; мистецтво карикатури найактивніше розвивається в 
роки воєн і серйозних політичних зіткнень; їй властиві оперативність і стрімкий 
відгук на поточні події. Встановлено, що політична карикатура є не тільки твором 
мистецтва, а й знаряддям пропаганди. Використовуючи тиражні техніки графіки, 
карикатура формує свої художньо-стилістичні особливості в образному 
відтворенні дійсності. Виявлено, що основною функцією політичної карикатури 
у суспільстві є сатирична, яка тісно пов’язана з іншими функціями — емотивною, 
регулятивною, креативною, ілюстративною і культурної пам’яті.

У підрозділі 2.2. Особливості формування художнього образу в карикатурі
з’ясовано, що карикатура конкретизує події та ситуації, переводить факти з мови 
логічних понять на мову зорових образів. Сатирична графіка має тільки їй властиві 
риси, прийоми, за допомогою яких художник досягає впливу на глядача: гротеск, 
перебільшення, фантастичне, вигадливе, потворно-комічне зображення дійсності
тощо. Встановлено, що художні образи в карикатурі мають різний ступінь 
специфічної умовності: від описовості до метафоричної асоціативності й
символічності. Обґрунтовано, що найповніше сприйняття карикатури досягається, 
коли глядач володіє інформацією про сучасні реалії, є носієм культурної пам’яті з 
певним набором національних кодів. Встановлено, що європейська карикатура 
кінця XVIII — початку XIX ст. містила в собі підвищену експресивність, що 
надавало їй можливість, проходячи крізь призму естетичної свідомості глядача, 
передавати емоції автора. 

У розділі 3 Англійська політична карикатура кінця XVIII — початку 
ХIX ст. розглядається розвиток англійської сатиричної графіки у період, який 
називають «золотим століттям» карикатури (1760—1830 рр.). Опрацьовано 
сатиричні аркуші англійських митців з колекції Харківського художнього музею.

У підрозділі 3.1. Розквіт мистецтва карикатури та становлення 
сатиричного друку в  Англії акцентовано, що у XVIII ст. Англія стала лідером 
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у видавничій галузі: саме тут був прийнятий перший у світі закон про авторське 
право, вперше вийшли дешеві багатотиражні ілюстровані періодичні видання. 
З’ясовано, що у другій пол. XVIII ст. політична карикатура активніше розвивається 
в Англії, ніж у Франції. Це зумовлене найвищим для тогочасної Європи рівнем 
політичних свобод в англійському суспільстві і відсутністю цензури.
Констатовано, що у другій пол. XVIII ст. саме в Лондоні з’являються перші в світі 
професійні карикатуристи.

У підрозділі 3.2. Авторська політична карикатура: тематичні пріоритети,
коло майстрів, художні особливості наголошується, що, зародившись у першій 
половині XVIII ст., англійська професійна карикатура сформувалася до кінця 
століття в самостійний жанр. Основи жанру було закладено Уільямом Хогартом. 
Його досягнення були розвинені цілою плеядою карикатуристів. Визначено 
тематичні пріоритети та індивідуальні художньо-стилістичні особливості творчої 
манери окремих майстрів. Творам Джеймса Гілрея, якого вважають першим 
професійним політичним карикатуристом, властивий експресивний малюнок, 
загальний гротесковий характер зображення та високе емоційне напруження. 
Дж. Гілрей є автором карикатурного типу Наполеона — «Малюка Боні». В 
гротесково-експресивному дусі гілреївської фантастики працює Чарльз Уільямс. 
У динамічній графічній структурі його малюнка активну роль відіграють 
діагональні лінії, поривчасті штрихи. До алегоричних, фантастичних образів 
звертається Уільям Ельмс. Його художня мова емоційно активна і в певному сенсі 
спрощена, композиції часто побудовані на основі гротескового контрасту. 
Своєрідний стиль Томаса Роуландсона дозволяв підкреслити об’ємність форм, а 
також гостріше виявити особливості характерів головних героїв. Персонажі 
Ісаака Крукшенка нагадують балаганних маріонеток, у змальованих ним сценах 
присутній момент театралізації, дійсність відтворюється в гротескно 
трансформованому аспекті, що властиво образотворчому фольклору. Більшість 
аркушів Джорджа Крукшенка вирішена у формі «розмовної карикатури». Його 
композиції досить цілісні, малюнок рухливий, швидкий, штрих різноманітний. У 
творах Уільяма Хіта супровідний текст зведений до мінімуму. Вони картинні за 
композиційною будовою, декоративні за яскравістю забарвлення, зовнішній 
вигляд персонажів спотворений, притім, часто за певною карикатурною схемою.

Аргументовано, що у художній мові англійської карикатури знайшли 
відображення особливості стилю романтизму. З його формуванням збігається
епоха розквіту графічної сатири на межі XVIII — XIX ст. Карикатура як мистецтво 
публіцистичне, пов’язане з політичною злободенністю, з реаліями життя, по-
своєму сприйняла романтичне усвідомлення істини — не в плані пошуку ідеалу 
краси та духовності, створення піднесених, часто трагічних образів, а в розкритті 
справжнього сенсу конкретних подій. При цьому, безумовно, позначалося 
суб’єктивне розуміння їх художником, що відображав настрої суспільства та 
політичну ситуацію часу. Ісаак Крукшенк розкриває криваву суть діянь 
Катерини II («Момент роздуму, або Розповідь для майбутніх часів»); Джеймс 
Гілрей викриває і висміює претензії Наполеона на світове панування, його 
невгамовну пристрасть до воєн, що супроводжуються людськими жертвами та 
приносять народам руйнування і загибель («Боні і Талі»). Як своєрідне гротескове 
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трактування романтичного портрета-«прозріння» сприймається карикатура Гілрея 
на Павла І («Великодушний союзник», 1799). 

Карикатури Джорджа Крукшенка, Уільяма Хіта та Уільяма Ельмса з фондів 
ХХМ уможливлюють розкрити питання взаємодії англійської та російської 
політичної сатири 1810-х рр. Виявлено випадки взаємного копіювання та 
особливості інтерпретації англійськими та російськими художниками схожих 
мотивів, тем, сюжетів.

Розкрито загальні риси, притаманні англійській політичній карикатурі 
кінця XVIII — початку XIX ст., якими є гостра публіцистичність, злободенність, 
оперативність, зв’язок з журналістикою, театралізація образів, інтерпретація 
прийомів образотворчого фольклору, гротескність, своєрідність у сприйнятті
принципів романтизму. 

Наголошено на першості у зверненні до антинаполеонівської теми в 
англійській карикатурі у порівнянні з французькою. Констатовано, що саме 
англійські карикатуристи кінця XVIII — початку XIX ст. зробили найбільший 
внесок у формування основних принципів і законів жанру політичної карикатури.  

Розділ 4 Французька політична карикатура кінця XVIII — початку 
XIX ст. присвячено дослідженню історії карикатури в контексті цензури у Франції 
та аналізу колекції французької політичної карикатури кінця XVIII —
початку XIX ст. з фондів Харківського художнього музею.

У підрозділі 4.1. Історія карикатури та цензури у Франції з’ясовано, що 
перші навички виготовлення сатиричних картинок «галли» переймають з греко-
римських зображень. На відміну від Англії, де не тільки дозволялася, а й певною 
мірою віталася критика уряду, у Франції історія французької карикатури тісно 
переплітається з історією цензури. З’ясовано, що від XVII ст. французький уряд 
видав безліч законів, що обмежували свободу друку і до початку Великої 
французької революції політична карикатура взагалі була заборонена.
Поширеними були сатири на суспільні звичаї та моду. Розкрито, що за часів
революції 1789 — 1799 рр. сатиричний друк на якийсь час здобуває свободу, при 
цьому використовується революційним і контрреволюційним таборами як трибуна 
політичної боротьби. Слугуючи газетою для неписьменних, політична карикатура 
легко розповсюджувалася серед найширших верств населення, підтримуючи в 
народі патріотичні настрої. У період Консульства (1799 — 1804) Наполеон
Бонапарт знову забороняє політичну карикатуру, а 1811 року засновує державний 
реєстр всієї друкованої продукції Франції. На аркушах французької карикатури 
часто можна побачити позначку «Déposé» або «Déposée à la Direction», тобто 
перевірено цензором та офіційно зареєстровано. Тож, виявлено, що за часів 
панування Наполеона антинаполеонівська карикатура процвітає в Англії, а у 
Франції навпаки, потрапляє під заборону цензури. При цьому у Франції 
розповсюджується «чорний ринок» памфлетів, гравюр та карикатур з Англії.

У підрозділі 4.2. Політична карикатура  Франції з кінця XVIII століття
до 1814 року встановлено, що  у період з 1789 по 1792 р. було опубліковано понад
1500 сатиричних гравюр, нерозривно пов’язаних із соціально-політичним життям 
країни, чого ніколи раніше не спостерігалося за такий досить короткий термін.
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Більшість карикатур були анонімними: художники не відважувалися підписувати 
свої роботи, сумніваючись у міцності революційних завоювань. Велике 
розповсюдження мали карикатури, що зображували три прошарки французького 
суспільства (дворянство, духовенство, буржуазію). Однак в колекції ХХМ 
подібних карикатур не представлено. Тому у дисертації акцентовано увагу на 
сатиричних аркушах, присвячених іноземним персонажам, вельми популярним в 
цей час. Агресивна політика Франції кінця XVIII — початку XIX ст. поклала 
початок численним антифранцузьким коаліціям, що включали в себе держави, 
яким загрожувала безпосередня небезпека від французьких інтервентів. Численні 
карикатури з колекції ХХМ ілюструють негативне ставлення французів до держав-
учасниць антифранцузьких альянсів. Встановлено, що найбільшу кількість 
карикатур присвячено Англії, що очолила першу коаліцію, та Російській імперії, 
яка активно виступала проти революційної Франції. При цьому французькі 
карикатуристи із задоволенням висміювали не тільки імператорів обох країн, а й 
воєначальників та вельмож (Суворов, Мак, Беннігсен, Піт та ін.).

Завдяки характеру колекції французької карикатури в ХХМ вдалося 
систематизувати та проаналізувати аркуші із зображенням Катерини ІІ.
Простежено процес трансформації образу російської імператриці у французькій 
карикатурі протягом двадцяти років (1773 — 1793 рр.) — від більш-менш 
нейтрального (1773 — 1789) до агресивно-розбещеного (1789 — 1793). З’ясовано, 
що композиції окремих творів були запозичені французькими художниками 
з англійської карикатури. Наслідуючи англійських карикатуристів, французькі 
майстри головними рисами образу Катерини ІІ роблять невгамовну жадобу влади і 
нестримну розпусту.

Після невдалої втечі Людовіка XVI до Варенна (1791) популярність 
здобувають карикатури на королівську родину. Особливо популярними були 
сатиричні аркуші, що підкреслювали нікчемність короля. Нова хвиля їх 
розповсюдження піднялася після страти Людовіка XVI у 1793 році.

Виявлено, що французька політична карикатура кінця XVIII —
початку XIX ст. мала звичку до інтерпретації алегоричних образів. У роялістських 
газетах навіть були спеціальні розділи, в яких надавалась допомога в 
розшифруванні багатьох карикатур, що видавалися. В сатиричних революційних 
гравюрах було чимало запозичень з популярної літератури, зокрема, байок 
Лафонтена. Показано, що англійські майстри також часом використовували 
сюжети з його творів. Велика увага приділялася вибору текстів та назві карикатур: 
каламбури, крилаті вирази, прислів’я, що супроводжують графічне зображення, 
були покликані підкреслити основний інформаційний зміст карикатури.

Виокремлено характерні риси, притаманні тогочасній французькій політичній 
карикатурі: виготовленням карикатур займалися як професійні художники, так і
аматори; аркуші були анонімними, в них виразно відчувається вплив класицизму, 
що був панівним напрямом у мистецтві кінця XVIII — початку XIX ст.; 
карикатуристи часто запозичували композиції з класичного мистецтва, а також 
використовували алегоричні образи.

У підрозділі 4.3. Антинаполеонівська карикатура 1814 — 1815 рр. доведено, 
що найбільшого поширення у Франції антинаполеонівська сатирична графіка 
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набуває у 1814 — 1815 рр., після того, як Наполеон спочатку втратив вплив, а 
згодом і владу.

Виділено сюжетні пріоритети у французькій антинаполеонівській карикатурі 
1814 — 1815 рр. з фондів ХХМ: Наполеон в образі тигра; Наполеон на Ельбі; 
союзники-іноземці в Парижі; «Сто днів» Наполеона: Ватерлоо, Віденський 
конгрес, реставрація Бурбонів; Наполеон на острові Святої Олени; Наполеон та 
Франція. Ці сатиричні твори відображають боротьбу двох таборів — дворян-
роялістів, прибічників Бурбонів, і бонапартистів. Після краху Імперії у 1815 р. в 
антибонапартівській пропаганді стають популярними карикатури, на яких 
імператора зображують у тигрячому образі (Луї Франсуа Шарон «Цезар в своєму 
палаці» та «Ніколя — серце тигра», Луї «Тигр на ланцюзі»). Розкрито, що битва 
при Ватерлоо була вирішальним моментом не тільки в історії наполеонівських 
воєн, а і в історії карикатури. Одним із завдань карикатуристів-роялістів було 
розвінчати славу Наполеона, широко використовуючи карикатури з сюжетом втечі 
імператора з поля бою при Ватерлоо (Фредерік Дюбуа «Дезертир», 1815). Після 
поразки Наполеона особливої популярності набувають сцени його покарання 
союзниками («Проводи імператора», 1815; Лакруа «Початок імператорського 
удушення», 1815; Елі «П’ятий і останній фокус, або Великий шулер», 1815). У 
період «Ста днів» і в перші місяці другої Реставрації були поширені 
бонапартистські карикатури на Бурбонів, в яких підкреслювалося, що останні 
зобов’язані своїм поверненням іноземній коаліції (Ахіл Девер’я «Бажання 
роялістів, або Друге тріумфальне повернення», 1815). 

Встановлено авторство трьох десятків французьких антинаполеонівських 
карикатур 1814 — 1815 рр. Означено сюжетні та художньо-стилістичні 
особливості творчості: Луї Франсуа Шарона, Жана Батиста Готьє, Ахіла Девер’я, 
Фредеріка Дюбуа, Лакруа, П’єра Марі Бассомп’єра Гастона, Луї, Елі, Сен-Фала та 
Луї Мальовра. Визначено, що більшість французьких карикатур цього періоду 
виконано в техніці офорту і розфарбовано від руки. Класицистичні прийоми 
простежуються в суворій впорядкованості і симетричності композицій з чітким 
поділом на плани. Головна дія в гравюрах зосереджена на передньому плані, де 
зображення виконувалося чіткими, часом жорсткими лініями та насиченим 
кольором, в той час як дальній план окреслено лише легким контуром.
Наголошено, що французькі майстри, на відміну від своїх британських колег, не 
окарикатурюють зовнішність Наполеона, а, навпаки, завжди намагаються передати 
портретну схожість. При цьому карикатуристи доволі часто зосереджені на 
невдачах імператора, що загрожують стабільності та майбутньому держави 
(«Конституційна Франція», 1815; «Його ім’я ще з’явиться в майбутньому 
поколінні. Найжорстокішому тирану — жорстока образа», 1815), а також 
підкреслюють революційне походження влади Бонапарта (Сен-Фал «Пом’ята 
Фіалка, яка шукає свою корону в бруді передмістя Парижа», 1815).
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ВИСНОВКИ
 1. Аналіз та систематизація історіографії та значного обсягу ілюстративного 
матеріалу в контексті проблематики англійської та французької політичної 
карикатури кінця XVIII — початку XIX ст., незважаючи на чималі досягнення 
цього жанру саме тоді — в період наполеонівських воєн, коли карикатура 
утворювала своєрідну паралельну течію «високому» мистецтву,  не отримала 
всебічного наукового опрацювання в українському і навіть в європейському 
мистецтвознавстві. Більшість іноземних досліджень, присвячених карикатурі, 
розглядають її як соціально-історичний відбиток часу і надто мало приділяють 
уваги естетичним якостям сатиричної графіки, її художньо-стилістичним 
особливостям (праці: А. Александре, А. Філона, Е. Фукса, Ф. Клінгендера, 
Б. Лінча, Г. Пілтца,  Г. Вейрата, Ф. Вендела, Т. Райта, А. Бродлі, Я. Хейвуда, 
Д. Дональд, Т. Клейтона, А. Швирова, К. Некрасової, Л. Дукельської, 
В. Успенського, А. Россомахіна, Д. Хрустальова та ін.). Надбання зарубіжних 
науковців разом з дотичними до теми виданнями, друкованими каталогами 
Британського музею та електронними ресурсами, а також творами англійської і 
французької карикатури з фондів Харківського художнього музею, що були 
систематизовані й проаналізовані автором, надали можливість сформувати надійну 
фактологічну базу дисертації, розробити її належне теоретичне обґрунтування. 
 2. Проведено атрибуцію (встановлення автора, місця, часу та техніки
виконання) англійської та французької карикатури з колекції Харківського 
художнього музею. Мистецтвознавча атрибуція базувалася на стилістичному 
аналізі та порівнянні з відомими роботами, прийнятими за еталон для окремої 
художньої школи або майстра. При порівняльному аналізі карикатур з фондів 
ХХМ з аналогічними експонатами онлайн-колекцій Британського музею, 
Національної бібліотеки Франції та мистецьких зібрань інших освітніх установ 
було встановлено ідентичність музейних сатиричних аркушів з карикатурами 
досліджуваних європейських колекцій.  
 3. Стверджується, що карикатура є особливим жанром образотворчого 
мистецтва, найчастіше графіки. Специфічною рисою політичної карикатури є її 
соціальна загостреність, обмежена часом актуальність і спрямованість на широку 
аудиторію, що визначило характерні риси образної структури карикатури: 
лаконічність, доступність та гостроту. Розквіт політичної карикатури як жанру, що 
пов’язує сатиру і графіку як відповідь на естетично-моральну потребу суспільства 
в емоційному самовираженні, пов’язаний з періодами крупних соціальних 
потрясінь, революцій та військових конфліктів. Таким був кінець XVIII —
початок XIX ст., що супроводжувався стрімким розвитком європейської 
карикатури, основи якої були закладені в творах Уільяма Хогарта.

Розкрито, що масовим явищем карикатура стає з кінця XVIII ст. завдяки 
змінам в техніці друку — винайденню літографії, яка значно здешевила
виробництво та тиражування сатиричних гравюр, витіснивши дорогу і затратну в 
часі гравюру на міді. Карикатури перестають бути предметом розкоші, лише для 
обраних,  вони стають доступними і для середнього класу.

Акцентовано, що характерна специфіка карикатури як жанру полягає в  
поєднанні зображальних засобів і словесних реплік персонажів. Домінантою 
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карикатури є комізм, а формотворчим принципом — фантазія художника, яка 
породжує багатозначні образи, засновані на контрастному, химерному поєднанні 
фантастики і реальності, прекрасного і потворного. Незважаючи на вираження в 
карикатурі, практично завжди, авторської точки зору, образна система карикатури 
несе в собі відбиток національної колективної свідомості. Адекватне розуміння 
політичної карикатури в міжкультурному середовищі може бути досягнуто в тому
випадку, якщо сюжет карикатури засновано на елементах, зрозумілих
представникам різних національних культур.
 4. Доведено, що в період правління британських монархів Георга III та 
Георга IV (1760-і — 1830-і рр.) англійські сатиричні графіки перетворили 
карикатуру на самодостатню галузь образотворчого мистецтва. Значною мірою це
було зумовлене найвищим на той час, серед інших європейських країн, рівнем 
політичних свобод і відсутністю цензури. Встановлено, що маючи в особі 
У. Хогарта свого безпосереднього попередника, англійські карикатуристи 
кінця XVIII — початку ХIX ст. закономірно змінили спрямованість його 
мистецтва, пов’язаного з епохою Просвітництва. Томас Роуландсон, Джеймс 
Гілрей, Ісаак Крукшенк, Джеймс Сейєрс, Джордж Вудвард, Річард Ньютон та 
багато інших майстрів руйнують хогартівський статично-театральний принцип 
композиції — уподібнення гравюри театральній сцені з лаштунками і ретельно 
розробленими мізансценами. Вони розгортають дію не лише на передньому плані, 
а й переміщують її углиб, уникають численної кількості деталей та складної 
символіки. Кожному сатиричному аркушу притаманний тонкий, начерковий
лінійний малюнок, контури якого сплітаються у вигадливий прозорий візерунок. 
Ніжні або яскраві тони розмальовки тільки збільшують його ошатність, не
руйнуючи плетіння ліній.

Визначено, що основними тематичними пріоритетами англійських 
політичних карикатур кінця XVIII — початку XIX ст. були антиросійський та 
антинаполеонівський. Притім, кожен майстер з численної плеяди професійних 
карикатуристів володів своєрідною графічною мовою.

Обґрунтовано, що емоційність, експресивна та динамічна графічна мова,
використання прийомів гротеску, символіки, алегорій і фантастики, — ознаки, що 
відповідають принципам романтизму, — більшою чи меншою мірою властиві 
багатьом розглянутим в цій роботі карикатурам. Найяскравіше вони виражені у 
творах Джеймса Гілрея, Уільяма Ельмса, в деяких роботах Ісаака Крукшенка та 
Джорджа Крукшенка.

Виявлено, що англійська карикатура не тільки зробила переворот у світовій 
сатиричній графіці, а й закріпила в європейській свідомості чимало національних 
стереотипів: Малюк Боні, Джон Буль, Ведмеді, Козаки, Російський мороз та ін. 
Характеристики європейських монархів і воєначальників, створених англійськими 
карикатуристами, стали загальновизнаними і використовуються досі (з XVIII ст. і 
до наших днів Ведмідь залишається головним символом Російської імперії в 
європейській, а з XX ст. — і у світовій карикатурі). Головна заслуга в створенні 
сатиричного образу Наполеона належить видатному британському художнику 
Джеймсу Гілрею. Своїми карикатурами він на довгий час задав тон в зображенні 
«корсиканського чудовиська», представляючи Наполеона у вигляді кровожерного 
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карлика у величезному капелюсі, у завеликих чоботях, з довгою шаблею і 
з перекошеним від жадоби ротом.
 5. Встановлено, що за прикладом Англії антинаполеонівські сатиричні 
гравюри розпочали активно випускатися у Франції, а також у Пруссії, Італії, 
Іспанії та Російській імперії. Наявний матеріал колекції ХХМ дозволив встановити 
факт активних контактів англійських та російських карикатуристів у 1812 —
1813 рр., виявити, що ця взаємодія збагатила англійську та російську сатиричну 
графіку образами, сюжетними і композиційними мотивами. Співставлення 
інтерпретації схожих образів та сюжетів у творах англійських та російських 
художників розкриває національну своєрідність сатири обох країн: російська 
карикатура тісніше пов’язана з образотворчим фольклором, в англійській 
сатиричній графіці, більш довершеній за художньою формою, яскравіше виражена 
суб’єктивна складова, вільніше, гнучкіше та ширше використані специфічні 
особливості художньої мови карикатури як жанру графічного мистецтва.

На початку ХІХ ст. змінюється стилістика англійських сатиричних гравюр: 
карикатурні колізії стають простішими, композиції лаконічнішими. Карикатури 
почали експортуватися на континент і тому повинні були бути зрозумілими без 
слів — їхня літературна складова помітно спрощується, часом зводячись лише до 
підпису. Витончені композиції зі складними алюзіями і декількома рівнями 
прочитання зникають. Це збіглося зі зміною поколінь художників-карикатуристів.
«Золотий вік» англійської карикатури минав. За іронією долі, особливо активно
сатирична графіка розвивається у Франції, що так іронічно сприймалася 
англійцями. У 1830-х роках столицею карикатури замість Лондона стає Париж.
  6. З’ясовано, що французька карикатура, на противагу англійській, 
розвивалася в умовах жорстокої цензури. Акцентовано, що до початку Великої 
французької революції популярністю користувалися карикатури на суспільні 
звичаї, і тільки з початком революції на перший план виходить політична 
карикатура. Якщо до революції виготовленням сатиричних гравюр займалися, в 
основному, художники-професіонали, то тепер до них приєднуються й аматори, 
чим пояснюється значне зниження художнього рівня революційних карикатур.
Зазвичай, композиції революційних сатиричних гравюр були нескладними, а через 
жорстку цензуру карикатури були анонімними. Сенс малюнка зазвичай був 
зрозумілим і без будь-яких пояснень, оскільки він завжди відповідав злобі дня.
Революційна сатирична графіка допомагала підтримувати в народі патріотичні 
настрої. Популярні гравюри виставлялися прямо на вулицях Парижа. Спеціальним 
рішенням Комітету громадського порятунку від 12 вересня 1793 р. депутату Ж.-Л.
Давіду доручалося збільшити випуск карикатур. Виготовлення сатиричних гравюр 
перетворюється на справу державного значення.

Проаналізовано сатиричні аркуші 1773 — 1815 рр. з колекції ХХМ.
Встановлено, що, починаючи з 1792 року, з наближенням влади якобінців і 
настанням епохи Терору, сюжети сатиричних політичних гравюр змінюються: 
карикатуристи більше не іронізують з приводу внутрішньополітичних подій, 
а спрямовують погляд на зовнішніх ворогів республіки: невдалий жарт над 
французькими можновладцями міг викликати гнів уряду та відповідні репресії. 
Тому французька карикатура їдко висміює англійців, росіян, пруссаків та
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австрійців. Карикатури 1792 — 1815 рр. з фондів ХХМ ілюструють негативне 
ставлення французів до держав-учасниць антифранцузьких коаліцій. Встановлено, 
що найбільшу кількість карикатур присвячено Англії та Російській імперії. 

Найширшого розповсюдження французька антинаполеонівська сатирична 
графіка набуває лише після повалення імператора, у 1814 — 1815 рр. Художники 
все ще не наважувалися підписувати свої твори, але завдяки Державному реєстру 
всієї друкованої продукції Франції, заснованому Наполеоном у 1811 р., автору 
дисертації вдалося встановити авторство трьох десятків аркушів та ввести до 
наукового обігу низку імен французьких майстрів. 

Прагнення французьких карикатуристів 1814 — 1815 рр. зосередити увагу на 
найбільш суттєвому примушувало звертатися до певних зображальних засобів. В 
основному французькі художники віддавали перевагу простим композиціям, 
продуманому відбору деталей. Головні персонажі зображувалися чітко, гранично 
загострено, а другорядне — злегка окреслено, часто недбало. Завдяки вмілому 
використанню прийомів гіперболізації і контрастності художникам вдавалося 
створювати виразні художні твори, які мали яскраво виражений критично-
політичний ефект. Сильний на той час вплив класицизму виявляється в логічному 
змісті сюжету, ясній композиції, у зв’язку з раціонально-ідеалізуючим началом. 
Найбільш охоче художники зображували кілька фігур і зосереджували дію на 
першому плані, а тлу зазвичай приділяли мало уваги. Малюнок майже завжди 
контурний, виконаний в техніці офорта і розфарбований від руки. Карикатури із 
зібрання ХХМ дають підстави стверджувати, що французькі митці охоче 
використовували образи з античної міфології та запозичували композиційні схеми
з класичного мистецтва (творів Рафаеля, Давіда, Прюдона). Широкого 
розповсюдження у французьких карикатурах кінця XVIII — початку ХІХ ст.
набули алегорія та символіка, за допомогою яких конкретизувалися абстрактні 
поняття, зокрема, фрігійський ковпак, триколірна кокарда, гільйотина, галльський 
півень та ін.

Французькі карикатуристи завжди прагнули дотримуватися портретної 
схожості, навіть варіюючи зображення одного й того ж персонажа. Зображуючи 
Бонапарта, який потрапив під приціл карикатуристів, майстри були зосереджені не 
на висміюванні його зовнішності, а на вчинках імператора, що загрожували 
майбутньому Франції. Наполеона показували то верхи на сивочолій жінці, яка 
уособлювала Францію, то у вигляді персонажу комедії дель арте, то боягузом після 
Ватерлоо. У цих гравюрах знайшли своє відображення настрої простих французів, 
стомлених нескінченними війнами, військовими закликами й податками. Таким 
чином, розкрито, що карикатура у Франції наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. 
була вельми розвинена, незважаючи на численні заборони уряду, особливо 
в революційну епоху. 
 7. На основі візуального аналізу автором визначено сюжетні та художньо-
стилістичні відмінності між французькими та англійськими політичними 
карикатурами кінця XVIII — початку XIX ст. Виявлено, що:

— англійська карикатура — це свого роду  гра із суспільно-політичним 
підтекстом, свіжий погляд на актуальні теми, що супроводжується гострим 
гумором. Французька ж карикатура, майже завжди, — це викривальна зла сатира, 
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мета якої — показати суспільству не просто недосконалість, а підлість і
брехливість поведінки влади в будь-якій суспільно-політичній ситуації.

— французькі карикатури зберігають ознаки класицистичної стилістики, 
використовують фризові композиції, мінімальний текстовий матеріал; містять 
алюзії на класичну літературу, театр, образотворче мистецтво та характерні 
композиційні запозичення з творів академічних майстрів;

— англійці часто використовували вільну, незамкнуту композицію, що 
не узгоджувалася з нормами академічного класицизму. Англійські карикатури 
більш деталізовані, мають надзвичайно високу ступінь гротеску. Комічні ситуації, 
використані в роботах, більш розмаїті; 

— у французьких карикатурах зображені події не завжди занадто важливі, 
головне — це висловити емоцію. Англійські гравюри достовірно фактографічні і 
відбивають значні політичні події свого часу. Сюжети англійських політичних 
карикатур вимагають знання міжнародних та внутрішньополітичних подій, 
особистостей можновладців;

— французькі сатиричні гравюри анонімні і недатовані через сувору цензуру, 
в той час як англійські підписані та датовані.
 8. Доведено, що мистецтво англійської та французької карикатури пройшло 
унікальний шлях розвитку в загальноєвропейському вимірі: її вражаючому злету 
наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. передували «хогартівський» період в 
мистецтві Англії та час потужних карикатур доби Великої французької революції. 
Саме цим була забезпечена безперервність розвитку політичної карикатури в 
європейському образотворчому процесі.

Творчий доробок англійських та французьких карикатуристів кінця XVIII —
початку XIX ст. є унікальним мистецьким надбанням, що підтверджує безперечну 
практичну цінність та відкриває подальші перспективи впровадження 
досліджуваного матеріалу в сучасне українське мистецтвознавство.
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АНОТАЦІЯ
Філатова М. І. Англійська та французька політична карикатура кінця 

XVIII — початку XIX ст.: сюжетні та художньо-стилістичні особливості (за 
матеріалами колекції  Харківського художнього музею). — Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства: 
спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Харківська державна 
академія дизайну і мистецтв, Львівська національна академія мистецтв, Львів, 
2019.  

Працю присвячено дослідженню сюжетних та художньо-стилістичних 
особливостей англійської та французької політичної карикатури кінця XVIII —
початку XIX ст. (за матеріалами колекції Харківського художнього музею). 
Простежується історія розвитку, популярності та закономірності актуалізації 
політичної карикатури в період наполеонівських воєн. Обґрунтовано, що 
політична сатирична графіка найактивніше розвивається в роки воєн і серйозних 
політичних зіткнень. Розкрито сюжетні та художньо-стилістичні особливості, 
спільне та відмінне в англійській та французькій карикатурі означеного періоду; 
виявлено індивідуальні особливості творчого почерку відомих карикатуристів; 
наголошено на прямому зв’язку сюжетів карикатур з тогочасною політичною 
ситуацією.  

Атрибутовано та введено до наукового обігу невідомі раніше твори, імена
англійських та французьких карикатуристів. 
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Ключові слова: європейська сатирична графіка, англійська та французька 
політична карикатура, гротеск, художньо-стилістичні особливості, Харківський 
художній музей. 

АННОТАЦИЯ
Филатова М. И. Английская и французская политическая карикатура 

конца XVIII — начала XIX ст.: сюжетные и художественно-стилистические 
особенности (по материалам коллекции Харьковского художественного 
музея). — Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 
специальность 17.00.05 — изобразительное искусство. — Харьковская 
государственная академия дизайна и искусств, Львовская национальная академия 
искусств, Львов , 2019. 

Работа посвящена исследованию сюжетных и художественно-
стилистических особенностей английской и французской политической 
карикатуры конца XVIII — начала XIX вв. (по материалам коллекции 
Харьковского художественного музея). Прослеживается история развития, 
популярности и закономерности актуализации политической карикатуры в период 
наполеоновских войн. Обосновано, что политическая сатирическая графика 
наиболее активно развивается в годы войн и серьезных политических 
столкновений. Раскрываются сюжетные и художественно-стилистические 
особенности, общее и отличное в английской и французской карикатуре 
указанного периода; определяются индивидуальные особенности творческого 
почерка известных карикатуристов; раскрывается прямая связь сюжетов карикатур 
с тогдашней политической ситуацией.

Атрибутированы и введены в научный оборот неизвестные ранее 
произведения, имена английских и французских карикатуристов.

Ключевые слова: европейская сатирическая графика, английская и 
французская политическая карикатура, гротеск, художественно-стилистические 
особенности, Харьковский художественный музей.

ABSTRACT
Filatova M.I. English and French political caricature - the end of 18th — the 

beginning of the 19th centuries: Subject and artly stylistic features (by materials of 
a collection of the Kharkiv art museum). — Qualification scientific work in rights 
of the manuscript.
 The thesis for a degree of the candidate of art criticism: Specialty 17.00.05 —
Fine Arts. — Kharkiv State Academy of Design and Arts, Lviv National Academy of 
Arts, Lviv, 2019.
 The thesis is devoted to a research of subject and artly stylistic features of English 
and the French political caricature of the end of the 18th — the beginning of the 19th 
century (by materials of a collection of the Kharkiv art museum). The caricature, which 
popularity does not raise doubts, holds a specific place among graphic genres. Artists-
caricaturists aggravate attention on the problems concerning modern with it society by 
exaggerating, deriding a way of life, character, habits, behavior and many other things. 
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Satirical interpretation of reality, clarity, laconicism and availability of a caricature gives 
to the viewer additional information and an emotional discharge. At the same time in 
each country there were traditions and priorities in satirically allegorical reflection of 
reality means of graphics. It is especially brightly traced on the example of political 
satirical graphics of Great Britain and France of the end of 18th- the beginning of the 
19th century, the period of Napoleonic wars, time when the caricature separated itself as 
an independent genre. Generally scientific and methodological approaches to studying of 
the offered subject, it is processed the considerable volume of literature and visual 
sources. It is revealed features of formation of an artistic image in a caricature; the 
history of development and function of a political caricature in society is traced. It is 
reasonable that political satirical graphics most actively develops in the years of wars 
and serious political collisions. On the example of prints from a collection of the 
Kharkiv Art Museum (KAM) subject and artly stylistic features, the common and 
distinctive features in the English and French caricature of a specified period are 
revealed; specific features of hallmark of the famous caricaturists are defined; it is noted 
on direct link of plots of caricatures with a political situation of that time. Certainly, 
considering that during the specified period in London and Paris thousands of political 
caricatures were given, the comprehensive, detailed investigation of difficult 
development of English and French caricature cannot lean only on two and a half 
hundred satirical sheets from the KAM’s collection. However, the specifics of a museum 
meeting are of scientific interest, it is noted by an originality and relevance for scientific 
consideration. The vast majority of works of the English caricature of KAM’s funds it is 
connected with the international political events in which one of the leading roles was 
played by the Russian Empire. These are the anti-Russian caricatures of emperors and 
commanders; graphics devoted to Patriotic war of 1812 of the Russian Empire with 
Napoleonic France, to campaigns 1813 and 1814 of years. The majority of the French 
satirical engravings of a museum collection is devoted to Napoleon Bonaparte. It is 
established that the caricature of times of Napoleonic wars was so widespread 
phenomenon that it is possible to trace chronology of events it. At the beginning of the 
19th century in France, England, Russia and other countries satirical sheets were one of 
the most effective levers on consciousness of people. 
 It is accented that the English caricature is some kind of game with social and 
political implication, a new view on hot topics that is followed by sharp humour. The 
French caricature almost always, is an exposing evil satire which purpose - the 
imperfection, and meanness and falsity of behavior of the power in any social and 
political situation is not simple to show to society. For this reason the French caricature 
of the end of the 18th - the beginning of the 19th century sharp, radical and oppositional, 
contents in it always prevails over a form. Because of censor which was very rigid in 
France the caricaturist had to speak mysteriously that the caricature passed through a 
sieve of censor and at the same time was solved by the audience. 
 During this work were attributed and introduced for scientific use, unknown 
before works, names of the English and French caricaturists. 

Keywords: European satirical graphics, English and French political caricature, 
grotesque, artly stylistic features, Kharkiv art museum.


