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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 за 

спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв, Львівська національна академія мистецтв, Львів, 

2019. 

Колекції Харківського художнього музею (ХХМ) більше 200 років. Це 

унікальне мистецьке зібрання, фонди якого налічують понад 25,5 тисяч одиниць 

зберігання.  Питому частину усієї збірки складає колекція західноєвропейського 

мистецтва, проте вона ще недостатньо вивчена. Дисертація є першим 

комплексним дослідженням колекції англійської та французької карикатури 

кінця XVIII — початку XIX ст. з фондів Харківського художнього музею з метою 

виявлення своєрідності цього мистецького явища в контексті європейського 

образотворчого мистецтва означеного періоду.  

На Заході англійська і французька карикатура кінця XVIII — початку 

XIX ст. сприймається як невід’ємна і повноправна частина художнього процесу, 

яскраве і самобутнє явище європейського мистецтва, яке створювало своєрідну 

паралельну течію так званому «високому» мистецтву. Карикатури не тільки 

втілювали віяння часу, але й впливали на розвиток мистецтва. Відомо, що 

англійська карикатура позначилася на творчості художників навіть за межами 

туманного Альбіону, зокрема, Гойї, Давіда, Дом’є, Венеціанова, Федотова. 

Знахідки карикатуристів іноді випереджали свій час. Вони передували відкриттям 

модернізму: прагнення до нового і схильність до схематичної умовної форми. 

Крім того, карикатурні образи активно використовувалися у творах прикладного 

мистецтва (ширми, кераміка, віяла, медалі тощо), відіграючи важливу роль у 

візуальній культурі епохи. Нарешті, у карикатурі в яскравій образній формі 

знаходили відображення найрізноманітніші політичні та культурні явища — 
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війни, революції, театр, балет, література, мода, що робить сатиричні гравюри 

особливо важливими документами свого часу. 

В Україні карикатура досі перебуває на периферії дослідницького інтересу. 

Донині феномен карикатури, її особлива мова, типологія, функції, основні 

прийоми конструювання інформації комічної інтенції в образотворчій формі 

науковим співтовариством комплексно не розглядалися. Саме тому дотепер 

відсутні як методологія, так методика вивчення карикатури як художнього явища. 

Причина цього криється в існуванні парадоксального протиріччя між значимістю 

самого явища та його оцінкою. При цьому карикатура відіграє досить велику роль 

у сфері образотворчого мистецтва. Вона сприяє розвитку графічних технік, 

охоплює сфери, до яких  раніше не вдавалися художники академічного напрямку.  

Дисертаційне дослідження має на меті привернути увагу до карикатури як 

твору образотворчого мистецтва і важливого документа епохи, який вимагає 

багаторівневого дешифрування: іконографічного, історичного, літературного, 

лінгвістичного. Англійська та французька карикатура кінця ХVІІІ — початку 

ХIХ ст. може стати предметом вивчення різних наукових дисциплін. До неї 

можуть бути застосовані методи, що використовуються в мистецтвознавстві, 

історії, соціології, психології, психоісторії, етнопсихології, філології тощо. У 

пропонованій роботі вказаний предмет розглядається як вид художньої творчості 

зі своєю пластичною мовою та характерними засобами художньої виразності. У 

дослідженні виявлені особливості розвитку англійської та французької 

карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. на прикладі творів з колекції 

Харківського художнього музею; проведено розгорнутий історіографічний аналіз 

наукових публікацій стосовно англійської та французької карикатури XVIII — 

XIX ст. Його результати дають підстави стверджувати, що до цього часу в 

українському мистецтвознавстві не було здійснено комплексного дослідження 

англійської та французької карикатури цього періоду як окремого явища у 

розвитку європейського мистецтва. Оскільки на розвиток французької карикатури 

до 30-х років XIX ст. великий вплив мала англійська сатирична графіка, в роботі 

визначаються основні характерні риси англійської та французької карикатури. Це 
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дозволяє краще зрозуміти, що саме є у французькій карикатурі тільки 

наслідуванням сусідів з острова туманного Альбіону і в чому виявилися 

специфічні національні риси французької карикатури. Виокремлено досі не 

досліджену проблематику деяких маловивчених проблем, зокрема, питання 

взаємодії англійської та російської карикатури 1812 — 1814 рр.; а також 

віддзеркалення у художній мові англійської сатиричної гравюри особливостей 

стилю романтизму, який сформувався саме в епоху розквіту графічної сатири  на 

межі ХVІІІ — ХІХ ст.  

Виявлено індивідуальні художньо-стилістичні особливості творчої манери 

відомих англійських та французьких майстрів. Розкриваються основні принципи, 

що використовувались як в англійській так і французькій карикатурі означеного 

періоду. Безумовно, враховуючи, що у вказаний період в Лондоні та Парижі були 

видані тисячі політичних карикатур, всебічне, детальне дослідження складного 

процесу розвитку англійської та французької карикатури не може спиратися лише 

на дві з половиною сотні сатиричних аркушів з колекції Харківського художнього 

музею. Проте, специфіка збірки ХХМ визначає її своєрідність та актуальність для 

наукового розгляду. Переважна більшість творів англійської карикатури з фондів 

ХХМ пов’язана з міжнародними політичними подіями, в яких одну з провідних 

ролей відігравала Російська імперія. Це антиросійські карикатури на імператорів 

та полководців; аркуші, присвячені Вітчизняній війні 1812 року Російської імперії 

з наполеонівською Францією, кампаніям 1813 та 1814 років. Серед французьких 

сатиричних гравюр з музейної збірки також зустрічаються аркуші з 

антиросійською тематикою, але більшість з них присвячено Наполеону 

Бонапарту.  

Встановлено, що карикатура часів наполеонівських воєн була настільки 

поширеним явищем, що за нею можна простежувати хронологію подій. На 

початку XIX ст. у Франції, Англії, Російській імперії та інших країнах сатиричні 

аркуші були одним з найдієвіших засобів впливу на свідомість людей. Проте за 

стилістикою в окремих країнах карикатура кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст.  була 

надто різною. Почнемо з Англії. За хронологією саме тут антинаполеонівські 
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карикатури з’явилися раніше, ніж в інших країнах. Це цілком зрозуміло: 

відносини Наполеона з Британією були дуже напруженими. Ворожнеча з 

Францією заснована на прагненні до завоювання Англією першості на морях і 

витісненню Франції з колоніальних ринків. Також англійська буржуазія 

використовувала реалістичну, але при цьому підкреслено гротескну образну мову 

політичної сатири для боротьби з пропагандою республіканських ідей Великої 

французької революції. Отже, тільки англійська антинаполеонівська карикатура 

досягла найвищого ступеня гротеску. У Російській імперії антинаполеонівська 

карикатура виникає пізніше, ніж у британців. Попри лубочну стилістику, над 

створенням карикатур працювали випускники Академії мистецтв (Венеціанов, 

Теребенєв). З особливим задоволенням в російській карикатурі відображалася 

тема відступу Наполеона з Російської імперії. Але цікаво, що є і французька 

антинаполеонівська карикатура. Зі зрозумілих причин, виникає вона не раніше 

1814 року. І треба визнати, що ніхто з художників того часу, наближених до 

імператора, до цього не причетний. Французькі карикатуристи не наважувалися 

підписувати свої твори, але завдяки Державному реєстру всієї друкованої 

продукції Франції, заснованому Наполеоном у 1811 році (інформація з нього є на 

сайтах європейських онлайн-колекцій карикатур), автору дисертації вдалося 

встановити авторство трьох десятків аркушів та ввести до наукового обігу імена 

французьких майстрів: Луї Франсуа Шарона, Жана Батиста Готьє, Ахіла Девер’я, 

Фредеріка Дюбуа, Лакруа, П’єра Марі Бассомп’єра Гастона, Елі, Сен-Фала та Луї 

Мальовра.  Обґрунтовано, що карикатури на Наполеона протягом декількох років 

були об’єднуючим елементом для всіх європейських народів, свого роду 

інтернаціональною мовою, якою ці народи могли обмінюватися думками про 

людину, що цікавила всіх — Наполеона. 

Наголошено, що англійська карикатура — це свого роду  гра з суспільно-

політичним підтекстом, свіжий погляд на актуальні теми, що супроводжувався 

гострим гумором. В англійській карикатурі завжди чітко видно, проти кого 

спрямована зброя сатири. Французька ж карикатура майже завжди — це 

викривальна зла сатира, мета якої — показати суспільству не просто 
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недосконалість, а підлість і брехливість поведінки влади в будь-якій суспільно-

політичній ситуації. Саме тому французька карикатура кінця XVIII — початку 

XIX ст. різка, радикальна і опозиційна, зміст у ній завжди переважає над формою. 

Через цензуру, яка була у Франції дуже жорсткою, карикатурист повинен був так 

загадати загадку, щоб вона пройшла крізь сито цензури і разом з тим була 

розгадана глядачами. 

У роботі вперше в українському мистецтвознавстві досліджено колекцію 

англійської та французької політичної карикатури з фондів Харківського 

художнього  музею з метою виявлення в ній спільного та відмінного; зроблена 

спроба детально проаналізувати окремі сатиричні аркуші: розшифрувати зміст 

реплік, показати весь діапазон натяків та алюзій, реконструювати історичний 

контекст. 

Простежено тенденцію розвитку карикатури як самодостатнього виду 

графічного мистецтва, який за мистецькими якостями та основними засобами 

виразності спочатку був наближений до інших видів графічних технік, а згодом 

знайшов власний шлях розвитку, сформувавши за допомогою специфічних 

пластичних рішень свою образну художню мову. У дисертації розглянуто 

творчість відомих англійських карикатуристів кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст., які 

значно вплинули  на європейських художників, особливо на французьких, та 

зробили найважливіший внесок у формування основних принципів та законів 

жанру політичної карикатури в сучасному його сенсі. Зокрема, з’ясовано, що 

англійська професійна політична карикатура зароджується у середині ХVІІІ ст. та 

до кінця століття формується у самостійний жанр образотворчого мистецтва. 

Саме в Англії мистецтво карикатури отримує найповніше втілення, завдяки 

властивій англійцям тенденції проповідувати і перевиховувати за допомогою 

мистецтва. Наголошується, що історія професійної політичної сатири починається 

з Уільяма Хогарта, який заклав основи цього жанру. Досягнення Хогарта були 

розвинені цілою плеядою карикатуристів: Джеймсом Гілреєм, Ісааком 

Крукшенком, Джорджем Крукшенком, Джоном Коузом, Джорджем Вудвардом, 

Уільямом Хітом, Чарльзом Уільямсом, Уільямом Ельмсом та ін. 
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Встановлено домінантні теми в англійській та французькій карикатурі 

кінця XVIII — початку XIX ст. Охарактеризовано сюжети та персонажі 

карикатур, їхнє семантичне значення. 

Обґрунтовано, що карикатура є жанром з рухомими межами і вільним 

принципом формоутворення. Доведено, що умовне зображення людини, так само, 

як і тварини, слугує для художників-карикатуристів засобом втілення задуму, а 

пластична достовірність персонажа забезпечує популярність карикатури і 

свідчить про майстерність художника-карикатуриста. Наголошено, що у своїх 

найкращих проявах карикатура вимагає майстерного рисунку, точно продуманої 

композиції, а головне, певної нової, цікавої, відразу зрозумілої всім ідеї. Художня 

мова карикатури заснована на алегоричності художнього образу.  

З’ясовано, що карикатура — це яскравий приклад проникнення 

професійного мистецтва у широкі верстви народу. Цьому сприяла ясна та майже 

завжди спрощена художня мова сатиричної графіки, злободенність сюжету, 

використання простих і зрозумілих підписів. 

Українське сьогодення диктує велике розмаїття тем для сатири. У цьому 

сенсі аналіз творів англійських та французьких карикатуристів кінця XVIII — 

початку XIX ст., роботи яких зберігаються у Харківському художньому музеї, 

може сприяти започаткуванню нових, важливих для українського мистецтва 

тенденцій. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані 

мистецтвознавцями, істориками, культурологами при написанні узагальнюючих 

праць з історії зарубіжного мистецтва і культури, де ще існує чимало «білих 

плям». Практичні та теоретичні результати наукової праці охоплюють цікавий 

шар європейської мистецької спадщини та можуть стати ґрунтовною основою для 

подальших досліджень у цій сфері. 

Ключові слова: англійське та французьке мистецтво, політична карикатура, 

гротеск, художньо-стилістичні особливості, колекція Харківського художнього 

музею, антиросійська та антинаполеонівська сатирична графіка.  
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SUMMARY 

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. 

Kharkiv art museum’s collection is more than 200 years. This unique art 

collection which funds contain more than 25.5 thousands units of storage. Significant 

part of all assembly is made by a collection of the Western European art, however it is 

still insufficiently studied. The thesis is the first complex research of English and 

French caricature collection of the end of 18th — the beginnings of the 19th century 

from funds of the Kharkiv art museum for the purpose of identification of an originality 

of this art phenomenon in the context of the European fine arts of the specified period. 

The English and French caricature of the end of 18th — the beginning of the 19th 

century is perceived as integral negative and full a part of art process, bright and 

original the phenomenon of the European art which created a peculiar parallel current 

so—called " high" art in the West. Caricatures not only embodied spirit of the times, but 

also influenced art development. It is known that the English caricature affected on 

works of artists even outside the Foggy Albion, in particular, of Goya, David, Daumier, 

Venetsianov, Fedotov. Finds caricaturists sometimes advanced the time. They preceded 

opening of modernism: Aspiration to new and tendency to schematic a conditional 

form. Besides, comical images were actively used in works of applied art (screens, 

ceramics, fans, medals, etc.), winning back an important role in the visual culture of an 

era. At last, in a bright figurative form the most various political and cultural 

phenomena — wars, revolutions, theater, the ballet, literature, fashion found reflection 

in a caricature that does satirical engravings by especially important documents of the 

time. 
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The caricature is still on the periphery of research interest in Ukraine. To this day 

the caricature phenomenon, its special speech, typology, functions, the main methods of 

designing of information of comic intension in a graphic form in a complex were not 

considered by scientific community. For this reason still there is neither methodology, 

nor a technique of studying of a caricature as art phenomenon. The reason of this is in 

existence of a paradoxical contradiction between the importance of the phenomenon and 

its assessment. At the same time the caricature plays rather large role in the sphere of 

the fine arts. It contributes to the development of graphic’s technic, covers spheres to 

which artists of the academic direction did not resort earlier. 

The dissertation research aims to draw attention to a caricature as work of the fine 

arts and to the important document of an era which demands multilevel decoding: 

iconographic, historical, literary, linguistic. English and French caricature of the end 

18th — the beginning of 19th century can be a subject of studying of various scientific 

disciplines. Methods which are used in art criticism, history, sociology, psychology, 

psychohistory, ethnopsychology, philology and so forth can be applied to caricature. In 

this work the specified subject is considered as a type of art creativity by its plastic 

language and characteristic means of art expression. In this research features of 

development of English and French caricature of the end of 18th — the beginning of the 

19th century on the example of works from the collection of the Kharkiv art museum 

are found; it is carried out the developed historiographic analysis of scientific 

publications concerning English and French caricature of 18th – 19th century. Its results 

give the grounds to claim that by this time in the Ukrainian art criticism still was not 

carried out complex research of the English and French caricature of this period as the 

separate phenomenon in development of the European art. As on development of the 

French caricature till 30th years of the 19th century the English satirical graphics had a 

great influence, in this work the main characteristic features of English and French of a 

caricature are defined. It allows to understand better that it is in the French caricature 

only imitation of neighbors from the island of Foggy Albion and in what there were 

peculiar national features of the French caricature. In the article a perspective of some 

poorly studied problems are allocated that are still not investigated, in particular, issues 
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of interaction to English and Russian of a caricature of 1812 — 1814; and also, 

reflection in art to language of the English satirical engraving of features of style of 

romanticism which was created during an era of blossoming of graphic satire on the 

verge of 18th – 19th century. 

It is revealed specific artly stylistic features of a creative manner of the famous 

English and French masters. The basic principles which were used both in English and 

in the French caricature of the specified period reveal. 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 of a caricature cannot lean only on two and a half hundred satirical sheets from a 

collection of the Kharkiv Art Museum (KAM). However, the specifics of the collection 

of KAM define its originality and relevance for scientific consideration. The vast 

majority of works of the English caricature of KAM funds 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 years. Works with the anti—Russian subject also 

occur among the French satirical engravings from a museum collection, but most of 

them is devoted to Napoleon Bonaparte. 

It is established that the caricature of Napoleonic wars was so widespread 

phenomenon that it is possible to trace chronology of those events. 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. However in the certain 

countries the caricature of the end 18th — the beginnings of 19th century was very 

different on stylistics. Let's begin with England. On chronology exactly here anti—

Napoleonic caricatures appeared earlier, than in other countries. It is quite explainable: 

Napoleon's relations with Britain were very intense. The hostility with France is based 

on aspiration to gaining of superiority by England at the seas and to replace France from 

the colonial markets. Also English bourgeoisie used realistic, but at the same time 

expressly grotesque figurative language of political satire for fight against promotion of 
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the republican ideas of the Great French revolution. So, only the English anti—

Napoleonic caricature reached the highest grotesque degree. In Russia the anti—

Napoleonic caricature arises later, than at the British. Despite basten stylistics, 

graduates of academy of arts (Venetsianov, Terebenev) worked on creation of 

caricatures. With special pleasure in the Russian caricature the subject of retreat of 

Napoleon from Russia was displayed. But it is interesting that there is also the French 

anti—Napoleonic caricature. For obvious reasons, there is it not earlier than 1814. Also 

it is necessary to recognize that none of the artists, that time who are brought closer to 

the emperor are involved in it. The French caricaturists did not decide to sign the works, 

but thanks to state the register of all printed materials of France, based by Napoleon in 

1811 (information from it is on the websites European online of collections of 

caricatures), the author of the thesis managed to establish authorship of three tens sheets 

and to introduce for scientific use names of the following French masters: Louis 

François Charon, Jean Baptiste Gautier, Achille Devéria, Frederic Dubois, Lacroix, 

Pierre-Marie Bassompierre Gaston, Louis, Elie, Saint-Phal and Louis Maloeuvre. It is 

reasonable that caricatures of Napoleon within several years were the uniting element 

for all European people some kind of in international language which these people 

could exchange views on the person that interested all — Napoleon.  

It is noted that the English caricature is some kind of game with social and 

political implication, the new view on hot topics which was followed by sharp humour. 

In the English caricature it is always accurately visible against whom this satire weapon 

is directed. The French caricature, almost always, is exposing the 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 that it is evil. For this reason the 

French caricature of the end of 18th — the beginning of the 19th century is 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 ask a riddle that passed through a 

sieve of censor and at the same time was solved by the audience. 

For the first time in the Ukrainian art criticism in this work it is investigated a 

collection of the European political caricature from funds of the Kharkiv art museum for 
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the purpose of identification in it joint and excellent; an attempt in details to analyse 

single satirical sheets is made: to decipher contents of remarks, to show all range of 

hints and hints, to reconstruct a historical context. 

The trend of development of a caricature is tracked as graphic art of a self—

sufficient type which on graphic qualities and to fixed assets of expressiveness at first 

was brought closer to other types graphic by the technic but subsequently found own 

way of development, having created the figurative art language by means of specific 

plastic decisions. In the thesis it is considered works of the famous English caricaturists 

of the end 18th— the beginning of 19th century which considerably influenced the 

European artists, especially on French, and made the major contribution to formation of 

the basic principles and laws of a genre of a political caricature in its modern sense. In 

particular, it is established that the English professional political caricature arises in the 

middle of 18th century and to the end of the century it is formed in an independent 

genre of the fine arts. In England art of a caricature receives the total embodiment, 

thanks to a tendency peculiar to British to preach and re—educate by means of art. It is 

noted that the history of professional political satire begins with William Hogarth who 

laid the foundation of this genre. Hogarth's achievements were developed by the whole 

group of caricaturists: James Gillray, Isaak Cruikshank, Georg Cruikshank,  John 

Cawse, George Moutard Woodward, William Heath, Charles Williams, William Elmes 

and others. 

It is established main subjects in the English and French caricature of the end 18 

— the beginnings of 19 century it is characterized plots and characters of caricatures, 

their semantic values. It is reasonable that the caricature is a genre with moving limits 

and free to the principle of shaping. It is proved that the conditional image of the 

person, as well as animals, serves as means of the embodiment of a plan for artists—

caricaturists, and the plastic reliability of the character provides popularity of a 

caricature and demonstrates skill of the artist—caricaturist. It is noted that in the best 

manifestations the caricature demands the skillful drawing, precisely thought over 

composition, and, above all, certain new, interesting, the idea clear to all at once. 

Artistic speech of a caricature is based on allegoricalness of an artistic image.  
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It is established that the caricature is a striking example of penetration of 

professional art into wide layers of the people. It was promoted clear and almost always 

by the simplified graphic speech of satirical graphics, topical character of a plot, use of 

simple and clear signatures. 

The Ukrainian present dictates a big variety to those for satire. In this sense the 

analysis of works of the English and French caricaturists of the end 18th — the 

beginnings of the 19th century which works are stored in the Kharkiv art museum can 

promote the beginning of trends, new, important for the Ukrainian art.  

Materials of a dissertation research can be used by art critics, historians, 

culturologists when writing of the generalizing works on history of foreign art and 

culture where still there are many "white spots". Practical and theoretical results 

scientific work cover an interesting layer European art heritage and can become a 

detailed basis for further researches in this sphere. 

Keywords: English and French art, political caricature, grotesque, artly stylistic 

features, collection of the Kharkiv art museum, anti—Russian and anti—Napoleonic 

satirical graphics. 
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ВСТУП 

 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 в 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.  

Музеї художнього профілю, що зберігають, вивчають і популяризують 

визначні мистецькі твори є однією з головних дослідницьких баз з історії 

культури та мистецтва. Дослідження власних музейних колекцій є основним 

напрямком музейної практики та актуалізується сучасними тенденціями 

діяльності музейних закладів, що визначаються потребами суспільства. 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 — 
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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 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: 
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- 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, 
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історичний, порівняльний, іконографічний, синтезу та загальнонаукові методи, що 

ґрунтовно проаналізовані у першому розділі основної частини дисертації. 

 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 
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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.   

  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: міжвузівській науковій 

конференції молодих науковців, аспірантів і студентів «Ювілей НАОМА: шляхи 

розвитку українського мистецтвознавства» (Київ, НАОМА, 21 травня 2015 р.); 

міжнародній науково-теоретичній конференції «Дев’ятнадцяті слобожанські 

читання» (Харків, ХХМ, 20-24 квітня 2015 р.); міжнародній науковій конференції 

«Харків як університетське місто» (Харків, ХНУ, 11-12 листопада 2015 р.); 

міжнародній науково-методичній конференції «Дизайн-освіта 2015: концепція 

сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції» 

(Харків, ХДАДМ, 15—16 жовтня 2015 р.); міжвузівській науковій конференції 

молодих науковців, аспірантів і студентів «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку 

українського мистецтвознавства» (Київ, НАОМА, 22 квітня 2016 р.); науково-
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теоретичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і 

здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної 

творчості: історія і сучасність» (Львів, ЛНАМ, 21 квітня 2016 р.); Міжнародній 

науково-теоретичній конференції, присвяченій 70-й річниці Львівської 

національної академії 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.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

мистецтвознавства: виклики ХХІ століття», присвяченій 95-річчю заснування 

вищої художньої школи Харкова (Харків, ХДАДМ, 13 жовтня 2016 р.); ІІІ 

Міжнародному конгресі «Глобальні виклики педагогічної освіти в 

університетському просторі» (Одеса, 18—21травня 2017 р.); ХХІ Міжнародній 

науково-теоретичній конференції «Слобожанські читання» (Харків, ХХМ, 19-25 

квітня 2017 р.); Міжнародній науково-методичній конференції професорсько-

викладацького складу і молодих учених ХДАДМ «Актуальні питання 

мистецтвознавства: виклики ХХІ століття в рамках ІХ Міжнародного форуму 

«Дизайн-освіта 2017» (Харків, ХДАДМ, 9—12 жовтня 2017 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста» (Харків, 

Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 18—20 жовтня 2017 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції молодих науковців, аспірантів і студентів «Ювілей 

НАОМА: мистецький контекст в Україні ХХ століття: традиції та новації 

мистецтвознавчої діяльності», присвяченій 100-річчю заснування Національної 

академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, НАОМА, 25—28 квітня 

2017 р.); ХХІІ Міжнародній науковій конференції «Слобожанські читання» 

(Харків, ХХМ, 16—20 квітня 2018 р.). 

 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Мистецтво сатиричної графіки як предмет наукового вивчення  

             

Графіка як один з найдавніших і найпоширеніших видів художньої 

творчості займає чільне місце в образотворчому мистецтві. «Вона сприяє 

розвитку естетичного виховання та освіти, розвиває художній смак, допомагає в 

засвоєнні ряду спеціальностей» [44, с. 93]. Завдяки порівняльній простоті 

художньої мови, зручності відтворення у великих тиражах, графіка широко 

використовується в галузі масової агітації і пропаганди. Своєрідним різновидом 

графічного мистецтва є карикатура. Вона найточніше відображає настрої 

суспільства, оскільки для її створення не потрібна документальна точність, а, 

навпаки, віддається перевага гіперболізуванню негативних рис зображуваного. 

Починаючи з середини XVIII ст., політичні та побутові карикатури, що 

найчастіше виконувалися в офорті і здебільше яскраво розфарбовувалися, 

виставлялися у вітринах видавничих магазинів Лондона. Строкаті, кумедні, повні 

злободенних натяків естампи збирали чимало глядачів і покупців. На початку 

ХІХ ст. О.С. Пушкін писав: «Англія є батьківщина карикатури та пародії. Будь-

яка цікава пригода подає привід для сатиричного зображення ...» [125, с. 593]. В 

цей же час з’являються і перші колекціонери карикатур, які збирали твори 

найвідоміших художників або аркуші на певну тему. На превеликий жаль, з 

європейською карикатурою вітчизняний глядач практично не знайомий, можливо, 

за винятком сатиричних картин Уільяма Хогарта, що були популярні в Російській 

імперії вже у ХІХ ст. Але імена інших знаних карикатуристів, які створили міцну 

традицію сатиричного друку, відомі тільки фахівцям [45, с. 5]. 

Стан дослідження проблеми. Слід зазначити, що карикатура як жанр 

мистецтва досі не отримала належної уваги з боку мистецтвознавців. Карикатурі 

присвячено надто мало робіт, на це нарікають як самі карикатуристи, так і 
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мистецтвознавці, які займаються цим видом графіки. На цю обставину свого часу 

звернув увагу видатний історик та теоретик мистецтва Ернст Ґомбріх: «Більшість 

європейських сховищ збирає гравюри в основному через їх сюжети, а не через їх 

художню цінність. Ці колекції історичних або топографічних ілюстрацій, гравюр, 

присвячених моді, театру або портретам, сьогодні досить рідко беруться до уваги 

істориками мистецтва або авторами популярних книг. Політична і персональна 

сатира з колекції Британського музею поділяє ту ж саму долю. Ці графічні роботи 

мало коли розглядаються як твори мистецтва, вони набагато частіше 

сприймаються як віддзеркалення історії вдач. Подібна оцінка не може нас 

переконати, коли ми стикаємося з творами Гілрея, Роуландсона або Крукшенка, 

естетична цінність яких, безсумнівно, вище курортних комічних листівок або 

сучасних коміксів. Навряд чи можна виправдати тих мистецтвознавців, які 

ігнорують цю галузь мистецтва. Карикатура, як вид образотворчої діяльності, 

належить історії мистецтва не меншою мірою, ніж портрет або вівтарний 

живопис. І, якщо історія мистецтва обмежиться вивченням лише рідкісних 

шедеврів, то ми повинні будемо відмовитися від багатьох творів, які зазвичай 

представляють історію стилів» [271, р. 120]. 

На превеликий жаль, і в Україні європейська карикатура XVIII—XIX ст. 

досі перебуває на периферії дослідницького інтересу. Щобільше, донині феномен 

карикатури, особливості її художньої мови, типологія, функції, основні прийоми 

формотворення комічної інтенції інформації вітчизняним науковим 

співтовариством комплексно й ґрунтовно не аналізувалися. Тобто, на сьогодні ще 

не визначені сповна ні засади теорії вивчення феномену карикатури як 

художнього явища, ні належні методологічні механізми її дослідження, хоча певні 

спроби осмислення жанрової специфіки карикатури робилися деякими 

попередніми авторами [57; 69; 79]. Імператор Олександр I в обіймах куховарки та 

фельдмаршал Кутузов, який смажить Наполеона на рожні; отаман  Платов, який 

пропонує у винагороду за голову Бонапарта свою доньку; денді Микола I верхи  

на двоглавому орлі та Російський мороз, що голить маленького Боні (Наполеона). 

Всі вони — герої європейських карикатур, з яких два століття тому сміялася вся 
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Європа і які до цього часу залишаються невідомими в Україні. Велика частина 

карикатур взагалі не опублікована. 

Перші дослідження, присвячені англійській та французькій політичній 

карикатурі кінця XVIII — початку XIX ст., почали виходити друком у середині 

XIX ст., і протягом другої половини XIX — середини XX ст. таких праць ставало 

все більше. Новий виток дослідження європейської карикатури припадає на 70-ті 

роки ХХ ст. — початок ХХІ ст. Праці з даної теми можна розподілити на декілька 

груп. Це загальні дослідження з історії карикатури, до яких включені розділи з 

історії англійської та французької політичної сатири кінця XVIII — початку XIX 

ст., роботи з вивчення творчості окремих майстрів, каталоги різних музейних 

колекцій та виставок, довідкові видання.  

Найповнішим і точним за відомостями джерелом для дослідження 

англійської карикатури є «Каталог політичних та особистих сатир, що 

зберігаються в Департаменті друку та малюнків Британського музею». Цей 

фундаментальний одинадцятитомний каталог карикатур видавався з 1870 по 1954 

рік. Перші чотири томи, у 1870 — 1883 роках, підготував Ф. Д. Стівенс, а всі 

наступні — М. Д. Джордж. Це видання, де детально анотовано понад 17 000 

сатиричних гравюр (з XIV століття і до 1832 р.), залишається основним 

дослідженням, без урахування якого неможливе серйозне опрацьовування 

англійської карикатури. Записи, зроблені Ф. Д. Стівенсом, значною мірою 

базуються на зауваженнях Едварда Хокінса, хранителя старожитностей музею, 

чиє велике, анотоване зібрання друкованої сатири було придбано Британським 

музеєм після його смерті у 1866 році [279, р. 49]. Останній з томів під редакцією 

Ф. Д. Стівенса було завершено в 1883 році, після чого в роботі по каталогізації 

було зроблено перерву до 1930 року, коли соціальний історик Мері Дороті 

Джордж продовжила роботу. Останні сім томів, під редакційним заголовком 

«Особисті та політичні сатири», охоплюють період 1771 — 1832 рр. Всі 

карикатури М. Д. Джордж систематизує за хронологією, супроводжуючи опис 

робіт історичними довідками. Слід відзначити, що і в такому скрупульозному 

дослідженні трапляються помилки відносно авторства та персонажів карикатур. 
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Також, на превеликий жаль, в цій ґрунтовній праці немає інформації про 

філіграні, що зустрічаються на багатьох аркушах. У деяких же випадках паперові 

водяні знаки можуть сприяти уточненню часу випуску карикатур, бо існує безліч 

сатиричних аркушів, що часто перевидавалися [232].  

М. Д. Джордж належить ще одне розгорнуте дослідження з загальної історії 

англійської політичної карикатури, що базується на матеріалі колекції 

Британського музею [264]. Цю роботу, в певному сенсі, можна розглядати як 

підсумкову. В ній сповна відображено рівень дослідження політичної сатири 

Англії, досягнутий зарубіжними вченими до середини ХХ ст. М. Д. Джордж 

вважає, що довгий хронологічний проміжок часу, коли карикатура була вельми 

популярною, з 1720-х до 1830-х років, вимагає розподілу на періоди: відправна 

точка — 1720 рік; далі, з 1720 — по 1760 р. — час Хогарта; найвища фаза 

розвитку, так званий «золотий вік» жанру, близько 1780 — 1810 рр.,  і в цей час 

верховенство за Роуландсоном та Гілреєм. «Коли обидва, Гілрей та Георг III, у 

1810 році стали безнадійно божевільними, настав кінець великого віку 

карикатури» [265, р. 17]. Джордж виказує думку, що «розвиток» жанру можна 

дослідити вивчаючи у послідовності творчість великих художників: Хогарта, 

Роуландсона, Гілрея та Джорджа Крукшенка.  

Серед інших іноземних видань кінця XIX — початку ХХ ст., перш за все, 

слід назвати дослідження А. Александре, А. Філона, Е. Фукса, Ф. Клінгендера, 

Б. Лінча, Г. Пілтца,  Г. Вейрата, Ф. Вендела, Т. Райта [205; 260; 261; 299; 306; 323; 

342; 346; 351]. У своїх дослідженнях автори вивчають витоки та основні 

закономірності формування й розвитку європейської карикатури; розглядають 

соціально-економічні, політичні передумови виникнення та існування сатиричної 

графіки в різних європейських країнах; простежують історію мистецтва 

карикатури протягом кількох століть аж до XIX ст. включно (Т. Райт, Г. Вейрат, 

Е. Фукс, Б. Лінч, А. Александре, Г. Пілтц).  А. Філон,  Ф. Клінгендер звертаються 

тільки до англійської карикатури, Ф. Вендел — до сатири XIX ст. Природно, що в 

таких масштабних працях замало місця відведено аналізу творчості окремих 

майстрів, розгляду конкретних творів. Як правило, автори приділяють увагу лише 
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декільком найбільшим художникам і звертаються до невеликого числа найбільш 

популярних карикатур. 

На початку XX ст. у Німеччині з’явилася фундаментальна праця з історії 

карикатури Е. Фукса [261]. Як справедливо зазначив Е. Фукс, у його праці не 

тільки не було попередників у німецькій літературі, але вона взагалі була 

«першим систематичним науковим дослідженням в цій галузі» [261, р. 8]. 

«Зібравши і узагальнивши величезний матеріал, що охоплює історію карикатури з 

найдавніших часів до початку XX століття, автор представляє «начерк історії 

розвитку образотворчої сатири ... Свого роду історію в епіграмах, написану за 

оригінальними сучасними документами» [261, р. 11].  

Всі дослідники сходяться на думці, що кінець XVIII — початок XIX ст. є 

часом високого розквіту політичної сатири, особливо англійської, хронологічні 

межі якого визначено досить чітко. Характерна сама зміна терміну, що означає 

сатиричні аркуші. До 1750 року їх називали ієрогліфами (hieroglyphics), що 

свідчило про символічність зображень, а з 1830 року почали вживати інше слово 

— cartoon (комічний малюнок) [260, р. 2]. Після 1830 року карикатура втратила 

колишню гостроту і різкість та, перетворившись на вид журнальної графіки, 

почала служити швидше для розваги [306, р. 68]. Бурхливий розвиток політичної 

карикатури в Англії в зазначений період був обумовлений декількома факторами: 

індустріальною революцією, напруженою соціальною і політичною ситуацією, 

створеною громадською боротьбою за демократичні свободи, зростанням 

індивідуалізму, і, багато в чому, тривалою війною з Францією [261, р. 246—249; 

323, р. 72]. 

Серед теоретичних досліджень, що стосуються психоаналітичних аспектів 

гротеска та карикатури взагалі, слід назвати роботи  Ернста Ґомбріха «Принципи 

карикатури» (1938), та Вернера Хофмана «Карикатура: від Леонардо до Пікассо» 

(1957) [273; 288]. Е. Ґомбріхом розглядаються психоаналітичні аспекти 

культурно-історичного функціонування сміхових жанрів, на матеріалі малюнків 

гротескних голів Леонардо да Вінчі, Ієроніма Босха, Пітера Брейгеля, Альбрехта 

Дюрера, карикатур Агостіно та Аннібалле Карраччі, Лоренцо Берніні, Оноре 
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Дом’є та інших художників Нового часу. Взявши за основу фрейдівський 

принцип «соматичної відповідності», Ґомбріх досліджував специфіку емоційної 

симптоматики як культурного «коду», на підставі якого пояснив відмінність 

фізіогномічних типажів в карикатурі Італії, Нідерландів, Англії, Франції. 

Переосмисливши теорію дотепності З. Фрейда, в аналізі історичної специфіки 

гротеску і карикатури Ґомбріх застосував концепцію функціональної 

пластичності несвідомого, його здатності реагувати на культурно-історичні 

обставини. 

Історію власне професійної політичної сатиричної графіки дослідники 

починають з розгляду творчості Уільяма Хогарта (1697—1764), який заклав 

основні принципи цього жанру [260, р. 99; 342, р. 23; 323, р. 70]. Реалістичне 

мистецтво У. Хогарта з властивою йому аналітичністю, використанням 

театральних драматургічних прийомів і одночасним зверненням до символіки, 

алегорії мало великий вплив на англійську політичну карикатуру кінця XVIII — 

початку XIX ст. [260, р. 115]. Досягнення Хогарта були розвинені цілою плеядою 

сатириків, як професіоналів, так і любителів. Однак, з усього величезного числа 

карикатуристів автори виділяють трьох знаних майстрів — Джеймса Гілрея 

(1757—1815), Томаса Роуландсона (1756—1827) і Джорджа Крукшенка (1792—

1878). Як правило, цим видатним художникам присвячені окремі розділи в 

роботах вищевказаних авторів [351, р. 424; 205, р. 127; 260, р. 115, 135, 219]. 

Дослідники наводять короткі біографічні відомості, характеризують в цілому 

творчий шлях і індивідуальні особливості художньої манери майстрів. Е. Фукс 

називає Гілрея, Роуландсона, Крукшенка «апостолами гротескного стилю» [261, 

р. 250]. До прихильників цього художнього стилю автор відносить ще Генрі 

Банбері (1750—1811). Фукс зазначає, що їх сміху властиві грубість та різкість 

[261, р. 249]. Найжорсткішим, гострим карикатуристом автор вважає Джеймса 

Гілрея. У роботах Томаса Роуландсона, на думку Е. Фукса, менше гротескності, 

вони більш художні [261, р. 289]. Для творів Джорджа Крукшенка, часу його 

творчої зрілості, вважає Г. Пітц, характерний стриманий темперамент і суворе 

дозування карикатуристичних ефектів. Пілтца цікавить також і соціально-
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політична основа карикатури. Він стверджує, що Дж. Крукшенк висловлював 

радикальні погляди крупної буржуазії, Дж. Гілрей був пов’язаний з широкими 

верствами більш дрібної буржуазії [323, р. 83-84]. В монографії про Джеймса 

Гілрея Георг Пілтц пише, що майстер був прихильником торі, партії 

консерваторів [322, р. 66]. Аналізуючи дослідження, присвячені творчості Гілрея, 

Крукшенка, слід назвати роботи Т. Райта, Ж. Грега, Б. Джерольда, Дж. Рейда, що 

містять цінні біографічні відомості про майстрів, докладні описи їх творів [354; 

277; 278; 293; 327.]. Автори коротко пишуть і про інших англійських художників-

карикатуристів кін. XVIII — поч. XIX ст. Найчастіше зустрічаються імена Ісаака 

Крукшенка, Джорджа Вудварда, Річарда Ньютона [351, р. 445-449; 205, р. 138; 

323, р. 96]. Однак, треба мати на увазі, що коло майстрів, які працювали у цей 

період часу в жанрі політичної карикатури, значно ширше, і, крім того, тоді було 

видано чимало анонімних творів. 

Бібліографічний список карикатурознавчої російськомовної літератури 

вкрай малий. Він традиційно очолюється роботою А. В. Швирова [192], що 

вийшла друком на початку ХХ ст. майже одночасно з роботою Е. Фукса [261] і 

давно стала бібліографічною рідкістю. А. В. Швиров, простежуючи історію 

розвитку карикатури в різних країнах протягом століть, приділяє увагу і 

політичній сатирі Англії та Франції кінця XVIII — початку XIX ст. Карикатура, 

стверджує автор, служила газетою для тих, хто не вміє читати і задовольняла 

смаки нижчих класів [192,. с. 101]. Високий художній рівень карикатур в Англії 

А. В. Швиров пояснює існуванням традиції сатиричного сміху і громадянською 

свободою англійського суспільства [192, с. 100, 106]. Серед видатних англійських 

карикатуристів дослідник називає Ісаака Крукшенка, Джорджа Вудварда, Пірсі 

Робертса, і більше уваги приділяє Джеймсу Гілрею, Томасу Роуландсону, 

Джорджу Крукшенку. Декілька розділів присвячено французькій карикатурі 

кінця XVIII — початку XIX ст. Окремо розглядається сатирична графіка періоду, 

що передував французькій революції, висвітлюється її взаємозв’язок із 

політичними подіями та загальним соціально-економічним становищем Франції 

того часу. Надалі викладення матеріалу здійснюється за хронологічним 
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принципом, у відповідності до розвитку подій революції і післяреволюційного 

періоду аж до Реставрації. При цьому виділені і окремі теми, котрих торкалась 

карикатура. Найбільш значні з них, такі як карикатура на Наполеона і суспільна 

карикатура, винесені в окремі розділи. Швиров наголошує, що сатиричні малюнки 

були могутньою зброєю боротьби з Наполеоном. Однак праця носить 

узагальнюючий характер і автор зрідка детально зупиняється на певному творі, 

навіть значним майстрам приділяє мінімум уваги, лише виділяючи основні 

напрями, теми і прийоми карикатури того періоду, що, втім, не зменшує значення 

книги для вивчення сатиричної графіки. 

Окрім того, що карикатурі присвячено надто мало російськомовних праць, 

що вийшли друком наприкінці XIX — на початку ХХ ст., в більшості з них вкрай 

звужений діапазон дослідження: у відомому «Словнику» Д. О. Ровінського 

описані тільки ті аркуші, що мають відношення до Російської імперії [128]. 

Багато досліджень, присвячених карикатурі, що вийшли друком за часів 

Радянського Союзу, являють собою збірники статей і заміток на манер творів 

карикатуриста Б. Єфімова «Основи розуміння карикатури» або Л. Самойлова 

«Карикатура, карикатурист, читач» [56; 145]. Праця К. О. Некрасової «Нариси з 

історії англійської карикатури кінця XVIII — початку XIX ст.» має оглядовий 

характер [114]. Дослідниця описує специфічну соціально-політичну, історичну 

обстановку в Англії епохи розквіту сатиричної графіки; говорить про стилістичні 

особливості англійської карикатури; дає загальні характеристики мистецтву 

найвизначніших її представників. Роботам Дж. Гілрея, що відображав настрої і 

мінливу позицію дрібних буржуа, властиві, пише Некрасова, «ясність і чіткість 

задуму, гострота глузування, що доходить до грубості, відсутність глибокодумних 

тонкощів, захаращуючих деталей, нервовий упевнений малюнок, що дає і в 

гротеску переконливу портретну схожість, ошатність забарвлення» [114, с. 15-16]. 

Джордж Крукшенк, на думку автора, спочатку знаходився під впливом Гілрея, 

манері якого надавав «гротескну незграбність і хитромудрість. Згодом композиції 

карикатур Крукшенка стали складніше, штрих — тонше, а гумор втратив 

гостроту» [114, с. 59]. Зачіпає К. А. Некрасова і питання відображення в 



36 

сатиричній графіці великого стилю. Вона стверджує, що карикатура, як і взагалі 

англійське мистецтво «бере форми пізнього бароко, робить їх ще вагомішими, 

щільнішими, конкретнішими, вульгарнішими» [114, с. 67]. 

Віппер Б. Р. в своїй праці відводить кілька сторінок англійській сатиричній 

графіці, яку він називає «природною, необхідною формою мистецтва Англії» [31, 

с. 42]. Головний вплив карикатури кінця XVIII — початку XIX ст., зауважує 

вчений, «спочиває на ... ілюзії реальності, якій, проте, глядач не повинен повністю 

піддаватися» [31, с. 43]. На думку Віппера, всім англійським карикатуристам 

притаманний графічно-декоративний стиль [31, с. 45]. У 1970 році вийшла в світ 

монографія Б. Р. Віппера «Введення в історичне вивчення мистецтва», на 

сторінках якої вчений знов звертається до дослідження карикатури, як одного з 

різновидів графіки [32]. «Карикатура належить до розділу несамостійної графіки: 

їй необхідний словесний коментар, вона завжди або агітує, або протестує, або 

засуджує — одним словом, її підтекстом є тенденція до переконання» [32, с. 20]. 

Унікальність цієї роботи визначається тим, що, спираючись на величезний 

матеріал з історії образотворчого мистецтва, на підсумки тривалих історичних 

досліджень, автор виділяє основні художні засоби і завдання карикатури, аналізує 

розвиток жанру карикатури в різних країнах протягом століть.  

У фундаментальній праці Є. Г. Лисенкова «Англійське мистецтво XVIII 

століття» [102]  наведено  короткий огляд англійської карикатури, де Лисенков 

пише про мистецтво Роуландсона, Гілрея. За твердженням автора, основою 

розквіту таланту Гілрея був «раціоналістичний світогляд, який породив в Англії 

смак до класицистичного схематизму» [102, с. 219]. 

Іншу точку зору висловлює Л. О. Дукельська в книзі «Англійська побутова 

карикатура другої половини XVIII століття» [45]. Говорячи в цілому про 

тогочасну англійську карикатуру, автор зауважує, що її «емоційна виразність, 

гостра гротескність і своєрідність образотворчих прийомів були співзвучні 

мистецтву предромантизму» [45, с. 25]. Потім Дукельська доводить це 

твердження на прикладі побутових сатиричних аркушів Гілрея, Вудварда, 

Ньютона, Роуландсона. 
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Проблеми романтизму в політичній карикатурі кінця XVIII — початку 

XIX ст. торкається К. О. Некрасова у своєму  дослідженні «Романтизм в 

англійському мистецтві» [115]. На її думку, алегоричність і символізм образів 

романтиків-живописців, зокрема, Г.Фюзелі, «перебували в спорідненості з 

політичною сатирою епохи» [115, с. 35-36]. «Багато композицій Фюзелі, — пише 

далі автор, — були використані в карикатурі» [115, с. 36]. Як приклад, Некрасова 

наводить роботу Дж. Гілрея «Три відьми» (1791), яку майстер виконав за 

однойменним твором Фюзелі, що є ілюстрацією до «Макбета» У. Шекспіра. 

Ян Хейвуд в книзі «Романтизм і карикатура» зазначає, що Гілрей, 

Роуландсон і Крукшенк були найвідомішими художниками «золотого століття» 

англійської карикатури, але було багато й інших яскравих художників, що 

працювали в цей час в жанрі політичної карикатури [282, р. 12]. Великою 

перевагою дослідження Хейвуда є те, що автор дає ґрунтовні роз’яснення 

історичних подій, на тлі яких відбуваються дії. Карикатури описані хронологічно, 

що дозволяє зрозуміти, коли саме з’являються конкретні іконографічні символи. 

Хейвуд розглядає естетику романтичної епохи, що допомагає зрозуміти гумор, 

стиль і спосіб, за допомогою якого карикатури коментували тогочасні політичні 

події. 

B. Раздольска у книзі «Європейське мистецтво XIX століття. Класицизм. 

Романтизм» в розділі «Самотні візіонери» зосереджується на творчості Фюслі та 

Блейка [127]. Вивченню предромантичних тенденцій присвятили свої публікації 

Ф. Анталь, В. Біндмен, розглядаючи естетичні принципи предромантизму, втілені 

в роботах художників [207; 219; 218]. Монографічні матеріали А. Елістратової, 

В. Шестакова, статті та праці І. Дьяконової, В. Ванслова, Н. Соловйової, 

А. Міхайлова аналізують джерела романтизму [52; 198; 50; 147; 148; 108]. 

Вкрай важливою, проте недостатньо дослідженою, є проблема 

взаємозв’язків англійської та російської політичної карикатури початку ХІХ  ст.  

Вже у 1886 році  Д. О. Ровінський звернув увагу на факти запозичення сюжетів та 

композицій у художників обох країн [128; 101]. Про це ж пишуть В. Верещагін та 



38 

К. Кузьминський [30; 91]. На думку останнього, російські майстри були, в 

основному, стороною сприймаючою західний вплив. 

Обов’язково слід відзначити роботу Ф. Клінгендера про взаємовідносини 

англійських та російських карикатуристів під час Вітчизняної війни 1812 року 

Російської імперії з Наполеоном [300]. Це не дослідження складної і маловивченої 

проблеми, а, перш за все, публікація з короткими коментарями, але сама 

постановка питання правомірна і важлива. Автор наводить три сатиричних аркуші 

Джорджа Крукшенка, створених за російськими оригіналами, і одну анонімну 

англійську роботу, що є адаптацією російської карикатури. Решта опублікованих 

Клінгендером англійських і російських сатиричних аркушів пов’язана, скоріше, 

темою і спільною ідеєю, деякими популярними в обох країнах символічними, 

фольклорними образами [300, р. 32]. За твердженням Е. Фукса, в Російській 

імперії політична карикатура не отримала скільки-небудь значного розвитку. 

Малюнки, що публікувалися в російських легальних сатиричних виданнях, автор 

фундаментальної праці оцінював, за рідкісним винятком, як посередні копії 

німецьких і французьких карикатур [261, S. 390-394].  

 Г. Стернін загалом порівнює англійську і російську сатиру [149]. Дослідник 

стверджує, що історична ситуація зумовила «більш цілеспрямований і бойовий 

характер» російської карикатури [149, с. 61-62].  Російські художники, зауважує 

автор, створивши гротескну схему образу Наполеона, менш, ніж англійські, 

займалися розробкою його іконографії [149, с. 62]. Причому, зазначений образ в 

російських сатиричних аркушах здобув прозивний сенс, вважає Г. Стернін, як 

персоніфікація зла в народному лубку [149, с. 63].  

В кінці 70-х рр. ХХ ст. був виданий «Словник Британських книжкових 

ілюстраторів і карикатуристів» Саймона Хауфа, це видання довідкового 

характеру, в якому є чимало інформації про художників-сатириків та видавців 

карикатур з 1800 по 1914 рр. [289].  

Роботи, що висвітлюють творчість окремих майстрів-карикатуристів почали 

виходити друком вже наприкінці ХІХ ст. Однак, тільки з другої половини ХХ ст. 

творчість художників-карикатуристів почала серйозно розглядатися 
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мистецтвознавцями та істориками. Відтоді карикатура більше не вважається 

випадковою ілюстрацією для вивчення британського суспільства і політики. 

Сатирична графіка визнана оригінальним твором мистецтва і цінним історичним 

джерелом, що заслуговує на увагу. Істориками підкреслюється висока 

пропагандистська роль карикатури у громаді. Творці подекуди дуже складних і 

заплутаних образів нині вважаються серйозними художниками, і вагомість 

їхнього мистецтва визнана в усьому світі. Серед  мистецтвознавчих досліджень, 

що вивчають художні особливості творів окремих митців з позиції сучасного 

естетичного контексту, можна виділити такі дослідження: Ф. Анталя, «Хогарт та 

його місце в європейському мистецтві»; Ш. Шесґріна «Хогарт і сучасна 

традиція»; Р. Полсона «Роуландсон. Нове тлумачення»  та «Емблема та 

вираження: значення в англійському мистецтві XVIII ст.» та ін [250; 334; 320; 

318]. 

Найбільша бібліографія, вочевидь, була присвячена життю та творчості 

Уільяма Хогарта. Не всі дослідження, присвячені Хогарту, безпосередньо 

пов’язані з його графічною спадщиною або політичними карикатурами. Найбільш 

корисними для цієї дисертаційної праці стали роботи: Ф. Клінгендера «Хогарт та 

англійська карикатура» (1944); Д. Бідмана «Хогарт» (1981) та «Хогарт та його 

час» (1997), Р. Полсона «Графічні твори Хогарта» (1989) [299; 217; 319]. Одною з 

основних праць з дослідження англійської політичної сатири XVIII — XIX ст. є 

«Політичні відбитки епохи Хогарта: стадія ідеографічного уявлення про 

політику» Г. Атертона [209]. 

Існує чимала бібліографія, що стосується Томаса Роуландсона. Однак, у ній 

більше уваги приділяється його малюнкам, акварелям, книжковій ілюстрації, 

еротичній та соціальній сатирі, ніж політичним гравюрам. Справжнього 

наукового дослідження політичних карикатур Т. Роуландсона поки що не існує. 

Хоча ця тема частково досліджена в роботі Джозефа Грего «Роуландсон 

карикатурист: добірка творів з анекдотичними характеристиками його знаменитих 

карикатур та начерк його життя, часів та сучасників» (1880, перевидання 2011 р.). 
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Можна сказати, що це перше серйозне дослідження життя та творчості відомого 

карикатуриста та фактично єдина спроба каталогізувати твори Роуландсона [278]. 

Якщо Хогарта визнано основоположником жанру карикатури, то першим 

професійним політичним карикатуристом вважають Джеймса Гілрея. За свою 

успішну кар’єру цей видатний майстер створив понад тисячу «злободенних» 

гравюр. Його сатиричні твори і сьогодні продовжують впливати на сучасних 

митців карикатури. При цьому, бібліографія генія політичної карикатури Джеймса 

Гілрея значно скромніша, ніж Хогарта, Роуландсона та Джорджа Крукшенка. У 

бібліографії  1970-х рр., що стосується Дж. Гілрея, домінують три дослідження 

Дрейпера Хіла «Містер Гілрей. Карикатурист» (1965), «Модні контрасти: 

карикатури Джеймса Гілрея (1966) та «Сатиричні офорти Джеймса Гілрея» (1976) 

[285; 284; 286]. 

У 2001 році Річард Годфрі видав повний каталог соціальних, політичних і 

особистих сатир Дж. Гілрея [267]. Автор продемонстрував різноманітність 

мистецтва видатного карикатуриста, показав, що Гілрей був не тільки найбільшим 

сатиричним художником свого часу, а й одним з найвидатніших малювальників. 

У вступній статті Річард Голдфрі наводить огляд творчості і життя Гілрея; а Марк 

Халет аналізує мову графічної сатири майстра в контексті широкого кола 

сатиричного друку середини XVIII — початку XIX ст. Розглядається творчість 

Гілрея з позицій європейського романтизму, шляхом залучення та порівняння з 

творами художників, в тому числі Гойї і Давіда, які, як відомо, захоплювалися і 

подекуди наслідували Гілрея. 

Гідний суперник Гілрея Джеймс Сейєрс (1748—1825) також ще не має 

гідного біографічного чи будь-якого іншого дослідження. Життя та творчість 

Уільяма Дента (працював у 1783—1793), Чарльза Уільямса (працював у 1797—

1830), Уільяма Ельмса (працював у 1811—1820), Уільяма Хіта (працював у 

1795—1840) були аналогічним чином знехтувані. У 1992 році Річарда Ньютона 

(1777—1798) назвали «забутим генієм британської карикатури» [290, р. 45]. А вже 

у 1998 році, в рік двохсотріччя з дня смерті художника, коротка кар’єра Річарда 

Ньютона нарешті дочекалася свого дослідника. Д. Александер опублікував книгу 



41 

«Річард Ньютон та англійська карикатура 1790-х рр.». Автор називає Ньютона 

«майстром бурлеску» [204, р. 72]. З 14 років і до своєї ранньої смерті в 21 рік цей 

молодий лондонець створив велику кількість веселих сатир на королівську сім’ю, 

політиків, жадібних церковників, актрис і куртизанок. Його пронизливі і забавні 

карикатури зіграли важливу роль у розвитку розповідного естампу, 

випереджаючи сьогоднішній комікс. Як вважає Д. Александер, величезні очі 

комічних диснеївських персонажів були перейняті саме з карикатур Р. Ньютона 

[204, р. 132]. Велика частина гравюр Р. Ньютона була опублікована Уільямом 

Холандом, талановитим літератором, який написав дотепні діалоги до багатьох 

карикатур майстра. Особлива цінність дослідження Д. Александера в тому, що 

воно містить анотований каталог робіт Річарда Ньютона.  

Одним з найбільш значних британських художників-графіків ХІХ ст. був 

Джордж Крукшенк, який проілюстрував понад 860 книг, в тому числі кілька 

творів Чарльза Діккенса, і створив величезну кількість карикатур. Крім уже 

вказаних авторів, вивченням його творчої спадщини займалися багато дослідників 

[237; 265; 301; 343]. У 1871 році Джордж Уільям Рейд, зберігач відділу гравюр і 

малюнків Британського музею, підготував «Описовий каталог творів Джорджа 

Крукшенка» у трьох томах [327]. Однак, тільки у 1992 році Роберт Паттен видає 

перший двотомний документальний життєпис Джорджа Крукшенка [316; 317]. 

Дослідивши більше 12000 творів митця, автор називає Джорджа Крукшенка 

«Хогартом дев’ятнадцятого століття» [316, р.23]. 

Англія — країна, в якій мистецтво і культура мають тривалі історичні 

традиції. Ця культура відрізняється від інших країн світу низкою характерних 

особливостей, які часом важко висловити словами, але які, разом з тим, не можна 

не відчути буквально скрізь і в усьому: в поведінці, побуті, традиціях, мистецтві, 

моралі, релігії, мові. В англійській мові існує особливе поняття «Englishness», яке 

важко перекласти українською, але воно досить точно формулює особливості 

англійської національної культури на відміну від будь-якої іншої.  

Німецький критик мистецтва Дагоберт Фрей у 1942 році, незважаючи на 

війну і військову цензуру, видає в Німеччині книгу «Англійська сутність в 
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образотворчому мистецтві», в якій дається ґрунтовний і позитивний аналіз 

основних жанрів і особливостей англійського мистецтва. В подальшому цю тему 

продовжив і Ніколаус Певзнер, прекрасний знавець англійської архітектури і 

мистецьких пам’яток, в книзі «Англійське в англійському мистецтві» [123]. 

Робота Певзнера не є академічним дослідженням, це курс лекцій, прочитаний ним 

на радіо Бі-бі-сі, і тому книга носить, певною мірою, публіцистичний характер. 

Але, тим не менш, спроба Певзнера з’ясувати, в чому полягає відмінність 

художньої спадщини Великої Британії від інших країн Європи, безсумнівно, 

заслуговує на всіляку увагу. Ми спираємося на цю книгу і солідарізуємося з 

багатьма її висновками.  

В. П. Шестаков в дослідженні «Англійський акцент. Англійське мистецтво і 

національний характер» розглядає англійське образотворче мистецтво як цілісний 

процес, що відображає ментальність нації, зростання національної 

самосвідомості, особливості національного характеру [194]. Зокрема, до книги 

включено розділ «Золоте століття англійської карикатури». Відомий факт, що 

гумор є найважливішою рисою національної вдачі англійців, розглядається 

автором не лише на прикладі карикатури, але і літератури. «Світ дотепності, 

високого духу і щасливого сміху» виникає через героїв Шекспіра, Бена Джонса. В 

образотворчому мистецтві розвиток сатиричної традиції прослідковується від 

Хогарта до його послідовників, що працювали в другій половині XIX ст. 

Захопливі карикатури Т. Роуландсона, Дж. Гілрея, Дж. Крукшенка дозволяють 

абсолютно по-новому поглянути на традиції Англії. Окремий розділ присвячено 

образу Російської імперії в англійській карикатурі, де аналізується історія взаємин 

між двома країнами. Унікальні ілюстрації дають уявлення як про майстерність 

англійських карикатуристів, так і про політичні погляди англійського суспільства. 

Правління Георга III було одним з найтриваліших в англійській історії 

(1760-1820). Воно збіглося з періодом, коли в Англії і в Європі відбувалися 

радикальні зміни. Особистість Георга III і його політика здавна привертають 

увагу дослідників. У 2005 — 2007 рр. англійський політик Кеннет Бейкер видав 

праці присвячені Георгу III та Георгу IV. Взаємовідносини членів сім’ї Георга III, 
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в обговорення яких були залучені державні та політичні діячі, а потім і 

суспільство, надають можливість досліднику виявити цікаві подробиці. Автор за 

допомогою карикатур середини XVIII — початку XIX ст., багато з яких було 

опубліковано вперше, демонструє, наскільки непопулярним був король та його 

родина протягом більшої частини свого правління. Зокрема, Бейкер докладно 

зупиняється на карикатурах Дж. Гілрея, який зображував короля Георга III 

скнарою і ідіотом, а принца Уельського — п’яницею і розпусником [212; 213]. 

Цій же темі присвячено дослідження Вінсента Каретти [231]. В ньому автор 

використовує широкий спектр вербальних і візуальних джерел, щоб висвітлити 

розвиток сатиричної графіки від епохи Уільяма Хогарта до часу Джорджа 

Крукшенка. Протягом всієї книги В. Карретта розглядає не тільки те, як монархія 

була відображена в сатирі, а й те, як сатира, в свою чергу, могла вплинути на 

інститут влади.  

Заслуговує на увагу есе Діани Дональд «Персонажі та карикатури: 

сатиричний образ», що є частиною масштабного каталогу виставки Королівської 

академії мистецтв [329]. Дональд аналізує значення сатиричних гравюр, 

враховуючи сучасні погляди на XVIII ст.: про рівність статей та роль жінки у 

суспільстві; зростання політичної свідомості середнього класу і проблеми 

визначення «класових» цінностей в пізню георгіанську епоху. Приділяється увага 

ролі художника-карикатуриста георгіанської епохи в ієрархії «високого» і 

«низького» мистецтва; розглядаються карикатури на моду як вираз 

амбівалентного ставлення до розкоші і «вищого суспільства»; аналізується 

реакція Великої Британії на Велику французьку революцію 1790-х рр. Також 

Дональд описує крах сатиричного друку на початку ХІХ ст., який автор частково 

пов’язує з новими політичними цілями радикалів в постнаполеонівську епоху. 

Оскільки значна частина творів сатиричної графіки зберігається і стає 

доступною для глядача завдяки публікаціям в пресі, то часто карикатуру вважають 

елементом періодичної преси. Якщо вважати, що завдання періодичної преси, з 

одного боку, інформувати сучасників про найбільш значимі події та явища 

суспільного життя, а з іншого — давати оцінку цим подіям і явищам, тобто 
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формувати масові уявлення про них, то карикатура дійсно є особливим різновидом 

публіцистики. Тому останнім часом об’єктами наукових досліджень теоретиків 

журналістики, друкованих засобів масової комунікації виступають словесні тексти 

карикатур різної інтенції. Це дисертації Є. Артемової, А. Айнутдінова, 

Ю. Олексієва [14; 2; 3]. Об’єктами цих досліджень є політична карикатура як засіб 

передачі специфічної інформації в політичній комунікації і сміховий жанр, 

основна інтенція якого — критика актуальних політичних подій і політичних 

діячів. Автори визначають політичну карикатуру як креалізований текст, оскільки 

її вербальний і образотворчий компоненти утворюють одне візуальне, структурне і 

смислове ціле. 

Поширення друкарської справи в Європі породило безліч проблем, 

більшість з яких були пов’язані з прагненням влади контролювати процеси 

поширення інформації. Історії політичного сатиричного друку в Великобританії 

традиційно приділяли мало уваги, згадують їх мимохідь у своїх працях А. М. Хінд 

«Історія гравюри та травлення з XV століття до 1914 року» та Р. Годфрі «Друк 

Великої Британії: загальна історія з його походження до наших днів» [287; 268]. 

Ці автори вважають, що визначною подією в історії англійської свободи слова 

стало скасування цензури у 1695 році. Слідом за цим почався бурхливий розвиток 

періодичної преси, а з середини XVIII ст. — карикатури, яка інформувала, 

сперечалася, повчала, просвіщала. У Франції карикатура народилася і розвивалася 

в умовах опозиції до державного режиму і ним же жорстоко контролювалася, 

особливо в наполеонівську епоху. Жорстка цензура французької політичної 

карикатури у ХІХ ст. стала темою роботи Роберта Джастіна Голдштейна [269]. 

«Разюча перевага полемічного олівця над письмовим обговоренням», — хвалився 

один журнал, це означало, що «через дві секунди ілюстратори можуть сказати 

більше публіці, ніж письменники можуть сказати в 500 рядках» [269, р. 123]. В 

1835 році французький міністр торгівлі заявив законодавчому органу, що «немає 

нічого більш небезпечного, джентльмени, ніж ці сумнозвісні карикатури»,  які 

«роблять самий смертоносний ефект» [269, р. 124]. 
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Коли говорять про мистецтво Франції кінця XVIII — початку XIX ст., 

зазвичай згадують Давіда та його учнів, при чому традиційно підкреслюється їх 

більша чи менша прихильність до класицизму, а потім одразу ж переходять до 

романтиків і реалістів 30-х років XIX ст. Таким чином, період Великої 

французької революції лишається поза увагою. Це особливо стосується мистецтва 

графіки цього періоду, адже якщо живопис того часу був представлений великим 

Давідом, якого називають «художником революції» і звісно ж йому присвячено 

чимало літератури, то в графіці  не було таких значних майстрів, і дослідники 

надають перевагу наступному періоду — 1830-м рокам, коли на арену виходять 

такі художники як Дом’є і Гаварні. Тож в узагальнюючих працях, присвячених 

історії мистецтва цього періоду лише зрідка можна зустріти кілька слів про 

сатиричну графіку того часу. І дивним видається те, що хоча й підкреслюється 

велике значення для тієї епохи саме сатиричної графіки, але достатньої уваги їй 

не приділяється.  

У Франції карикатура отримала широке розповсюдження в епоху Великої 

французької революції (1789—1799). Часто слугуючи своєрідною «газетою для 

неписьменних», вона відображала всі революційні події і за цими малюнками 

безпомилково можна визначити, яким було ставлення народу до тих чи  інших 

подій чи особистостей. Починаючи з середини ХІХ ст., у Франції карикатура 

користується попитом у колекціонерів і любителів мистецтва, які за сатиричні 

малюнки охоче платили по кілька сотень франків. З’являється і література, 

присвячена карикатурі. Так, вже 1838 року було видано «Музей карикатури» 

Е. Жема — своєрідний альбом репродукцій сатиричних творів, виданих у Франції 

з XIV ст. до 1838 року, які супроводжуються текстом з роз’ясненням сюжетів. 

Проте жодного слова немає про авторів карикатур, навіть дуже відомих свого 

часу [292]. 

У 1870-і рр. Ж. Юсон під псевдонімом Шамфлері видавав нариси про 

карикатуру, що охопили період від античності до середини XIX ст. [233]. У 1880-

х р. естафету вивчення сатиричної графіки у Франції прийняв Джон Гранд-

Картерет — французький журналіст, збирач гравюр і карикатур, історик 
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мистецтва [142]. З журналів та газет, що видавалися в той час, він відбирав 

карикатури-відгуки на актуальні події, а потім видавав збірники, в яких 

відбивалися ці явища, побачені очима художників різних країн. Гранд-Картерет 

чітко зафіксував громадський інтерес до подій «на злобу дня», будь то політичне 

життя Європи і світу, діяльність керівників держав, досягнення культури, новинки 

техніки, звичаї або люди. Дослідники виявили кілька десятків книг, 

опублікованих ним з цієї тематики [274; 275; 276]. 

«Підручник шанувальника гравюр ХІХ і ХХ ст.» Луї Дільтейля містить 

певні розділи, присвячені французькій карикатурі. Автор приділяє увагу 

переважно майстрам карикатур — художникам і граверам, називає кращі твори і 

серії, над створенням яких вони працювали; дає коротку характеристику окремим 

малюнкам та найвідомішим серіям. Усе це розглядається Дільтейлем з точки зору 

колекціонера і того, наскільки вартий уваги останнього той чи інший твір, автор 

або серія [246]. 

У монографії Георга Пілца карикатурі Франції кінця XVIII — початку 

XIX ст. присвячено три розділи, де настільки детально, наскільки дозволяє 

невеликий обсяг, відведено їй, розглянуті загальні тенденції французької 

карикатури часів Революції, Імперії та Реставрації, основні, найбільш гідні уваги 

твори, майстри і видавці, а також приділено увагу сатиричній пресі і окреслено 

історичні умови, в яких розвивалась карикатура [323]. 

Сатирична графіка Великої французької революції розглядається в 

монографії Н. Н. Калітіної «Политическая карикатура Франции 30-х годов ХІХ 

века» [72], де цій темі відведено перший і найменший розділ. «Детальний аналіз 

політичних карикатур цих років,  — зазначає автор, — не входить до завдання 

даного нарису, тому в ньому дається лише загальна картина розвитку 

прогресивної карикатури цих років, що пов’язана з революційною демократією і 

значною мірою відобразила інтереси народних мас» [72, с. 6]. Окрім карикатури 

революційної, тут подані також і певні відомості про контрреволюційну 

карикатуру, однак ця тема порушена мимохідь. Зважаючи на те, що карикатури 

того часу часто з’являлися в якості додатків до газет і сатиричних журналів, деяку  
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увагу приділено і французькій сатиричній пресі першої третини ХІХ ст. Загалом 

до уваги береться здебільшого політична карикатура, причому, наголос робиться 

на ідеологічному аспекті й у загальних рисах порушується питання про художню 

якість творів. 

Французька політична карикатура 1789—1799 років за радянських часів не 

була предметом спеціального дослідження. Тому, крім вищевказаної роботи 

Н. Н. Калітіної, найбільш значною є стаття Є. Г. Лисенкова «Капричос Гойї і 

сатирична графіка буржуазної революції 1789 р.» [103]. Стверджуючи, що Гойя 

відчував певний вплив мистецтва революційної Франції, автор знаходить в серії 

«Капрічос» безліч аналогій з французькими сатиричними революційними 

картинками. Вагомість дослідження в тому, що його автор більш детально 

розглядає певні конкретні твори, до того ж такі, що не зустрічаються в інших 

джерелах, або ж згадуються там поверхово. 

Багато уваги карикатурі Франції надав у своїй книзі «Мистецтво та історія 

карикатури» французькій мистецтвознавець Лоран Барідон [215]. Автор не 

обмежує дослідження тимчасовими, географічними або естетичними рамками; 

карикатура розглядається у взаємозв’язку з політичними і культурними подіями, 

змінами напрямків у мистецтві, а також у контексті науково-технічного прогресу. 

Історія карикатури розділена автором на кілька періодів, кожному з яких 

присвячена окрема глава книги. Оскільки лідером в галузі карикатури традиційно 

вважалася Англія, дослідники приділяли вивченню сатиричних малюнків цієї 

країни набагато більше уваги, ніж французьким. Дослідження ж Барідона не 

тільки дозволяє простежити історію французької карикатури як такої, а й містить 

детальну інформацію про французькі сатиричні видання XIX ст. 

Професор історії Руанського університету Паскаль Дюпюї в 2008 році на 

основі багатої колекції карикатур музею Карнавале (Париж) видав працю, в якій 

відобразив агресивне бачення Франції англійцями [253]. Події Французької 

революції і крах Імперії Наполеона показані крізь фільтр політичного життя 

Англії. Автор досліджує історію європейської карикатури взагалі та особливу 

увагу приділяє умовам розвитку карикатури в Англії. Зупиняється на моментах 
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копіювання французькими художниками англійських карикатур. «З середини 

XVIII століття карикатура стала популярною частиною англійського 

повсякденного життя, завдяки творчості кількох важливих художників, 

включаючи Джеймса Гілрея, Томаса Роуландсона та Ісаака Крукшенка, а також 

цілої армії інших анонімних авторів» [253, р. 23]. Наведена в книзі докладна 

бібліографія робить її важливим джерелом з вивчення англійської та деяких 

аспектів французької карикатури. 

Каталоги різноманітних виставок, з колекції одного чи декількох музеїв, 

також можуть бути використані при дослідженні творчості окремого художника 

або конкретної теми у творчості декількох митців. Як приклад можна привести 

каталог Джеймса Куно до виставки «Політика та полеміка: французька 

карикатура і французька революція, 1789-1799» [242]. У цьому каталозі автор 

докладно розглядає карикатури представлені на виставці: від падіння Бастилії до 

приходу до влади Наполеона. «Карикатури підживлювали революційну боротьбу, 

формували французьку громадську думку ... Карикатура революційної епохи 

міцно затвердила у Франції художню традицію, яка процвітала протягом 

наступних кількох десятиліть» [242, р. 21]. Карикатура, підкреслює автор, не 

почалася у Франції з падіння Бастилії, але саме революція та ослаблення 

цензурних обмежень, дозволили розквітнути політичній карикатурі, як мистецтву, 

поширеному, головним чином, серед буржуазії [242, р. 91].  

Певний  інтерес  становить  каталог  виставки  Ермітажу, присвяченої  200-

річчю Великої Французької Революції [29]. У вступній статті до каталогу 

подаються загальні відомості про мистецтво і соціально-політичні обставини 

1789-1793 рр., а наведені коментарі до представлених творів корисні більше для 

роз’яснення історичної ситуації цього періоду.  

Протягом двохсот років, що минули з моменту появи на історичній сцені 

Наполеона Бонапарта, інтерес до його особистості не згасає. Образ цієї людини 

являє собою складне сплетіння історичної реальності і міфів, створених під 

впливом його політики і за його особистою участю. Однією зі складових 

європейської громадської думки про Наполеона Бонапарта стало сприйняття його 
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образу через карикатуру. Цілий потік сатиричних аркушів художники направили 

на Наполеона, невідступно стежачи за кожним політичним кроком імператора 

французів і швидко реагуючи на всі зміни в міжнародній обстановці. Англійські 

карикатуристи створили своєрідну комічну іконографію Наполеона; склали ряд 

сатиричних ситуацій, що стали дуже популярними; придумали своєму ворогові 

їдкі прізвиська — «Little Boney», «Tiddy Dole» і багато інших. Як зазначає 

Е. Фукс, підтвердженням того, що ці карикатури дратували Наполеона, служить 

той факт, що французькій імператор, укладаючи Ам’єнський мир (1802) з 

Англією, включив у договір статтю проти журналістів і карикатуристів [261, р. 

177].  

Густав Кан в своєму дослідженні присвячує окрему главу 

антинаполеонівській сатирі, акцентуючи увагу на англійських майстрах [295]. 

Джон Астон, Джон Гранд-Картерет опублікували велику кількість карикатур на 

Наполеона, з докладним описом і історичними коментарями, при цьому автори 

розмістили твори в хронологічному порядку, що дуже зручно [208; 274; 276]. 

Цінність цих видань в масі фактичної інформації, хоча автори багатьох 

сатиричних аркушів не визначені, а велике число робіт приписано міфічному 

карикатуристу Анселу. 

У 2015 році світ відзначав 200-річчя битви при Ватерлоо, однієї з найбільш 

вирішальних битв в історії воєн. Переломна подія в європейській історії, що 

поставила на коліна одну з найскладніших політичних фігур Європи — 

Наполеона Бонапарта. У Британському музеї була організована масштабна 

виставка антинаполеонівської карикатури «Бонапарт і англійці: гравюри та 

пропаганда в епоху Наполеона». Куратор виставки Тім Клейтон, провідний 

фахівець з британської антинаполеонівської сатиричної гравюри, видав каталог 

під однойменною назвою. За допомогою карикатур наполеонівської епохи 

показано, як Бонапарта сприймали за межами Ла-Маншу та як за допомогою 

сатири англійцям вдавалося применшувати військові таланти і успіхи 

французького імператора [235]. 
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Того ж 2015 року доктор Марк Брайант, провідний фахівець в галузі 

історичної карикатури, видав книгу «Наполеонівські війни в карикатурах». 

Більше трьох сотень сатиричних малюнків британських художників 

репрезентують унікальну візуальну історію наполеонівських воєн. Книга 

розділена на розділи за хронологією подій, кожен розділ супроводжується 

короткою історичною передмовою, що сприяє кращому розумінню карикатур 

[226]. 

У час цифрових технологій важливим джерелом інформації є інтернет-

ресурси. Багато карикатур опубліковано на сайтах Британського музею, 

Єльського центру мистецтва Великобританії, Національної бібліотеки Франції, 

бібліотек Університету Брауна та Університету Вашингтона [374; 377; 369; 365; 

375]. Оксфордська цифрова бібліотека розробила проект Курзон, де доступні 

зображення політичних карикатур часів Французької революції і наполеонівських 

воєн. Добірка включає 1400 антинаполеонівських європейських гравюр періоду 

1793—1805 років. Цифрові зображення пов’язані з онлайн-каталогом та 

можливістю пошуку за назвою, темою і виконавцем [371]. Каталог складено на 

основі двотомного дослідження А. М. Бродлі «Наполеон в карикатурі 1795—

1821» [364].  

Ще на початку ХХ ст. Е. Фукс вперше поставив питання про необхідність 

спеціального вивчення «мови» карикатури [261]. Згодом всі дослідники, які 

вивчали сатиричну графіку, тою чи іншою мірою торкалися цього питання. Однак 

спеціальних робіт, присвячених цій темі, немає. Загальновизнано, що «по суті 

своїй карикатура — мистецтво символічне» [98]. За спостереженнями російського 

карикатуриста О. О. Радакова, «карикатура як почерк, за яким можна визначити 

характер художника. Якщо уважно переглянути історію карикатури, то помітно, 

що художники однієї нації, хоча і користуються кожен своєю власною 

улюбленою, одному йому притаманною манерою, але в загальному мають щось 

спільне в передачі натури» [126, с. 17-18]. 

Актуальними є дослідження, що стосуються формування національних 

орієнтацій і стереотипів: Мішель Джоуве «Формування образу Джона Буля в 
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англійській карикатурі XVIII ст.»; Майлз Тейлор, «Джон Буль та іконографія 

громадської думки Англії 1712-1929»; Рольф Райхардт «Образ Бастилії»;  Роберт 

Дарнтон та Даніель Рош «Революція в друці Франції 1775-1800» [294; 337; 326; 

243]. Т. Хюнт в своєму дослідженні «Ідентифікація Джона Буля: політична 

карикатура і національна ідентичність в кінці Георгіанської епохи Англії» (1714 

— 1830) простежує трансформацію образу «типового англійця» Джона Буля, який 

за час свого існування зазнав значних метаморфоз, що чимось може нагадати 

дарвінівське перетворення мавпи на людину. Справа в тому, що перші 

зображення Джона Буля були в основному анімалістичні: карикатуристи 

зображували Буля зазвичай у вигляді бика або бульдога. Тільки в 1784 році він 

набуває людських рис. Причому, перший гуманоїдний Джон Буль уособлював 

безпорадного представника безправних мас, що страждає від податків і утисків з 

боку уряду. На карикатурах він виглядав червонощоким англійським дурником, в 

драному одязі і благеньких чоботах. Під час воєн проти Франції він став 

перетворюватися на персонажа, який представляв інтереси і переваги середнього 

класу. Буль став національним символом лояльності до королівської сім’ї та уряду 

і протистояння французькій агресії [290, р. 28]. 

Вже на початку ХХІ ст. в рамках історико-мистецтвознавчого проекту 

«Росія очима Заходу» вчені із Санкт-Петербурга В. Успенський, А. Россомахін і 

Д. Хрустальов досліджують англійську сатиричну графіку межі XVIII — XIX ст. 

[133; 137; 132; 139; 134; 136; 163; 164; 165]. Автори опрацьовують гравюри з 

російською тематикою, досліджують творчість видатних карикатуристів, 

особливості їхнього художнього стилю. У своїх роботах петербурзькі автори 

приділяють чималу увагу формуванню національних стереотипів. Вчені 

звертають увагу на те, що при створенні карикатур, особливо 

зовнішньополітичного характеру, англійські карикатуристи доволі часто 

використовували анімалістичні символи-персоніфікації. Лев — символ Британії, 

що показує могутність королівської корони. Галльський півень — національний 

символ Франції, яку часто зображували у вигляді цього птаха, натякаючи на 

запал, що нібито є національною рисою французів. З XVIII ст. і до наших днів 
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головним символом Російської імперії залишається Російський ведмідь. 

Європейці звикли бачити в ньому одночасно силу і дикість. Химерний бестіарій 

представлено на гравюрах багатьох англійських карикатуристів.  

Корисними для даного дослідження виявилися роботи, що вивчають 

проблему діалогу і взаєморозуміння культур. Сприйняття одним одного 

представників різних країн, народів, культур відносяться до числа проблем, які 

викликають інтерес не тільки у фахівців-дослідників, а й широкої громадськості. 

Численні етнічні стереотипи і образи нерідко використовуються в наш час в 

політичних цілях: вони впроваджуються в свідомість «зверху» з метою 

маніпуляції громадською думкою, створення образу «союзника» або «ворога». Їх 

можна виявити, наприклад, в продукції масової культури, а також в рекламно-

інформаційних виданнях. Дослідження з проблем взаємодії культур говорять про 

те, що сприйняття «чужого» багато в чому залежить від національних міфів і 

стереотипів. А оскільки їх народження йде корінням у минуле, останнім часом все 

більше уваги вчені приділяють колишнім контактам різних націй з «іншими» 

культурами в надії дізнатися, як відбувалося формування кордону між двома 

світами — «свого» і «чужого». Джон Річард Мур на прикладі сатиричних 

відбитків георгіанської епохи розкриває ставлення англійців до «іншого» 

(французького). Автор аналізує загальні стереотипи для французів і англійців, 

зокрема, приділяє особливу увагу одній з найпопулярніших тем в англійській і 

французькій карикатурі — моді і їжі [312]. 

Беззаперечну цінність для досліджуваної теми мають роботи не тільки 

мистецтвознавців та істориків, а й філософів, соціальних психологів, 

культурологів і етнографів. Видано багато праць з проблем менталітету, 

властивостей національного характеру, моралі суспільства. Особливостям 

англійського національного характеру присвячені роботи Д. Воскобойникова, 

В. Овчинникова, В. Рижова [34; 117; 143]. Сучасний багатоликий образ Англії і 

англійців розглянула A. B. Павловська, а образ французів — Нік Япп і Мішель 

Сіретт [122; 202]. Існує ряд досліджень з проблеми взаємосприйняття різних 

народів і етносів. До найважливіших теоретичних питань, що стосуються проблем 
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етнічних уявлень, звертався соціолог І. С. Кон. Етнічні стереотипи, на його думку, 

втілюють властиві повсякденній свідомості уявлення про своє власне та інших 

народів, не просто підсумовуючи певні відомості, але і висловлюючи емоційне 

ставлення до об’єкта [80, с. 205]. Різні теоретичні аспекти сприйняття іншої нації 

також були розглянуті в роботах С. Арутюнян, Л.  Дробіжевої [15; 43]. Для 

розуміння формування міфологізованої свідомості важливі роботи Клода Леві-

Стросса і Мірча Еліаде, які, зокрема, показують, що якщо в спеціалізованих 

сферах свідомості переважає зазвичай раціоналістичний підхід, заснований на 

вивченні реального світу, то буденна свідомість створює свій світ, що 

розвивається за власними законами [95; 200]. Проблему взаємосприйняття 

англійців і французів досліджували С. Марандон, Дж. Лох, Е. Вебер [307; 305; 

345]. Одним з перших почав використовувати методи вивчення психології націй і 

народів для реконструкції образу Англії і англійців H. Єрофєєв [55]. Він розглядає 

основні принципи складання етнічних уявлень і їх важливість для подальшого 

сприйняття всього народу або окремих його представників. Автор дійшов 

висновку, що при створенні образу Англії, зокрема у росіян, проблеми 

російського суспільства виявлялися своєрідним лакмусовим папірцем, який 

фільтрував і визначав відбір фактів. При цьому, «дія цих фільтрів була двоякою: з 

одного боку, вони підвищували інтерес до Англії, а з іншого — ускладнювали 

правильне розуміння фактів» [55, с. 307] . Вченим було введено в науковий обіг 

поняття «дзеркала»: розгляд сприйняття іншої країни як відображення проблем 

своєї держави. 

Частина розглянутих джерел з питань історії та теорії європейського 

мистецтва, хоча й не стосується конкретно мистецтва карикатури, проте дає змогу 

скласти уявлення про характер, особливості, зовнішні і внутрішні чинники, що 

мали вплив на розвиток та формування характерних особливостей англійської та 

французької карикатури кінця XVIII — початку XIX ст.  
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1.2. Методи та джерела дослідження 

 

Комплексне дослідження англійської та французької карикатури в контексті 

образотворчого європейського мистецтва XVIII — XIX ст. вимагає особливого 

теоретико-методичного підходу й емпіричного аналізу. Європейську сатиричну 

графіку неможливо розглядати поза широким культурно-мистецьким контекстом, 

без урахування мистецтвознавчого, історичного, соціологічного, філологічного, 

етнопсихологічного аспектів. Раніше вважалося, що карикатури не відповідають 

«високому» естетичному канону, але нині заслуговують реабілітації як цінний 

матеріал для розуміння ідей, ціннісних устремлінь, творчих пріоритетів свого 

часу, і, що особливо важливо, розглядаються як повноправний твір мистецтва. 

Тому ми вважаємо, що сьогодні мистецтвознавцям, соціологам, політологам, 

філологам, історикам доцільно включати в поле дослідження досі невивчені твори 

сатиричної графіки з музейних фондів. 

Для вирішення задач, зумовлених метою та завданнями дослідження, 

застосовано загальнонаукові та спеціальні підходи і методи. Методологія наукової 

роботи ґрунтувалася на базових засадах дослідницької діяльності: історизмі та 

об’єктивності. В якості основного методологічного принципу обрано комбінацію 

мистецтвознавчих та історико-культурологічних методів, що дозволило розглядати 

англійську та французьку карикатуру кінця XVIII — початку XIX ст. як цілісне, 

багатоманітне художнє явище в процесі його еволюції, змін і перетворень у 

загальному русі європейського мистецтва означеного часу. 

В основу дослідження покладено традиційні методи вивчення мистецьких 

явищ, у яких історико-культурологічний метод поєднано з системним підходом і 

доповнено компаративною методикою. 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 аналізу. У 

ході атрибуції встановлено зв’язок сюжету карикатури з історичними подіями та 
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особами. 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.  

Ми вважаємо, що до карикатури, як і до будь-якого твору образотворчого 

мистецтва, можуть бути застосовані такі основні методи — іконографічний, 

художньо-стилістичний та іконологічний. Іконографічний метод, який, природно, 

вимагав компаративістського аналізу, надав можливість 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 

зумовило звернення до питань етнопсихології. Важливим було звернення до 

іконографії в поєднанні з різнобічним дослідженням соціальних і естетичних 

аспектів мистецтва. Це і є однією з умов правильного розуміння сатиричної 

графіки. Найважливішими аспектами художньо-стилістичного аналізу став: аналіз 

композиції, іконографії, колориту, пластичних якостей, індивідуальної манери, 

матеріалу, техніки, характеру окремих формальних елементів. В основі 

іконологічного методу лежить увага до контексту твору, його історично 

зумовленнго змісту.  

Слід відзначити, що для осягнення художнього образу в карикатурі 

необхідно не тільки використовувати іконографічний, формально-стилістичний та 

іконологічний методи, створивши з них синтез, але і бути знайомим зі світоглядом 

епохи й особистості, філософією, релігією, соціальною ситуацією — всім тим, що 

тепер називають «символами часу», бо у деяких карикатурних аркушах немовби 

синтезована ціла епоха. Тому у ході дослідження англійська та французька 

карикатура кінця XVIII — початку XIX ст. розглядалася як відкрита до зовнішніх 

факторів система, модифікації якої знаходились у прямих та опосередкованих 

зв’язках із культурним, історичним, суспільним, політичним контекстом. 

Застосування системно-структурного методу дозволило визначити шляхи 
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розвитку англійської та французької карикатури, встановити наявні взаємозв’язки 

та впливи. Культурно-контекстуальний метод дослідження використано задля 

розкриття місця, ролі, значення англійської і французької політичної карикатури 

означеного часу в європейській графіці в різні хронологічні періоди. З метою 

встановлення спільних і специфічних рис, відповідностей загальним тенденціям і 

відмінностей у розвитку англійської та французької політичної карикатури 

використовувався компаративістський метод. Для з’ясування формування 

етнічних стереотипів необхідно було звернутися до проблеми етноцентризму 

(схильності сприймати всі життєві явища з позиції «своєї» етнічної групи, яка 

вважається еталоном). Іноді, в силу недослідженості теми, довелося вдаватися і до 

суто описового викладу матеріалу. 

Крім конкретних методів для вирішення того чи іншого завдання, 

звертаємося до методологічних принципів, які застосовуються на теоретичному 

рівні. Системно-порівняльний та аналітичний методи були застосовані при 

дослідженні та обробці друкованих та електронних джерел, а також при 

обґрунтуванні теоретичних висновків. Для реконструкції ідеологічних, 

естетичних, світоглядних переконань англійських та французьких карикатуристів, 

для розкриття взаємозалежності їх творчої особистості та суспільства, дієвим 

виявився комплексний метод дослідження. Для виявлення характеру історико-

культурних європейських процесів кінця XVIII — початку XIX ст., що зумовили, 

зокрема, становлення англійської та французької школи карикатури та розвиток 

цього мистецтва, а також мали вплив на формування самобутніх рис у мистецтві 

відомих англійських та французьких майстрів, застосовано реконструктивно-

аналітичний, історико-фактологічний та синхроністичний методи. Використання 

порівняльного методу сприяло об’єктивному аналізу спільних та відмінних рис 

англійської та французької карикатури окресленого періоду, художньо-

стилістичних особливостей творчості окремих художників-карикатуристів. 

Проблемно-хронологічний метод було використано при викладі конкретного 

матеріалу в хронологічній послідовності. Метод періодизації застосовано для 

виокремлення ключових моментів розвитку мистецтва карикатури в Англії та 
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Франції наприкінці XVIII — початку XIX ст. Разом з методами теоретичного 

дослідження в ході роботи були залучені й практичні, зокрема фотофіксація та 

переклад підписів та написів на сатиричних аркушах з колекції ХХМ. Під час 

систематизації великої кількості ілюстративного матеріалу застосовано метод 

індукції. Для аналізу оригінальних карикатурних творів англійських та 

французьких митців використано мистецтвознавчі категорії, а також практичний 

досвід візуального, морфологічно-композиційного та комплексного аналізу. 

Отже, методологічна основа дисертації ґрунтується на системності підходів 

до вивчення предмету дослідження в контексті тих явищ і процесів, які мають 

найбільший вплив на його розвиток.  

Зауважимо, що джерельну базу дослідження формують сатиричні аркуші 

англійських і французьких карикатуристів кінця XVIII — початку XIX ст., які 

належать збірці Харківського художнього музею (основний фонд), оскільки 

вивчення онлайн-колекцій інших закордонних музеїв показало наявність 

здебільшого одних і тих самих творів, що обумовлено специфікою друкованої 

графіки, існуванням певної кількості ідентичних відбитків, розповсюджених у 

різних зібраннях. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Доведено, що дослідження англійської та французької карикатури у всій 

багатоманітності та особливостей відтворення її образів тісно переплітається з 

історією європейського образотворчого мистецтва, світовою історією, 

психологією націй. Про це свідчить широкий спектр розглянутих друкованих та 

електронних джерел з різних сфер: мистецтвознавства, історії, філософії, 

філології та психології. 

2. У ході аналізу та узагальнення різноманітних за змістом і часом появи 

друкованих та електронних видань автором виявлена відсутність комплексного 

мистецтвознавчого дослідження англійської та французької політичної 

карикатури кінця XVIII — початку XIX ст., об’єктивного наукового аналізу 



58 

мистецьких концепцій двох таких різних сатирично-графічних шкіл в 

українському і навіть в європейському мистецтвознавстві. Питання дослідження 

колекції англійської та французької карикатури з фондів Харківського 

художнього музею не порушувалося науковцями ні в минулому, ні на сучасному 

етапі. Водночас існує значна кількість видань, що містять великий фактологічний 

та теоретичний матеріал, дотичний до предмету дослідження. Розгляд і 

систематизація цих джерел дозволили виявити певні етапи наукового 

опрацювання англійської та французької карикатури означеного часу, періоди 

підвищення уваги науковців до цього своєрідного виду графічного мистецтва. 

Великий масив літератури, який має для нашого дослідження важливе 

методологічне, історіософське і теоретичне значення, — це роботи іноземних 

авторів. Вагому значущість для розкриття теми мала фахова література, в якій 

набули висвітлення загальні питання історії європейського мистецтва XVIII — 

XIX ст. З огляду на поставлені в роботі завдання важливими були 

мистецтвознавчі праці Б. Віппера, Е. Ґомбріха, В. Хофмана, Ф. Бенуа, В. Турчина, 

В. Раздольскої, Є. Лисенкова та ін. Серед найзмістовніших напрацювань з історії 

європейської карикатури, що вийшли друком наприкінці XIX — на початку 

ХХ ст., перш за все, слід назвати дослідження А. Александре, А. Філона, 

Е. Фукса, Ф. Клінгендера, Б. Лінча, Г. Пілтца, Г. Вейрата, Ф. Вендела, Т. Райта, 

А. Швирова, Е. Жема, Ю. Шамфлери, Л. Барідона. У своїх дослідженнях ці автори 

вивчають витоки та основні закономірності формування і розвитку європейської 

карикатури; досліджують соціально-економічні, політичні передумови 

виникнення та існування сатиричної графіки в різних європейських країнах; 

простежують історію мистецтва карикатури протягом багатьох століть. Оскільки 

лідером в царині карикатури традиційно вважалася Англія, дослідники приділяли 

вивченню сатиричних малюнків цієї країни набагато більше уваги, ніж 

французьким. Всі дослідники сходяться на думці, що кінець XVIII — початок 

XIX ст. є часом високого розквіту політичної сатири, особливо англійської. 

Найповнішим і точним за відомостями джерелом для дослідження англійської 
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карикатури є «Сatalogue of Political and Personal Satires Preserved in the Department 

of Prints and Drawings in the British Museum» під редакцією Мері Дороті Джордж. 

3. Кінець XVIII — початок XIX ст. — це період наполеонівських воєн, тому 

не дивно, що головним тематичним пріоритетом тогочасних англійських та 

французьких сатиричних гравюр був антинаполеонівський. Антинаполеонівській 

сатиричній гравюрі присвячено праці: Т. Клейтона, М.  Брайанта, А. Бродлі та ін. 

У час цифрових технологій важливими джерелами дослідження є онлайн-колекції 

світових музеїв. Багато 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. 

Питань взаємодії англійської та російської карикатури 1812—1814 рр. 

торкалися в своїх працях: Е. Фукс, Ф. Клінгендер, Г.Стернін, К. Кузьмінський. 

Е. Фукс вважає, що в Російській імперії політична карикатура розвитку взагалі не 

отримала. На думку К. Кузьмінського, російські майстри не були самостійними, а 

лишень зазнавали впливу західноєвропейських майстрів. 

Дослідженням віддзеркалення у художній мові англійської політичної 

карикатури рис стилю романтизму, що сформувався саме в епоху розквіту 

графічної сатири  на межі ХVІІІ — ХІХ століть, займалися К. Некрасова, 

Я. Хейвуд, В. Раздольська та ін. Більшість дослідників вважає, що саме у 

карикатурі тієї епохи найяскравіше втілився тісний зв’язок романтичного 

світогляду з реальним життям. 

4. Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. особливо актуальними стають 

питання щодо витоків формування національних орієнтацій та стереотипів, 

особливостей національного характеру. Автору стали у пригоді праці М. Джоуве, 

М. Тейлора, Т. Хюнт, Д. Фрея, Н. Певзнера, В. Шестакова, А. Россомахіна, 

В. Успенського, Д. Хрустальова.  

5. Огляд і аналіз інформаційних джерел допоміг з’ясувати, що об’єкт 

нашого дослідження згідно з метою та завданнями не був опрацьований 

належним чином. Визнаючи наукову цінність проаналізованих джерел, слід 
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зазначити, що в Україні європейська карикатура кінця XVIII — початку XIX ст. 

досі перебуває на периферії дослідницького інтересу. Тобто на сьогодні ще не 

визначені сповна 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. 

6. Окреслено джерельну базу дослідження, яку формують сатиричні аркуші 

англійських і французьких карикатуристів кінця XVIII — початку XIX ст. з 

фондів Харківського художнього музею. 

7. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму та 

системному підході. В якості основного методологічного принципу було обрано 

комплексний підхід, що включав комбінацію мистецтвознавчих і історико-

культурологічних методів. Головними є методи мистецтвознавчого образно-

стилістичного, порівняльно-типологічного й іконографічного аналізу.  

8. Аналіз літератури дав змогу встановити, що з другої  половини ХХ ст. 

творчість художників-карикатуристів почала серйозно розглядатися 

мистецтвознавцями та істориками. Відтоді карикатура більше не вважається 

випадковою ілюстрацією для вивчення британського та французького суспільства 

і політики. Сатирична графіка визнана оригінальним твором мистецтва і цінним 

історичним джерелом, що заслуговує на увагу. Істориками підкреслюється висока 

пропагандистська роль карикатури у громаді. Творці подекуди дуже складних і 

заплутаних образів нині вважаються серйозними художниками і вагомість їхнього 

мистецтва визнана в світі. 
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РОЗДІЛ 2 

 КАРИКАТУРА ЯК ХУДОЖНЕ ЯВИЩЕ 

 

2.1. Політична карикатура: визначення, історія розвитку, технологія 

виготовлення та функції у суспільстві 

  

Графіка вважається наймасовішим видом образотворчого мистецтва. 

Художник-графік передає свої думки й почуття за допомогою крапок, ліній, 

штрихів і плям. «Для своєрідності тематичної структури графіки характерна 

карикатура» [32, с. 59]. Головна її особливість — цілеспрямованість на широку 

аудиторію. Саме це визначило риси зображальної мови карикатури: лаконічність, 

доступність та гостроту. Простота художньої мови, зв’язок з текстом, 

актуальність і багатотиражність творів визначили такі властивості сатиричної 

графіки, як оперативність і стрімкий відгук на поточні події. Не випадково саме 

карикатура вважається образотворчим репортажем часу і висувається на перший 

план серед візуальних мистецтв в особливо гострі моменти політичних чи 

соціальних катаклізмів. Використовуючи найбільш багатотиражні техніки графіки 

— офорт і літографію, володіючи своєрідною специфікою, карикатура формувала 

свої художньо-стилістичні риси в образотворчому мистецтві. 

Формально родоначальником сучасної карикатури вважається італієць 

Аннібалле Карраччі (1560—1609). Саме він наприкінці XVI ст. ввів в обіг термін 

«карикатура» і сприяв перетворенню карикатури на самостійний напрям 

мистецтва. На думку Карраччі, карикатура — «досконала антитеза красі». 

Поняття «карикатура» походить від італійського слова «caricare», що означає 

«навантажувати, перебільшувати, посилювати, згущувати». Слов’янські мови 

запозичили це слово з французької, саме переклад цього слова повністю 

відображає його суть [54, с. 130]. Під карикатурою розуміється «спосіб художньої 

типізації, використання засобів шаржу і гротеску для критично цілеспрямованого, 

тенденційного перебільшення і підкреслення негативних сторін життєвих явищ 

або осіб; сатиричне або гумористичне зображення, що дає критичну оцінку будь-
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яким певним суспільно-політичним і побутовим явищам або конкретним особам і 

подіям» [124, с. 189]. У широкому значенні карикатурою називають всяке 

підкреслено перебільшене, спотворене зображення людини, речі або події. В 

одній з найстаріших праць з історії карикатури знаходимо наступне її визначення: 

«карикатурою можна назвати всіляке зображення, в якому порушена природна 

гармонія і рівновага, а замість цього особливо сильно висунута одна з частин на 

шкоду всьому іншому» [192, с. 4]. 

 «Зробити когось об’єктом глузування означає змусити його на мить вмерти» 

— так влучно визначив дію карикатури французький мистецтвознавець Лоранс 

Ван Іперсель. Він же, у статті «Карикатура та історик», визначає карикатуру як 

дзеркало епохи [376]. На його думку, завдання карикатури — малюнка, іноді 

виконаного кількома штрихами, — викликати емоційну реакцію адресата шляхом 

порушення всіх канонів. Квінтесенція карикатури полягає в протистоянні тому, 

що має бути, тому, що є в дійсності, і вона по своїй суті глибоко повчальна. 

Карикатура, за словами Ван Іперселя, «формує громадську думку і спрощує 

явища дійсності до такої міри, що вони стають практично абсурдними, і, таким 

чином,  створює сучасні міфи через перевищення існуючих стереотипів» [376]. 

Інший французький мистецтвознавець Лоран Баридон в книзі «Мистецтво та 

історія карикатури» характеризує карикатуру як «шарж на людину, заснований на 

перебільшенні, та таким, що глузує над її особливостями і фізичними вадами, а 

також пристрастями та звичками» [215, р. 8]. Однак, слід підкреслити, що 

неприпустимо плутати карикатуру з шаржем. Термін «шарж» запозичено з 

французької, від слова «charger», що також перекладається як «перебільшення». 

Тобто, це гумористичний малюнок, в якому художник навмисне підкреслює 

характерні риси людини (тварини/предмета). Шаржист малює так, щоб 

підсумкове зображення викликало у людини радість і посмішку, але ніяк не 

образу або злість. В той же час головною метою карикатури є їдке висміювання 

того чи іншого соціального, суспільно-політичного, побутового явища, реальної 

особи або характерних типів людей. В свою чергу шарж відрізняється від коміксу. 

Комікс — це ціла серія комічних зображень, пов’язаних єдиним сюжетом. «Не 
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сумувати повинна карикатура, а активно знущатися», — підкреслює Б. Р. Віппер 

[32, с. 60]. Це ж наголошує і Б. Є. Єфімов: «важко собі уявити сатиричний твір, 

який ні з ким не воює, ні на кого не нападає, ні проти кого не направлений» [56, с. 

5—6]. 

Слід зауважити, що в англомовній практиці для позначення того, що ми 

розуміємо під карикатурою, частіше використовується слово «cartoon», одне зі 

значень якого: сміховинно спрощене зображення, сатиричне представлення. У 

другій половині ХІХ ст. карикатури припиняють видавати у вигляді окремих 

аркушів, що до цього часу були додатками до друкованих видань, тепер вони 

стають частиною газетної або журнальної статті. У ХІХ ст. Джон Дойл (1797—

1868), працюючи у британському щотижневому журналі гумору та сатири 

«Панч», відкрив більш м’яку форму сатири. І до карикатур стали застосовувати 

термін «cartoon», що до 1840-х років  позначав малюнок, орнамент для нанесення 

на гобелени або ескіз для мозаїчного панно. Термін «cartoon» отримав ще одне 

нове значення. В енциклопедії «Britannica» воно кваліфіковано як «вид 

образотворчої пародії, де за допомогою шаржу, аналогії і комічного зіставлення 

(часто підкресленого підписаним діалогом або коментарем) загострюється 

громадський погляд на актуальну подію, громадські звичаї, політичні або 

соціальні тенденції» [362]. Як підкреслює Уінслоу Еймс, автор енциклопедичної 

статті, такий вид графічного зображення може носити як гумористичний 

характер, так і бути сатирично нещадним. Крім того, на відміну від 

карикатурного/шаржового зображення людини (caricature), адресованому тим, хто 

знайомий із зображеною персоною і може подумки погодитися з художником, що 

виділив характерні риси, сатирична карикатура (cartoon) будується на серйозному 

знайомстві з предметом зображення. «До того ж, вона стисло і влучно висловлює 

думку редакції, служить поточним коментарем громадських змін і часто 

спрямована на придушення соціальної інерції» [362]. Таким чином, в англійській 

мові «caricature» має більш обмежене  значення, близьке до поняття «шарж», в 

той час як слово «cartoon» вбирає в себе все різноманіття форм цього сатиричного 

мистецтва. 
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Своїм корінням карикатура сягає глибокої давнини. Ще в V ст. до н.е. в 

Стародавній Греції існувало беотійське мистецтво, яке пародіювало, 

перетворювало на карикатуру високу олімпійську міфологію з її богами і героями. 

В результаті, класичне афінське мистецтво перетворювалося в беотійському 

лаковому живописі на карикатуру, величні, героїчні міфи ставали побутовими та 

прозаїчними сценками. Геракл, наприклад, опинявся зовсім не героєм, а боягузом, 

який злякався зустрічі з жахливою Гідрою. Та й могутній Зевс виглядав в 

беотійському живописі досить примітивно [196, c. 8]. Вважається, що хоча 

антична карикатура зародилася ще в Стародавній Греції, розквіту вона досягла на 

Апеннінському півострові — звичаї, що панували серед вищих верств Римської 

імперії, давали багате підґрунтя для паростків фантазії насмішників. Хоча, якщо 

брати до уваги думку Б. Р. Віппера, усе це ще важко назвати карикатурою: «в 

чистому вигляді вона (карикатура) з’являється пізно, власне, тільки в другій 

половині XVIII століття. Багато що з того, що зазвичай називається карикатурою, 

— єгипетські і індійські зображення богів з головами тварин, комічні малюнки на 

грецьких вазах, химери готичних соборів — насправді належить до галузі 

ідолатрії, гротеску, містичної алегорії, пародії і т. ін., тому що в них відсутні 

тенденції висміювання, немає відхилення від норми і реальності, художнє 

зображення не націлене проти певної особистості. У кращому разі можна 

говорити про пролог карикатури в її доісторичному періоді» [32, с. 61]. 

В епоху Відродження карикатурі віддали належне багато відомих митців. 

Навіть Леонардо да Вінчі, Ганс Гольбейн і Альбрехт Дюрер. Саме Леонардо да 

Вінчі, який створив ідеальні образи людської краси, став засновником жанру, в 

основі якого — гротеск, перебільшене зображення рис людини. Виникнення 

західної карикатури пов’язують саме з ім’ям Леонардо да Вінчі і його пошуками 

«ідеальної спотвореної форми» (тобто гротеску) для кращого розуміння «ідеалу 

краси». Як відомо, Леонардо да Вінчі створив серію гротескних голів з 

карикатурно спотвореними рисами обличчя, як свідоцтво того, що природа 

створює не тільки красу, а й каліцтва. Англійський історик мистецтва Ернст 

Ґомбріх, який присвятив спеціальну статтю гротескним головам Леонардо, 
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висловлює думку, що ці твори демонструють нові можливості ренесансного 

художника універсального зображення світу: свідчать про свободу уяви, здатність 

писати не тільки прекрасне, але й потворне [272, р. 58]. А Віппер Б. Р. стверджує: 

«Навіть малюнки Леонардо да Вінчі з деформованими головами не можуть бути 

цілком названі карикатурами, хоча в них і використовується типове знаряддя 

карикатури — одностороннє підкреслення і перебільшення. Але їх мета — не 

стільки висміювання дивацтв і каліцтв, скільки вивчення натури, студіювання 

структури голови, розкриття таємниць міміки і фізіогноміки» [32, с. 61]. 

Принципи зображення форми, встановлені да Вінчі, з часом лягли в основу жанру 

портрета, що викликало невдоволення інших художників, чиї карикатури були не 

просто легкою сатирою, а «чимось прямо протилежним мистецтву» (counter-art). 

В середні віки карикатури, незважаючи на свою популярність у колекціонерів, 

здебільшого залишалися в майстернях художників і не демонструвалися  публіці.  

Виникнувши в Італії, карикатура поступово стала популярною і в 

Німеччині. Вона відображала важливі події в житті суспільства, представляла ці 

події в комічній формі, що робило їх більш доступними і легкими для сприйняття. 

Водночас метою карикатури був вплив на світогляд адресата. Вона широко 

використовувалася як засіб візуальної пропаганди протестантами-реформаторами 

(рух Мартіна Лютера в Німеччині). Поширення ілюстрованих памфлетів стало 

досить ефективною стратегією залучення прихильників, і інтерес до карикатури 

побільшав. З одного боку, поширення карикатури сприяло розвитку ремесел 

(наприклад, різьблення по дереву, гравюри), що приваблювало середній клас, а з 

іншого — карикатура була зрозуміла широким народним масам, які відрізнялися 

високим рівнем неписьменності, але могли підтримати рух протестантів. З 

початком Реформації сатиричні малюнки вперше перетворилися на 

пропагандистський інструмент і засіб боротьби з політичними опонентами, а Папа 

Римський стає частим героєм протестантських карикатур. Карикатури цього 

періоду за технікою виконання були схожі на лубок, але на відміну від нього 

носили політичний характер. Чи не останню роль в карикатурі відіграє текст, що 

розкриває і підсилює зміст зображення, закладений автором. Обмеження, які 
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накладала цензура щодо соціальної сатири, що висміювала вади політичного 

устрою і суспільного життя, примушували карикатуристів створювати твори в 

формі побутової карикатури, наділяючи їх текстом з прихованим значенням. 

У Франції кардинал Рішельє жорстоко карав за поширення карикатур, але 

його послідовник кардинал Мазаріні ставився до цього переважно  стримано, що 

сприяло поширенню карикатур. Розквіт політичної карикатури у Франції 

пов’язують з революційним періодом в її історії (1789 рік), безліч листівок з 

карикатурами передавалося з рук в руки. Більша частина з них була анонімною і 

відрізнялася жорстким сатиричним характером, а ось техніка виконання залишала 

бажати кращого. 

Процвітаючим центром політичної карикатури в кінці XVII ст. була 

Голландія. Важливий крок у розвитку карикатури зробив іспанський художник і 

гравер Франсіско де Гойя (1746-1828). Викривальна сила його творчості 

знаходить втілення в знаменитій графічній серії «Капрічос» (1798). У формах 

трагічного гротеску він виступає проти світу зла і мракобісся, фанатизму і 

невігластва мас, моральних вад суспільства. У багатошарову струну «Капрічос» 

вплетені відзвуки політичної карикатури Французької революції, народного 

іспанського лубка, демонологія середньовіччя і сатиричні традиції іспанської 

літератури «золотого століття». 

«Тільки у XVIII столітті засоби та цілі карикатури мовби зливаються разом. 

... Цікаво звернути увагу на послідовну індивідуалізацію карикатури. У Брейгеля 

— безособові, колективні вади. У циклах Хогарта — доля одного і того ж, хоча й 

анонімного, але індивідуального героя. Однак, у Хогарта деформація і 

перебільшення стосуються не стільки особистостей, героїв подій, скільки тих 

ситуацій, в які вони потрапили. При цьому жало карикатури не пов’язане з 

графічними засобами художника. Таким чином, можна стверджувати, що 

карикатура починається з сюжету і значно пізніше переходить на експресію і 

стилістичні засоби» [32, с. 61-62]. 

Вже на початку XVIII ст. карикатура отримала помітний розвиток в Англії, 

де вона вважалася італійським винаходом. Цікаве визначення наводилося в газеті 
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«Спектейтор» в 1712 році, де говорилося про «бурлескні картини, які італійці 

називають карикатурами; в них мистецтво полягає в тому, щоб зберегти в 

спотворених пропорціях і перебільшених рисах деяку схожість із зображеною 

людиною, але таким чином, що найпривабливіша краса перетворюється на 

жахливу потворність» [45, с. 4]. На той час в Англії вже були добре відомі 

гротескні голови Леонардо да Вінчі і у 1745 році їх гравіював художник з Богемії 

Вацлав Холлар. Колекція Холлара потрапила до лондонського продавця гравюр 

Пітера Стента і потім неодноразово видавалася у XVIII ст. Очевидно, вельми 

популярне видання 1745 року Джорджа Вертью було відомо Уільяму Хогарту, 

який в серії «Характери та карикатури» створює подібні гротескні голови. У 1762 

році в Англії вийшла перша книга-збірник карикатур за авторством Мері Дарлі «A 

Book of Caricaturas» — навчальний посібник, в якому вона, як приклад для 

вивчення і копіювання, наводить гротескні голови Леонардо з видання Холлара, 

карикатури Джорджа Тауншенда, а також свої власні. До речі, Тауншенд 

підписував свої карикатури псевдонімом «Леонардо да Вінчі». Маркіз Тауншенд 

не мав професійної художньої освіти, але саме він виявив, що карикатура може 

бути знаряддям політики. 

Засновником європейської карикатури вважається У. Хогарт (1697-1764) з 

повчальними сатиричними циклами з життя англійського суспільства. Серед його 

головних послідовників зазвичай називають Дж. Гілрея, Т. Роуландсона та 

Дж. Крукшенка, які створили свої типи карикатур, перетворивши жанрові сценки 

на особливий тип театрального дійства, що викривав потворні сторони тодішньої 

дійсності. Джеймс Гілрей був прекрасним художником-реалістом. 

Використовуючи техніку Брейгеля, форми і моральні установки Хогарта, він 

виявляв жвавий інтерес до політики. За часів Роуландсона і Гілрея Англія 

вважалася «Будинком Карикатури («Home of Caricature»). Таким чином, у 

середині XVIII ст. виникла національна школа англійської карикатури, що 

бурхливо розквітла наприкінці XVIII — початку ХІХ ст. та викликала значне 

зацікавлення в інших європейських країнах, особливо у Франції та Німеччині. 
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З кінця XVIII ст. політична карикатура стає явищем масовим. Однією з 

головних причин широкого поширення сатиричної графіки стали зміни в техніці 

друку. Технічні удосконалення мали істотний вплив, бо дозволили прискорити 

виробництво, зробивши його значно дешевшим, а також поєднувати малюнок і 

текст в процесі друку. Поширена до початку XIX ст. гравюра на міді (офорт) була 

дуже дорогою. Виготовлення її вимагало значного часу, бо зображення 

наносилося тонкою сталевою голкою на металеву поверхню, покриту 

кислототривким лаком, і потім в декілька прийомів протруювалося кислотою. 

При цьому, відбитки робилися зі спеціальної пластини на окремих аркушах, тому 

офорти використовувалися тільки як додаток до журналів, що виходили 

обмеженим тиражем. Винахід літографії наприкінці XVIII ст. значно здешевив 

виробництво та тиражування гравюри. Зображення друкується зі спеціального 

каменю, на якому художник малював особливим олівцем, не вдаючись до 

травлення. Уже в 1820-ті роки більшість карикатур виконувалося за такою 

технологією. Не випадково журнал «La Caricatur» заснував у Франції літограф 

Ш. Філіппон. У кожному номері журналу він розміщав дві-три літографії. 

Вважається, що за своєю тематикою карикатури бувають: політичними, 

побутовими та соціальними. Однак, не всі дослідники погоджуються з цією 

тезою. На думку відомого художника-карикатуриста Б. Єфімова, будь яка 

карикатура є політичною і може бути розділена тільки на дві категорії за 

призначенням: для внутрішнього вживання і міжнародного [56]. Його точку зору 

підтримують сучасні дослідники А. Голіков та І. Рибаченок, вважаючи, що 

розподіл карикатури на побутову і політичну необґрунтований, оскільки твори 

сатиричної графіки, присвячені внутрішній політиці, є карикатурою політичною 

[39; 142]. 

Як і будь-яке складне явище, політична карикатура має низку функцій та 

притаманних їй ознак. Політична карикатура виконує сатиричну, соціальну, 

креативну, емотивну функції і функцію культурної пам’яті. 

Основною функцією політичної карикатури вважається сатирична, яка 

полягає в здатності створювати сатиричний ефект за допомогою розвінчання, 
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викриття і висміювання значущих для представників певної культури суспільно-

політичних явищ. Сатиричний ефект карикатури, зокрема, залежить від успішного 

комбінування вербальних і паралінгвальних засобів. 

Соціальна функція політичних карикатур покликана формувати і 

регулювати суспільно-політичну свідомість. Різновидом соціальної функції є 

маніпулятивна функція, за допомогою якої можливо створити в свідомості 

суспільства той чи інший образ політика, сформувати певне ставлення до окремих 

політичних подій. 

Креативна функція політичної карикатури полягає в тому, що вона слугує 

не лише передавачем конкретного повідомлення, але й генератором свіжих ідей. 

Новітні ідеї, почерпнуті з політичної карикатури, приміром, можуть знайти своє 

вираження в сучасних карикатурах або творах художників академічного 

напрямку. 

Політична карикатура також виконує емотивну функцію. Емоційність є 

невід’ємною характеристикою людської поведінки. Емоційність як факт психіки 

знаходить своє вираження в емотивності. У більшості карикатур текст може 

виконувати функцію корекції та уточнення емотивної домінанти, представленої 

графікою. Такий текст визначається у лінгвістиці як креолізований. 

Як і будь-якому іншому твору мистецтва, політичній карикатурі властива 

функція культурної пам’яті. Вона полягає в сумі контекстів, які певним чином 

інкорпоровані в зображенні і тексті, завдяки чому даний твір набуває 

осмисленості. Карикатура, як історичне джерело, є цінним хранителем 

ментального шару історичної повсякденності, завдяки її здатності 

запам’ятовувати почуття і думки людей, що жили в минулому. 

Карикатура — соціально значуще та корисне мистецтво зображувати різні, 

не завжди очевидні «простим оком» викривлення в поважному обличчі сучасних 

героїв або кандидатів у герої. ... Викривлення ці «неозброєне» око ледве уловлює, 

бо, як відомо, внутрішнє неподобство досить часто і дуже майстерно 

прикривається зовнішньою благопристойністю. Гостре і влучне око 

карикатуриста відмінно вміє розкривати ці протиріччя внутрішнього і 
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зовнішнього [355]. Завдяки цьому карикатури протягом багатьох століть 

змушують сміятися над тим, що часом носить драматичний і навіть трагічний 

характер.  

 

 2.2. Особливості формування художнього образу в карикатурі 

 

 Художній образ є основою мистецтва, тому говорити про особливості 

карикатури — означає говорити про особливості художнього образу в цьому 

різновиді графічного мистецтва. Кожна епоха і кожна людина бачить в образі, 

створеному художником-карикатуристом, щось своє. Процес сприйняття твору 

стає процесом співтворчості. Для більш повного розуміння роботи художників, їх 

задумів і винайденої ними концентрованої ідеї, що часто буває закладена лише в 

самих глибинах художнього образу, необхідне знання того, як народжуються 

твори, як формується той самий художній образ у карикатурі. Художній образ — 

це складний сплав професійної майстерності та творчого натхнення, фантазії 

майстра, його думок і почуттів. Важливо розуміти, що винайти сатиричний сюжет 

і втілити його на папері не менш складно, ніж створити масштабне живописне 

полотно або скульптурний портрет. Вважається, що необхідно знайти точні 

способи графічного вираження для створення художнього образу, щоб в процесі 

роботи над карикатурою не втратити самої ідеї.  

 Художня мова впливає на сприйняття глядача, визначає і перший емоційний 

відгомін, і глибокий зміст твору. Пластична взаємодія плями і лінії є важливою 

особливістю стилістики в карикатурі. Карикатурний образ створюється засобами, 

універсальними для графічного мистецтва, такими, як перспектива, пропорції, 

світлотінь, колір, штрихування і т. ін. Перспектива при створенні художньої форми 

того чи іншого рішення в карикатурі застосовується умовно без суворої побудови, 

прийнятої в академічному малюнку. За її допомогою карикатурист не тільки 

організовує простір для сюжетної дії, але і розставляє акценти, фокусуючи увагу 

глядача. Застосування перспективи може бути фрагментарним або відсутнім 

зовсім. Все вирішує авторський задум. Пропорції в карикатурі, як правило, 
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спотворюються, і вони не є засобом гармонізації художньої форми, а, навпаки, 

прийомом підсилення контрастів. Контраст тут застосовується не тільки як 

особливість художнього образу, але і як засіб демонстрації комічного ефекту. Так, 

перебільшена або зменшена постать персонажа, що контрастує з розмірами 

деталей оточення, є не тільки художнім ефектом, але і акцентом для сприйняття 

комічного ефекту на основі художньої гіперболи (перебільшення) або літоти 

(применшення). Частим випадком при  створенні карикатурного образу є прийом 

деформації пропорцій. Світлотіньове моделювання малюнка в карикатурі також 

залежить від задуму автора. В карикатурі більшого поширення набули лінеарно-

контурні або лінеарно-силуетні рішення. Колір використовується для створення 

певного емоційного фону. 

 Чому ж карикатурні образи краще за все втілюються саме графічними 

засобами? Б. Р. Віппер у своєму дослідженні «Введення в історичне вивчення 

мистецтва» визначає три основних художніх прийому карикатури: 

 1. Однобічне перебільшення або підкреслення (неодмінно в бік каліцтва, 

неподобства, і обов’язково з насмішкою); 

 2. Відхилення від норми, порушення природності, однак за умови 

збереження подібності; 

 3. Карикатура, навіть якщо вона не зображує людину, повинна мати якусь 

спорідненість, схожість з нею (наприклад, у Брейгеля є карикатури будівель, 

дерев, але всі вони мають певний зв’язок з з людським організмом— руки, ноги, 

обличчя  тощо [32, с. 59—60]. 

 Дійсно, в якості основного художнього прийому карикатуристи найчастіше 

використовують перебільшення і загострення характерних рис фігури, обличчя, 

костюма, манери поведінки зображеного, а також вдаються до несподіваних, 

незвичних зіставлень і уподібнень. Тому карикатура — це поле для творчої 

фантазії художника. «У ній самим зухвалим чином поєднується непоєднуване: 

реальне переплітається з фантастичним, живі істоти перетворюються в механізми; 

люди — в звірів, а звірі — в географічні поняття, неживі предмети набувають 

людської подоби і мови. Вимоги анатомії, фізики, оптики і перспективи 
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замінюються фантазією художника, простір, час і послідовність подій цілком 

надані на розсуд карикатуриста» [56, c. 26]. 

 Комізм, сміх є домінантою карикатури. Комічне має різні відтінки: гумор, 

іронію, сарказм. Вони реалізуються як характеристики сприйняття: образу 

окремого героя, моделі взаємодії героїв або сюжету в цілому. Віппер Б. Р., 

говорячи про завдання карикатури, в якості найважливішої функції виділяє 

сатиричну: 

 1. Залишати комічне враження, висміюючи і засуджуючи недоліки. Звернемо 

увагу, що дослідник виключає поняття так званої «позитивної карикатури», 

оскільки основа комізму в карикатурі — негативна оцінка: «Карикатура завжди 

виникає з незадоволеності, завжди містить в собі критику» [32, с. 60]. 

 2. Мати спрямованість проти особистості, факту або конкретного явища. 

 3. «Бути актуальною, за щось боротися, проти чогось протестувати» [32, 

с. 60]. Отже, карикатурист, засуджуючи і висміюючи окремі явища або дії 

конкретних персон, одночасно бореться за певний ідеал, який він прагне донести 

до глядача. 

 Карикатура базується на взаємодії іконічного (зображального) і вербального 

(словесного) компонентів, а значить є креолізованим текстом, або текстом 

змішаного типу. Вона відноситься до текстів з повною креолізацією, де «між 

вербальним і іконічним компонентами встановлюються сінсемантичні відносини: 

вербальний текст повністю залежить від зображального ряду, і саме зображення 

виступає в якості облігаторного (обов’язкового) елемента тексту» [24, с. 127]. 

Однак, графічне зображення проявляє і автономність, в тому сенсі, що художник 

відтворює в ньому свій погляд на об’єкт зображення. Порівнюючи карикатуру з 

плакатом, іншим видом креолізованого тексту, Є. О. Артемова  зазначає, що, на 

відміну від плаката, карикатура не має на меті заклик до дії, а спрямована на 

«посилення або ослаблення вже наявних політичних поглядів індивіда» [14, с. 56]. 

 Художній образ в карикатурі має свої особливості, які залежать від сюжету, 

технічних і художніх засобів виразності. Кожен компонент карикатури може бути 

знаком інших образів і елементом в асоціативному ланцюжку, який задає глядачеві 
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автор карикатури. Зміст художнього образу розкриває динамічний творчий процес 

— діалог глядача і автора в ході сприйняття карикатури. Специфіку художнього 

образу в карикатурі утворюють особливості  художньої форми  в поєднанні з 

сатиричним ефектом, у фокусі якого завжди виявляються різного роду 

суперечності. Художній образ в карикатурі — це своєрідний калейдоскоп, 

елементами якого є візуальні образи, фрагменти вербальної комунікації, 

запозичені художником-карикатуристом з навколишнього соціо-культурного 

середовища, скомбіновані в композиційне ціле як результат втілення певного 

художнього задуму.  

 Європейська карикатура кінця XVIII — початку XIX ст. — це справжній 

історичний «клондайк». Найважливішим завданням є розгадати історичний 

контекст кожної гравюри. Практично усі англійські гравюри датовані. У 1735 році 

був прийнятий «Акт Хогарта» і видавці були зобов’язані вказувати дату випуску, з 

якої починався відлік авторських прав. Датування сприяє розумінню карикатури: 

навіть якщо зображення недохідливе, то наклавши дату на подієвий ряд, можна 

з’ясувати історичний привід для конкретної сатири. Найважче розгадати 

літературний контекст — нерідко це неочевидні каламбури і алюзії; крім того, 

окремого дешифрування вимагає сленг. Але найскладніше — розгадати третій 

інформаційний рівень — візуальний контекст. Тільки тримаючи в голові весь 

масив інформації, можна зрозуміти, що аркуш може відсилати до іншої 

карикатури, що не має відношення до поточної злоби дня. Дешифрування цих 

смислових шарів — від елементарного гумору до літературно-філософських 

ремінісценцій і іконографічної гри — це і є завданням розуміння карикатури. Як 

приклад, наведемо відому карикатуру Джеймса Гілрея «Долина смертної тіні» (24 

вересня 1808 р.): сюжет карикатури сходить до релігійної алегорії Джона Беньяна 

«Шлях паломника» (1678), в якій описуються мандри Християнина, що долає 

багато спокус на шляху з земного світу в Рай. Десята глава так і називається 

«Долина смертної тіні». 

 Кожна карикатура несе в собі різну ступінь інформаційної насиченості. 

Секрет яскравості вражень від сприйняття художнього образу в тому, що 
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зображені в карикатурі персонажі стають носіями та символами негативного. При 

цьому, карикатура виконується так, що глядач відразу впізнає «героя» за 

подібністю й за тією рисою, що назавжди злилася з конкретним персонажем. 

Структура образу героя в карикатурі може бути ускладнена за допомогою 

використання прийому стилізації. Можна виділити метафоричну і метонімічну 

модель стилізації. Коли персонажі в складі стилізованого художнього образу героя 

карикатури сприймаються глядачем як рівнозначні за силою емоційного впливу і 

не втрачають свого початкового значення повністю, то має місце стилізація за 

метафоричною моделлю. Наприклад, в англійській карикатурі — образ Наполеона 

у вигляді «Малюка Боні». У тому випадку, коли при сприйнятті героя карикатури 

виділяється образ, що пригнічує або нівелює значення інших складових, має місце 

метонімічна модель стилізації. При цьому нерідко відбувається якісна заміна 

значення стилізованого образу героя карикатури — зміна контексту. Дана модель 

стилізації використовується художниками для створення типажів, схожих на 

персонажів фільмів-жахів. Наприклад, в англійській карикатурі — Генерал Мороз 

(Русский мороз) у вигляді страшної монстрообразної істоти, яка перемагає 

Наполеона. 

 Художні образи в карикатурі мають різний ступінь специфічної умовності. В 

одних випадках вони тяжіють до оповідного опису, в інших — до метафоричної 

асоціативності і символіки. Для сюжетної карикатури кінця XVIII — початку 

XIX ст. особливо значущою є символіка образу, значення якої визначається 

поняттями: символ, знак, атрибут тощо. Дані поняття діалектично взаємопов’язані 

між собою і можуть бути застосовані як до характеристики окремих образів 

героїв, так і до сюжету карикатури в цілому. Для кращого розуміння сенсу образу 

необхідно розуміти специфічні прийоми, що використовували художники. Так, в 

європейській карикатурі кінця XVIII — початку XIX ст. для зображення тієї чи 

іншої держави художники найчастіше використоаують символи-персоніфікації у 

вигляді тварини (звіра, птиці або риби). Так, Францію уособлював півень, 

Російську імперію — ведмідь, Англію — лев. За справедливим твердженням А. В. 

Швирова, «політична карикатура харчується головним чином особами» [192, с. 
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210]. Монархи, державні і політичні діячі постають в карикатурі у специфічному 

вигляді. Часто вже деталі малюнка дозволяли глядачеві розшифрувати задум 

художника, наприклад, корона і горностаєва мантія — атрибути влади монарха; 

пальмова гілка — знак мирних намірів; клітка — символ неволі; гільйотина — 

знаряддя страти. Комічний ефект, закладений в художньому образі карикатури, 

реалізується, в тому числі, новим тлумаченням значення символіки, атрибутів 

відомих сюжетів і популярних персонажів. В якості особливо значущих деталей 

образу героя в карикатурі можуть бути не тільки предмети, а й характерні для 

нього пози, жести. Наприклад, популярним  іконографічним образом Катерини ІІ є 

Жінка-гігантський крок. В даному випадку певна поза відривається від свого носія 

і стає символом, зображення якого має на увазі і першообраз. Так, починаючи з 

Катерини ІІ, зображення завойовника, який широко крокує до своєї заповітної 

мети, неодноразово використовувалося карикатуристами і з часом стало одним з 

поширених кліше. 

 В ситуації, коли карикатурист не хотів або не мав можливості розкрити свій 

задум художніми засобами, на допомогу приходила вербальна складова твору. До 

малюнка додавали підпис, у вигляді монологу або діалогу дійових осіб, що містив 

в собі слова, які мали декілька значень. Виявити і вірно розшифрувати прихований 

зміст тексту сучасникам допомагав їх власний життєвий досвід. Комічний ефект в 

сюжетній карикатурі, заснованій на розмовній сцені, що включає обов’язковий 

елемент форми — текстову частину, може бути заданий як логічна невідповідність 

смислів графічної і текстової частин: текстова частина задає хід асоціаціям 

глядача з приводу розвитку сюжету, а зображення ілюструє і доводить до 

логічного завершення або розвиває власну лінію. Яскравим прикладом подібних 

творів можуть служити «розмовні» карикатури Ісаака Крукшенка. 

 Виявлено закономірність, що політична карикатура досягає розквіту в 

періоди воєн і революцій. Розглядаючи англійські та французькі політичні 

карикатури кінця XVIII — початку XIX ст., можна досить впевнено сказати, до 

яких подій вони приурочені і кого зображують. У цьому перевага політичної 

карикатури як документального свідчення часу і суспільства, але ж це обумовлює 
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втрачання інтересу до неї через певний проміжок часу. Політична карикатура 

«смішна» тільки до тих пір, доки актуальна. Карикатурист за допомогою графічної 

мови здатен «розповісти» нам безумовно важливі речі для певного періоду часу. 

Тобто специфічною рисою політичної карикатури є її соціальна загостреність і 

обмежена часом актуальність. 

 Головна роль в процесі творчості належить задуму художника-

карикатуриста. Його завдання показати нам нас самих і навколишній світ з 

несподіваної точки зору. При цьому, ступінь дотепності залежить від духовної 

культури будь-якого народу, суспільства та епохи. «Карикатура — це спосіб 

мислення, це малюнок часу, який може створюватися лише розвиненим розумом, 

адже над собою здатні сміятися лише духовно здорові і сильні людина і 

суспільство» [109, с. 7]. 

 Карикатуру можна порівняти з жанром байки в літературі. В будь-якій байці 

є сатиричний та філософський сенс. Неодмінно в кінці байки є слова, які 

роз’яснюють її зміст. Відмінність карикатури лише в тому, що друкований текст 

замінено зображенням, графічним малюнком, і з цього малюнку глядач 

здогадується, що хотів донести до нього автор. 

  

 Висновки до розділу 2 

 

1. Карикатура є специфічним жанром графіки. Вона активно стала 

розвиватися у Європі, починаючи з другої половини XVIII ст. Мистецтво 

карикатури найактивніше розвивається в роки воєн і серйозних політичних 

зіткнень, саме таким був кінець XVIII — початок ХІХ ст. Специфічною рисою 

політичної карикатури є швидке «старіння»: карикатура злободенна, з’являється, 

зазвичай, як реакція на актуальні події, які скоро забуваються. 

2. Слово «карикатура» італійського походження і означає «перебільшення». 

Мистецтво карикатури можна порівняти зі збільшувальним склом, через яке ми 

можемо розгледіти деякі речі, риси характеру, обставини, які до цього були 

непомітними. І лише коли вони є гіперболізованими, навіть доведеними до 
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абсурду, тоді ми їх врешті помічаємо. Виконуючи завдання висміювання 

недоліків, карикатура завжди має інвективний характер, що є особливо важливим 

саме для політичної карикатури, яка завжди була не тільки засобом осмислення 

подій, а й знаряддям пропаганди, а також способом вираження власного 

критичного погляду на події. 

3. Карикатурний образ створюється засобами, універсальними для 

графічного мистецтва, такими, як перспектива, пропорції, світлотінь, колір, 

штрихування, але, все це застосовується в карикатурі умовно, без правил 

прийнятих в академічному малюнку. Найбільшого поширення набули лінеарно-

контурні або лінеарно-силуетні рішення, що частково пов’язано зі швидкістю 

виконання твору та простотою технічного рішення для тиражування. Колір 

використовується для створення певного емоційного фону. 

4. Важливою частиною художнього образу в карикатурі є комічний ефект. 

Карикатура має властиві тільки їй риси, прийоми, за допомогою яких художник 

досягає впливу на глядача. Це гротеск, перебільшення, фантастичне, вигадливе, 

потворно-комічне зображення дійсності. Часто художники-карикатуристи 

використовують прийом деформації пропорцій. Щоб сатиричне зображення не 

перетворилося на плутаний ребус, художник відмовляється від зайвих деталей, 

прибирає з малюнка все випадкове, необов’язкове, другорядне і концентрує увагу 

на основному, характерному, типовому.  

5. Карикатура будується на взаємодії іконічного і вербального компонентів, 

а значить є креолізованим текстом. Карикатура — це своєрідне письмо 

зображальними ієрогліфами, комбінація яких у разі успішного вирішення звучить 

актуально й гостро. При цьому, зображальний компонент карикатури зрозуміліше 

будь-якого навіть текстового викладу, бо сатиричний малюнок конкретизує події 

й ситуації, переводить факти з мови логічних понять на мову зорових образів.  

Художній образ в карикатурі складається шляхом звернення до вже 

існуючих у культурі народу образів з подальшим їх переосмисленням. Художні 

образи в карикатурі мають різний ступінь специфічної умовності: від оповідної 

описовості до метафоричної асоціативності та символіки. Глядач відразу впізнає 
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«героя» за подібністю й за тією рисою, що назавжди за ним закріпилася. 

Карикатурні персонажі стають носіями та символами негативного. 

6. При аналізі карикатури важливо з’ясувати концептуальний задум автора 

(що розкривається в критичному ставленні художника до зображуваних подій або 

їх учасників); зміст подій (що повідомляється) і способи його втілення (як 

повідомляється); адресність (аудиторія і ступінь її підготовленості до сприйняття 

зображення); специфіку мовного втілення в тексті підпису до карикатури 

(використання характерних прийомів, таких, як алюзії, метафори, гіперболи, 

каламбури та ін.). Дійсно, максимальне сприйняття карикатури досягається, якщо 

глядач володіє інформацією про реалії сучасної політичної ситуації, міжнародної 

обстановки, добре розпізнає образи найвизначніших представників політики, 

економіки, культури, є носієм культурної пам’яті з певним набором культурних 

кодів (розбіжність системи цінностей представників різних культур може 

зумовити нерозуміння карикатури). Європейська карикатура кінця XVIII — 

початку XIX ст. несла в собі підвищену експресивність, що давало їй можливість, 

проходячи крізь призму естетичної свідомості глядача, передавати емоції автора. 
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РОЗДІЛ 3 

АНГЛІЙСЬКА ПОЛІТИЧНА КАРИКАТУРА  

КІНЦЯ XVIII — ПОЧАТКУ XIX ст. 

 

3.1. Розквіт мистецтва карикатури та становлення сатиричного друку в 

Англії 

 «Карикатура — це початкова, природна, необхідна форма мистецтва в 

Англії, що виникла з постійної потреби англійців висміювати і проповідувати, з 

поєднання гумору та морального повчання, із притаманного англійському народу 

прагнення до боротьби проти будь-яких утисків особистої свободи. Але для 

розвитку англійської карикатури саме на межі XVIII — XIX ст. були ще й 

специфічні умови» [31, с. 42 ]. 

Англія XVIII — XIX ст. була найбільш розвиненою промисловою країною, 

прикладом для розвитку всієї західної цивілізації. З середньовічної феодальної 

держави вона перетворилася на могутню капіталістичну імперію. Англійська 

економіка займала лідируючі позиції у світовому господарстві, англійське 

суспільство відрізнялося більш високою, у порівнянні з країнами континентальної 

Європи, соціальною стабільністю і вищим рівнем життя, а також політичною 

культурою, заснованою на ліберальних засадах. 

Англійська художня школа склалася пізніше інших видів мистецтва, і 

процес цей був важким. Феодальні війни і Реформація гальмували формування 

власної художньої традиції. Пуританський рух XVII ст. з його іконоборськими 

ідеями теж ніяк не сприяв розвитку національної художньої школи. У 

протестантській Англії майже не було релігійного живопису. У XVII ст. починає 

повільно розвиватися портретний жанр, в основному мініатюра. Але вже в 

наступному столітті, нібито намагаючись наздогнати втрачене, англійські 

художники працюють так інтенсивно та своєрідно, що наприкінці століття 

починають впливати на континент. Розквіт англійського живопису припадає на 

другу половину XVIIІ ст. В цей час створюють свої шедеври Дж. Рейнолдс, 

Т. Гейнсборо, Дж. Ромні, Дж. Морланд, Р. Уілсон. Славу англійському мистецтву 
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принесли портрет і пейзаж. Однак, в живописі знаходили виявлення зовсім інші 

проблеми, ніж ті, що знайшли відображення в сатиричній графіці.  

Вже в ХІХ ст. період між 1760 і 1820 рр. дослідники позначили як «золоте 

століття» англійської карикатури. Розквіт карикатури був значною мірою 

обумовлений найвищим в Європі того часу рівнем політичних свобод і 

відсутністю цензури, пов’язаний, насамперед, з виникненням широкого 

демократичного друку та формуванням національної традиції у гравюрі та 

графіці. На початок XVIII ст. національної школи гравюри в Англії не існувало: 

тут панували голландські видавці, які привносили до англійського мистецтва 

традиції побутового гумору в дусі Брейгеля або Тенірса. Спочатку карикатура 

існувала окремо від періодичної преси як самостійний жанр, зазвичай у вигляді 

гравюр. Починаючи з 1730 року у Великій Британії з’являється велика кількість 

видавництв, що друкують не лише книги, а й гравюри, оголошення, театральні 

квитки. Вже в середині 1790-х років карикатура стає модною розвагою 

англійської аристократії і заможних людей, а на початку XIX ст. сатирична 

гравюра перестає бути предметом аристократичної моди і дуже швидко 

демократизується. З’явилися видавництва, що спеціалізувалися виключно на 

випусках карикатури. Починаючи з кінця 1780-х рр. кількість політичних 

карикатур перевершила число побутових [248, р. 13], і ця перевага зберігалася 

протягом всього XIX ст. Карикатури друкувалися в журналах і виходили 

окремими аркушами. Поряд з друкованими виданнями вони, безсумнівно, були 

одним з каналів вираження громадської думки. Г. Дікінсон, підкреслюючи такі 

обставини, як досить висока ціна естампів, їх невеликі, в порівнянні з газетами, 

тиражі, виробництво і публічний показ майже виключно в Лондоні, приходить до 

висновку про орієнтацію карикатури переважно на смаки і настрої столичного 

«середнього класу» [248, р. 14-15]. Сучасниками, як зазначає Л. О. Дукельська, 

карикатура сприймалася як ілюстрована газета [45, с. 7].  

Яскравий розквіт карикатури у другій половині XVIІІ ст. був багато в чому 

викликаний в першу чергу активізацією суспільного життя Англії, яка вступила в 

епоху промислового перевороту. У країні найбільш гостро стояли питання, 
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пов’язані з остаточним закріпленням влади в руках парламенту і забезпеченням 

необмеженого панування буржуазії в економічному та політичному житті 

держави. Необхідно було вигнати з уряду прихильників реставрації Стюартів та 

розширити буржуазно-демократичні свободи. Назріла необхідність нещадної 

боротьби із загальною продажністю влади, зі страшною розбещеністю вдач, 

пияцтвом, грабежами і убогістю, що досягли колосальних розмірів. І одним із 

засобів виховання громадської думки стала сатирична графіка. Змови якобітів 

(якобітами називали прихильників скинутого англійського короля Якова II 

Стюарта), внутрішньопарламентська боротьба, колоніальні війни, фінансові 

афери — ось основні теми карикатур другої половини XVIІІ  ст. [45, с. 4]. А на 

початку ХІХ ст. до цього переліку тем ще додається Франція та Наполеон 

Бонапарт. 

Карикатури виставлялися у вітринах видавничих магазинів на центральних 

лондонських вулицях — перед ними незмінно збирався натовп, жваво 

обговорював як самі аркуші, так і події, з ними пов’язані. Про це свідчить гравюра 

анонімного автора «Магазин карикатури» (1801) (рис. А. 3.1.1) [196, с. 41]. 

Усміхнена юрба біля магазину складається з представників різних станів: тут 

молода леді, поруч з нею чорношкірий чоловік, жінки середнього класу, жебрак 

на милицях та літня людина з собачкою, яка, піддавшись загальним веселощам, 

гавкає, спираючись лапами на вітрину. Сміх демократизує натовп, звільняє його 

від станових забобонів. Окрім демонстрування карикатур у вітринах лондонських 

магазинів, влаштовувалися спеціальні карикатурні виставки з платним входом. 

Альбоми з добірками карикатур здавалися в оренду для розваги гостей на званих 

вечорах. Найбільш популярні карикатури копіювалися видавцями-піратами та 

повторювалися в ксилографічних народних картинках, їх перемальовували на 

керамічному посуді і використовували для прикраси інтер’єру. Словом, 

карикатури були всюди. Вже в XVIII ст. з’явилися перші колекціонери карикатур, 

які збирали твори найзнаменитіших художників або аркуші на певну тему [165, 

с. 10]. Особливість колекції англійської карикатури з фондів ХХМ полягає якраз в 
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тому, що вона підібрана тематично, в основному, в ній представлені аркуші, з 

антиросійською  та антинаполеонівською тематикою.  

Засновник національної школи живопису — Уільям Хогарт (1697—1764) — 

не менш майстерно, ніж пензлем, володів мистецтвом різця та офорту. Як гравер 

він зазвичай працював зі своїх власних закінчених живописних картин, що дало 

підставу відомому досліднику гравюри Паулю Крістеллеру назвати його 

«репродукційним гравером з самого себе» [87, с. 472]. Діяльність Уільяма Хогарта 

справила великий вплив на розвиток англійської сатиричної графіки. Саме Хогарт 

зумів показати англійцям, що мистецтво — це не тільки зображення прекрасного 

та піднесеного, але воно може бути і відображенням дійсності, і її осудом. Він 

першим звернувся до сатири як до особливого, самостійного виду мистецтва.  

Розквіт видавничої справи у Англії припадає якраз на життя Хогарта. У 

1735 році, коли майстер починав свою кар’єру художника, у Лондоні було всього 

12 видавництв. До кінця його життя їх число значно збільшилося. У період між 

1726 по 1775 рр. в Англії існує більш ніж 150 видавничих фірм. Десятки 

лондонських видавців випускали карикатури, які переважно, здебільшого 

розфарбовувалися аквареллю, хоча продавалися і доступніші за ціною 

нерозфарбовані відбитки. Такому розквіту друкарської справи сприяла 

відсутність цензури та необхідність ліцензування видань. З іншого боку, 

розповсюдження грамотності породило попит на дешеві журнали та газети. 

Відомі імена таких лондонських видавців: Джон Боулі, Генрі Овертон, Роберт 

Сайерс, Томас Гласс, Генрі Паркер, Уільям Герберт, Пітер Гріффін. Газети і 

журнали безперервно підтримували інтерес суспільства до навколишніх подій, 

підштовхували негайно реагувати на все, що відбувалося, та виносити про все 

своє судження. Але англійці з притаманним їм почуттям гумору не могли 

задовольнятися тільки сухими газетними звітами. Звідси їх постійний інтерес до 

карикатури — безпосередньому, їдкому та дотепному відгуку на все, що 

відбувалося в країні [45, с. 6] . 

У зв’язку з розвитком друкарської справи виникла необхідність прийняття 

закону, який би гарантував права авторів і видавців. Вже Хогарт ставить питання 
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про те, як захистити авторські роботи від піратських копій. У 1735 році парламент 

прийняв закон під назвою «Акт Хогарта», що свідчив: «Кожен, хто друкує 

малюнок або гравюру, володіє правом на його видання і перевидання протягом 14 

років» [207, р. 56]. Закон зобов’язував вказувати на гравюрі ім’я художника і 

видавця, а також дату видання. Протягом 14 років видавцям заборонялося 

копіювати або продавати друковану продукцію без дозволу власника. Дозвіл 

повинен був викладений на папері і завірений підписами двох свідків. Тим не 

менш, цей закон далеко не завжди рятував від піратства. 

Маючи в особі Уільяма Хогарта свого безпосереднього попередника, 

англійські карикатуристи Нового часу закономірно змінили спрямованість його 

мистецтва, пов’язаного з епохою Просвітництва. Відповідно до особливостей 

жанру, майстри карикатури другої половини XVIІІ  ст. винайшли оригінальну 

мову для своїх творів. Карикатуристам було тісно в межах статично-театральних 

хогартовських картин і гравюр. Гілрей, Крукшенк, Роуландсон та багато інших 

карикатуристів руйнують хогартовський принцип композиції — уподібнення 

гравюри театральній сцені з лаштунками і ретельно розробленими мізансценами. 

Вони розгортають дію не тільки на передньому плані, а й переміщують її 

вглибину, легко та невимушено компонують фігури, уникають численної 

кількості деталей та складної символіки. Малорухлива і нуднувата різцева техніка 

також не відповідала духу їхнього  мистецтва. Перо схоплює на ходу і фіксує на 

папері всі події; швидке і гнучке,  воно стає їх головним знаряддям. А офорт 

виявився найбільш придатним і відповідним вимогам художників засобом 

репродукування паперових малюнків. Офорт є дуже гнучкою і найбільш 

«малювальною» з усіх граверних технік. Він відмінно передає лінійність завжди 

контурних, а не пластичних малюнків англійських художників-карикатуристів, 

характер динамічних штрихів. Вони то грубуваті і сильно протравлені, так що 

іноді контур трохи підноситься над площиною аркуша, або тонкі, більш спокійні, 

немов тануть на папері. Нерідко з метою більшого наближення до оригінального 

рисунка сам малюнок накладався карикатуристом на заґрунтовану дошку. Потім 

легким прошкрябуванням голкою він переводився на ґрунт, від чого кінцевим 
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ефектом в естампі після травлення була повна ілюзія малюнка. Різко змінюється і 

сам характер лінії, вона набуває рухливості та гнучкості, об’єднує багатофігурні 

композиції та надає їм динамічності. Імениті карикатуристи найчастіше самі 

гравірували свої власні малюнки. З 1500 аркушів, зроблених Дж. Гілреєм, 

більшість складають політичні карикатури за його ж малюнками. Т. Роуландсон, 

талановитий рисувальник, теж найчастіше сам переводив свої малюнки в офорт, 

розфарбовуючи від руки перші примірники. Художники-карикатуристи 

виконували свої роботи в швидкій, нарисовій манері, з урахуванням майбутньої 

розмальовки аквареллю, яку зазвичай здійснював не сам художник, а майстри-

розмальовники [165, с. 10]. Експресивні перові малюнки, переведені в офорт  та 

розфарбовані із застосуванням акватинти, набували мальовничості, барвистості, 

гнучкості. Але потрібна була ще менш трудомістка і швидка техніка, що 

дозволяла би зробити велику кількість дешевих відбитків. «Для здешевлення 

карикатура повинна зійти з металевої дошки спочатку на дерево, а потім на 

камінь…» [32. с, 62].  І така технологія була винайдена в Богемії у 1796 році 

Алоізеєм Зенефельдером.  Літографія була першою принципово новою технікою 

друку після винаходу гравюри в XV столітті. «Літографія — мова широких мас.  Її 

винахід не випадково збігається з промисловим переворотом, революцією, 

соціальною боротьбою на межі XVIII — XIX ст. Століття технічного і 

промислового прогресу, століття машини та популяризації знаходить в літографії 

дуже вдалий засіб для реалізації своїх задумів. Поступово відмирають всі складні 

і витончені техніки XVIII ст. — олівцева манера, пунктир, мецо-тинто. Потрібен 

був швидкий відгук на навколишні події, дешевий, масовий спосіб друкування. 

Літографія відповідала вимогам нового мислення і смаку: напрузі політичних 

пристрастей, любові до подорожей, вивченню минулого; вона вірне знаряддя 

іронії і пропаганди» [32, с. 57]. Необхідно відзначити, що офорт і інші тиражні 

техніки, в яких виконувалися карикатури, давали можливість отримати 100 — 200 

якісних відбитків з однієї дошки. Тому не дивно, що відбитки більшості, 

згадуваних в цій дисертаційній роботі аркушів, є не тільки в колекції 

Харківського художнього музею, а і в інших зарубіжних освітніх та музейних 
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закладах, і, передусім, у Британському музеї, де знаходиться найповніша колекція 

англійської сатиричної графіки. 

Розвиток друкованої промисловості Великої Британії у другій половині 

XVIII ст. визначала діяльність граверних майстерень Лондона. Індустрія 

карикатур, репродукційної видової, портретної та жанрової гравюри приносила 

Сполученому Королівству 400 000 фунтів річного доходу [251, р. 2]. Цілий ряд 

художників і граверів сатиричного напряму — Джеймс Гілрей, Томас Роуландсон, 

Річард Ньютон, Ісаак Крукшенк, Джордж Крукшенк та інші звернулися до 

зображення реальної повсякденності Англії в усьому її різноманітті: шумі, 

строкатості та політичних баталіях. Вони дали життя національній школі 

карикатури. Вважається, що широке поширення сатиричної графіки, з її 

спрямованістю до реалій повсякденного життя, певною мірою заповнювало 

слабкість та нерозвиненість побутового жанру в англійському живописі. 

Класицистична доктрина з властивими для неї уявленнями про вічні і непорушні 

норми прекрасного позбавляла англійських митців права звернення до тем і 

сюжетів з сучасного життя, вимагаючи наслідування античності. Холодні 

академічні полотна, виконані за всіма правилами «високого» стилю, вже не 

задовольняли англійського глядача другої половини XVIII ст. Жанровий живопис 

вже існував у цей час. Але в творах художників-жанристів були відображені лише 

окремі аспекти сучасної англійської дійсності. Дж. Морланд зображував картини 

сільського або сімейного життя. Д. Уілкі писав ідеалізовані міські сценки, а 

жанрові полотна Т. Гейнсборо нагадують поетичні ідилії. Художники-жанристи, 

що відображали стабільні і характерні явища дійсності, не могли відгукуватися на 

незліченні злободенні події буденного життя, вони не могли йти шляхом простого 

фіксування фактів. Художники академічного напрямку дивилися зверхньо на 

митців, що зверталися до зображення повсякденності. Джошуа Рейнолдс, глава 

Королівської Академії мистецтв, теоретик класицизму і провідний художник 

Англії другої половини XVIII ст., писав: «Художники, які звертаються головним 

чином до зображення негідних і вульгарних характерів, які з точністю передають 

різноманітні відтінки пристрасті, що проявляються грубими душами, подібно до 
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того, як ми бачили це в роботах Хогарта, заслуговують великої похвали; але 

оскільки їх талант звертається лише до низьких і обмежених тем, то й та похвала, 

яку ми віддаємо їм, повинна бути так само обмежена, як і предмет їх зображення» 

[328, р. 341]. Л. О. Дукельська вважає, що «англійська карикатура не тільки 

заповнила прогалину в галузі жанрового живопису, ставши її своєрідним 

еквівалентом, вона в той же час і протистояла всій академічній системі» [45, с. 9]. 

Одними з перших, хто започаткував тиражний випуск карикатур, було 

подружжя Метью та Мері Дерлі, власників магазину на Стренді. У 1750-х роках 

вони опублікували карикатурні малюнки Джорджа Тауншенда, спрямовані проти 

Генрі Фокса і графа Кумберленда. Ці видання набули чималого успіху, тому з 

часом Метью Дерлі налагодив випуск сатиричних картинок, присвячених моді та 

модному стилю життя. Пізніше ці карикатури перевидавалися окремими томами 

під назвою «Карикатури», «Характери», «Макарони» (так називали модно 

одягнутих чоловіків). Мері Дерлі видала у 1762 році невелику книжечку про те, як 

«молодим джентльменам та леді» малювати карикатури. А у 1773 році  Дерлі 

вперше організував виставку карикатури. Вхід на неї коштував шилінг, при цьому 

відвідувач міг безкоштовно отримати одну з представлених на виставці 

карикатур.  

Успіх сатиричних видань Дерлі привів до того, що до карикатури почали 

звертатися інші власники друкарень та магазинів гравюр. Вже до кінця XVIII ст. 

на ринку сатиричної продукції домінували три видавництва: Уільяма та Ханни 

Хамфрі на Бонд-стріт, Уільяма Холланда на Оксфорд-стріт та Семюеля Фореса на 

Пікаділлі. Піднесення діяльності цих видавництв припало на період розквіту 

карикатурного таланту Гілрея, Роуландсона, Крукшенка, Ньютона. Яскраві, 

розфарбовані офорти майстрів, вартістю від шести пенсів до одного шилінга, 

успішно продавалися. Крім сатиричних видань, ці фірми, особливо видавництво 

Фореса, організовували «грандіозні виставки карикатури». Все це сприяло 

популяризації карикатури, що стає одним з визнаних видів образотворчого 

мистецтва. 
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На початку XIX ст. головна роль у виданні карикатур перейшла до 

Рудольфа Аккермана (Rudolph Ackermann, 1764-1834), — німецького винахідника 

і видавця. Він працював підмайстером у Дрездені, Лейпцигу, Базелі, Парижі та 

Брюсселі, досяг високого мистецтва у малюванні. У Лондоні у 1794 році він 

відкрив магазин художніх творів, був власником фірми «Зібрання мистецтв» на 

Стренді. Ця фірма мала і бібліотеку, яка була обставлена модними меблями і мала 

газові лампи для освітлення, що було новинкою на той час [230, p. 24]. Рудольф 

Аккерман поширив в Англії техніку літографії, вдосконалив гравірування на 

дереві. Гравюри Аккермана були предметом заздрощів інших видавців, котрі не 

вважали за щось непристойне копіювати його твори незаконно. На відміну від 

оригіналу, фігури на таких «піратських» гравюрах зображалися в дзеркальному 

відображенні — вірна ознака незаконного копіювання [94, с. 118]. Аккерман 

продавав все: живопис, малюнки, ілюстровані журнали. Починаючи з 1798 року 

він друкує карикатури Т. Роуландсона та Дж. Вудварда, які стають основними 

сатиричними авторами видавництва. Річний оборот Аккермана становив 30 000 

фунтів [251, p. 4]. Основними клієнтами видавця були люди середнього класу, у 

тому числі жіноча аудиторія, якій Аккерман адресував періодичні ілюстровані 

журнали з новинками моди. 

Вже на початку XIX ст. карикатура припиняє бути предметом 

аристократичної моди. Вона швидко демократизується і стає доступною для всіх. 

Цьому сприяло прагнення видавництв випускати дешеву продукцію. Серед них 

видавництво «Бібліотека Аполлона» Томаса Тегга в Чипсайді. Його продукція за 

якістю набагато поступалася виданням Аккермана, але була вдвічі дешевшою. 

«Розфарбування карикатур виконувалася учнями, яким, як правило, не платили, 

вони працювали в обмін на «кімнату і харчування» («кімната» часто була 

спальним килимком на підлозі кухні). Серед так званих учнів лондонських 

видавництв було багато французьких біженців від терору» [251, p. 48]. Так, 

вважається, що більшість найслабших карикатур Роуландсона було виконано ним 

для видавців Тегга та Холланда, які друкували дешеві масові серії гравюр та 

офортів, не піклуючись про їх художні достоїнства, майстерність виконання, і 
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абсолютно не враховуючи особливості творчого почерку художника [45, с. 12].  

Тегг купував малюнки у Роуландсона, але при цьому не гребував і піратським 

передруком карикатур Гілрея та Вудварда. Теггу належить ідея видання першого 

«Журналу карикатур», який почав друкуватися у 1807 році. Щоправда, багато з 

опублікованих у ньому карикатур були розраховані на примітивні смаки, але тим 

не менш журнал відрізнявся явними нападками на мораль та спосіб життя вищого 

суспільства.  

Деякі видавці спеціалізувалися виключно на випуску політичної 

карикатури. Так, Вільям Хон (1780—1842) надрукував велику кількість 

політичних памфлетів, опублікував пародії на релігійні тексти, карикатури 

Дж. Крукшенка, з яким він довгий час співпрацював, і створив кілька сатиричних 

серій — «Політичний будинок, який побудував Джек», «Політичний шоумен у 

себе вдома» та ін. У 1817 році Хон був притягнутий до суду. Формально йому 

було пред’явлено звинувачення в оскверненні релігії та церкви. Хон захищався 

сам, без адвоката. Озброївшись гравюрами та книгами, він намагався довести, що 

подібні форми пародії існували і раніше, зокрема у Гілрея, який ніколи не був за 

це покараний. Хон говорив на суді більше 20 годин і в результаті таки виграв 

справу.  

Сьогодні важко собі уявити значення, яке мала карикатура в громадському 

житті Англії кінця XVIII — початку XIX ст. і ті надзвичайні цікавість та розголос, 

що виникали довкола кожного нового сатиричного аркуша. Карикатура незмінно 

відгукувалася на всі політичні та суспільні події. Немає жодної книги з історії 

Англії, де б не було посилань і вказівок на ті або інші політичні карикатури. 

Цьому сприяли не тільки традиції політичної свободи та свободи друку, а й 

тривале культивування сатиричного жанру в англійському мистецтві. Як уже було 

сказано раніше, в першій половині XVIII ст. великим успіхом користувалися 

карикатури Уільяма Хогарта, який створив собі безсмертне ім’я своїми 

картинами-сатирами. Захоплення ними було таке велике, що їх не встигали 

друкувати, а ціни на деякі з них досягли колосальних розмірів [37, с. 34]. Успіх 

Хогарта сприяв появі у другій половині XVIII ст., цілого сузір’я талановитих 
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художників-карикатуристів на чолі з Джеймсом Гілреєм і Томасом Роуландсоном 

[155, с. 6].   

Протягом своєї історії англійська графічна сатира зазнала значної еволюції. 

Аркуші першої половини XVIII ст. ще не можна назвати карикатурами в 

сучасному розумінні — то були складні, з чисельною кількістю деталей, 

алегоричні композиції, які часом неможливо було зрозуміти без ключа або 

супровідного тексту до зображення. У результаті реформи жанру, проведеної 

У. Хогартом, в 1760-1770 рр. (в Англії це збіглося з початком правління 

Георга ІІІ) мова та характер англійської карикатури радикально змінюються. На 

зміну архаїчним «емблематичним» аркушам приходять лаконічні і яскраві 

гравюри з добре впізнаваними персонажами та ясним сюжетом. Але їх зовнішня 

простота і ефектність нерідко приховували безліч алюзій на класичні та сучасні 

літературні  і живописні твори. Згодом, з другої чверті XIX ст., карикатурні 

аркуші значно спростяться, ставши ще більш лаконічними, а з часом зведуться до 

простого шаржу на того чи іншого персонажа [165, с. 12] . 

Слід відзначити, що наприкінці XVIII — на початку XIX ст. у Великій 

Британії працювала велика кількість майстрів політичної карикатури. У 

наступному підрозділі, автор обмежує свою задачу нарисами творчості лише 

декількох відомих карикатуристів, роботи яких зберігаються у фондах 

Харківського художнього музею, але вони дають змогу окреслити тематику та 

охарактеризувати стилістику англійської карикатури цього періоду. 

 

3.2. Авторська політична карикатура: тематичні пріоритети, коло 

майстрів, художні особливості  

 

У колекції західноєвропейських гравюр, що належать Харківському 

художньому музею, англійська політична карикатура представлена 115-ма 

творами. Найбільш рання робота датована 1773 р., найпізніша — 1829 р. Створені 

у період піднесення в Англії цього жанру графіки, що характеризується 

активністю художників, пік якої падає на епоху боротьби народів з Наполеоном, 
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вони дають безцінний матеріал для вивчення загальних рис англійської 

політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. та сюжетних і художньо-

стилістичних особливостей творчості окремих майстрів.  

Англійські карикатури з колекції музею являють оперативний і дотепний 

відгук художників на сучасні їм події, у тому числі і на зовнішньополітичні, в 

яких одну з центральних ролей відігравала Російська імперія. Це карикатури на 

Суворова, Павла I, Катерину II, Олександра I, Миколу I, аркуші, присвячені 

Вітчизняній війні 1812  року  Російської імперії з Французькою імперією 

Наполеона, кампаніям 1813 та 1814  рр. Створені видатними майстрами цього 

жанру, — Джеймсом Гілреєм, Томасом Роуландсоном, Ісааком Крукшенком, 

Джорджем Крукшенком, Уільямом Ельмсом, Джоном Коузом, Уільямом Хітом, 

Чарльзом Уільямсом та ін. — ці сатиричні аркуші не піддавалися цензурі і 

з’являлися в найперші дні після того, як бентежні новини досягали берегів 

туманного Альбіону. Їх карикатури були потужним політичним знаряддям: вони 

не просто смішили, вони зачіпали, дратували, впливали на громадську думку. 

Катерина ІІ, до якої сватається принц Уельський, Павло І, який крокує до 

Бедламу, імператор Олександр I в обіймах куховарки та денді Микола I верхи  на 

двоголовому орлі, Малюк Боні, який біжить стрімголов від Російського ведмедя. 

Всі вони — герої англійських карикатур, з яких два століття тому сміялася вся 

Європа і які до цього часу залишаються невідомими в Україні. В цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження є можливість побачити Російську імперію та 

наполеонівську Францію очима англійських карикатуристів кінця XVIII — 

початку XIX ст. 

Розквіт карикатури в Англії відбувався паралельно з активним розвитком 

парламентаризму та багато в чому був цим обумовленим. Сміх та галас 

проголомшливо лунали в стінах парламенту. Політики уважно стежили за появою 

нових карикатур, адже багато в чому саме вони формували громадську думку. 

Графічна сатира була важливою зброєю в руках опозиції, що зумовило її 

протестний, часом навіть радикальний характер. Однак це не виключало співпраці 

карикатуристів з владою: за виконання замовлень навіть могла виплачуватися 
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урядова дотація. Наприклад, на початку своєї творчої діяльності Джеймс Гілрей 

був незалежним і симпатизував, швидше, вігам. Прем’єр-міністр Уільям Піт і 

король були серед улюблених жертв його карикатур. У 1790-ті роки влада вже 

усвідомила вплив карикатури на свідомість громадян, тому робила активні спроби 

схилити Гілрея, який на той час вже став одним з найвпливовіших політичних 

карикатуристів, на свій бік. При цьому не гребувала погрозами судового 

переслідування за непристойні аркуші і одночасно задобрювала замовленнями. У 

другій половині 1790-х років гілреєвські сатири на короля поступово зійшли 

нанівець, а висміюваний раніше прем’єр Піт удостоївся кількох карикатурних 

апофеозів. Однак, слід підкреслити, що випадки прямого політичного замовлення 

були не надто частими.  

Епоха французької революції і наполеонівських воєн стала часом зростання 

національної самосвідомості в Європі. Одним з найбільш популярних персонажів 

англійських карикатур стає Джон Буль, збірний образ типового англійця: 

кремезного любителя британського грогу і ростбіфу, прямодушний 

традиціоналіст з середнього класу, відданий монархії, до того ж, це той, хто свято 

охороняє «права вільно народженого англійця». В цьому «автопортреті» нації 

знайшло відображення все — і конституційна монархія, що гарантує дотримання 

особистих свобод; і особливості економіки: переважання торгівлі і промисловості 

над сільським господарством; і національний характер: культ простоти, чесності і 

мужності, властива багатьом острів’янам закритість і недовіра до зовнішніх 

впливів. Свої пізнавалися в порівнянні з чужими. Карикатура відображала 

уявлення англійців не тільки про інші нації — французька легковажність, 

китайська витонченість, турецька волелюбність, голландська лінь — все те, що 

прийнято називати образом «іншого». Висміювалися також іноземні піддані 

Великобританії — ірландці, шотландці, валлійці. Зазвичай, в образах чужинців 

підкреслювалися якості, протилежні англійським. Чужинець виглядав, говорив, 

робив інакше, ніж англієць, їв неїстівну їжу і немовби був істотою іншого виду.  

До Франції англійці ставилися по-особливому: найближчі сусіди і вічні 

суперники, вони вважали один одного повними протилежностями. Франція була 
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для англійців головним «іншим», не випадково найбільш поширеним символом 

«французькості» була мавпа — найближча подоба людини і своєрідна карикатура 

на неї. Протягом XVIII ст. Англія та Франція п’ять разів перебували в стані війни. 

У 1793 році, після повалення монархії і страти короля Людовіка XVI, почалася 

ідеологічна війна. Для створення образу французького ворога не шкодували фарб 

— сама натуралістична жорстокість, самі потворні типажі. Зображення француза 

позбавлялося навіть самої людської подоби, перетворюючись в набір погрозливих 

символів. Активно використовувалася інфернальна символіка — ворога 

демонізувати. Революціонери зображувалися породженням пекла, поплічниками 

сатани. 

Разом з війною із зовнішніми ворогами почався пошук ворогів внутрішніх. І 

хоча в період революційного терору віги займали патріотичну, антифранцузьку 

позицію, карикатури на них часом були ще більш жорстокі, ніж сатири на самих 

французів, — аж до аркушів, що зображують криваву розправу над 

вільнодумцями. З приходом до влади Наполеона образ ворога персоніфікувався, 

сфокусувався на особистості Бонапарта, ідеологічна складова 

внутрішньопарламентського протистояння притупилася. 

Для Англії не було більшого жаху, ніж вторгнення іноземної армії, адже з 

часів Славної революції 1688 року жоден іноземець не ступав на її землю як 

завойовник. У період воєн спочатку з революційною, а потім і з наполеонівською 

Францією противник не раз будував плани висадки десанту. І кожного разу, як в 

Англії отримували звістку про це, по країні прокочувалися хвилі страху. 

Справжня паніка розпочалася 1803 р., коли Наполеон розбив в Булоні, навпроти 

англійських берегів, військовий табір з 200 тис. війська, призначеного для 

висадки на англійському узбережжі. Художники відповіли на це цілим шквалом 

карикатур, що зображували нищівну поразку ворога в разі вторгнення. Саме в цей 

час народжується карикатурний образ «Малюка Боні» — мініатюрного Наполеона 

Бонапарта, який зазнає лиха під ударами Джона Буля або короля Георга. Малюк 

Боні поступово став улюбленим і зовсім не страшним персонажем, а карикатури з 

його зображенням перетворилися на поле для змагання в дотепності і 



93 

винахідливості, стали свого роду окремим жанром, що мав своїх шанувальників і 

колекціонерів.  

Перші англійські карикатури на Російську імперію з’явилися ще в 1740-і 

роки. У ранніх аркушах країну зазвичай уособлював Російський ведмідь, який 

став головним символом Російської імперії спочатку в Європі, а за тим і в усьому 

світі. Початок розквіту британської сатири збігся зі сходженням на престол 

Катерини II — вона стала першим російським персонажем, який регулярно 

з’являвся в англійських карикатурах. Головними рисами карикатурного образу 

Катерини II стали невгамовна жага влади і нестримна розпуста. Павло I, який був 

спочатку союзником Англії, але потім пішов на зближення з Наполеоном, в 

карикатурі виставлявся у вигляді коронованого божевільного. Олександр I 

спочатку був для англійців незрозумілою фігурою і тому замінився 

хрестоматійним Російським ведмедем. Ставлення англійців до «Russian Bear» 

змінювалося в залежності від відносин Російської імперії з наполеонівською 

Францією. Сплеск карикатурної активності стався 1807 року, коли Росія, 

вчорашня союзниця, підписала в Тільзиті мирний договір з ненависним «малюком 

Боні». Вітчизняна війна і розгром Наполеона прикували до Російської імперії 

увагу всієї Європи. Героями 1812 року стали не тільки Кутузов і Олександр I, але і 

Російський мороз, що сприймався як своєрідна дійова особа, чия роль у війні була 

підкреслена карикатуристами. Іншими героями стали козаки, які уособлювали для 

європейців російську армію, що перемогла Наполеона. 

Час правління британських монархів Георга III та Георга IV (1760 — 1830)  

називають «золотим століттям» англійської карикатури. Якщо в першій половині 

XVIII ст. можна назвати лише одного великого майстра, який більшу частину 

творчості присвятив сатирі — Уільяма Хогарта, то у другій половині століття 

сформувалася вже ціла плеяда талановитих карикатуристів на чолі з Джеймсом 

Гілреєм, Томасом Роуландсоном та Джорджем Крукшенком. Спираючись на 

елементи сатири у творчій  спадщині Уільяма Хогарта, англійські графіки 

кінця XVIII — початку XIX ст. перетворили карикатуру на самостійну суспільно 

значущу гілку мистецтва. 
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Розгляд колекції англійської карикатури з фондів ХХМ доцільно почати з 

творів видатного карикатуриста Джеймса Гілрея (James Gillray, 1756—1815). 

Зазвичай, англійські критики називають його першим професійним політичним 

карикатуристом, він створив величезну кількість політичних карикатур, 

перетворивши це заняття на професію і наблизивши її до журналістики [197, с. 

227]. 

Джеймс Гілрей був улюбленцем публіки, користувався успіхом навіть у 

самих зображених, незважаючи на в’їдливу та злу сатиру. Дитинство художника 

було похмурим і сумним: він жив у сторожці при одному з лондонських 

кладовищ, де його батько служив вартовим. Спочатку Гілрей влаштувався учнем 

до гравера Гері Ешбі, в якого вчився різати шрифт. Проте незабаром він втік з 

трупою бродячих акторів. Повернувшись до Лондона через кілька років, він 

відвідував Королівську Академію мистецтв, де вивчав малюнок. Перші його 

роботи — це гравійовані портрети, виконані за власними малюнками. З кінця 

1770-х рр. Дж. Гілрей займається майже виключно карикатурою, присвячуючи 

велику частину своєї творчості політичній сатирі. Його аркуші друкувалися і 

продавалися здебільшого у лондонської видавниці Ханни Хамфрі, для якої він 

зробив понад 600 офортів.  

У колекції ХХМ знаходяться дуже відомі сатиричні аркуші майстра кінця 

1790-х — 1800-х рр., вони дають яскраве уявлення про своєрідну графічну мову 

Джеймса Гілрея та характер його сміху. Творам Гілрея, що втілював настрої та 

мінливу позицію дрібних буржуа, властиві, пише К. Некрасова, «ясність і чіткість 

задуму, гострота глузування, що часто сягає до грубості, відсутність будь-яких 

глибокодумних тонкощів і захаращуючих деталей, нервовий і упевнений 

малюнок, що дає і в гротеску переконливу портретну схожість, нарешті, 

ошатність, що створювалась чудовим розфарбуванням, іноді надзвичайно 

яскравим, але воно ніколи не переходить в строкатість і не ріже очі, а іноді 

створює виключно ніжну, майже пастельну гаму тонів» [114, с. 15].  

1780-1800-і роки були насичені найважливішими історичними подіями: це і 

промисловий переворот в Англії, і Велика французька революція, і війна Англії з 
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революційною Францією. Потрібно врахувати і специфіку англійського 

суспільства, на чолі якого стояли Георг III, який не володів майже ніякою владою, 

і фактичний правитель — прем’єр-міністр Уільям Піт-молодший, лідер партії 

торі. Бунтарські, часом революційні настрої, які хвилювали англійців, знаходили 

своєрідний вихід в карикатурі, служили формою протесту. Очаківська криза 1791 

року знаходить своє вираження в карикатурі Дж. Гілрея «Приборкання 

норовливої: Катаріна і Петруччо (Сучасний Кіхот, або Що вам завгодно)» (рис. А. 

3.2.1.). Уільям Піт — Петруччо, а російська імператриця — «сварлива відьма» 

Катерина з п’єси Шекспіра. Піт-Петруччо, владним жестом, вказує на турецький 

півмісяць на голові Катерини та наказує зняти «капелюшок», який їй не пасує. 

При цьому каже: «Це тобі моя монарша воля ...», цей вислів є прямим натяком на 

узурпацію королівської влади. Для англійців в історії конфлікту з Російською 

імперією  в 1791 році був один важливий момент. Піт погрожував іншій державі 

війною, а це в Англії міг собі дозволити лише король. Тому на гравюрі Піта 

представлено узурпатором королівської влади, поверх його шолома (у вигляді 

миски для гоління) зображено корону, монограму короля на збруї коня 

виправлено з GR (Король Георг) на PR (Король Піт). Очаківська криза, що ледь не 

призвела Велику Британію та Російську імперію, зовнішньополітичні інтереси 

яких вперше перетнулися в регіоні Східного Середземномор’я, до 

повномасштабного військового зіткнення, зображена Гілреєм своєрідною 

графічною мовою. Хоча в цьому аркуші присутні репліки персонажів, що взагалі 

не властиво для цього автора, його художня мова як і раніше залишається 

лаконічною і зрозумілою. Очаківську кризу перенесено Гілреєм на театральні 

підмостки — представляють п’єсу У. Шекспіра «Приборкання норовливої». Ще 

одна можливість насолодитися театральною виставою, тепер вже у прямому сенсі, 

— це гілреєвська карикатура «Амстердам у владі жахливої напасті, або Останній 

акт Республіканської пантоміми» (рис. А. 3.2.2.). На театральній сцені натовп 

монструозних Жаб, що є символом Голландії, яких рубає шаблею Вільгельм V 

Оранський (валяються їх відрубані лапи і голови). Ліворуч і праворуч сцену 

обрамляють двоярусні ложі. Зліва ложа з Катериною II і турецьким султаном 
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Абдул-Хамідом I. Катерина з верхнього ярусу, з емблемою Ведмедя в картуші, 

погрожує султану кулаком. Султан у відповідь грозить шаблею зі словами: 

«Клянуся пророком і священною Меккою — я втихомирю цю розпутницю!». У 

ложі праворуч Георг III і Людовік XVI. Оркестрова яма в пекельному вогні, з 

якого висовуються чорти. Над авансценою напис Sic Transit Gloria Mundi («Так 

проходить мирська слава»). Політичний контекст зображення — революція в 

Голландії і перемога принца Оранського над республіканцями. У цьому творі ми 

дійсно спостерігаємо, що «…реалістичне мистецтво Хогарта з притаманними 

йому аналітичністю, використанням театральних та драматургічних прийомів і 

одночасним зверненням до символіки, алегорії вплинуло на англійську політичну 

сатиру межі XVIII — XIX ст.»  [352, р. 54]. 

У 1799 році у видавництві Ханни Хамфрі була опублікована карикатура 

Джеймса Гілрея «Фельдмаршал граф Суворов-Римнікський» (рис. А. 3.2.3). 

Впізнати О. В. Суворова на цій карикатурі неможливо. Навіть по шаблі. Злісний 

монстр з травмованим черепом. Навряд чи у англійців були до нього особисті 

претензії, скоріше в його особі представлена в цілому агресивна Російська 

імперія. Фельдмаршала показано кровожерливим, нещадним гігантом-воїном, що 

святкує свою перемогу над ворогами: страшна гротескова фігура спирається на 

скривавлену шаблю. Суворова змальовано на тлі клубів диму, які піднімаються 

від міста, що горить вдалині. Цей образ не стільки близький  до реальної 

дійсності, скільки відповідає легендарній чутці про російського полководця, що 

була поширена в Європі. Не випадково в дотепному тексті до карикатури, в якому 

правда про особу Суворова змішана з вигадкою, є посилання на віденську газету. 

Міф про полководця склався в Європі після російсько-турецької війни, 

придушення повстань у Польщі. Гілрей в даному випадку дотримується традиції, 

що вже склалася. Хоча це може здатися дивним, якщо прийняти існуючу точку 

зору, що в політичному відношенні художник стояв на позиціях правлячого тоді в 

Англії торійського кабінету Уільяма Піта-молодшого. У травні 1799 року, коли 

була видана карикатура, Англія знаходилася в союзі з Російською імперією проти 

Франції, і Піт, без сумніву, вітав успіхи Суворова в Італії. У сатирі ж Гілрея 
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радше втілилися настрої широкої європейської публіки. Крім того, необхідно 

враховувати суб’єктивний момент, на який не завжди звертають увагу, — 

уїдливість самого автора карикатури. Жорсткість гілреєвського сміху, його 

прямота та різкість, гостра графічна манера майстра яскраво втілені в цьому творі. 

Енергійними, динамічними лініями, комбінаціями поривчастих штрихів художник 

зорово відчутно передає пластику фігури, створює емоційно напружене 

зображення, враження реальності якого посилюється гротескністю та умовністю 

самої графічної мови. Відбиток з колекції ХХМ монохромний, на відміну від 

екземпляра Британського музею, розфарбованого аквареллю, ймовірно тому, 

 графічність його відчувається різкіше. Належить звернути увагу і на те, що 

експресивний характер малюнка, лаконічна, вільна, незамкнута композиція не 

узгоджуються з нормами академічного класицизму. 

За композиційним рішенням розглянутий аркуш близький до іншої роботи 

Джеймса Гілрея — «Великодушний союзник» (рис. А. 3.2.4). У цьому творі 

художник теж використовує прийом заниженого обрію і зображення фігури на 

повен зріст на тлі затягнутого хмарами неба. Слід відзначити, що ця карикатура 

випускалася в двох варіантах в 1799 і 1801 роках і неодноразово репродукувалася 

протягом ХІХ ст. Офорт з колекції ХХМ було опубліковано 17 вересня 1799 року 

із заголовком «Великодушний союзник. Намальовано у Петербурзі в1799 році». 

За основу Гілрей взяв відомий портрет Павла І (1797) роботи Степана Щукіна. 

Карикатура сприймається як пародія на парадний портрет Павла I, що 

посилюється і характерною позою імператора. Напис — «Намальовано в 

Петербурзі» — можна  віднести до гілреєвських містифікацій: зображення Павла 

— це в повному розумінні карикатурний портрет. Майстер зберігає дещо 

надзвичайно притаманне особі російського государя і заразом так гротескно його 

трансформує, збільшуючи одні деталі і зменшуючи інші, що фігура імператора 

стає безглуздою й дивною. Павло намагається надати своїй жалюгідній 

опецькуватій фігурці гордовиту поставу. Голова напівгорили-напівлюдини з 

характерним кирпатим носом гордо відкинута назад і підперта твердим стоячим 

коміром. У правій руці величезна «треуголка», яка своєю горизонталлю посилює 
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враження дріб’язковості постаті імператора. Короткі ноги потонули у ботфортах 

— Павло в цей час ще найголовніший союзник Британії — тому він наступив на 

розірваний революційний французький прапор з написом «Vive L'Egalité» («Хай 

живе Рівність»). 20 січня 1801 року з’являється другий варіант «Великодушного 

союзника»: з-під ніг Павла зникає розтоптаний французький триколор, замість 

якого виникає розірваний російсько-англійський договір (Treaty оf Allians); на 

горизонті з’являється острів Мальта під британським прапором (рис. А. 3.2.5). 

Російська імперія та Англія два роки були союзниками в рамках Другої 

антифранцузької коаліції. Однак, відбивши у Франції стратегічно важливий острів 

Мальта 5 вересня 1801 року, англійці відмовилися передати його Російській 

імперії, тобто ордену госпітальєрів. Імператор Павло, який вже два роки носив 

регалії Великого магістра мальтійського ордена, сприйняв це не тільки як 

віроломство союзника, а й як особисту  образу. Торгівля з Англією була 

заборонена, укладено антибританський союз з Пруссією, Швецією і Данією, а 

найголовніше — намітилося зближення Російської імперії з Першим консулом 

Наполеоном. «Вихід Росії з коаліції налаштував широкі кола Англії проти неї. 

З’являється ціла низка злих карикатур на Павла I, в яких особливо підкреслюється 

його душевний розлад». [114, с. 52]. Тому в цій карикатурі над рамкою і 

монограмою «П І» розташовано глумливий напис «Mens turpe, Corpore turpi» («У 

потворному тілі, потворний дух»).  

Особлива цінність англійських карикатур полягає в максимальному 

наближенні сучасної людини до реалій минулого. Хитросплетіння європейської 

політики показані у всьому різноманітті, рельєфно та дотепно [208, р. 25]. 

Диктатура Наполеона протиставила спочатку революційну, а згодом 

імператорську Францію іншим європейським державам, що призвело до 

численних воєн. Французькі війська не раз захоплювали території Німеччини, 

Італії, Швейцарії, Голландії, Португалії, Іспанії, Австрії та Російської імперії. 

Єдиною європейською країною, яка уникла ворожого вторгнення, виявилася 

Великобританія, багато в чому завдяки тому, що вона була надійно захищена 

морями та потужним флотом. З 1793 року Велика Британія вступила у війну з 
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революційною Францією, і саме тоді англійському уряду стала в пригоді 

сатирична зброя карикатуристів. Треба віддати належне мистецтву останніх, їх 

умінню тонко відчувати настрої англійського суспільства, яке вимагало 

нищівного осміяння ворога. Британський ліберальний історик Дж. М. Тревельян 

писав, що в епоху наполеонівських воєн карикатури «панували над умами і уявою 

століття так само, як фотографія і фільми панують над нашими»  [157, с. 509]. 

 Наполеон Бонапарт домагався всесвітнього панування, тому в Англії, 

Франції, Іспанії, Австрії, Пруссії, Німеччині, Російській імперії кожну його дію 

зустрічали новими сатиричними аркушами. Наполеон чудово розумів, що ніщо 

так не принижує в очах суспільства його особистість, як карикатури, тому 

вимагав від англійського уряду приборкання карикатуристів. Укладаючи 

Ам’єнський договір (1802), Бонапарт додав умову, щоб пасквілянтів, які 

висміюють його персону і діяння, було притягнуто до судової відповідальності 

нарівні з убивцями [114, с. 50]. Але лондонський уряд, знаючи ціну карикатурі, не 

зачепив жодного з великих сатириків, заарештувавши для вигляду кілька нікому 

не відомих осіб. Чим відомішим ставало ім’я Наполеона, тим численнішою та 

сильнішою ставала армія карикатуристів. Англійські карикатуристи Дж. Гілрей, 

Дж. Крукшенк, У. Ельмс та інші створили не менше тисячі сатиричних малюнків, 

що висміювали Наполеона та його політику. Не було жодної слабкої риси в його 

характері, не залишилося, здається, жодної частини тіла, які не були б зображені 

ними в карикатурному вигляді. Саме Джеймс Гілрей є автором карикатурного 

типу Бонапарта у вигляді «Малюка Боні».  

Атаку англійських карикатуристів на Наполеона очолив саме Джеймс 

Гілрей. Останні, ще не розглянуті, сатиричні аркуші Джеймса Гілрея із колекції 

ХХМ, можна назвати антинаполеонівськими. У них так само відчувається велика 

майстерність художника в створенні гострих індивідуальних характеристик 

персонажів. Комічні ситуації, використані в роботах, різноманітні. Майстер багато 

працював над створенням карикатурного типу Наполеона.  

У карикатурі «Союзні держави, що відроджують рівність» (рис. А. 3.2.6), 

яка була видана 1 вересня 1799 року, художник створює далекий від портретності 
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гротескний образ Бонапарта: потворний ніс, непоказна фігура на кривих ногах у 

високих чоботях, довгі руки. Все це було підкреслено Гілреєм, причому так вдало,  

що іншим художникам залишалося тільки наслідувати. У карикатурі «Союзні 

держави, що відроджують рівність», змальовано, як союзники стягують з ноги 

Наполеона чобіт — Італію: сюжет, що відкрив ряд популярних згодом сцен, в 

яких союзники «лікують», «миють», «голять», «смажать» Бонапарта. Персона 

останнього тут гротескована та далека від портретності, але близька до 

створеного Гілреєм типу «Малюка Боні». Інші образи — це виразні персоніфікації 

Англії, Туреччини, Голландії, Австрії, Російської імперії (у вигляді ведмедя). 

Чіткий розподіл смислових акцентів у динамічній, але врівноваженій композиції, 

експресивне, пластичне зображення фігур у напруженій дії сприяють 

концентрованому вираженню основної ідеї карикатури, її швидкому сприйняттю. 

Художник уникає оповідного розвитку сюжету, написів, що передають репліки 

персонажів; його мова лаконічна, пряма, дохідлива. В той же час,  в цій 

карикатурі захований і внутрішній сенс. Гілрей їдко обіграє слово «рівність» 

(Egalité), яке було гаслом французької республіки, ненависної союзникам. Вони 

по-своєму його використовують, віднімаючи у Бонапарта єдиний чобіт (Італію). 

На далекому плані праворуч художник помістив антиреспубліканську сценку, що 

змальовує хоровод навколо багаття з санкюлотською шапкою на жердині. 

Тільки-но Великобританія оголосила війну Франції (1803) і Наполеон почав 

приготування до висадки великого десанту, британську націю охопив жах перед 

французьким вторгненням. Карикатуристи почали навперебій видавати 

патріотичні аркуші, прагнучи послабити французьку загрозу в очах обивателів. 

Особливо важливо було  «применшити» французького очільника — Наполеона 

Бонапарта, якого почали повсюдно зображати коротуном. Саме в 1803 році він 

отримав свою головну карикатурну кличку — «Малюк Боні», що закріпилася за 

ним назавжди. Роздуми про велике та мале не могли не викликати у англійців 

асоціацій з головним літературним твором на цю тему «Подорож Гуллівера» 

Джонатана Свіфта. У результаті, 26 червня 1803 року вийшла у світ гравюра 

Гілрея із зображенням  англійського монарха Георга ІІІ в ролі короля велетнів, 
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який розглядає у підзорну трубу крихітного Гуллівера-Наполеона. У фондах 

Харківського художнього музею є два відбитки аркуша «Король Бробдінгнега і 

Гуллівер». Перший меншого розміру, монохромний, виконаний в офорті з 

акватинтою, — більш карикатурно експресивний: Георг III напружено розглядає 

через підзорну трубу войовничого ліліпута Боні (рис. А. 3.2.7). Другий варіант 

роботи, офорт, розфарбований аквареллю, значно спокійніший, декоративніший 

(рис. А. 3.2.8). В обох відбитках малюнок по-академічному стриманий, лінії 

позбавлені активної динаміки, яка властива стилю Джеймса Гілрея. «Ця сатира 

Гілрея стала однією з найбільш популярних антинаполеонівських карикатур та 

викликала безліч наслідувань». [192, с. 109]. Так, в цьому ж 1803 році, Пірсі 

Робертс (Piercy Roberts, працював у 1795-1828) опублікував карикатуру 

«Російська забава, або Корсиканськанський футбол». Це знову роздуми на тему 

великого та малого: російський посол в гусарській формі підкидає ногою 

Наполеона, немов футбольний м’яч (рис. А. 3.2.9).  

Вищевказані риси мистецтва Гілрея значною мірою властиві таким відомим 

аркушам, часто відтворюваним у літературі, як: «Боні і Талі» (вересень 1803 р.) 

(рис. А. 3.2.10; «Тідді—Доль великий французький пряниковий пекар» (23 січня 

1806 р.) (рис. А. 3.2.11); «Іспанський бій биків, або Корсиканський матадор в 

небезпеці» (11  липня 1808 р.) (рис. А. 3.2.12); «Долина смертної тіні» (14 вересня 

1808 р.). Видатний карикатурист Джеймс Гілрей перший започаткував 

зображення Наполеона у вигляді корсиканської лисиці (натяк на хитрість 

корсиканського вихідця) та корсиканського м’ясника, в крамниці якого серед 

свинячих, волових та інших туш висять людські туші (натяк на нещадне 

винищування роду людського завдяки безперервним війнам) (аркуш «Боні і Талі» 

(рис. А. 3.2.10). Взагалі, в сатиричних аркушах майстра використані розмаїті 

комічні ситуації; відчувається велика майстерність художника в створенні 

гострих індивідуальних характеристик персонажів. 

Слід зауважити, що загальною особливістю творів майстра є відсутність 

чіткого поділу персонажів на позитивних і негативних. Художник  майже з 

однаковою гострою карикатурністю характеризує і Наполеона, і його ворогів. 
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Джеймс Гілрей не любив англійського політика Чарльза Фокса. Іноді навіть 

здавалося, що ненавидів. Фокс ставав персонажем карикатур Гілрея дуже часто. 

Наприклад, карикатура з фондів ХХМ «Проект нової галереї бюстів і картин» 

(17 березня 1792 р.) (рис. А. 3.2.13). Вона зображує погруддя античних ораторів і 

Ч. Фокса. «Розміщені над ними картини «Справедливість» та «Помірність», 

показують, як російська імператриця розуміє ці чесноти стосовно Туреччини. 

Медальйон між картинами являє алегорію подружніх уз і має напис: «Подружня 

любов: засіб від гемороїдальних колік, що натякає на дійсну причину і офіційну 

версію смерті Петра ІІІ» [8, с. 28-29]. А двома днями раніше була опублікована 

карикатура Джеймса Сейєрса (James Sayers, 1748-1823) «Піднесення патріота» 

(1792) (рис. А. 3.2.14). Приводом послужив скандальний жест російської 

імператриці, яка наказала встановити бюст Ч. Фокса, лідера опозиції у 

Британському парламенті, в Царськосельскій Камероновій галереї, після того як 

він виступив проти війни з Російською імперією. На карикатурі Сейєрса огрядна 

Катерина підіймається сходами, щоб власноруч встановити бюст Фокса. Але 

великі оратори давнини не оцінили її старань — їх статуї ожили і, будучи не в 

силах стерпіти ганебного сусідства, кинулися тікати. Свою неприязнь до Фокса 

Сейєрс висловив також в способі підняття бюста: петля, яка охопила шию, 

нагадує зашморг в лапах Російського ведмедя, який уособлює Російську імперію. 

«Сейєрс поєднав в даному аркуші не тільки злободенну сатиру на політичного 

опонента Чарльза Фокса, але і нагадав всі актуальні епізоди російсько-

англійських відносин, що могли вразити патріотичні почуття англійців. По суті, 

на одному аркуші художник створив візуальний дайджест останнього 

п’ятнадцятиріччя: посилення Російської імперії в Причорномор’ї; британці на 

службі в імператриці Півночі; продаж безцінної колекції картин; фіаско політики 

Піта, який прагнув навесні 1791 року розв’язати війну з Російською імперією (в 

історіографії це отримало назву Очаківської кризи); агенти впливу Катерини II у 

британському парламенті ... Перед нами своєрідна зворотна сторона російської 

англоманії XVIII століття» [164, с. 172-173].  До речі, коли Ч. Фокс виступив на 

підтримку французької революції, Катерина ІІ миттєво розчарувалася в ньому. 
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«Вона накинула б покривало на цей бюст, якби не уподібнилася тим самим 

французам, і навіть продала б його, та тільки не отримає за нього і тридцяти 

карбованців» [8, с. 29]. 

Розглянемо детально ще одну карикатуру Дж. Гілрея «Долина смертної 

тіні» (рис. А. 3.2.15), яка недарма визнається ледь не найкращим твором майстра. 

Політичну ситуацію в Європі наприкінці 1808 року, напередодні організації п’ятої 

антифранцузької коаліції, Гілрей змальовує в досить складній символіко-

алегоричній формі, пародійно показуючи пекло, до якого потрапив Наполеон. 

Сюжет сходить до знаменитої релігійної алегорії Джона Беньяка «Шлях 

паломника» (1678), де описуються мандри християнина, що долає багато спокус 

на шляху із земного світу в рай. Десятий розділ так і називається «Долина 

смертної тіні». Загальний сенс карикатури сприймається відразу завдяки чітко 

побудованій, центричній цілісно-замкнутій і в той же час динамічній композиції. 

Проте, безліч образотворчих мотивів та деталей передбачає і тривалий розгляд 

аркуша. Об’єм супровідного тексту, як завжди, зведений до мінімуму. Короткі 

написи роз’яснюють значення символів, які легко розшифровуються, на відміну 

від ранніх англійських карикатур — ієрогліфів. Використовуючи фольклорні 

образи і проявляючи свою щедру фантазію, Гілрей персоніфікує народи, країни у 

вигляді тварин, птахів, жаб, змій, створює алегорії, влучно інтерпретуючи 

політичну ситуацію часу. Експресивний малюнок, загальний гротесковий 

характер зображення, його високе емоційне напруження позбавляють роботу 

комічності, здатної викликати сміх. Вона виглядає швидше як гостра і зла сатира. 

У творі повною мірою відчувається своєрідність Гілрея-карикатуриста. 

«Тонкощами побудови конструкції малюнка, групуванням фігур на площині 

аркуша, він вирізняється з-поміж усіх інших карикатуристів. У нього був 

вроджений талант великого історичного живописця, і, якби не обставини, він би, 

напевно, став кращим в цій галузі мистецтва» [351, р. 465]. 

Творець більшості гравюр, присвячених Російській кампанії 1812 року, — 

Уільям Ельмс (William Elmes, активно працював у 1804 — 1816), створює репліку 

на пророчий аркуш Гілрея «Долина смертної тіні» (1808) з такою самою назвою 
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(рис. А. 3.2.16). Це вже 1812 рік, і головна загроза «Малюку Боні» надходить з 

Російської імперії. Російський ведмідь більш не скутий, він встав дибом  та 

нападає на Бонапарта. Смерть, залишивши Іспанського мула, видерлася на 

Ведмедя і вже вразила кількох французьких генералів. Язики вогню у Гілрея, що 

відсилають до пекельного полум’я, у Ельмса перетворилися на заграву 

московської пожежі — у самій їх гущі виникає купол з хрестом — «Кремлівський 

палац» — та караюча рука з написом «помста». З небес летить розлючена 

«московитська кішка». Є тут і улюблений персонаж Ельмса — Джек Фрост 

(Мороз), що їде в санях, як Санта Клаус. Постать «Малюка Боні» в точності 

скопійована з гілреївського аркуша, але у Ельмса він наступив ногою на 

розп’яття, Біблію та єпископський жезл. У такий спосіб художник хотів усунути 

можливість асоціації Наполеона з благочестивим християнином з «Шляху 

паломника». Ельмс намагався слідувати історичним реаліям, на відміну від Гілрея 

він не намагався заглянути в майбутнє, адже і сьогодення давало багато приводів 

для оптимізму. Гравюра Ельмса не продовження, а скоріше іронічна пародія на 

карикатуру Гілрея — настільки  різні були характери обдарувань цих двох 

майстрів [165, с. 71]. 

Взагалі, У. Ельмсом було створене велике число антинаполеонівських 

аркушів. У колекції ХХМ є дев’ять подібних творів, де Наполеона засмажують 

або знущаються з нього: «Польське блюдо з Французьким десертом» (8 грудня 

1812 р.) (рис. А. 3.2.17) та «Джон Буль підводить ніс Боні до точильного каменю» 

(21 березня 1814 р.) (рис. А. 3.2.18) та ін. У вигляді Галльського півня Наполеона 

зображено на гравюрі «Малюк Боні прошмигує в Париж — з білим пером у 

хвості!» (1813) (рис. А. 3.2.19). Біле пір’я бійцівських птахів вважалися ознакою 

поганої породи. Величезне біле перо, що стирчить з-під камзола Наполеона, 

підкреслює його боягузтво.  

Слід зазначити, що розмашиста манера Уільяма Ельмса помітно 

відрізняється від стилю карикатуристів XVIII ст. У 1810-і роки карикатури стають 

простішими, яскравішими, більш плакатними. Художня мова Ельмса 

прямолінійна, емоційно активна і, в певному значенні, спрощена. Майстер часто 
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використовував алегоричні, фантастичні образи. Багато його композицій 

побудовано на основі гротескового контрасту. В аркуші «Генерал Мороз, який 

голить Малюка Боні», що вийшов друком 1  грудня 1812  року,  змальовано 

величезне фантастичне чудовисько, яке схопило Наполеона та наступило 

пазуристими лапами на французькі війська (рис. А. 3.2.20). Нереальна картина 

протистояння Наполеона та Російського Морозу. На цій гравюрі немає навіть 

натяку на російську армію: Генерал Мороз розправився з французами поодинці, 

розтоптавши крихітних солдатиків своїми ведмежими лапами. Однією рукою 

Мороз схопив свою жертву — Малюка Боні, за ніс, в іншій тримає бритву з 

написом «Російська сталь». Сюжет з бритвою згодом десятки разів повторювався 

карикатуристами всієї Європи [165 с. 93].  

Фантасмагорична композиція, багаточисельні елементи якої пов’язані між 

собою за змістом, а реальні просторові масштабні співвідношення різко порушені, 

застосована художником і в творі «Ласий шматок для козака, або Винагорода 

Платова за голову Бонапарта» (4 січня 1813 р.) (рис. А. 3.2.21). Під час 

Вітчизняної війни 1812-го року була дуже популярна легенда про те, що нібито 

отаман Платов пообіцяв віддати свою дочку в дружини тому, хто впіймає 

Бонапарта. На аркуші Ельмса дочка Платова представлена у вигляді козачки, чий 

образ складено з цікавого поєднання краси та варварства. Біля її ніг зображено 

купідона, який шукає свою жертву серед «хмар козаків», що носяться по небу та 

полюють на Малюка Боні. Карикатура нагадує лубочну картинку: немає 

світлотіньового моделювання та пластичності форм, відсутня глибина простору, 

композиція має чисто декоративне звучання на площині, що підкреслено 

широкими плямами розмальовки.  

Принцип маштабного контрасту використано майстром і в аркуші 

«Бонапарт звертається до Законодавчого корпусу» (2 лютого 1813 р.) (рис. А. 

3.2.22), фрагментарна композиція якого вирішена, проте, в рамках реальної 

логіки. Карикатурна атлетична фігура Наполеона, який плаче, зображена на 

ближньому плані. Боні, в драному одязі, стоїть на підвищенні, чим і обумовлені 

величезні розміри фігури. За спиною імператора — члени Законодавчого корпусу, 
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чиї злорадні обличчя — гротескові маски — є мовби мовчазною відповіддю на 

промову імператора,  що звинувачує в загибелі своєї армії російські морози. 

У цілому форми творів Уільяма Ельмса лаконічні, композиції цілісні в тому 

відношенні, що майстер не доповнює основний сюжетний мотив, в якому 

сконцентрований сенс карикатури, другорядними окремими сценами. Це 

властиво, загалом, і оповідним сатиричним аркушам художника. Прикладом може 

служити робота «Козацький спорт, або мисливці Платова у гонитві за 

французьким звіром» (9 листопада 1814 р.) (рис. А. 3.2.23). Ельмсу властивий 

грубий, жорсткий гумор, злий сміх. 

Серед великих англійських карикатуристів  кінця XVIII — початку XIX ст. 

слід назвати Томаса Роуландсона (Thomas Rowlandson, 1756-1827). Він був 

людиною з живою і яскравою фантазією, талановитим рисувальником. Його 

графічна спадщина величезна, тому що художник мав невимовну потребу все 

бачене й почуте втілювати в замальовки та офорти. Роуландсон не залишив ні 

мемуарів, ні листів, він весь втілився у своїй творчості, що представляє собою 

своєрідний графічний щоденник епохи [45, с. 14].  Томас Роуландсон був одним з 

небагатьох художників-карикатуристів, який отримав професійну художню 

освіту. У 1777 році (у 22 роки!) він відкриває портретну майстерню в центрі 

Лондона. Роботам Томаса Роуландсона, до яких би сюжетів він не звертався, 

притаманна елегантність, яка багато в чому полягала у виразності безперервної, 

звивистої лінії, властивої більшості його робіт. А. Оппі, що видав 96 малюнків та 

гравюр Роуландсона, називає його лінію «енергійною, витіюватою, виразною і 

блискучою» [314, р. 6].  Його офорти мають вигляд швидких начерків, він 

використовував акватинту, розмальовку й інші прийоми. Репертуар тем майстра 

був неосяжним, його вигадка невичерпна: міське та сільське життя, гулянки та 

карткові ігри, сцени полювання, скачки, любовні побачення, гуляння в парках, 

радості модного курорту та, звичайно ж, подробиці надзвичайно насиченого 

політичного життя країни кінця XVIII — початку XIX ст. Сучасне життя постає у 

Роуландсона як неймовірний калейдоскоп комічних фігурок, надзвичайно 

діяльних, що вічно кудись поспішають. Своєрідний стиль майстра дозволяв 
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підкреслити об’ємність форм, а також гостріше виявити особливості характерів 

персонажів. Найбільше Роуландсону вдається зображення натовпу з 

парадоксальною різноманітністю соціальних характерів, демонстрацією мод та 

стилів поведінки. У цьому плані показова його гравюра з фондів Харківського 

художнього музею «Англійська цікавість» (1794) (рис. А. 3.2.24). Однак, у його 

карикатурах соціальні теми все ж таки переважають над політичними. Але ж є в 

його творчому доробку і аркуші, що у карикатурному вигляді зображують 

англійській уряд та ворогів Великої Британії, наприклад: («Корсиканська жаба під 

бороною» (1813) (рис. А. 3.2.25); «Поєдинок на Болотних полях, або 

 Великодушний Павло кидає виклик усім!» (30 січня 1801 р.) (рис. А. 3.2.26); 

«Голова сімейства у гарному настрої» (15 січня 1809 р.) (рис. А. 3.2.27). В 

останньому з названих аркушів Т. Роуландсон змальовує справжню «європейську 

родину»: представники країн (серед яких є і Олександр І) загрожують гіганту 

Джону Булю (уособлює британську націю), а він дивиться на них поблажливо, як 

батько на дітей.  

Антинаполеонівський офорт Т. Роуландсона «Корсиканська жаба під 

бороною» (1813) (рис. А. 3.2.25)  відрізняється дивно рухомою і гнучкою лінією, 

не скутою законами академічного мистецтва. Цьому аркушу майстра, як і 

багатьом іншим, притаманний неспокійний ритм ліній; фігури змальовані 

кількома швидкими, уривчастими штрихами, що додають особливого емоційно-

динамічного звучання естампам. 

На карикатурі Т. Роуландсона «Поєдинок на Болотних полях, або 

 Великодушний Павло кидає виклик усім!» (рис. А. 3.2.26) російського імператора 

представлено в образі ведмедя: на нашийнику напис «Павло-ведмідь»; на голові 

ведмедя замість корони — безглузде пір’я. Напроти Павла зображено 

англійського прем’єр-міністра Уільяма Піта у лицарських обладунках. В ролі 

секунданта виступає Суворов (на той час він вже помер), його образ гротескно 

змінено, практично до невпізнання. Секундант Суворов всіляко розхвалює свого 

повелителя, величає його «Великим Ведмедем Півночі», і каже від його імені, що 

той пропонує помірятися силою на Болотних полях (це околиці Бедламу 
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(лондонської божевільні), після чого він відвідає всі двори Європи, Азії, Африки 

та Америки. Привід для карикатури — безпрецедентний виклик на дуель, кинутий 

Павлом І усім монархам Європи 18 січня 1801 року. В усіх європейських газетах 

з’явилося звернення, в якому російський імператор оголошував, що, позаяк, 

європейські держави не можуть дійти згоди, то він, бажаючи покласти край 

руйнівній одинадцятирічній війні, пропонує призначити місце для поєдинку, на 

якому він викликає битися, один на один, всіх інших монархів. При цьому, в 

секунданти повинні бути обрані відомі політичні лідери: Тюр, Піт, Бергстоф, сам 

же Імператор обирає собі Кутузова і графа Палена.  Для Уільяма Піта, одягненого 

в лицарські обладунки, це був останній місяць при владі, на початку лютого 1801 

року він подає у відставку. Піт був при владі майже 20 років і привів країну до 

війни на всіх фронтах та залишав її в умовах економічної блокади. Роуландсон в 

своїй карикатурі висловив громадську думку в образотворчій формі: художник 

представив Піта учасником сумнівного турніру в оточенні божевільних.  

Стиль Томаса Роуландсона легко пізнаваний навіть за фактурою малюнка: 

характерні обриси круглих, одночасно немов надутих і разом з тим повітряних 

персонажів. Персонажі численні і заповнюють весь простір аркуша. Художник 

побіжно намічає все другорядне, але опукло, гротескно і виразно передає головне 

в сюжеті. Особливу роль в карикатурі відіграє колір. Зазвичай він вводиться 

яскравою плямою, стаючи важливим акцентом, органічно вплітаючись в 

композицію. Слід зазначити, що художній стиль Т. Роуландсона вплинув на 

російського художника Івана Теребенєва, при створенні ним антинаполеонівських 

карикатур. 

Крім розглянутої гравюри Роуландсона, в той же самий день, 30 січня, 

вийшла друком ще одна карикатура не менш відомого майстра — Ісаака 

Крукшенка — «Російський Забіяка отримує по заслугах разом зі своїми 

помічниками» (30 січня 1801 р.) (рис. А. 3.2.28). Тут вже немає зооморфних 

персоніфікацій. Перед нами кулачний бій, в якому англійський король Георг ІІІ 

нокаутує шведського і датського королів та перемагає Павла І, у якого ліве око 

заклеєно пластиром з написом «Malta». І знову Піт в лицарських обладунках 
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стоїть за спиною Георга ІІІ. Особливий сатиричний сенс гравюрі додає той факт, 

що в цей час  англійський король вже страждав нападами безумства. Ось і 

виходить, що це поєдинок двох божевільних, що було зрозуміло лондонській 

публіці. Карикатура була потужною зброєю інформаційної війни, мабуть, 

головною на той момент. Усі зарубіжні події, які потрапляли в поле зору 

англійських карикатуристів, сприймалися через призму англійських інтересів. 

Імператриця Катерина ІІ була першим російським персонажем, що 

регулярно з’являвся в англійських карикатурах. Одним з найбільш ранніх аркушів 

із зображенням Катерини ІІ в колекції ХХМ є гравюра Джона Лоджа (John Lodge, 

працював у 1774—1796 рр.) «Польський кекс» (1 вересня 1774 р.) (рис. А. 3.2.29). 

Як випливає з назви, присвячено її надзвичайно актуальному  у XVIII ст. 

«польському питанню». І хоча тут Катерина лише одна з багатьох персонажів, 

вже відчувається особлива «любов» британських карикатуристів до Російської 

імператриці: у неї в руках не просто шабля, а важка сокира. Надалі англійські 

карикатуристи почали ще більш наочно підкреслювати жорстокість, 

владолюбство та розбещеність Катерини ІІ. Вже 1791 року відомий карикатурист 

Фредерік Джордж Байрон (Frederick George Byron, 1764-1792) виконує відразу три 

аркуші, в яких російська імператриця постає вже у своєму традиційному амплуа 

розпусниці та завойовниці: «Імперський крок» (12 квітня 1791 р.) (рис. А. 3.2.30), 

«Великий бій між знаним англійським півнем та російською куркою!» (25 квітня 

1791 р.) (рис. А. 3.2.31) та «Англійський коник, або Хто оплачуватиме музику?» 

(11 травня 1791 р.) (рис. А. 3.2.32). 

Творчість Ісаака Крукшенка (Isaak Cruikshank, 1756—1811) представлена в 

колекції ХХМ тринадцятьма аркушами, одинадцять з яких — карикатури на 

російських імператорів (Катерину ІІ і Павла І) та Суворова. 

Детально проаналізуємо карикатуру (розшифруємо зміст реплік, покажемо 

весь діапазон натяків та алюзій, реконструюємо історичний контекст) Ісаака 

Крукшенка «John Bull’s Hint for a profitable alliance» («Натяк Джона Буля на 

вигідний союз») (рис. А. 3.2.33) [128, т. ІІ, стовп. 902, № 524; 232, vol. VII, 

№ 8487] з фондів Харківського художнього музею. Ця розфарбована аквареллю 
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гравюра була опублікована видавцем Семюелем Форосом у Лондоні 26 вересня 

1794 р. 

У правій частині аркуша зображено Катерину ІІ (уроджена Софія Августа 

Фредеріка, 1729 — 1796, Російська імператриця у 1762 — 1796 рр.) на троні. 

Імператрицю змальовано такою товстою, що трону майже не видно, лише спинку 

з відтворенням герба Російської імперії. Зазвичай, за іноземними персонажами 

англійських карикатур закріплювалися декілька незмінних характеристик, що 

переходили з аркуша в аркуш. Такі були закони жанру: герої карикатур мали 

легко пізнаватися, а колізії багатьох аркушів будувалися на заздалегідь відомих 

стереотипах [165, с.15]. Так, головними рисами карикатурного образу Катерини ІІ 

стали невгамовна жадоба влади і настільки ж нестримна розпуста (1797 року 

вийшла друком карикатура «Християнська Амазонка зі своєю невразливою 

мішенню, що зветься також Осередком Благого Сяйва, або атакуюча Діана,  яку 

не можуть перемогти 300 000 язичників» (рис. А. 3.2.34). На цій гравюрі образ 

Катерини було вперше трактовано в еротичному ключі, що пізніше стало звичним 

для всіх карикатуристів). На гравюрі «Натяк Джона Буля на вигідний союз» уся 

сцена відбувається у приміщенні, що нагадує будуар: дуже багато рожевого 

кольору, вульгарні троянди на підлозі. Російську імператрицю Крукшенк 

зображує у непристойній сукні з рюшами, величезним декольте, пір’ям та фатою 

на голові. Замість благородної горностаєвої мантії — леопардова з хвостом, який 

тримає в руках Катерина ІІ. Це натяк на те, що німецька принцеса спіймала, як то 

кажуть, «долю за хвіст», коли вийшла заміж за Російського імператора Петра ІІІ 

та згодом стала імператрицею Всеросійською. З незапам’ятних часів, леопард 

вважається символом дикості, і на Заході Російську імперію вважали далекою та 

дикою країною.  

Поряд із Катериною ІІ бачимо охоронця у ведмедячій шкурі. З XVIII ст. і до 

наших днів ведмідь залишається головним символом Російської імперії в 

європейській, а з XX ст. — і в світовій карикатурі. Досить сказати, що, починаючи 

з Катерини ІІ і донині, всі без винятку правителі Російської імперії незмінно 

зображувалися у ведмедячому вигляді. Європейці вважали країну північною, тому 
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природним для неї був тваринний образ ведмедя. «Ведмежий» 

зовнішньополітичний символ Російської імперії є «західним винаходом», що 

викликав різні асоціації: від переваги і сили до варварства та агресії [144, с. 198].  

Ліворуч у галантному поклоні перед імператрицею схилився справжній 

франт — принц Уельський. Його саркастично називали «першим джентльменом 

Європи», який «прославився» своєю зовнішністю, чарівністю і манерами, а також 

розпустою і вмінням робити великі борги [213, р. 43]. У 1794 році сума боргу 

принца Уельського досягла неймовірних розмірів. Його батько король Георг III 

відмовився сплачувати борги, доки син не подорослішає і не одружиться нарешті 

на благопристойній особі. Але на той час принц вже був у таємному шлюбі з 

католичкою Марією Фіцгерберт, однак король цей шлюб не визнав. Принц 

пообіцяв батькові, що розірве шлюб з Фіцгерберт і одружиться на принцесі 

Брауншвейгській. Ця тема обговорювалася в усіх вітальнях шляхетних 

англійських домів. Творча фантазія підштовхує художника до створення сцени 

сватання. Але в основі її все ж таки залишається історична правда. Дійсно, 

Катерина ІІ була найбагатшою нареченою тогочасної Європи. Крім того, 

горезвісна розпусність Катерини, її захоплення молодими фаворитами були також 

відомі широкому загалу та стали темою численних карикатур (Джеймс Гілрей 

«Амстердам у скрутному становищі, або Остання сцена республіканської 

пантоміми» (рис. А. 3.2.2.); Ісаак Крукшенк «Ганьба Бобаділа, або Кейт у гніві» 

(рис. А. 3.2.35) та ін.). Нарешті, вона, як і Марія Фіцгерберт, була вдовою.  

У ролі свата виступає Джон Буль — персонаж, що втілює британську націю. 

Джона Буля майже завжди зображували червонопиким низькорослим товстуном з 

хитрою фізіономією, з неодмінними бакенбардами, у червоному сюртуку, білих 

лосинах (костюм кольорів британського прапора) і короткому циліндрі. Але у 

період правління Георга персонаж міг зображуватися одягнутим не у червоний 

жилет, а у фрак королівського синього кольору [213, р. 56]. На цій карикатурі 

кольори британського прапору активно використані в одязі принца Уельського, а 

у Джона Буля з-під пальта визирає фрак синього кольору. Сват старанно 

розхвалює наречену: «Ось, мій хлопчику, прекрасна пишна вдова, та до того ж 
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вона дуже тепла і сердечна. Якщо ти отримаєш її, тобі не треба буде ні про що 

просити батька або приятелів, вона добудує твій будинок і обставить його для 

тебе. Так! І зігріє тебе на морозі своїми хутрами. Рідкісна удача, мій хлопчику, 

тим більше, що ти ж так любиш удовиць!». 

Принц Уельський звертається до нареченої: «О, як це бути закоханим — 

скакати день і ніч, ні про що не думаючи, нічого не пам’ятаючи, не маючи 

терпіння перемінити сукні, стояти в бризках дорожнього бруду, згораючи від 

бажання побачити Вас і тільки про це думати, і тільки це і знати, як нібито не 

було нічого іншого у світі ...». Це трохи змінені слова Фальстафа з 

шекспірівського «Генріха IV». Імператриця дивиться суворо та залишається 

холодна до зізнань британського візитера. 

Союз Георга і Катерини, франта та дикунки, виглядав комічно та був 

неможливий. Кінець правління Катерини II характеризується різким погіршенням 

відносин з Британією. Політична ворожнеча між Англією та Російською імперією 

у 1791 році досягла свого апогею. Навесні 1791 року розгорівся найгостріший 

міжнародний конфлікт, який увійшов в історію як Очаківська криза. Знищення 

російськими військами Кримського ханства, створення Чорноморського флоту 

вкрай стривожило англійців. Якщо раніше російський експорт морським шляхом 

здійснювався через Балтійське море, яке повністю контролювалося британським 

флотом, то тепер у Російської імперії з’явилася можливість торгувати з Європою, 

маючи вихід до Чорного моря. 22 березня 1791 року Кабінет міністрів 

Великобританії прийняв рішення про висунення ультиматуму Російській імперії. 

Якщо остання відмовиться повернути Очаківську область Туреччині, то 

Великобританія і союзна з нею Пруссія погрожували оголошенням війни. 

Дипломатичний тиск супроводжувався створенням відповідного образу Катерини 

ІІ та її оточення в європейській пресі та, звичайно ж, у карикатурі. 

Слід відзначити специфічну комічну деталь, яку досить часто можна 

зустріти в карикатурах І. Крукшенка. Художник вводить у свої композиції 

предмети інтер’єру — скульптури, картини — і робить їх живими учасниками 

змальовуваної сцени. В даному випадку, по праву руку від Катерини ІІ, — 
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нашвидку накиданий бюст Фокса, вічного супутника російської імператриці в 

англійських карикатурах. У 1791 році, коли Чарльз Фокс, лідер опозиції, виступив 

в англійському парламенті проти війни з Російською імперією, Катерина наказала 

встановити бюст Фокса в царскосельській Камероновій галереї. Цей жест 

викликав в Англії шквал насмішок та, звісно ж, не могли обійти його стороною і 

карикатуристи.  

Політичну подію — спробу Англії укласти союз з Росією — Ісаак Крукшенк 

змальовує як світську галантну сценку. Мотив, використаний художником, 

комічний, пікантний, але карикатуристичної гостроти в ньому немає, як немає її і 

в характеристиці персонажів, хоча доля гротеску присутня в зображенні 

російської імператриці та охоронця у ведмежій шкурі (можливо, це Суворов). В 

даній гравюрі акцент робиться не стільки на зображальне начало, скільки на 

текст, що має тут досить важливе значення. По суті, без нього гумористичний 

сенс твору був би незрозумілий. Це саме «розмовна» карикатура. Вона бавить, 

розважає, але сильних емоцій не викликає. Яскраво розфарбований аквареллю 

аркуш виглядає яскраво. Контурний малюнок з рідким штрихуванням в тінях 

позбавлений пластичної енергії. Ваговитість фігурам швидше додає щільний, в 

основному, локальний колір. 

«Польське питання» було надзвичайно актуальним в кінці XVIII ст., отже, 

не могло не зацікавити карикатуристів, які дуже швидко реагували на події, що 

відбувалися. До початку розподілів Польщі наприкінці XVIII ст. Річ Посполита 

була однією з наймогутніших імперій в Європі. У XVII ст., за часів своєї 

могутності, ця багатонаціональна держава простягалася від Балтики до Чорного 

моря. Починаючи з середини XVIII ст. Польща була головним і майже єдиним 

предметом таємної дипломатії європейських держав. Розподіли Польщі відбулися 

у 1772, 1793 і 1795 роках. Європейська періодична преса вельми упереджено 

зображувала події, після яких польська держава зникла з політичної карти на 120 

років. Можна говорити про прямі пропагандистські фальсифікації і 

конструювання образу ворога. 
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Придушенню Польського повстання Ісаак Крукшенк присвятив сатиричний 

аркуш «Королівські розваги» (7 січня 1795 р.) (рис. А. 3.2.36).  У лівій частині 

аркуша задоволена Катерина сидить на троні. Поруч з троном — Ведмідь, що 

лежить у позі сфінкса (видно тільки його вискалену морду та витягнуті вперед 

лапи). До трону наблизився Суворов (вірогідно, що це його перша поява в 

англійській карикатурі), який простягає Катерині відрубані голови польських 

жінок та дітей зі словами: «Отже, моя Царствена Пані, я повною мірою виконав 

Ваше ласкаве материнське доручення до заблукалого народу Польщі, і приніс Вам 

Збір Десяти Тисяч Голів, дбайливо відокремлених від їх заблуканих тіл на 

наступний день після Капітуляції». Під пахвою у Суворова затиснута шабля і 

Articles of Capitulation Warzaw (Акт про капітуляцію Варшави); закривавлені 

рукава його абсолютно абсурдного розшитого золотом мундира засукані (це добре 

видно у розкрашеному офорті, в фондах ХХМ чорно-біла літографія). За 

Суворовим — троє його солдатів, що несуть кошики з головами нещасних польок. 

Над ними ширяє демон, що аплодує Катерині зі словами: «Браво! Це перевершує 

навіть сцену з отруєнням».  На самому правому краю аркуша, на п’єдесталі, 

зображено  бюст  Чарльза Фокса, який з осудом дивиться на все це неподобство. 

У творі «Момент роздуму, або Розповідь для майбутніх часів» (26  грудня 

1796 р.) (рис. А. 3.2.37)  ми знов бачимо портрет того ж самого Ч. Фокса, що з 

жахом поглядає на криваві примарні сцени придушення повстання Тадеуша 

Костюшко і страт повстанців. Це ще один дуже злісний сатиричний аркуш, що 

присвячений кровавій європейській політиці Катерини II. Мається на увазі 

придушення повстання поляків та розділ Польщі. На офорті Ісаака Крукшенка 

імператриця мало схожа на великосвітську даму, а скоріше на вусатого чоловіка у 

сукні, з  копитами замість ніг. Катерина в жаху: до неї наближаються темні хмари 

серед яких безліч привидів. Все життя проноситься перед очима імператриці: зі 

здриганням дивиться вона на низку жертв свого царювання. Убитий нею чоловік 

— Петро III — з благанням простягає до неї руки. У тюрмі нудиться Тадеуш 

Костюшко — ватажок Польського повстання 1795 року, придушеного Суворовим. 

Поруч закутий у кайдани Станіслав II Август Понятовський — польський король, 
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який втратив корону внаслідок трьох розподілів Польщі. Він махає імператриці 

рукою — це натяк на те, що в минулому він був її фаворитом. За їх спинами 

російські війська розстрілюють польських дітей і жінок і скидають їх зі стін 

Варшави. Нижче зображено безліч безіменних обезголовлених, повішених, 

заколотих і отруєних жертв. Посмертна доля російської імператриці вже вирішена: 

у правому нижньому куті аркуша зображено пекельне полум’я та чорти, які вже 

підготували скриньку для душі імператриці. Ось такою кровожерливою та 

нещадною бачилася англійським карикатуристам Катерина ІІ. Ця карикатура різко 

контрастує з розглянутою вище. За фантасмагоричністю задуму, гостротою 

гротескності зображення, емоційною напруженістю, сконцентрованістю 

вираження ідеї вона не поступається видатним сатиричним творам Джеймса 

Гілрея. Звістка про смерть Катерини II досягла Англії 19 грудня 1796 року, а через 

тиждень була опублікована ця карикатура. В останній раз нагадуючи російській 

імператриці про її страшні гріхи при вирішенні «Польського питання», Ісаак 

Крукшенк прощається з могутнім противником Англії і одним з улюблених 

персонажів карикатуристів. 

Ще одна цікава, виразна і, в той же самий час, композиційно проста 

карикатура на Катерину ІІ, виконана Річардом Ньютоном (Richard Newton, 1777—

1798) «Мрії королеви» (1794) (рис. А. 3.2.38). Смисл цього аркуша зрозумілий з 

першого погляду. Чорт пропонує російській імператриці Варшаву і 

Константинополь. Російська імператриця простягає руки до своєї «заповітної» 

мрії — Константинополю (натяк на «Грецький проект» імператриці). А чорт 

підсовує їй Варшаву. І дійсно, через чотири дні після публікації цієї карикатури, 

російські війська захопили Варшаву і придушили повстання Тадеуша Костюшко. 

Після Катерини ІІ наступним об’єктом для глузування карикатуристів стає 

Павло І. Починаючи з 1800 року його почали зображувати у вигляді божевільного. 

Два сатиричних аркуша Ісаака Крукшенка: «Три накази з С-Петербургу» (1800) 

(рис. А. 3.2.39) та «Божевільний Павло» (5 лютого 1801 р.) (рис. А. 3.2.40). В 

останньому з названих аркушів Наполеон веде на ланцюгу Павла-ведмедя. Напис, 
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що супроводжує карикатуру, є пророчим щодо швидкої загибелі імператора: 

«Повірите мені — скоро моя влада паде ... Сам собі я рию яму». 

У сатирах на Суворова Ісаак Крукшенк сполучає карикатурність ситуацій з 

гротескністю персональних характеристик. Образ полководця, створений 

майстром, міфічний. Це силач, що веде на мотузці французьких директорів 

(«Генерал Суворов, що тягне Французьку Директорію до Росії!!» (16 травня 

1799 р.) (рис. А. 3.2.41); гігант, що крокує з Парижа до Петербургу з арміями 

Моро, Макдональда та Директорією в руках («Російський колос») (15 травня 

1799 р.)  (рис. А. 3.2.42); монстр, що пожирає французькі війська («Генерал 

Глотка, який знищує французьку армію» (1  червня 1799 р.) (рис. А. 3.2.43). 

Останній аркуш, де Суворова змальовано страхітливим людоїдом, особливо 

гротескний. У дотепному підписі до нього повідомляється, що подвиг Гуллівера 

не порівнюється з тим, що зробив цей генерал. Саме прізвище Суворова (Swarrow) 

карикатурно трансформоване художником в Swallow (Глотка). 

Своєрідною парою до цього твору, створеною пізніше і, мабуть, під його 

впливом, є робота Джона Коуза (John Cawse, 1779—1862) «Великий 

Всепожиратель (Swallowall) вивергає, або Французький бульйон дуже гарячий для 

ведмедячого шлунку» (29 жовтня 1799 р.) (рис. А. 3.2.44). Ця карикатура була 

виконана на основі подій, що відбулися у вересні — жовтні 1799 року, коли, 

завдяки успішним діям армій Массени та Сульта, Суворов опинився в оточенні. 

Массена, що примушує страшного монстра «повернути» жертви, які він 

«проковтнув», виглядає тут позитивним героєм. Злободенність, зв’язок з реальною 

політичною ситуацією, що постійно змінювалася, швидка реакція на події, що 

відбувалися, — все це властиво даним роботам і, в цілому, англійській карикатурі 

того часу. 

У згаданих вище роботах Ісаака Крукшенка ясно виражені стійкі 

стилістичні особливості манери майстра. У досить спокійному малюнку 

художника переважають зогнуті округлі лінії: об’ємність форм позначається 

внутрішньо силуетними короткими і довшими паралельними штрихами, 

прокладеними в затінених місцях. Аналогічно Іс. Крукшенк передає тіні від 
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предметів, фігур; інколи штрихові лінії перехрещуються, перетворюються на 

розчерки. Такий малюнок передбачає розфарбовування, яке у Крукшенка завжди 

яскраве, звучне. Стиль, сам характер карикатури, визначає ще одну важливу 

особливість образів майстра. Персонажі карикатури здаються нереальними, вони 

нагадують балаганних маріонеток. У змальованій сцені є момент театралізації, 

вигаданої умовності, яка передає дійсність в гротескно трансформованому 

вигляді, що властиво фольклорному мистецтву (лубку, народній літературі, 

театру). Проте елемент фольклорності перероблений тут специфічною 

професійною мовою карикатуриста для інтерпретації конкретних політичних 

подій.  

В інших творах Ісаака Крукшенка, в яких комізм зосереджений в основному 

лише в ситуації та написах, відзначена особливість майже не відчувається. Окрім 

названого вище аркуша «Натяк Джона Буля на вигідний союз», приведемо, як 

приклад, грубувато-непристойну карикатуру «Корсиканська зозуля» (26 липня 

1804 р.) (рис. А. 3.2.45) та «Британський звіринець» (1796) (рис. А. 3.2.46). В 

останній з названих гравюр зображено прем’єр-міністра У. Піта, який розмовляє з 

містером та місіс Буль про європейських бестій, що сидять у клітках. Вони всі 

пронумеровані та підписані. У числі звірів сидить Російський ведмідь, з написом 

на клітці: «дуже розумний звір». Піт годує Австрійського леопарда червонцями; 

Прусський орел тягнеться до них же; обидва, як сказано у супровідному тексті до 

карикатури, «великі їдоки золота». При створенні карикатур, особливо 

зовнішньополітичного характеру, англійські карикатуристи доволі часто 

використовували анімалістичні символи, як і в даному випадку: Леопард — 

символ Австрії, Орел — прусський символ, Галльський півень — національний 

символ Франції, Жаби — емблема Голландії, Ведмідь — завжди символізує Росію. 

Це сатира на тяжкий економічний стан Англії, що цілком та повністю залежала від 

грошових субсидій союзників. 

На початку ХІХ ст. активно працював в жанрі політичної сатири син Ісаака 

Крукшенка — Джордж Крукшенк (Georg Cruikshank, 1792—1878). Сімнадцять 

творів 1813 — 1823 рр., що належать ХХМ, дають певне уявлення про ранній 
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період творчості майстра, коли, знаходячись під впливом батька, він створив свій 

власний своєрідний стиль. Більшість даних аркушів вирішена у формі «розмовної 

карикатури». У цих роботах не слід шукати об’єктивно-історичної оцінки тому, 

що відбувалося. Вони відображають загальні антинаполеонівські настрої епохи: 

військові успіхи союзників в 1813 році  («Кровопускання та гаряча вода! Або 

Союзні доктори приводять Боні до свідомості» (12  грудня 1813) (рис. А. 3.2.47)); 

поспішна втеча Наполеона з Російської імперії («Неймовірна втеча, або Великий 

стрибок Боні «а ля Грімальді!» (1813) (рис. А. 3.2.48)); позбавлення французького 

імператора престолу («Союзні пекарі, або Корсиканська жаба у скрутному 

становищі» (1 квітня 1814 р.) (рис. А. 3.2.49)); остання битва за Париж 30 березня 

1814 року («Старий чобіт б’є у великий Корсиканський барабан» (8 квітня 1814 р.) 

(рис. А. 3.2.50); поразка Наполеона у Лейпцігській битві («Імператор Боні тікає з 

Лейпцига під прикриттям» (8 листопада 1813 р.) (рис. А. 3.2.51), «Втеча 

Бонапарта з поля бою в Лейпцигу» (січень 1813) (рис. А. 3.2.52). Остання гравюра 

виконана Крукшенком в більш реалістичній манері. Цікаві дві гравюри майстра, 

що присвячені Реставрації Бурбонів: «Повернення паризької старанності, або, 

Боні» (1815) (рис. А. 3.2.53) та «Щогла достатку, або Людовік XVIII, підтриманий 

союзниками!!» (1816) (рис. А. 3.2.54). Багатофігурність композицій, велика 

кількість деталей, подробиць, численність написів, реплік, мов персонажів; 

публіцистичність та злободенність карикатур роблять їх своєрідними 

ілюстраціями-розповідями, які в комічному пародійному вигляді передають 

реальні події. Не підлягає сумніву прямий зв’язок карикатур з пресою того часу, 

що з невпинною їдкістю і злісністю нападала на Наполеона [208, р. 27].  

Джордж Крукшенк поєднує в своїх творах комічність ситуації, карикатурне 

зображення персонажів та гумористичність написів, реплік. Образ Наполеона, 

створений художником, — це популярний карикатурний тип маленького Боні, — 

немічного карлика з пташиним носом, тонкими ручками та ніжками, у величезних 

чоботях і гігантському капелюсі. Комічні й інші крукшенківські типи — 

неймовірно товстий Джон Буль, невисокий круглий голландець в гостроверхому 

капелюсі, худий довгоносий австрієць і т. п. Проте, це карикатури зовнішності, 
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перебільшеної міміки, а не характерів. При зображенні реальних конкретних осіб, 

наприклад, Олександра I («Кровопускання та гаряча вода») (рис. А. 3.2.47), 

Блюхера, Шварценберга, Веллінгтона, князя Воронцова («Союзні пекарі») (рис. А. 

3.2.49) Джордж  Крукшенк майже повністю уникає навіть зовнішніх спотворень, 

здатних викликати сміх. Тут комізм виражається у дії, в тому, наприклад, з якою 

серйозністю союзники, начепивши фартухи, прагнуть засунути Боні в піч. У 

кумедних, часто дотепних написах, розмовах персонажів художник використовує 

гру слів, різні натяки. Малюнок Джорджа Крукшенка рухливий, швидкий, штрих 

різноманітний. Композиції цілісні, що добре зчитуються; вони побудовані на 

основі принципу  єдності часу, місця, дії. 

Пророчий аркуш Дж. Крукшенка «Пророцтво, або Зрештою диявол візьме 

своє» (січень 1813 р.) (рис. А. 3.2.55) виконаний майстром після ганебної для 

Наполеона Російської кампанії. Як завжди, проста  та прозора композиція, але при 

цьому містить алюзію на класичну міфологію. Тут Наполеон у ролі Прометея, 

якому орел клює печінку, диявол приковує до скелі, а вогонь здобутий Наполеоном 

— пожежа у Москві. Якщо ж вдивитися у полум’я, можна помітити птицю Фенікс, 

що відроджується з вогню. Тут же Джон Буль, який підштовхує Російського 

ведмедя до Наполеона. У небі — двоголовий орел з лавровим вінком, знятим з 

голови французького імператора і оливковою гілкою — символом майбутнього 

миру.  

У 20-х рр. XIX ст. Джордж Крукшенк створив декілька карикатур на 

Людовіка XVIII, в яких, в першу чергу, робився акцент на огрядності та 

нерішучості французького монарха: «Франція (Велика нація), кинута Північчю — 

на Південь!!!» (1823) (рис. А. 3.2.56); «Людовік XVIII прагне  взути чоботи 

Наполеона, або Приготування до Іспанської кампанії» (1823) (рис. А. 3.2.57).  

Справжніми героями наполеонівської епохи стали козаки. На гравюрі 

Джорджа Крукшенка «Гаситель Боні» (1814) (рис. А. 3.2.58) гігантський козак 

гасить Малюка Боні, якого зображено у вигляді свічки. Першим вигадав та 

використав цей сюжет Ісаак Крукшенк, який ще у 1795 р. виконав гравюру, на якій 

У. Піта представлено в образі Гуллівера, що накриває гасителем своїх політичних 



120 

супротивників-ліліпутів (рис. А. 3.2.59). Пізніше ця тема часто використовувалася 

карикатуристами, особливо в антинаполеонівській карикатурі. Як приклад 

наведемо гравюру У. Ельмса «Козачий гаситель» (1813) (рис. А. 3.2.60). 

Побудова інших аркушів — «Чотириногі, або Останній удар маленькому 

Боні» (1 січня 1813 р.) (рис. А. 3.2.61), «Дивертисмент трагедії Ватерлоо, або 

Мадам Франція та її господарі!!!» (9 листопада 1815 р.) ((рис. А. 3.2.62)), 

«Королівські різдвяні коробки та новорічні дарунки» (1 січня 1816 р.) (рис. А. 

3.2.63), — ускладнено додаванням до центральної сцени, що прямо виражає суть 

твору, чимало додаткових. Подекуди різночасних і різнопросторових окремих 

епізодів, сценок, що включені до загальної композиції за сенсом, а з мистецького 

боку — за декоративним принципом.  

З робіт Джорджа Крукшенка в колекції ХХМ, що відносяться до карикатур з 

розвиненим оповідальним сюжетом, виділяється своєю декоративною красою, 

виконаний в техніці офорту з акватинтою аркуш «Королівські різдвяні коробки та 

новорічні дарунки» (рис. А. 3.2.55). Композиційна побудова роботи умовно-

декоративна. У центрі зображено Олександра I та Георга III, які підносять 

Наполеону подарунки-картини «Битва при Ватерлоо», «Московська пожежа» та 

ін., — а по краях, зліва і справа, — окремі, цілком завершені сценки з внутрішнім 

змістом, але, при цьому пов’язані із загальною ідеєю твору, з метою художника 

показати обстановку в Європі після ув’язнення Бонапарта на острові Св. Олени. 

Крукшенка цікавить політична злоба дня, події та епізоди політичного життя, що 

представлені в комічних побутових сценах. Карикатура забавляє, розважає, але 

сили сатиричного узагальнення, гостроти індивідуальних портретних 

характеристик в ній немає. Створені майстром персонажі — це скоріше 

сформовані карикатурні типажі, що переходять з варіаціями із роботи в роботу. 

Горизонтально витягнута композиція в роботі «Чотириногі, або Останній 

удар маленькому Боні» (рис. А. 3.2.61) пронизана рухом справа наліво; у тому ж 

напрямі йде розвиток основної сюжетної лінії, що розгалужується на приватні 

події, випадки. В алегоричному «оповіданні» реальність змішана з фантастикою: 

російські ведмеді женуть мавп-французів; Кутузов з палицею нападає на ворогів, 
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ті з жахом кричать «don’t cut us off» (не знищуй нас); козацька кіннота спускається 

з піднебіння; Платов пропонує  у винагороду за Наполеона свою дочку і мішок 

грошей. Центральна сцена — Ведмідь і диявол, що б’ють Боні, — виділена; це 

основний мотив, що і знайшов відображення в назві твору. 

Аркуш «Дивертисмент трагедії Ватерлоо, або Мадам Франція та її 

господарі!!!» (рис. А. 3.2.62) вирішений як зображення театральної сцени, 

головними героями якої є союзники, що терзають повержену Францію 

(алегорична жіноча фігура), а фоном виступають війська переможців. 

Відзначимо один цікавий момент. Джордж Крукшенк інколи включає до 

своїх композицій другорядних персонажів, що не беруть участі у дії, наче 

сторонніх спостерігачів, які коментують те, що бачать. У творі «Кровопускання та 

гаряча вода» це француз, що заглядає у вікно. У даному ж випадку — Джон Буль, 

що іронізує з приводу лицемірних союзників, говорить, можливо, від імені автора. 

В цілому ж, треба відзначити гнучкість художньої мови Джорджа Крукшенка, 

розмаїття використовуваних ним комічних мотивів, вільне володіння 

різноманітними прийомами жанру карикатури. 

Взагалі мотиви театральної вистави є елементом специфічної мови 

політичної карикатури і мають свою традицію. Уільям Хогарт цілеспрямовано їх 

використовував у сатиричній графіці. Як приклад, наведемо його твір «Міхури 

Південного моря». Момент ігрової дії, в якій персонажі, як актори в ролях, 

виступають в перетвореному вигляді, сприяє створенню комічного ефекту. 

Прийоми карикатурних перевтілень додають роботам сатиричної гостроти. 

Виразним прикладом сказаного є твір Джорджа Вудварда (George Moutard 

Woodward, 1760 - 1809) «Політичний ярмарок» (1 жовтня 1807 р.) (рис. А. 3.2.64), 

в якому міжнародна політична ситуація 1807 року показана у вигляді балаганної 

вистави та ярмаркового гуляння. 

Творчість іншого майстра, Чарльза Уільямса (Charles Williams, працював у 

1797—1830) тяжіє більше до тієї лінії розвитку англійської політичної сатири, яка 

яскраво виражена мистецтвом Джеймса Гілрея. 
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У колекції ХХМ є чотирнадцять карикатур Ч. Уільямса, і всі вони 

антинаполеонівські: «Імператорські ласощі, або Обід в Тільзиті» (липень 1807 р.) 

(рис. А. 3.2.65);   «Боні і його армія на зимових квартирах» (березень 1807 р.) (рис. 

А. 3.2.66); «Вступ до Польщі, або Новий ласий шматочок для Боні» (липень 1807 

р.) (рис. А. 3.2.67); «Імператорські обійми на плоту, або Нові підмостки Боні» 

(липень 1807 р.) (рис. А. 3.2.68); «Козак, який повертається з поля битви, або 

Валентинка для Боні» (14 лютого 1813 р.) (рис. А. 3.2.69); «Хлопчик-мізинчик  у 

безвихідному становищі, або Лісові царі нарешті прокинулися!» (жовтень 1805 р.) 

(рис. А. 3.2.70); «Теплі зимові квартири, або Москва добре провітрена 

Наполеоном (Nap) і його Великою Армією. Російська кампанія. Аркуш 5» 

(травень 1813 р.) (рис. А. 3.2.71); «Хвальки, або Велика Армія, що відступає з 

Москви. Російська кампанія. Аркуш 6» (травень 1813 р.) (рис. А. 3.2.72); 

«Наполеон (Nap), якого майже спіймали, або Стрибок, зроблений вчасно. 

Російська кампанія Боні. Аркуш 7» (травень 1813 р.) (рис. А. 3.2.73). 

Розглянемо декілька аркушів Чарльза Уільямса більш докладно. Робота 

«Хлопчик-мізинчик у безвихідному становищі, або Лісові царі нарешті 

прокинулися!» (рис. А. 3.2.70), виконана в гротесково-експресивному дусі 

гілреєвської фантастики. У динамічній графічній структурі малюнка активну роль 

грають діагональні лінії, поривчасті штрихи. П’ятий та шостий аркуші з серії 

«Російська кампанія» позбавлені будь-якої алегоричності, основа їх реальна і, так 

би мовити, історично правдива (рис. А. 3.2.71; рис. А. 3.2.72). Твори виконано у 

вигляді просторово-панорамних композицій, де багато масових сцен  та окремих 

епізодів, що винесені на перший план, з великою кількістю деталей та подробиць. 

У центрі уваги автора приватні події, випадки, страшні будні наполеонівської 

армії, пов’язані з трагічним походом до Російської імперії. Художник помітно 

окарикатурює осіб, фігури персонажів, відчувається його зле кепкування, але 

гротеску він уникає, можливо, тому, що сама дійсність стану «Великої Армії» 

виглядала як гротесковий кошмар. Сьомий аркуш вказаної серії є варіацією твору 

Дж. Крукшенка «Неймовірна втеча» (рис. А. 3.2.73), позбавлений карикатурної 

гостроти останнього, але більш насичений буденно-побутовими подробицями.  



123 

Чарльз Уільямс уважніше за інших карикатуристів стежив за підписанням 

Тільзитського мирного договору, він почав безжально висміювати монархів, які 

брали в цьому участь. Тільзитський союз став важким випробуванням для Великоі 

Британії, що опинилася один-на-один майже з усією Європою. Стало ясно, що 

Англія втратила свого найсильнішого союзника — Російську імперію, і можливо, 

знайшла в ньому найбільш сильного ворога. Союз Олександра І з Наполеоном 

загрожував Англії політичною та економічною ізоляцією, а ще гірше — війною. 

Однак британці не втратили надії на відновлення відносин з Російською імперією, 

що яскраво відобразилося у вже згаданій карикатурі Дж. Гілрея «Долина смертної 

тіні» (рис. А. 3.2.15), де Британський лев та Російський ведмідь разом нападають 

на Наполеона. На карикатурі Ч. Уільямса «Взаємні почесті у Тільзиті, або Мавпа, 

Ведмідь та Орел» (серпень 1807 р.) (рис. А. 3.2.74) мавпа з головою Наполеона, 

одягає на шию Олександра І орден Почесного легіону. Ведмідь-Олександр 

безвольно опустив лапи та розгублено каже: «Як же мені буде соромно 

повертатися до себе на батьківщину. Що скаже мій старий друг Лев (Англія)?». 

Виглядає уся сцена безглуздо: великий ведмідь підпорядковується маленькій 

мавпі. Підкреслюється низькорослість Наполеона — його зображено на  барабані. 

Біля ніг Російського ведмедя «Союзний договір», придавлений трьома ядрами: 

натяк на те, що Олександр був змушений залишити колишніх союзників та 

перейти на бік Наполеона під військовим тиском.  

Зооморфні символи-персоніфікації було використано Ч. Уільямсом і в інших 

творах: «Іноземні забави, або Британський лев напоготові» (1 січня 1801 р.) (рис. 

А. 3.2.75), «Північних ведмедів навчають танцям» (14 лютого 1801 р.) (рис. А. 

3.2.76), «Віденські забави, або Гармонія союзників на Конгресі, тобто плата за 

музику» (1 лютого 1815 р.) (рис. А. 3.2.77). 

Всі розглянуті вище твори 1790-х—1810-х рр. характеризують певною 

мірою зрілу стадію розвитку англійської політичної карикатури періоду її розквіту, 

тобто часу від 1770-х до кінця 1820-х рр., коли сатирична графіка існувала у 

вигляді окремих великих аркушів, що виставлялися у магазинних вітринах або 

збиралися в альбоми. У 1830-ті рр. карикатура перетворилася на журнальну 
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комічну ілюстрацію. Політична сатира 1828 — 1829 рр. представлена в колекції 

ХХМ творами Томаса Хоуела Джонса та Уільяма Хіта.  

«Розмовну» карикатуру «Союзні гурмани снідають, або Туреччина в 

небезпеці» (у назві — гра слів: turkey — друге значення «індичка») (1 лютого 1828 

р.) (рис. А. 3.2.78) — виконав Томас Хоуел Джонс (Thomas Howell Jones, працював 

у 1823—1848). Виконана вона дуже ретельно, акуратно розфарбована аквареллю 

та розміщена у кольоровій рамці, що наче імітує картинну раму. Чіткий, різкий, 

силуетний малюнок художника емоційно стриманий. Внутрішньо контурне 

штрихування сприяє передачі об’ємності форм. Гротескність, сатирична гострота 

портретних характеристик в цьому аркуші повністю відсутні. Комічний ефект в 

основному створений змальованою ситуацією, написами, репліками персонажів. 

У Харківському художньому музеї зберігається дев’ять робіт  Уільяма Хіта 

(William Heath, 1794—1840) — популярного британського художника і гравера. 

Відставний драгунський капітан, автор ряду антинаполеонівських карикатур, свої 

перші карикатури він опублікував у 14-ти річному віці. До 1829 року У. Хіт 

підписував свої роботи псевдонімом-ідеограмою «Пол Прай» —за ім’ям 

персонажа однойменної комедії Джона Пула, що став метафорою дуже допитливої 

людини. У нижньому лівому кутку гравюр У. Хіт зображував маленького 

чоловічка у сюртуку, циліндрі та з тростю у руці. З середини 1829 року, через 

велику кількість підробок, Хіт став підписувати роботи повним ім’ям. Уільям Хіт 

є автором карикатур: «Висадка Великого ведмедя, або Мусульман захопили 

зненацька» (травень 1828 р.) (рис. А. 3.2.79) , «Обшук англійського корабля в 

Дарданеллах, або Наш вірний союзник, який демонструє свою пошану 

Британському прапору» (30  травня 1829 р.) (рис. А. 3.2.80), «Моряки на березі 

Наваріна» (листопад 1827 р.) (рис. А. 3.2.81), «Яке падіння тут було» (29  травня 

1829 р.) (рис. А. 3.2.82), «Російський денді, або Сцена в Екс-ла-Шапель» (8 грудня 

1818 р.) (рис. А. 3.2.83), «Політичні денді» (18 листопада 1818 р.) (рис. А. 3.2.84). 

В більшості творів Уільяма Хіта з колекції музею супровідний текст зведений до 

мінімуму. Вони картинні за композиційною будовою, декоративні за яскравістю 

забарвлення, їх персонажі забавні, зовнішній вигляд їх спотворений, причому 
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часто за певною карикатурною схемою. «Яке падіння тут було» — це карикатура 

на курйозний випадок, що дійсно стався 28 травня 1829 року на огляді в Гайд-

парку, коли лорд Веллінгтон впав зі свого коня.  

Досліджуючи колекцію англійської політичної карикатури кінця XVIII — 

початку XIX ст. з фондів ХХМ, необхідно торкнутися ще однієї важливої 

маловивченої проблеми — віддзеркалення у художній мові карикатури 

особливостей стилю романтизму, який сформувався якраз в епоху розквіту 

графічної сатири, на межі двох століть. Глибокий ґрунтовний розгляд даного 

питання повинен, безумовно, спиратися на більш вагомий матеріал. До нього 

обов’язково потрібно включити дослідження конкретних випадків повторення і 

інтерпретації карикатуристами романтичних мотивів; вивчення специфіки 

використання сатириками образотворчих принципів романтизму на образному 

рівні та сприйняття ними теоретичних положень романтичної естетики. У межах 

даної дисертаційної роботи можна зробити  лише деякі зауваження. 

 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. 

В естетиці романтизму затверджувався пріоритет Фантазії та Уяви, як 

способів проникнення в суть явищ буття. «Мій світ, писав Уільям Блейк (1757—

1827), художник і поет-романтик, — світ уяви та духовного бачення» [68, с. 763]. 

Карикатура як мистецтво публіцистичне, пов’язане з політичною 

злободенністю, з реаліями життя, по-своєму сприйняла романтичне положення 

збагнення 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. 
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Прикладів можна навести багато. Ісаак Крукшенк розкриває криваву суть 

діянь освіченої государині Катерини II («Момент роздуму, або Розповідь для 

майбутніх часів»); Джеймс Гілрей викриває і висміює домагання 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 трактування романтичного портрета—«прозріння» 

виглядає карикатура Дж. Гілрея на Павла І — «Великодушний союзник». 

На перший погляд, англійська сатира, будучи гострою дієвою зброєю 

політичної боротьби, не несла в собі позитивної програми. Проте, це не так. Її 

внутрішній позитивний ідеал, далекий від романтичної схвильованості, 

ґрунтувався на здоровому глузді та демократичних свободах. Тож ймовірно, що 

саме у карикатурі тієї епохи найяскравіше втілився тісний зв’язок романтичного 

світогляду з реальним життям. 

Англійська політична сатира кінця XVIII — початку XIX ст. є складним 

явищем, вивчаючи яке слід торкнутися ще однієї малодослідженої проблеми — 

питання взаємозв’язків англійської  та російської карикатури 1810-х рр. 

Ця проблема є вкрай важливою, проте недостатньо дослідженою. Колекція 

Харківського художнього музею дає змогу дещо прояснити в цьому питанні. 

Основними напрямами розгляду проблеми є: по-перше, вивчення випадків 

взаємного копіювання і вільнішого повторення композицій; по-друге, аналіз 

інтерпретації англійськими та російськими художниками схожих мотивів, тем, 

сюжетів; по-третє, дослідження моментів схожості та відмінності на 

внутрішньому образно-смисловому рівні. 

Взаємодія англійської та російської політичної сатири була історично 

обумовлена боротьбою народів з Наполеоном. Професійна карикатура в 

Російській імперії, що сформувалася як самостійний вид образотворчого 

мистецтва під час Вітчизняної війни 1812 року, виникла у зв’язку з національно-

патріотичним піднесенням широких верств населення. Її особливо активний 

бойовий характер повністю відповідав суспільним настроям, що панували в 

Англії, яка була постійним непримиренним ворогом наполеонівської Франції. 
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Крім того, для англійських сатириків твори російських художників 1812 — 1813 

років служили своєрідними карикатурними репортажами з місця головних подій 

того часу. З іншого боку, російська професійна сатирична графіка на відміну від 

англійської не мала власної глибокої традиції, і тому на неї мали вплинути 

досягнення англійських майстрів.  

Такі передумови взаємодії карикатуристів Англії і Російської імперії в епоху 

війни з Наполеоном. Розглянемо, головним чином, сприйняття англійськими 

художниками образів, тем, мотивів, композицій, створених російськими 

сатириками. 

За багатьма своїми художніми ознаками російська карикатура епохи 

Вітчизняної війни 1812 року спрямована проти загарбницьких дій наполеонівської 

армії, примикає до російського класицизму першої чверті ХІХ століття. І головне 

полягає тут зовсім не в тому, що працювали в цій сфері художники, які були 

найчастіше виховані на традиціях класицистичного мистецтва, а отже привносили 

в сатиричну графіку властиве цьому стилю розуміння композиційних і пластичних 

задач. Класицизм був за тих часів основним стилістичним напрямком, в якому 

розкривалися громадянські думки і почуття російського суспільства і в якому 

найбільш повно реалізувалися морально-виховні устремління тогочасного 

мистецтва. Саме цим і пояснюються властиві багатьом аркушам риси класицизму. 

У колекції ХХМ зберігається твір Джорджа Крукшенка, що є точною копією 

оригінального російського аркуша «Для курйозу дітлахам бірюльок приніс» (3 

січня 1813 р.) (рис. А. 3.2.85). Робота російського майстра належить до типу 

популярних в російській сатирі патріотичних зображень подвигів героїв, що 

прославляли в узагальнених «мужицьких» образах народну силу, хоробрість і які 

стверджували неодмінність перемоги над ворогом. За своєю ідейною 

спрямованістю карикатура близька до фольклорного образотворчого мистецтва. 

Проте, її грубуватий народний гумор був перетворений художником у дієву зброю 

політичної боротьби. Твору властива пряма безпосередня орієнтація на глядача:  

невипадково ратник повертає з посмішкою своє обличчя. Однозначний сенс 

аркуша, в якому немає будь-яких натяків, сприймається відразу. Позитивний ідеал 
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героя тут ясно виражений. У гротесковому контрасті до нього знаходяться 

маленькі карикатурні фігурки французів, насаджених на багнет, та тих, які висять 

на рушниці. Точно повторюючи роботу російського майстра, Дж. Крукшенк додав 

до неї свій підпис, немов адаптуючи аркуш до англійських смаків, — «Російський 

грубіян, який повертається зі своїх спортивних занять», — у якому звучить 

кепкування над персонажем, а зовсім не захоплення його силою. Можливо, тут 

виявився суб’єктивний момент, професійна пристрасть до окарикатурювання, але, 

скоріш за все, зіграло свою роль те, що для англійської публіки Російська імперія 

залишалася варварською країною. 

Інший твір Дж. Крукшенка з фондів музею — «Відступ французьких 

генералів» (8 травня 1813 р.) (рис. А. 3.2.86) — є вільною копією аркуша Івана 

Теребенєва «Ретирада французьких генералів» (рис. А. 3.2.87). Сатира Теребенєва 

реалістичніша. Не вдаючись до гротескності, гострого шаржування облич та фігур 

замерзлих генералів у безглуздому одязі, майстер використовує комічність самої 

ситуації, яка не виглядає неймовірною. Крукшенк, зберігаючи загальну 

композицію російського оригіналу, значно підсилює зовнішню карикатурність у 

зображенні всіх персонажів: як людей, так і коней. 

 Цікавим прикладом безпосереднього сприйняття російського впливу 

служить робота Уільяма Хіта «Подорож графа Віченци з Червоного до Парижа» 

(1813) (рис. А. 3.2.88). У каталогах Ровінського, Ліпранді, Верещагіна російський 

оригінал даного аркуша не значиться. Найближчими аналогами його є карикатури 

І. Теребенєва: «Проїзд високого мандрівника від Варшави до Парижа під ім’ям 

свого шталмейстера з обскубаним орлом і озлобленим Мамелюком» (1813) (рис. 

А. 3.2.89) та «Лицарська поїздка Наполеона з Варшави до Парижа під ім’ям свого 

шталмейстера з обскубаним орлом і озлобленим Мамелюком», а також аркуш 

невідомого російського майстра «Лицарська поїздка Наполеона з Варшави з 

Коленкуром і Дюроком».  Автор, дата і місце видання на англійській роботі не 

вказані. Проте праворуч на аркуші є філігрань: [1815] — рік виготовлення паперу. 

Отже, робота була випущена у світ не раніше 1815 р. Останні ж російські сатири 
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опубліковані в 1814 році. Цей примітний факт в певному значенні свідчить про 

популярність російських карикатур в Англії. 

Комічний ефект У. Хіт вихоплює з самої ситуації. Наполеон, який кинув 

свою армію та таємно біжить на санях з Російської імперії, не лише переодягнувся 

в російський одяг, але і перевтілився в бородатого російського мужика. 

Відзначимо, що зовнішність його передана без карикатурного утрирування. 

Супроводжують імператора «ангели-охоронці» — три біси. Діалог Бонапарта з 

дияволом, що керує конем, додатково роз’яснює те, що відбувається. Наполеон 

просить захистити армію, біс же з посмішкою заспокоює Боні, що доставить його 

до Парижа, але армію врятувати не зможе. 

За своїм духом, лубково-фантастичним характером та стилем аркуш 

«Подорож графа Віченци з Червоного до Парижа» виглядає як пересічний зразок 

масової російської сатиричної продукції. Ймовірно, це таки повторення, з деякою 

долею англійської адаптації, невідомого російського оригіналу, але, може бути, і 

вдале наслідування російській карикатурі. 

У 1812 — 1813 рр. в англійській політичній карикатурі посилюється, 

можливо, під російським впливом, популярність певних фольклорних образів. 

Англійським варіантом російського Вавіли Мороза з’явився Джек Мороз (Jack 

Frost), або Генерал Мороз (General Frost). Наприклад, карикатура Уільяма Ельмса 

«Генерал Мороз голить Малюка Боні» (1 грудня 1812 р.). Проте, якщо в 

патріотичних аркушах російських художників фольклорні персонажі з’являлися 

найчастіше в простонародній подобі героїв та силачів, що втілювали потужність 

народного духу («Російський мужик Вавіла Мороз на заячому полюванні» (1813) 

(рис. А. 3.2.90) , то в англійській сатирі вони часто показувалися у символічному, 

гротесково-фантастичному вигляді, як страшні чудовиська ( У. Ельмс «Генерал 

Мороз голить Малюка Боні» (рис. А. 3.2.20). 

У російській карикатурі «Російський мужик Вавіла Мороз на заячому 

полюванні» мисливська сцена має фольклорно-казковий характер. Ратник Вавіла 

Мороз жене мітлою та вилами Наполеона і його армію, яка змальована у вигляді 

зайців-перевертнів (натяк на боягузство) з людськими головами у капелюхах-
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треуголках. У. Ельмс, використовуючи аналогічний мотив та алегоричні 

персоніфікації, в аркуші «Козацький спорт, або Платов, який полює у скаженій 

гонитві за французькою дичиною» (рис. А. 3.2.23), надає йому комічно-жанрової 

інтерпретації. Англійський художник зображує Бонапарта у вигляді  

«корсиканської лисиці» (натяк на хитрість) з людською головою у величезній 

треуголці. Лисиця тікає від отамана Платова, його дочки  та козаків, які прагнуть 

дістати собі її у винагороду за спійманого Наполеона; французи — жаби, що 

поховалися у канаві. 

Наведемо ще один приклад трактування англійським та російським 

художниками того ж самого мотиву.  Англійській роботі «Союзна цирульня, або 

Боні у мильній піні» (25 листопада 1813) (рис. А. 3.2.91) близький аркуш 

І. Теребенєва «Англійська бритва» (1813) (рис. А. 3.2.92). Перший твір — 

курйозна жанрова, виразно передана багатофігурна сценка. І. Теребенєв спрощує 

композицію, робить її фрагментарною і лаконічнішою; емоційно стримано 

характеризує персонажів, особи яких здаються безпристрасними, а їхні рухи 

скутими,  при цьому художник грубо окарикатурює особу Наполеона, змальовує 

його карликом з непропорційно величезною голеною головою. 

Наявний матеріал колекції Харківського художнього музею не дозволяє в 

повному об’ємі, всебічно розглянути проблему взаємозв’язків англійської та 

російської карикатури, але деякі висновки можна зробити. По-перше, безумовним 

є сам факт активних контактів англійських та російських майстрів графічної 

політичної сатири у 1812 — 1813 рр. Поза сумнівом, ця взаємодія збагатила 

англійську та російську карикатуру образами, сюжетними і композиційними 

мотивами. Співставлення інтерпретації схожих образів та сюжетів у творах 

англійських та російських художників виразно розкриває національну 

своєрідність сатири обох країн. Російська карикатура тісніше пов’язана з 

образотворчим фольклором; у ній різкіше відчувається народний характер. В 

англійській сатиричній графіці, більш довершеній за формою, сильніше виражена 

суб’єктивна складова, вільніше, гнучкіше та ширше використані специфічні 

особливості мови карикатури як жанру графічного мистецтва. 
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Висновки до розділу 3 

 

Дослідження становлення сатиричного друку в Англії та вивчення колекції 

англійської політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. з фондів 

Харківського художнього музею дозволило зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що усі дослідники сходяться на думці, що період між 1760 і 

1830 рр. є «золотим століттям» англійської карикатури. Розквіт карикатури в цей 

час був значною мірою зумовлений найвищим в Європі того часу рівнем 

політичних свобод і відсутністю цензури, що в свою чергу призвело до широкого 

розповсюдження демократичного друку та формуванню національної традиції у 

гравюрі та графіці. В цей час Англія стала лідером в галузі видавничої галузі: 

саме тут був прийнятий перший у світі закон про авторське право, вперше вийшли 

дешеві багатотиражні ілюстровані періодичні видання. Розвиток друкованої 

промисловості Великої Британії у другій половині XVIII ст. визначала діяльність 

граверних майстерень Лондона. Констатовано, що у другій половині XVIII ст. 

саме в Лондоні з’являються перші в світі професійні карикатуристи. 

2. Акцентовано, що офорт й інші тиражні техніки, в яких виконувалися 

карикатури, давали можливість отримати 100 — 200 якісних відбитків з однієї 

дошки. Тому не дивно, що відбитки більшості згадуваних в цій дисертаційній 

роботі аркушів є не тільки в Харківському художньому музеї, а і в інших 

зарубіжних освітніх та музейних закладах, і, передусім, у Британському музеї, де 

знаходиться найповніша колекція англійської сатиричної графіки. Дослідження 

європейських онлайн-колекцій карикатур кінця XVIII — початку XIX ст. 

уможливили систематизацію й атрибуцію (встановлення автора, місця, часу 

виконання) аркушів англійської карикатури з колекції ХХМ. 

3. Виявлено, що, зародившись у першій половині XVIII ст., англійська 

професійна карикатура сформувалася до кінця століття в самостійний жанр. 

Основи жанру було закладено У. Хогартом. Його досягнення були розвинені цілою 

плеядою карикатуристів. Визначено основні тематичні пріоритети англійської 
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політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст.: антиросійський та 

антинаполеонівський.  

4. Визначено індивідуальні особливості творчої манери англійських 

карикатуристів, чиї твори дають яскраве уявлення про цей вид мистецтва у період 

його розквіту: 

 Творам Джеймса Гілрея властивий експресивний малюнок, загальний 

гротесковий характер зображення та високе емоційне напруження. 

Художник уникає оповідного розвитку сюжету, написів, що передають 

репліки персонажів; його мова лаконічна, пряма та дохідлива. Саме він є 

автором карикатурного типу Наполеона — «Малюка Боні». Загальною 

особливістю творів майстра є відсутність чіткого поділу персонажів на 

позитивних і негативних.  

 Творцем більшості гравюр, присвячених Російській кампанії 1812 року, є 

Уільям Ельмс. Художня мова Ельмса прямолінійна, емоційно активна і 

в певному значенні спрощена. Майстер часто використовував алегоричні, 

фантастичні образи. Багато його композицій побудовано на основі 

гротескового контрасту.  

 Роботам Томаса Роуландсона, до яких би сюжетів він не звертався, 

притаманна елегантність, яка полягала у виразності безперервної, звивистої 

лінії, властивої більшості робіт. Його офорти мають вигляд швидких 

начерків, він використовував акватинту, розмальовку й інші прийоми. 

Своєрідний стиль майстра дозволяв підкреслити об’ємність форм, а також 

гостріше виявити особливості характерів персонажів.  

 Персонажі карикатур Ісаака Крукшенка здаються нереальними, вони 

нагадують балаганних маріонеток, у змальованих сценах є момент 

театралізації, дійсність відтворюється в гротескно трансформованому 

вигляді, що властиво образотворчому фольклору. Проте елемент 

фольклорності перероблено специфічною професійною мовою 

карикатуриста для інтерпретації конкретних політичних подій.  



133 

 Більшість аркушів Джорджа Крукшенка вирішена у формі «розмовної 

карикатури». Його малюнок рухливий, швидкий, штрих різноманітний. 

Композиції цілісні, легко зчитуються; вони побудовані на основі принципу  

єдності часу, місця, дії. Багатофігурність композицій, велика кількість 

деталей, подробиць, численність написів, реплік, мов персонажів; 

публіцистичність та злободенність карикатур роблять їх своєрідними 

ілюстраціями-розповідями, які в комічному пародійному вигляді передають 

реальні події 1813 — 1823 рр.  

 Більшість творів Чарльза Уільямса виконано у вигляді просторово-

панорамних композицій, де багато масових сцен  та окремих епізодів, що 

винесені на перший план, з великою кількістю деталей та подробиць. 

У центрі уваги автора приватні події, випадки, страшні будні 

наполеонівської армії, які пов’язані з трагічним походом до Російської 

імперії. У динамічній графічній структурі малюнка Уільямса активну роль 

відіграють діагональні лінії, поривчасті штрихи. 

 У творах Уільяма Хіта супровідний текст зведений до мінімуму. Вони 

картинні за композиційною будовою, декоративні за яскравістю 

забарвлення, їхні персонажі легковажно смішні, зовнішній вигляд їх 

спотворений, причому часто за певною карикатурною схемою. 

5. Встановлено загальні риси, властиві англійській політичній карикатурі кінця 

XVIII — початку XIX ст.: гостра публіцистичність, злободенність, прагнення до 

швидкого відгуку на події, зв’язок з журналістикою, інтерпретація прийомів 

образотворчого фольклору, використання театральних мотивів, співіснування 

«розмовної» та більш лаконічної гротескової форм карикатури. Аргументовано, 

що у художній мові англійської карикатури знайшли відображення особливості 

стилю романтизму: емоційність, експресивна та динамічна графічна мова, 

використання прийомів гротеску, символіки, алегорій і фантастики. 

6. Характер колекції Харківського художнього музею дав можливість 

торкнутися малодослідженої проблеми взаємодії англійської та російської 

карикатури у 1812 — 1814 рр. Визначено, що взаємодія англійської та російської 
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політичної сатири була історично обумовлена боротьбою народів з Наполеоном. 

Основними напрямами розгляду цієї проблеми стали: вивчення випадків 

взаємного копіювання і вільнішого повторення композицій; аналіз інтерпретації 

англійськими та російськими художниками схожих мотивів, тем, сюжетів; 

дослідження моментів схожості та відмінності на внутрішньому образно-

смисловому рівні.   

7. Доведено, що класична політична карикатура Англії кінця XVIII — початку 

XIX ст. — це складна єдність безлічі деталей, до кінця зрозумілих, головним 

чином, освіченому, інтелектуальному глядачеві. Слід відзначити, що саме 

англійські карикатуристи значно вплинули на зарубіжних художників, зробили 

найбільший внесок у формування основних принципів і законів жанру політичної 

карикатури. 
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РОЗДІЛ 4 

ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІТИЧНА КАРИКАТУРА  

КІНЦЯ XVIII — ПОЧАТКУ XIX СТ. 

  

4.1. Історія карикатури та цензури у Франції  

 

Мистецтво карикатури зароджується і починає розвиватися у Франції 

задовго до Великої буржуазної революції. Перші навички виготовлення 

сатиричних картинок галли переймають з греко-римських зображень. В епоху 

середньовіччя великою популярністю користуються карикатури на релігійні 

сюжети, пародії на пишні лицарські турніри. В цей час зустрічається чимало 

карикатур на духівництво і чернецтво. Нерідко можна побачити зображення 

ченців і черниць, які без жодного докору сумління порушують обітниці цноти, 

бенкетують за столом, заставленим усілякими стравами, п’ють вино і веселяться.  

Іноді монахиню веде або несе до монастиря чорт, а біля воріт їх гостинно 

зустрічає інший житель пекла. Подібні сатири на духовних осіб зустрічаються і в 

середньовічних церквах. Іноді папи, кардинали, абати і ченці зображувалися у 

вигляді тварин. У середні віки найчастіше можна зустріти зображення лисиці і 

вовка, що були головними сатиричними фігурами і головними дійовими особами 

тваринного епосу, який мав велику популярність у ті часи і найвищого розквіту 

набув в XIII ст. Чи не найулюбленішим було зображення лисиці, яка проповідує 

качкам та гускам. У французьких церквах часто можна бачити такі барельєфи, де 

лисиця, одягнена в чернечу рясу, стоїть за кафедрою перед свійською птицею, що 

зачаровано слухає її. Всі ці сатиричні зображення духовенства підкріплюються не 

менш гострими прислів’ями та приказками, як от: «Сутана ченцем не робить», 

«Найкращий шматок — у попівський роток»  тощо. Не менш улюбленою 

мішенню для посміху і знущань були євреї, котрих у середні віки ненавиділи і 

зневажали. Для церкви вони слугували козлами відпущення. Ще однією темою 

середньовічної карикатури була мода. Її сатира висміювала, мабуть, з не меншою 

злістю, ніж ченців та євреїв. Костюм у середні віки відзначався великою 
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примхливістю. До того ж  він не відрізнявся скромністю, був навіть відверто 

безсоромним. Проти цього, зрозуміло, проголошувались проповіді з церковних 

кафедр, видавались едикти і, звичайно ж, створювались карикатури. В цих 

малюнках також можна зустріти лисицю і вовка, які зодягнені в безглузді, 

недоладні та й незручні костюми, головні убори, взуття. Так, наприклад, 

з’являється лисиця на ходулях і в енені — жіночому головному уборі у вигляді 

високого (часом до 70 см!) конусу з прикріпленим до його верхівки покривалом і 

маленькою вуаллю, з-під якої видно довгий лисячий ніс. Те, що здавалось 

вишуканим і гарним, одразу стає безглуздим і смішним. Осміянню піддавались і 

звичаї та розваги знаті, такі, як відвідування громадських купалень. Отже, майже 

все середньовічне життя відбилось в карикатурі, яка слугувала притулком для всіх 

невдоволених; з її допомогою ображені могли зігнати свою злість на суспільство і 

духівництво. Середньовічна карикатура надзвичайно груба, різка, повна 

двозначних натяків, проте вона була вірним дзеркалом свого часу. «Вона 

висміювала все неприродне і дике і зробила багато для поліпшення звичаїв тих 

часів» [192, с. 19]. 

В епоху Відродження змінюються символи, яким надають перевагу 

французькі майстри карикатури, і замість фігур лисиці і вовка з’являється дурень, 

прикрашений бубонцями, що втілює усі людські слабкості і вади. В такому 

вигляді висміюються сильні світу цього і духівництво. Так, можна побачити 

продавця індульгенцій в блазнівському капелюсі з бубонцями або вбраних таким 

же чином папу, князів і баронів. В епоху Відродження карикатура перестає бути 

анонімною, більше того, навіть найбільші художники не нехтували карикатурою. 

У Франції того часу популярними були карикатури на моду і на занадто вільні 

звичаї придворних. Зважаючи на заборони прямо насміхатися над суспільством, 

карикатуристи звертались до алегорії і охоче використовували для цього 

поширену легенду про «Танок Смерті». Ця легенда зародилась ще у середні віки, 

коли земне існування уявлялось лише як перехідний стан, а смерть вважали 

рятівницею, котра в будь-яку мить могла позбавити людину від страждань і 

відправити її в кращий світ.  В епоху Відродження постать Смерті на сатиричних 
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малюнках з’являлась не рідше, ніж постать дурня. Вона постає перед жебраком і 

перед багатієм, перед сумною удовицею і перед щасливою нареченою, перед 

розрядженим в золото єпископом і можновладним королем. Всі підвладні їй, а 

вона, здається, отримує задоволення від свого веселого, невтримного танку. «В 

карикатурах на смерть виявилась реакція на ту вакхічну оргію, котра охопила в 

XV та XVI століттях більшу частину населення західних держав» [192, с. 34]. 

Карикатур на окремих осіб в епоху Відродження майже не існувало. «Мистецтво 

в той час ставило для себе більш високу мету, воно вирішувало різні художні 

проблеми… Саме цього часу карикатура вперше досягла висоти самостійного 

жанру мистецтва і з тих пір вже не втрачала цю самостійність» [192, с. 24]. 

Характер карикатури істотно змінюється з настанням епохи Реформації. 

Прихильники останньої швидко оцінили ефективність сатиричних зображень в 

боротьбі з ідейними противниками. Гугеноти з особливою люттю нападали на 

Катерину Медичі, яка все життя була запеклим ворогом французької реформації. 

Часто це були доволі непристойні зображення самої королеви, її сина короля та 

кардинала. Католики реагували не менш різко і зображали гугенотів слугами 

різної нечисті, що вклоняються сатані. Завдання карикатуристів полегшувалося 

тим, що з винаходом друкарського верстата виробництво карикатур стає набагато 

простішим, ніж раніше. Карикатурна війна між католиками та гугенотами 

невдовзі досягла такого розмаху, що багато паризьких типографій займались вже 

виключно друкуванням карикатур, до того ж одночасно для обох ворогуючих 

сторін. Карикатура стала напрочуд ходовим товаром. З точки зору художньої 

якості ці твори полишають бажати кращого. Вони перевантажені масою 

непотрібних дрібних деталей, через які іноді не видно головної ідеї. Лише 

невелика кількість карикатуристів виділялась над загальним низьким рівнем і на 

чолі їх слід назвати, перш за все, Жака Калло. Чудові малюнки Калло — віртуозні 

за технікою і гострі та витончено дотепні за змістом, як його славетні карикатури 

на моди. З великою силою та експресією він малював і гротески з життя злидарів і 

мандрівних комедіантів, змальовував жахи Тридцятилітньої війни, вміло 

вихоплюючи найхарактерніші риси будь-якого явища. Його неймовірний талант 
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надавати навіть найсумнішим явищам  дещо веселе і глузливе, вміння викликати 

сміх крізь сльози ставить його в один ряд з кращими майстрами сатири в Європі 

[192, с. 68]. 

Політична карикатура на французьку владу була майже зовсім знищена під 

час царювання Людовіка XIV та Людовіка XV, коли остаточно зміцнилася 

королівська влада. Про те, що політична сатира все ж не зовсім загинула, свідчать 

кілька сатиричних монет із зображенням цих королів, що збереглися з того часу. 

Однак, політична карикатура на сусідні держави процвітала. Особливо 

діставалось Іспанії — споконвічному ворогу Франції. 

Внаслідок несприятливих умов для розвитку карикатури політичної, 

першість в XVII і XVIII століттях здобуває карикатура на суспільні звичаї. 

Щонайбільше це стосується XVIII століття, коли суспільство захопило бажання 

постійних розваг і веселощів, прагнення взяти від життя все найкраще і 

найприємніше; чуттєвість панувала над усім. Література саме тоді 

перетворюється з провісниці нових ідей на вірну служницю, що завжди готова 

догодити смакам  публіки. І навіть художня сатира, осміюючи звичаї суспільства, 

не втримувалась від того, щоб «не полоскотати чуттєвість глядачів… Сатиричний 

сміх у XVIII столітті перейшов у ледве помітну посмішку, і карикатура вже не 

насміхається, а, тримаючись загальної течії, намагається дати глядачу хвилину 

задоволення. Межі карикатури немовби стерлись і судді разом з підсудними 

змішались в одну загальну масу. Чуттєвість охопила всі галузі» [192, с.74]. Цьому 

сприяло те, що різноманітні укази і постанови уряду робили правителів Франції 

недоступними для карикатури, і бажання народу осміювати й ображати їх 

виявилось в незчисленних карикатурах на моди. Сатира не оминала жодної 

можливості осміяти безглузде виродження смаку з його атрибутами — 

велетенськими зачісками і довжелезними перуками. Карикатура на моди у 

XVIII ст. була настільки поширена і настільки точними були її удари, що вона 

просто вщент згубила будь-яку повагу до можновладців тієї епохи.  При кожній 

появі надмірно пишно розряджених придворних кавалерів і дам на вулиці їх 

підіймали на сміх, так що незабаром віра в авторитет знаті була зовсім підірвана. 
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До кінця століття популярності набувають еротичні карикатури. Людовіка XVI на 

початку його правління народ поважав, але відносини з підданими зіпсувала його 

дружина — молода королева Марія Антуанетта. Народна ненависть до неї 

виявилася настільки великою, а сама вона так часто ставала об’єктом карикатур 

(часом, досить грубих), що її можна вважати найбільш осміяною королевою у 

французькій історії. 

Зрозуміло, що історія карикатури невіддільна від історії цензури. 

Починаючи з XVI століття, цілий ряд європейських країн публікують закони й 

укази, які забороняють поширення естампів наклепницького характеру. Розвиток 

цензури у Франції пов’язаний з книгодрукуванням, що з’явилося в країні за часів 

Людовіка XI (1461—1483). При Франциску I (1515—1547) загострилися 

відносини між католиками та гугенотами (протестантами), і він, будучи 

католиком, ввів цензуру протестантської літератури. При Франциску I цензуру 

здійснював Паризький університет.  

У XVII — XVIII ст. Франція — країна абсолютної монархії, французький 

уряд видав безліч законів, що обмежували свободу друку. Публіцистика того часу 

також належить державі. Основна концепція друку — авторитарна. Вона полягає 

в тому, що державна влада здійснює повний контроль над виробництвом 

друкованої продукції, а саме за її ідеологічною спрямованістю. У країні діяло 

велике число установ світської і духовної влади, що були покликані знищувати 

неугодні видання. Порушники переслідувалися і жорстоко каралися, аж до 

застосування смертної кари. Все це гальмувало розвиток друку у Франції. Так 

тривало до початку Великої французької революції, коли друк, нарешті, хоч на 

якийсь час, здобув омріяну свободу. «Карикатура служила відмінною рисою 

революційного періоду і відігравала активну роль в якості ініціатора і промоутера 

громадської думки в соціальній і політичній сфері. Сатирична графіка була 

центральним провідником громадської думки щодо ролі монарха і диференціації 

церкви і держави» [310, р. 26]. 

Велика французька революція відкрила новий період в історії Європи і, 

разом з тим, новий етап в розвитку мистецтва. Протягом століття, від початку 
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революції в 1789 році до кінця ХІХ століття, французьке мистецтво займало 

провідне місце у світовому. Головним художником Революції, зазвичай, 

називають Жака Луї Давіда. З перших місяців революції Давід активно 

долучається до політичного життя країни, і у вересні 1792 року його було обрано 

депутатом Національного Конвенту. В той час уряд велику увагу приділяє 

мистецтву, використовуючи його з метою агітації. Картини Давіда, в яких майстер 

прославляв героїв, які жертвують особистим благом в ім’я суспільного обов’язку, 

закликав до подвигу, до самозречення в ім’я батьківщини, до мужності і доблесті, 

ідеал яких вбачав в античності, стали актуальними як ніколи. Тепер мистецтво має 

стати не здобутком заможних і знатних, а бути надбанням усього народу. 

Обов’язком уряду, муніципалітетів, а також і приватних осіб визнається 

виховання естетичного почуття: велика увага приділяється викладанню 

малювання в школах, організації музеїв. Починається боротьба з Академією, яку 

очолив її запеклий ворог Давід. Вже на початку революції Давід був фактичним 

лідером художнього життя, а після обрання його депутатом Конвенту він стає 

офіційним керівником усієї художньої політики Конвенту і художнього життя 

Франції. 8 серпня 1793 року Конвент скасував Академію. Замість неї було 

створено «Товариство сприяння  прогресу наук і мистецтва». 

В роки революції широке розповсюдження отримала графіка, насамперед 

народний лубок. Ці розфарбовані від руки гравюри відображали всі революційні 

події і ставлення до них народу. Сатиричний ефект в них досягався 

персоніфікованим зображенням соціальних явищ, символічними співставленнями. 

За цими гравюрами можна простежити хід революції. Поряд з безіменним 

народним лубком карикатури виконувались і професійними митцями. Не оминув 

карикатуру і Давід. Так, відома його карикатура на англійський уряд, що була 

виконана у дусі неокласицизму та видана 1793 року (рис. А. 4.1.1). 

 Видатний англійський карикатурист Джеймс Гілрей мріяв про кар’єру 

історичного живописця, але цьому не судилося бути. Однак, одна з композицій 

Гілрея все ж таки отримала подальше життя у високому мистецтві. У 1792 році 

Гілрей створює політичну карикатуру «Гріх, Смерть і Диявол» (рис. А. 4.1.2). На 
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карикатурі Гілрея в ролі Смерті постає прем’єр-міністр Піт, у вигляді Сатани 

зображено лорд-канцлера Турлоу, а рознімає їх сама королева Англії Шарлотта — 

в образі монструозного Гріха. Гілрей дуже неприязно ставився до королеви, і 

тому не пошкодував фарб для змалювання її потворності. Вважається, що через 

сім років Жак Луї Давід, глава французьких неокласиків, у своїй прославленій 

картині «Сабінянки» (1799) (рис. А. 4.1.3) використовував карикатурний образ 

Шарлотти для фігури жінки, що рознімає батька і чоловіка, які збираються 

розпочати двобій. Давід був живописцем надзвичайно велемовним і холодним, 

досконалим антиподом Гілрея — тим більш приємно повинно було бути 

англійському карикатуристу, що далекий француз зміг розгледіти в ньому талант 

історичного живописця, який так вперто не помічали на батьківщині. 

«Розвиток карикатури пов’язаний з літературною публіцистикою, з 

передовою журналістикою і її соціально-політичними устремліннями. У 

зарубіжній літературі зазначається, що «золотий вік» карикатури визначається 

характером політичної влади. Диктаторство обмежує карикатуристів, змушує їх 

мовчати. Демократичні режими сприяють творчості карикатуристів, чиїм 

завданням є представлення спільних інтересів, підтримка чесності 

високопоставлених осіб за допомогою інтерпретації складного простою та 

близькою мовою» [248, р. 56]. Першою по-справжньому європейською газетою у 

Франції стала «La Gazette» (з 1762 — «La Gazette de France» («Газета Франції»). 

Перші регулярні друковані газети почали виходити друком в різних містах 

Європи вже на початку XVII століття. Але жодна з них не чинила такого впливу 

на суспільство і не мала такого значення, як «La Gazette», перший номер якої 

побачив світ у 1631 році. Ідея створення газети належала кардиналу Рішельє, який 

переслідував свої політичні, економічні та інформаційні цілі. Це видання, в 

основному, призначалося для всеосяжної пропаганди політики Людовіка XIII, а 

згодом і Людовіка XIV. Воно уникало жодної політичної сатири цілих 150 років. 

Насправді, протягом XVIII століття, у «La Gazette» могли розміщуватися будь-які 

зображення і гравюри, але перед опублікуванням вони проходили цензуру. У 

Франції головними цензорами були директор Бібліотеки (мається на увазі 
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королівська, майбутня Національна бібліотека) та Хранитель печатки, тобто 

міністр юстиції. Якщо карикатура чимось не сподобалася, то карикатурист навіть 

міг поплатитися життям. Так, за зображення Людовіка XIV з коханкою, один 

карикатурист був урочисто спалений на Гревській площі. При цьому, «цензори 

часто блокували поширення альтернативних друкованих видань, які вважалися 

шкідливими для релігії, загального блага, спокою держави і чистоти звичаїв» [83, 

с. 12]. Особливо не любили памфлети і газети з Англії — вони взагалі 

розглядалися як загроза державі, і їх, у разі виявлення, урочисто спалювали ще на 

митниці. Але невиявлених було більше, у Франції процвітав «чорний ринок» 

памфлетів, гравюр, карикатур з Англії, які продавалися втридорога і з-під поли. 

У 1789 році почалася французька революція під гаслом «Свобода, Рівність, 

Братерство». Національні установчі збори (Конституанта) прийняли закон про 

«Свободу преси», заявивши, що вільне висловлення ідей і думок є одним з 

основних прав людини, і кожен громадянин повинен мати можливість говорити і 

писати те, що він думає. В результаті, буквально за кілька днів у Франції 

з’явилося 350 газет, журналів та інших видань [83, с. 14]. Однак, вже у липні 1791 

року було призначено цензора карикатур у Парижі. Проте, декларація про 

свободу преси діяла ще до літа 1792 року, і була скасована жирондистами, 

стурбованими популярністю пророялістських газет і брошур. Спочатку 

залякували редакторів роялістських видань, багато з яких потрапили на 

гільйотину. Саме тому історія карикатури включає  безліч анонімних публікацій, 

що поширювалися незаконно. А у 1793 році Комітет громадської безпеки просто 

заборонив будь-які роялістські видання, а наявні заборонив публікувати. 

Однак в Конституції 1795 року закон про «Свободу слова і Свободу преси» 

було проголошено знову. 18 брюмера (7 листопада) 1799 року генерал Наполеон 

Бонапарт здійснив державний переворот, що дав йому величезну владу в країні. 

Переворот 18 брюмера ознаменував початок періоду Консульства у Франції 

(1799—1804 рр.). Влада була передана трьом консулам, головним серед яких був 

Бонапарт. Франція, формально залишаючись республікою, по суті, була 

диктатурою Наполеона. Прийшовши до влади, він якось сказав: «якщо я розпущу 



143 

періодичну пресу, то не протримаюся при владі і трьох місяців». Попри це 

Наполеон проводив репресивну політику в галузі друку, на який він дивився як на 

неминуче зло. Логічним продовженням цієї політики став декрет 17 січня 

1800 року. Під приводом того, що деякі газети стали інструментом в руках ворогів 

республіки, було заборонено багато суспільно-політичних видань. З 79 щоденних 

політичних паризьких газет було залишено 13 (переважно консервативного, а 

деякі й відверто офіціозного спрямування). До 1811 року у Франції взагалі 

залишилося 4 газети. Офіційні, комерційні, наукові періодичні видання 

дозволялися до публікації, але тільки якщо вони не мали ніякого політичного 

змісту. Друк було віддано під нагляд міністерства поліції, на чолі якого стояв 

«великий інтриган» Фуше. Декретом дозволялося видання тільки вже існуючих 

газет, що вміщували на своїх сторінках виключно матеріали про мистецтво, 

науку, літературу, торгівлю та оголошення. Міністру поліції було наказано 

стежити за тим, щоб не виникало ніяких нових друкованих органів. Газетам під 

загрозою негайного закриття заборонялося друкувати статті, що розпалюють 

ворожнечу в суспільстві, критичні матеріали про наполеонівську владу, про 

армію, а також про держав — союзників Франції. Власники й редактори газет 

повинні були проходити процедуру затвердження в міністерстві поліції, залишати 

там свою домашню адресу і зразок підпису. 18 травня 1804 року Наполеон став 

«імператором усіх французів». Якщо за часів панування Наполеона 

антинаполеонівські карикатури процвітають в Англії, то у Франції вони якраз 

потрапляють під цензурний ніж. Наполеон дозволяє розповсюдження тільки тих 

малюнків, які зображували його у вигідному світлі. У 1811 році Наполеон 

заснував державний реєстр всієї друкованої продукції Франції (Bibliographie de la 

France. Journal Général de l'Imprimerie et de la Librairie). На аркушах французької 

карикатури нерідко можна побачити позначку «Déposé» або «Déposée à la 

Direction», що означає, що робота була була перевірена цензором та офіційно 

зареєстрована. За влади Наполеона редактори і видавці газет жили в постійному 

страху, під загрозою закриття і переслідувань. Основний наполеонівський 

принцип полягав у тому, що газети зобов’язані не тільки мовчати, про що 
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накажуть, а й говорити, про що накажуть, і головне, як накажуть говорити. 

Політична карикатура у період наполеонівської диктатури продовжувала існувати 

підпільно, з новою силою вона напала на Наполеона після 1814 року. 3 березня 

1814 року війська антинаполеонівської коаліції увійшли до Парижа. Взяття 

Парижа супроводжувалося дивною метаморфозою паризької преси: 31 березня усі 

газети ще визнавали Наполеона, а наступного дня в пресі з’явилися епітети — 

«тиран», «узурпатор». 

6 квітня 1814 року Наполеон відрікся від престолу. До влади повернулися 

Бурбони. Франція вступала в епоху Реставрації. Почався новий етап розвитку 

французької періодичної преси та політичної карикатури. Цензуру було скасовано 

1814 року, проте знову введено в 1820-му. Після повстання 1830 року до влади 

прийшов Луї-Філіп, який підписав Хартію, згідно з якою гарантувалися свобода 

слова, свобода релігії, свобода преси і відсутність будь-якої цензури. Це 

викликало бум преси у Франції, до 1832 року з’явилося до 2000 видань, у тому 

числі і політичних, що розміщували карикатури на гострі соціальні теми і на 

політиків. У тому ж 1832 році до подібних газет було пред’явлено 26 судових 

позовів, три видання були засуджені, сплачено 6000 франків штрафу, деякі 

журналісти отримали по декілька місяців в’язниці. А 1835 року знову було 

введено цензуру, і нарешті, повністю її скасовано тільки у 1881 році. З цього часу 

карикатура є національним надбанням Франції, що захищено законом про 

свободу друку і строго відстоюється в судовій практиці.  

Можливо, англійська карикатура була більш популярна і більш розвинена, 

оскільки вона з самого початку була легальною. В Англії у  XVIII — XIX ст. не 

тільки дозволялася, а й, в певному розумінні, віталася критика уряду, тому 

карикатура як жанр не була обов’язковим засобом викриття. Навпаки, вона 

слугувала засобом вираження громадської думки і закликала, по суті, до 

своєрідної співпраці держави з суспільством. 

Що стосується Франції, то, як бачимо, карикатура там народилася та 

розвивалася в умовах опозиції до державного режиму. Якщо англійські 

карикатуристи могли собі дозволити працювати не тільки над змістом, а й над 
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формою і способом подачі, різноманітністю тематики та жанровими 

особливостями, то французи такої можливості не мали. Англійська карикатура — 

це свого роду  гра з суспільно-політичним підтекстом, свіжий погляд на актуальні 

теми, що приправлені гострим гумором. Французька ж карикатура, майже завжди, 

— це викривальна зла сатира, мета якої — показати суспільству не просто 

недосконалість, а гидоту і брехливість поведінки влади в будь-якій суспільно-

політичній ситуації. Саме тому французька карикатура кінця XVIII — початку 

XIX ст. різка, радикальна і опозиційна, вміст у ній завжди переважає над формою. 

Через цензуру, яка була у Франції дуже жорсткою, карикатурист повинен був так 

загадати загадку, щоб вона пройшла крізь сито цензури і разом з тим була 

розгадана глядачами. Карикатура сприяла створенню образотворчих символів, які 

легко «прочитувалися» сучасниками.  

 

4.2. Політична карикатура  Франції  з кінця XVIII століття до 1814 року 

 

«Минуле найкраще вивчається за його пристрастями, особливо якщо про ці 

пристрасті оповідується сучасною мовою. А ніхто так не говорить мовою 

сучасності, як карикатура. Вона говорить мовою різних партій, зрозумілою для 

всіх мовою вулиці» [192, с. 5]. Революція 1789—1799 років відкрила нову 

сторінку в історії політичної карикатури, яка в цей час виходить на перший план. 

Карикатура стає одним із засобів боротьби між різними політичними силами, і її 

розвиток тісно пов’язаний з етапами революції. Популярність сатиричної графіки 

цього часу була небаченою. Революційний уряд швидко оцінив усі переваги 

карикатури як нового засобу масової пропаганди, різні сили використовували 

сатиричний друк як трибуну їх політичної боротьби. З одного боку, карикатура 

допомагала підтримувати в народі патріотичні настрої, а з іншого — направляти 

його увагу в потрібне русло. Слугуючи газетою для тих, хто не вмів читати, вона 

легко розповсюджувалась серед самих широких верств населення. Карикатури 
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зустрічались в якості додатків до газет і журналів, вони продавались в магазинах 

естампів, на лотках рознощиків, виставлялись у вітринах.  

Чим більше активізувався революційний рух наприкінці XVIII ст., тим  

більшої сили набирала карикатура. Незважаючи на свій ігровий характер, деяку 

простоту і композиційну лаконічність (нічого зайвого, що могло б відвернути 

глядача від предмета зображення), карикатура все ж таки — справа серйозна. В 

першу чергу йдеться про технологію її виробництва, критичну спрямованість і 

масову розповсюдженість. У період Великої французької революції змінюється не 

тільки характер, зміст, техніка виконання сатиричної картинки, а й її цілі, 

завдання, а, отже, і значення. Якщо раніше виготовленням сатиричних гравюр 

займалися, в основному, художники-професіонали, то тепер до них приєднуються 

й аматори. Цим пояснюється значне зниження художнього рівня революційних 

карикатур: вони втрачають колишню витонченість, часто розфарбовуються 

нашвидкоруч. Проте, вже в перші роки революції подібні аркуші набули 

величезної популярності, а простота виготовлення зробила їх більш дешевими і 

доступними. Кожна карикатура, як правило, отримувала назву і мала написи або 

коментарі. Однак сенс малюнка, зазвичай, був зрозумілий і без будь-яких 

пояснень, оскільки виготовлявся він завжди на злобу дня, слідом за подіями, що 

хвилювали всіх. Більшість карикатур були анонімними, художники не 

наважувалися підписувати свої роботи, сумніваючись у міцності революційних 

завоювань. 

У Парижі «головне депо карикатур під час революції» було у торговця 

гравюрами Бассе [192, с. 101], а дещо пізніше першість здобуває крамничка 

книговидавця Мартіне, що стала відомою в усій Європі. Перед вітриною крамниці 

Мартіне на Рю де Кок, де виставлялись «свіжі» карикатури, завжди збирався 

натовп. Такі вітрини видавців гравюр можна порівняти з випуском останніх 

новин. Художники-сатирики блискавично реагували на події, що бурхливо 

розвивались, і часто естампи з’являлись вже того ж вечора і городяни охоче 

поспішали до крамничок видавців, щоб роздивитись нові малюнки, дізнатись 

таким чином новини і поділитись враженнями. Гравюри були більш доступними і 
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зрозумілими для простого народу, ніж газети, і тому були дуже поширеними.  

Хоча  А. В. Швиров зазначає, що карикатура, якою б популярністю вона не 

користувалася, не могла зрівнятися з тим впливом, що мали на публіку памфлети і 

газети [192, с. 101]. Втім, вони доповнювали один одного, адже часто можна 

зустріти карикатури, що перегукуються з памфлетами, народними пісеньками, 

епіграмами і ніби слугують ілюстраціями до них. 

У період з 1789 по 1792 рр. було опубліковано більш ніж 1500 сатиричних 

гравюр. Ніколи раніше за такий порівняно короткий термін не було створено у 

Франції такої кількості карикатур, нерозривно пов’язаних із соціально-

політичним життям країни. У цей час у Франції налічується 26 мільйонів жителів, 

розділених на три стани.  Спершу велике розповсюдження мали карикатури, що 

зображували три прошарки французького суспільства (шляхта, духовенство, 

буржуазія): їх становище перед революцією, під час неї і після перших успіхів 

революціонерів. Однак в колекції ХХМ подібних карикатур немає, тому ми 

зосередимося на сатиричних аркушах, присвячених іноземцям, що також були 

вельми популярними в цей час. 

З початком революції Франція майже одразу виявилася оточеною ворогами. 

Ніхто, окрім тих держав, що були штучно створені французьким урядом 

внаслідок завоювань, не підтримував революційну Францію. Одна за одною 

виникали антифранцузькі коаліції. Карикатури на іноземців (що майже завжди 

означало ворогів) набули великого поширення. Найбільше діставалось Англії, що 

очолила першу антифранцузьку коаліцію, та Російській імперії, яка активно 

виступала проти революційної Франції. Карикатуристи отримували і державні 

замовлення. Навіть Наполеон, який так заповзято боровся із сатирою,  сам «був 

схильний скористатися і послугами карикатури» і зазначав, що «не слід втрачати 

нагоди принизити росіян та англійців» [17, c. 124]. Як приклад можна навести 

доволі непристойну карикатуру невідомого французького майстра 

«Бомбардування всіх титулованих у Європі та поразка тиранів у битві за щастя 

Всесвіту» (1792) (рис. А. 4.2.1). Це сатира проти іноземних держав: Маріанна, 

національний символ французької Свободи, разом з Національними зборами і 
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особисто королем Людовіком XVI чинить «бомбардування» коронованих осіб 

Європи. Гротескно трансформовані фігури головних персонажів, при цьому 

зберігається портретна схожість. Серед персонажів, які відразу привертають 

увагу: англійський король Георг ІІІ, прем’єр У. Піт; Катерина ІІ, Папа Римський 

Пій VI. Сюжет карикатури доволі прозорий та зрозумілий з першого погляду, 

завдяки вдало розробленій полюсній композиції. Вище всіх коронованих осіб 

зображено російську імператрицю Катерину ІІ, яка понад усе прагнула 

придушити Французьку революцію.  

Далі буде досліджено французькі карикатури із зображенням Катерини ІІ, 

що зберігаються в колекції  Харківського художнього музею. У центрі уваги — 

процес трансформації образу російської імператриці у французький карикатурі 

протягом двадцяти років: 1773—1793.  

У 1762 році, внаслідок палацового заколоту, на трон зійшла Катерина II. 

Франція прагнула тримати Російську імперію подалі від європейської політики, 

тому що французький уряд вважав — Катерина ІІ надовго не затримається на 

престолі. До того ж, російське дворянство схилялося перед усім французьким: 

численні подорожі до Франції, орієнтація на французьку систему виховання та 

освіти, наслідування французької моди, інтерес до французької літератури та 

мови. За часів Катерини ІІ Франція стає для Російської імперії джерелом 

натхнення: ідеї Вольтера, Руссо, Дідро, Монтеск’є надихали освічених 

представників усіх соціальних шарів Російської імперії. Одначе все змінилося з 

початком Великої французької революції. Усі ті, хто раніше пильно слідкував за 

тим, що відбувалося у Франції, аби не пропустити жодної модної новинки, хто 

прагнув в усьому наслідувати звичаї та церемонії французьких аристократичних 

родин і французького двору, тепер слідкували за подіями в країні очима, 

сповненими презирства, іронії, а нерідко й жаху. Дізнавшись про страту 

французького короля Людовіка XVI (1793), російська імператриця розірвала з 

Францією усі економічні, політичні та культурні відносини.  

 «Початок розквіту европейської сатири хронологічно збігся зі сходженням 

на трон Катерини ІІ — саме їй судилося стати першим російським персонажем, 
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що регулярно з’являвся в карикатурах. Більш того, у 1778 — 1796 роках Катерина 

зображувалася на цих карикатурах частіше за всіх інших іноземців, за винятком 

лише Людовіка XVI» [331, p. 194]. Перша поява Катерини ІІ в англійській 

карикатурі належить до 1772 року. А 1773 року вийшла в світ англо-французька 

гравюра «Пиріг королів» (рис. А. 4.2.2). Цей аркуш ще складно назвати 

карикатурою в сучасному розумінні — це скоріше іронічна алегорія поточних 

подій, що присвячена першому розподілу Польщі (1772). Четверо європейських 

монархів зображені біля розкладеної на столі великої мапи Польщі. Ліворуч — 

Катерина ІІ, рухи рук якої свідчать про її загарбницькі бажання привласнити 

частину Польської держави. Російську імператрицю зображено на троні (з 

комічними ніжками і підлокітниками у вигляді двоголового орла), до її ніг 

недбало кинуті лаврові вінки, що ледь помітні через щільне штрихування; вони 

додають комізму гравюрі.  Лавровий вінок повсякчас був атрибутом переможців і 

символом слави, у даному випадку це демонстрація примарності, 

пустопорожності слави імператриці, безчесності політики російської корони 

стосовно сусідньої держави — Речі Посполитої. Польський король Станіслав ІІ 

намагається утримати корону, що сповзає з його голови. Навпроти Катерини  — 

прусський  король Фрідріх II та англійський монарх Георг III, який сором’язливо 

відводить погляд від мапи. Вгорі, високо в небі, зображено алегоричну фігуру, що 

уособлює Францію, яка сурмить у дві труби та прагне полетіти подалі від 

європейської монархічної еліти. Ноель Ле Мір віртуозно виконав цей аркуш у 

техніці різцевої гравюри за оригіналом Жана Мішеля Моро Молодшого. Роботі 

властиві витонченість штриха, пластична активність образів, наповнених 

глибоким комічно-драматичним сенсом. Гравюра породила безліч копій і 

наслідувань, незважаючи на заборону у багатьох країнах, у тому числі й Франції. 

Композиція аркуша  «О піддані, безмежно щасливі! — вона вас любить, як 

цих дітей» (1782) (рис. А. 4.2.3) розгортається по горизонталі и нагадує 

театральну сцену. Гравюра надзвичайно проста, лаконічна, немає зайвих 

подробиць, але цікаво, що художник прагне показати реальне місце дії. Присутній 

натяк на пейзаж з кораблями; злегка вимальовуються контури міста та виразно 
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зображено пам’ятник Петру І,  продовжувачкою політики якого вважала себе 

Катерина II. По центру, у кріслах, — імператриця Катерина II і велика княгиня 

Марія Федорівна; великий князь Олександр Павлович подає Катерині ракетку 

(для гри в волан); великий князь Костянтин Павлович обіймає свою матір. За 

кріслами жінок стоять російські можновладці, серед яких впізнаємо: майбутнього 

імператора Павла Петровича; графа Паніна, який спирається на ціпок; князів 

Рєпніна, Ланського; Наришкіна і крайній праворуч — Остерман. На 

протилежному боці гравюри — князь Безбородько з князем Потьомкіним-

Таврійським. На передньому плані карикатури тільки дві фігури, що зображені 

один навпроти одного, — Остермана і Потьомкіна-Таврійського — виконані 

більш щільним штрихуванням, щоб підкреслити їх смислову вагомість на цьому 

аркуші. Князь Г. О. Потьомкін-Таврійський в питаннях зовнішньої політики 

поділяв ідеї графа А. І. Остермана, який розробив у 1730-і роки велику 

зовнішньополітичну програму Російської імперії на південному напрямку, 

противник так званої Північної системи спілок, що створювалася з початку 1760-х 

років Н. І. Паніним. У 1780-х роках відбулася різка зміна в російській політиці. 

«Північна система» графа Паніна, що мала об’єднати Росію, Пруссію, Англію, 

Данію, Швецію та Польщу проти австро-французького союзу і південних держав, 

зазнала поразки. Графа Паніна заступив віце-канцлер граф Остерман, але 

фактичним керівником зовнішньої політики Російської імперії став князь 

Потьомкін, а потім граф Безбородько. 1782 року Париж відвідав спадкоємець 

російського престолу Павло Петрович з дружиною під ім’ям графа Північного. Це 

було перше відвідування французької столиці членом російської імператорської 

родини після Петра I. Графа та графиню Північних прийняли у Парижі дуже 

люб’язно, але політичних наслідків цей візит не мав. Усі згадані російські 

можновладці є героями цієї сатиричної картинки. Слід підкреслити, що зовнішня 

політика імператриці була наступальною, що сильно нервувало європейські 

держави, у тому числі Францію. Тому на першому плані гравюри, на підлозі, 

зображено військові приналежності: трубу, якір, ядра, барабан та ін. З першої 
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появи Катерини ІІ у карикатурі пройшло майже десять років, але поки що її 

карикатурне амплуа — мудра імператриця з воєнними амбіціями.  

Інші розглянуті нами аркуші належать вже до періоду революційних 

потрясінь. У Франції в революційні роки художники активно висміювали 

політику монархів Європи. Російська, тепер вже, «шалена» імператриця не стала 

винятком. Наслідуючи англійських карикатуристів, головними рисами образу 

Катерини ІІ у французькій сатиричній графіці стали невгамовна жадоба влади і 

настільки ж нестримна розпуста. 

Карикатура невідомого французького художника «Імперський крок» (1792) 

(рис. А. 4.2.4) є своєрідною реплікою (у дзеркальному відображенні) англійського 

аркуша 1791 року, виконаного Фредеріком Джорджом Байроном (рис. А. 3.2.30). 

Приводом для появи цієї карикатури стала перемога Російської імперії у другій 

війні з турками. У ході Російсько-турецької війни (1768—1774) російські війська 

захопили Кримський півострів. 1783 року Крим було приєднано до Російської 

імперії. Після Російсько-турецької війни 1787 — 1791 рр. російська 

приналежність Криму була вдруге підтверджена Ясським мирним договором, 

який закріпив за Російською імперією все північне Причорномор’я. У 1787 році 

Катерина разом зі своєю свитою, імператором Австрії та іноземними посланцями 

відвідала Крим, в ході цього церемоніального відвідування вона проїхала в 

Херсонесі під аркою з грецьким написом: «Шлях до Константинополя». За часів 

правління Катерини II Російська імперія завоювала Північне Причорномор’я, 

анексувала Кримське ханство і почала впевнено рухатися до заповітної мети — 

Константинополя. «Східне питання» з кінця 1760-х років стало поступово 

виходити на перший план у  зовнішній політиці імперії. Катерина мріяла втілити в 

життя свій амбітний «Грецький проект»: відродження Візантійської імперії зі 

столицею у Константинополі.  Але ж ні Франція, ні Велика Британія, ні Пруссія  

не були схильні в кардинальному вирішенні «Східного питання» поступатися 

пальмою першості Російській імперії. На гравюрі російську імператрицю 

зображено з оголеними грудьми та розхристаним волоссям (на відміну від 

англійського оригіналу), зі скіпетром та державою, у стрімкому ривку на схід. 
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Однією ногою вона відштовхується від скелі з написом «Росія», а другою — 

спирається на півмісяць константинопольського мінарету. Європейські володарі, 

зібравшись під спідницею Катерини, обговорюють не стільки політику, скільки 

дивовижне видовище, що відкрилося їхнім поглядам. Репліки европейських 

правителів дуже непристойні. Турок: «Я також посприяв її піднесенню». Швед: 

«Що стосується мене, я ні в чому не можу собі дорікнути». Пруссак: «Тисяча 

чортів! Це аж ніяк не пропозиція миру!». Англійський король Георг III здивовано: 

«Під цим щось є ...». Король Іспанії збуджений: «О, диво!». Людовік XVI, 

вихваляючись: «Ми теж зробили один гарненький крок!». Імператор Австрії 

Леопольд II: «Дідька лисого! Їй більше нічого зі мною робити. Тут пройде вся 

турецька армія!». Папа римський стривожений: «Бережіться, возлюблені мої діти 

у Христі! Ось безодня, що готова поглинути вас ...». Під прицілом художника-

карикатуриста агресивна зовнішня політика Російської імперії: Катерина ІІ крокує 

до наміченої мети буквально по головах європейських монархів. Ця дуже виразна 

карикатура об’єднала в собі європейські уявлення про розбещеність Катерини і її 

жадобу завоювань. Зображення завойовника, який широко крокує до своєї 

заповітної мети, з тієї пори неодноразово використовувалося карикатуристами і з 

часом стало одним з поширених кліше. У колекції Харківського художнього 

музею є англійська карикатура зі схожою композицією «Крок божевільного» 

(1801) (рис. А. 4.2.5), що присвячена вже сину Катерини ІІ. Павло І крокує з 

Петербургу у Бедлам (Божевільню), а також французька карикатура «Знизу вгору, 

або Новий тиран» (1815), присвячена Наполеону (рис. А. 4.2.6). 

Карикатура «Імперський крок» (1792) лягла в основу іншої гравюри з 

колекції музею — «Так функціонує світ» (1792) (рис. А. 4.2.7), що була 

опублікована відомим видавцем Мішелем Вебертом. Напис на аркуші виголошує: 

«Присвячено усім принцам та князькам, які залишились у Європі». Першими 

французькі аристократи почали виїжджати з країни вже в липні 1789 року, але 

масова еміграція почалася влітку 1791 року, після невдалої спроби втечі з Парижа 

короля Людовіка XVI, але його було заарештовано та страчено (1793). Усіх, хто 

покинув Францію в цей час, заносили в еміграційні списки, і повернення в країну 
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для них було неможливе. За різними оцінками, тоді з Франції виїхали від 100 до 

150 тисяч осіб. Російська імперія посіла друге місце за кількістю прийнятих 

французьких емігрантів. Саме ці історичні події відображено в цьому аркуші, де у 

персоніфікованому вигляді зображено європейську «родину» монарших 

емігрантів. У відкритій кареті сидять сім монархів Європи; тягне карету 

австрійський імператор; Марія-Антуанетта  притримує його за допомогою 

зашморгу на шиї; Людовік XVI встромляє у колесо палицю; кучером виступає 

шведський король; на даху карети, в традиційному вже для Катерини ІІ амплуа — 

Жінка — імперський (гігантський) крок, з довгою пліткою у руці — зображено 

російську імператрицю; карету підштовхують ззаду чотири французьких принца. 

Папа Пій VI, якого Французька революція лишила влади, щойно вийшов зі своїм 

синклітом із собору святого Петра і благословляє цю процесію. Англійський 

прем’єр міністр Уільям Піт, який з 1792 року став головним натхненником і 

організатором антифранцузької коаліції, дивиться на них з вершини скелі у 

підзорну трубу та бажає «щасливої дороги». Головна дія зосереджена на 

передньому плані, і зображення тут виконане чіткими, часом жорсткими лініями, 

в той час, як дальній план, якому надається менше значення, окреслений більш 

легкими, розмитими лініями. Сильний на той час вплив класицизму виявляється в 

логічному змісті сюжету, ясній та грамотній композиції, досконалому 

відображенні об’єму.  

Той же самий іконографічний образ Катерини II («Імперський крок») 

можемо побачити ще на одному аркуші з музейної збірки «Ах! Погані справи» 

(1792) (рис. А. 4.2.8). Карикатура представляє пригоди членів французького 

парламенту. Революційна карикатура доволі часто висміювала державні установи, 

зокрема Установчі, а потім Законодавчі збори, їх членів та постанови. 

Горизонтально аркуш поділено на дві нерівні частини. У верхній частині гравюри 

зображено депутатів французького парламенту. У нижній — палахкотить багаття, 

яке розпалюють монархи Європи. Праворуч — імператор Австрійський, королі 

Шведський та Прусський і на чолі їх — Катерина II, а зліва — граф Артуа і принц 

Конде. Підлога розжарюється від багаття, депутати не можуть встояти на місці і 
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розбігаються, скорчившись від болю. Вони навіть не звертають увагу на дзвінок 

голови, що закликає їх до порядку. Цікавою є передісторія появи цього 

сатиричного аркуша. На той час, у Парижі якийсь Nicolet представляв балет за 

участю індичок. Птахи були замкнені у великій клітці з металевою підлогою, яка 

розжарювалася знизу; спершу індички мирно підстрибували під музику на злегка 

нагрітій підлозі; потім підлога нагрівалася все більше, музика прискорювалася, і 

багатостраждальні індички з криком кидалися з боку в бік, роблячи відчайдушні 

стрибки і приводячи в захват паризьку публіку. Дотепний карикатурист 

перетворив сценку з повсякденного паризького життя в політичну інтригу на 

злобу дня. 

Видавцю Мішелю Веберту належить честь друку ще одного відомого 

аркуша з колекції Харківського художнього музею, це — «Ігри Іммігрантів, або З 

першого удару» (1792) (рис. А. 4.2.9). На цій контрреволюційній сатирі 

зображено: російську імператрицю; імператорів Пруссії, Австрії та Священної 

Римської імперії; графа Артуа та Короля Швеції. Вони захоплені грою в боулінг. 

Ліворуч зображено м’яч з написом «Бендер». Він призначений для збивання 

кеглів, що носять імена французьких революціонерів. На цій гравюрі відображені 

події першої коаліційної війни (1792 — 1797). Офіційно Російська імперія не 

входила до складу Першої антифранцузької коаліції. Можливо, тому образ 

Катерини позначений надмірною скромністю. Хоча напис на м’ячі нагадує про 

участь російських військ (під командуванням графа Паніна) у взятті Бендерської 

фортеці. Гравюра виконана в техніці офорту з акватинтою, їй притаманні м’які 

півтони, що нагадують акварельний малюнок. 

Франко-російському протистоянню межі XVIII — XIX століть присвячено 

понад тисячу карикатур. Переважна кількість естампів створювалася на злобу дня 

і була жорстко прив’язана до певної події: битви, прийняття законодавчого акту 

або його обговорення, політичної заяви і т. п. Карикатура в цей час здобуває й 

офіційних замовників від уряду. Так, 12 вересня 1793 року Комітет суспільного 

порятунку прийняв постанову, якою він «…уповноважує депутата Давіда 

використовувати таланти і засоби, що знаходяться в його віданні, на те, щоб 
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збільшити кількість гравюр і карикатур, котрі зможуть пробудити громадський 

розум і дати відчути наскільки жорстокі і смішні  вороги свободи і республіки» 

[72, c. 12].  За дорученням Комітету суспільного порятунку багато художників 

виконували карикатури, спрямовані проти контрреволюційних сил, як зовнішніх, 

так і внутрішніх. 

Одна з виконаних на замовлення Комітету суспільного порятунку карикатур 

є і в музейній збірці. Це «Конгрес об’єднання королів, або Тирани без корон» 

(1793) (рис. А. 4.2.10), що була опублікована відомим французьким гравером та 

видавцем Барнабі Августином де Мейлі. Прямокутний стіл з трьох боків 

оточують правителі Європи. Всі вони пронумеровані, під зображенням є 

пояснення про персонажів карикатури. На столі зображено географічну мапу, з 

написом «Французька республіка єдина та неподільна. Тулон», у центрі якої 

розміщено «ковпак свободи» Французької республіки. Його сяйво дратує усіх 

зображених тиранів. Півень, що є анімалістичним символом Франції, сидить на 

підвіконні та за допомогою блискавок позбавляє корон правителів Європи. У 

центрі композиції зображено австрійського імператора, який намагається 

дотягнутися до фрігійського ковпака. Утім його геральдичний орел був вражений 

блискавкою та, зачепивши корону, відпустив на волю «змія-бажання». Прусський 

імператор каже, що він підтримує австрійського тирана, незважаючи на неприязнь 

до нього. «Старий та товстий Пиріжок» (Жінка-гігантський крок — Катерина ІІ), 

намагається залізти на стіл, але її атакує блискавка і їй не вдається  наблизитися 

до свого щастя (мапи Європи). Поряд з троном російської імператриці зображено 

полум’я, це палають її загарбницькі мрії. Ще одна цікава деталь: трон під 

російською імператрицею хитається, поряд з ним підірваний корабель. 

«Семіраміда Півночі», як то кажуть, сходить просто «з корабля на бал». Король 

Польщі Станіслав II, у понівеченій короні, шукаючи порятунку, ховається у 

пишному драпіруванні, за троном Катерини ІІ. Короля Сардинії зображено з 

гротескно довгим носом. Його корона «відпливає» разом з хмарою, подібно до 

сподівань двох його зятів: Людовіка XVIII та Карла X (Савойя і Ніцца були 

захоплені французами 1792). Король Іспанії, з рукою біля обличчя, хоче 
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впевнитись у неповторності чарівної шапки. Ліворуч — англійський король 

Георг ІІІ в обіймах «адського» Піта (прем’єр-міністра Англії). Піт, немов змій-

спокусник, обійняв Георга та підбурює його дотягнутися до шапки і не шкодувати 

гроші на підкуп. Праворуч знаходиться Папа, тиран християн, відомий як Святий 

Батько, який тримає у руках потрійний хрест та документ з написом «Пустушка», 

що вимагає від нього «бути байдужим від кінчиків волосся до ніг», а хмарина 

закриває сяйво його тіари. Біля ніг Папи — мертвий голуб (Святий Дух). З-під 

скатертини визирає Неаполітанська мавпа (Фердинанд IV), яка розташувалася на 

пошкодженому геральдичному щиті із символікою будинку Бурбонів. Поруч з 

нею — іграшковий кінь на колесах і корона з рогами оленя. Неаполітанська 

мавпа, яка довгий час була поза грою, заявляє, що її коаліція з іграшковою 

конячкою, не гірше за інших, тому вона має честь відрекомендувати її Папі. Щоб 

зрозуміти цей натяк, слід згадати про скасування папської «аккенеї» (щорічної 

данини короля Неаполя в сім тисяч золотих екю в знак васальної залежності від 

Святого престолу), яке відбулося  1776. Як і більшість тодішніх карикатур, ця 

виконана в техніці офорту і розфарбована яскравими насиченими барвами. Це 

переважно доволі великі локальні кольорові плями. Форма моделюється 

здебільшого штрихом, а не кольором, однак не надто розроблена — паралельними 

штрихами по формі лише позначені загальні об’єми; в затемнених місцях лінія 

потовщується, використана перехресна штриховка. Такі риси з деякими 

варіаціями властиві майже усім французьким карикатурам того часу. Зображенню 

притаманний динамізм та стрімкість розвитку дії. Сатира спрямована проти 

«ворогів Франції» — держав першої антифранцузької коаліції. У доступній формі, 

за допомогою характерних іконографічних образів та відомих алегоричних 

символів показано загарбницькі плани європейських монархів, їхній страх перед 

обличчям французької революційної свободи. 

Проаналізувавши карикатури із зображенням Катерини II, можна зробити 

висновок, що ставлення карикатуристів до російської імператриці напряму 

залежало від відносин між двома державами. Досить цікавим можна вважати те, 

що образ Катерини ІІ у французькій карикатурі дуже швидко трансформувався: 
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від більш-менш нейтрального до агресивно-розбещеного. Основними рисами 

карикатурного образу Катерини II вважалися тиранія, жорстокість, невгамовна 

жага влади і нестримна розпуста. Аналіз карикатур показав, що доцільно виділити 

два основні періоди у зміні трактовки образу Катерини II у французькій 

сатиричній графіці 1773—1793 рр.: перший — це 1772 — 1789 рр.: з моменту 

появи Катерини ІІ у європейській карикатурі і до початку революційних подій у 

Франції. У цей час російська імператриця схиляється до політики «освіченого 

абсолютизму», створює собі репутацію мудрої правительки: ухвалює передові 

закони, колекціонує європейський живопис, листується з французькими 

філософами.  Це було необхідно для того, щоб в країні не сталася революція. У 

музейній колекції представлено лише два аркуші цього періоду. 

Але все змінилося після 1789 року, коли Катерина відчула загрозу, що 

виходила із вільнодумної Франції. Більшість політичних карикатур, що викривали 

загарбницькі плани та нестримну розпусту Катерини II, належать до 1791 — 1793 

рр. Цей етап хронологічно відповідає періоду революційних потрясінь у Франції.  

Образ Катерини ІІ, створений французькими художниками-

карикатуристами, розбурхував уяву французів та інших європейців. Незважаючи 

на те, що з часу появи російської володарки у французькій сатиричній графіці, 

минуло понад два століття, як не парадоксально, деякі карикатури не втрачають 

своєї актуальності. Безумовно, колекція французьких карикатур на Катерину ІІ, 

що зберігається у Харківському художньому музеї, становить інтерес не лише з 

точки зору мистецтвознавства, але й задля вивчення соціокультурних та 

історичних процесів в європейському суспільстві XVIII ст. 

Протягом XVIII ст. відносини між Російською імперією та Францією були 

досить напруженими, тому французькі майстри із задоволенням робили героями 

своїх карикатур не тільки російських імператорів, а й воєначальників та вельмож. 

Так, О. В. Суворова карикатуристи не любили та поважали одночасно. Як вже 

зазначалося, Павла І англійські, а згодом і французькі карикатуристи зображували 

у вигляді божевільного. У колекції Харківського художнього музею є два 

сатиричних аркуша, з приводу суперечливих наказів Павла І, що отримував 
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Суворов під час Італійської кампанії 1799 року і які збивали його з пантелику, як 

то кажуть «пов’язували по руках і ногах», та вносили безлад у військо, що 

знаходилося під його керівництвом. Перший — виконано англійцем Ісааком 

Крукшенком «Три накази з С-Петербургу» (1800) (рис. А. 3.2.38), а другий 

«Чудакуватість» (1799)  — невідомим французьким майстром (рис. А. 4.2.11).  

Агресивна політика Франції наприкінці XVIII — на початку XIX ст. поклала 

початок численним антифранцузьким коаліціям, що включали в себе держави, 

яким загрожувала безпосередня небезпека від французьких інтервентів. 

Європейські правителі були серйозно стурбовані розвитком подій у Франції. У 

період з 1791 по 1815 рік створено сім антифранцузьких коаліцій. 

Антифранцузькі коаліції першого і другого скликання мали на меті повалення 

республіканського ладу у Франції. Склад антифранцузьких коаліцій наступних 

років прагнув перемогти Наполеона. У більшості випадків Російська імперія 

брала участь в антифранцузьких коаліціях, але міра активності Російської імперії 

в складі такого союзу кожного разу була різною. З часу створення першої 

антифранцузької коаліції (1791—1797) на чолі з Англією з’являються карикатури, 

спрямовані проти англійського короля та уряду, а також інших держав, що 

входили до складу антифранцузьких коаліцій. Як приклад можна навести 

численні карикатури з музейної збірки, що ілюструють негативне ставлення 

французів до держав — учасниць антифранцузьких альянсів. 

1792 року побачила світ роялістська сатирична гравюра «Міністр Лінот» 

(1792) (рис. А. 4.2.12), який оголошує війну французькій знаті, побратимам 

короля та всім європейським народам. Як правило, зміст контрреволюційних 

карикатур є досить складним. Їх розшифрування вимагає певної освіти і 

розуміння особливостей сучасної політичної обстановки. Французька карикатура 

цього періоду мала тенденцію до інтерпретації алегоричних образів. В 

роялістських газетах навіть були спеціальні розділи, які надавали допомогу в 

розшифруванні багатьох карикатур, що видавалися. В сатиричних гравюрах було 

чимало запозичень з популярної літератури, які служили своєрідним орієнтиром. 

Зокрема, надзвичайно популярними серед революціонерів були байки Лафонтена, 
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в яких фігурували кентаври, стародавні химери або інші фантастичні істоти. 

Байки Лафонтена є перлиною не тільки французької, але й світової літератури. Їх 

сюжети взято з реального життя, а також з класики: творів давньогрецьких 

авторів Федра і Езопа, з індійських сказань, арабських казок і старовинної 

літератури Франції. Вони пронизані тонким древньогалльским гумором і написані 

доступною і зрозумілою мовою. Лафонтенівські персонажі часто фігурували як 

герої вуличних вистав, тому і в сатиричних гравюрах відразу знайомі і зрозумілі 

всім. Ідентифікація головних персонажів є одним з найголовніших в розумінні 

карикатур. Стереотипне уявлення про деякі атрибути, пов’язані з характером 

людини, як, наприклад, «голова Linotte», полегшує ідентифікацію. І, нарешті, щоб 

остаточно залучити глядачів, автори велику увагу приділяють вибору текстів та 

назві: каламбури, крилаті вирази, прислів’я, що супроводжують графічне 

зображення, були покликані підкреслити основний інформаційний зміст 

карикатури. Навесні 1792, напередодні війни, роялістська карикатура знущається 

над військовим міністром Луї-Марі-Жак-Альмарік де Нарбонн-Лара, за його 

військову некомпетентність і політичні амбіції. В даному випадку військового 

міністра зображено з пташиною головою. Цікаво, що англійські майстри також 

іноді використовували сюжети з творів Лафонтена. Наприклад, англійська 

гравюра «Общипування галки, її вкраденого пір’я» (1813) (рис. А. 4.2.13). Ця 

гравюра нагадує байку Лафонтена «Сойка прикрашена пір’ям павича». Зображено 

птаха з павиним пір’ям і з головою Наполеона. Його общипують орли, що 

символізують держави Європи. Написи на нашийниках птахів: Росія, Швеція, 

Австрія, Пруссія. Написи на коронах: Польща, Іспанія, Богемія (території 

захоплені Наполеоном). Пір’я, в даному випадку, символізує чужі території, які 

були захоплені Наполеоном, щоб стати володарем світу. Звертає на себе увагу той 

факт, що Наполеон знову зображений карликом по відношенню до інших птахів-

символів. Існує французька версія цієї карикатури, що була видана 10 листопада 

1813 року, тобто менш ніж через місяць після битви під Лейпцигом (16—18 

жовтня 1813 р.). 
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Ще одна карикатура, що була створена за  мотивами однойменної байки 

Jean de la Fontaine — це «Гора, що народила мишу» (1805) (рис. А. 4.2.14). 

Крилатий французький вираз «Гора, що народила мишу» або «Гора кротової 

нори», був особливо популярним у Франції в XVII ст. та означав невтішні 

результати або нікчемний амбітний проект. Якщо хтось перебільшує, перетворює 

дрібний факт в цілу подію, французи іронічно, але узагальнено помітять: «Ця 

людина робить гору з нічого». Англійці «підкинуть» в приказку трохи 

конкретного матеріалу. «Він робить гору з кротової купки», — скажуть вони. У 

нас же в подібних випадках вживають вираз: «З мухи робити слона». Близька за 

композицією до аркушу «Гора, що народила мишу» ще одна карикатура з 

музейної колекції — «Перетворення славетних римських та російських орлів на 

індиків» (1805) (рис. А. 4.2.15). Це сатира на третю антифранцузьку коаліцію. 

Зображено короля Англії, який тримає в руці мішок із золотом перед російським 

царем та австрійським імператором. Позаду правителів Європи, які сидять за 

столом для нарад, зображені військові з флагштоками в руках, на яких замість 

орлів зображено індичок. На цих аркушах навіть пози  персонажів дуже схожі, але 

за рахунок того, що в останній з названих робіт детально розроблено фон, вона 

виглядає більш живописною. Як і більшість революційних карикатур, ця 

супроводжується пояснювальним написом.  

Французькими майстрами, які часто не були художниками-професіоналами, 

але при цьому дуже захоплювались революційними подіями, було створено 

чудові по влучності своїх характеристик карикатурні образи священика і 

аристократа. Представники духівництва зазвичай зображувалися товстими, 

дурними та жадібними. Як і раніше, художники відтворюють порушення ними 

обітниці цноти і тверезого життя. Ченці, бідні сільські священики та інші 

представники нижчого духівництва зображувалися з доброзичливою посмішкою, 

в той час як папа, кардинал, єпископи висміювались різко і люто. Річ у тім, що 

нижче духівництво за старих часів потерпало не менше, ніж простий люд, і тепер 

підтримало революційний рух. Вище ж духівництво, незважаючи на те, що його 

позбавили прибутків і привілеїв, певний час ще мало вплив на народні маси і 
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хотіло скористатися цим для захисту монархічної влади. І якщо дворянство ще 

коливалось, не знаючи, що вдіяти, то духівництво рішуче виступило вперед. Цим і 

пояснюється та велика кількість карикатур, спрямованих проти представників 

вищої духовної влади. «Нова коаліція, або Сім років ходіння росіян» (1799) (рис. 

А. 4.2.16)  — це сатира на невдалий результат Раштадтського конгресу (1797—

1799), скликаного для врегулювання територіальних питань, що стосувалися 

Священної Римської імперії та Франції, та для того, щоб знайти кошти для 

відшкодування збитків німецьким князям за втрату володінь на лівому березі 

Рейну, який відійшов до Франції. На конгресі у грудні 1797 року були 

представлені Франція, Австрія, Пруссія та дрібні держави — члени Священної 

Римської імперії, що склали так звану імперську депутацію. Керівну роль грала 

делегація Франції — держави-переможниці, що окупувала значні райони Західної 

Німеччини. Представники дрібних німецьких князівств, забувши про численні 

заклики до єдності німецьких земель, інтригували один проти одного і 

підлабузнювалися до французьких представників. Франція вимагала секуляризації 

володінь трьох духовних курфюрстів. Протягом усього 1798 року наполегливо 

носилися чутки, що російський імператор направить військо з тим, щоб силою 

змусити французів відмовитися від планів на секуляризацію. Ці довгі збори і надії 

можновладних єпископів висміюються в зображенні. Зліва стоять три зневірених 

єпископи: Трірський, зі своєю сестрою (він дивиться у підзорну трубу), 

Майнський і Кельнський (з німецьким орденом на грудях); ззаду сурмить в ріжок 

прославлений газетяр Mollet du Pan; попереду, праворуч, францисканський монах 

з Франкфуртською газетою у кишені, а зліва два посланника, — один з них, з 

пацюком на палиці, мабуть, Сардинський; всі вони чекають появи обіцяного їм 

російського війська. Ще правіше — два французьких уповноважених, один з них, 

Брож, показує довгий ніс духовним можновладцям, позад нього зображено 

Робержо. Останній переважно займався розробкою питань розподілу 

секуляризованих володінь і при цьому отримував значні презенти від різних 

сторін, на це вказують банківські папери, що стирчать з його кишені. У верхній 

частині карикатури, праворуч, хмарами простує російське військо з 
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відмороженими носами, в драному одязі та без чобіт, під керівництвом Суворова. 

Французька республіка, у вигляді Борея (в грецькій міфології уособлення 

північного бурхливого вітру), дує на військо що є сили. Той же Борей пускає 

«задній» вітер в повноважного міністра Майнцького Курфюрста Альбіні, який 

летить шкереберть. Паралельно із засіданнями конгресу в Раштадті велися таємні 

франко-австрійські переговори. Поки йшов конгрес, почалася нова війна і 

Франція завоювала ряд нових територій. П’ємонт, Рим, Неаполь, Швейцарія, 

Голландія були прямо або побічно підпорядковані Франції. Австрійці почали 

створювати другу антифранцузьку коаліцію. У березні 1799 року Австрія 

вступила у війну другої коаліції. У повітрі — общипаний австрійський орел, від 

якого розлітаються пух та пір’я. Зліва, за парканом, видно купу документів 

Раштадтського конгресу. У квітні 1799 року австрійські війська оточили Раштадт. 

Австрійський представник на конгресі Меттерніх заявив, що Австрія вважає всі 

рішення конгресу недійсними і вимагає його розпуску. Конгрес було закрито. 

Війні другої антифранцузької коаліції (1798—1802) присвячена карикатура 

«Втеча Суворова» (1799) (рис. А. 4.2.17). Австрійці не забезпечили суворівські 

війська продовольством, надали невірні карти місцевості і, не чекаючи підходу 

військ до Швейцарії, залишили на самоті корпус Римського-Корсакова перед 

переважаючими силами противника. Поспішаючи на виручку, Суворов обрав 

найкоротший і найнебезпечніший шлях — через Альпи, перевал Сен-Готард 

(24 вересня 1799 року — битва за Чортів міст). Але допомога Римському-

Корсакову запізнилася — він був розгромлений. Через те, що Англія, як і Австрія, 

не виявила належної турботи про російський допоміжний корпус, що знаходився 

в Голландії і діяв проти французів, і через те, що англійці зайняли о. Мальту, а 

австрійці присвоїли залишену Суворовим Північну Італію, Павло I розриває 

відносини з ними і укладає нові союзи. 15 тисяч гренадерів, які спустилися з 

Альп, Павло І повертає до Російської імперії. Гравюра «Втеча Суворова» — це 

сатира на відступ фельдмаршала Суворова зі Швейцарії: він стоїть в центрі поруч 

зі сплячим солдатом, а осел, який уособлює Павла І, наказує йому підкорити 

Францію.  
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4—6 грудня 1800 року за ініціативою Павла I було складено конвенцію про 

збройний нейтралітет між Росією, Пруссією, Швецією і Данією. 9 лютого  та 

11 березня 1801 року вийшли укази про заборону випускати російські товари з 

британських портів по всьому західному кордону — не тільки в Англію, а й у 

Пруссію. На британські торгові судна, що знаходилися в російських портах, 

накладено ембарго. Саме цим подіям присвячено сатиричний аркуш «Четверний 

союз» (1801) (рис. А. 4.2.18). На ньому багато пояснювальних написів, що вкрай 

рідко зустрічається у французьких карикатурах на відміну від англійських. 

Третя антифранцузька коаліція (1805), супроти перших двох, носила 

виключно оборонний характер. Поки що не ставилися цілі відновлення Бурбонів. 

Коаліція створювалася, щоб зупинити подальше поширення французької 

експансії в Європі і захистити права Пруссії, Швейцарії, Голландії та Італії. 

Англія була особливо зацікавлена в створенні коаліції — на березі Ла-Маншу 

стояли 200 000 французьких солдатів, готових до висадки на туманний Альбіон. 

«Три голови під однією шапкою, або Тріумф божевільних» (1805) (рис. А. 4.2.19) 

— виразна карикатура на головну подію третьої антифранцузької коаліції — 

битву під Аустерліцем (20 листопада 1805 р.). Вирішальна битва наполеонівської 

армії проти армій третьої антифранцузької коаліції увійшла в історію як «битва 

трьох імператорів», оскільки проти армії імператора Наполеона I билися армії 

імператорів австрійського Франца II і російського Олександра I. Битва 

закінчилася розгромом союзних армій. На карикатурі — під конічним 

блазнівським ковпаком зображено імператорів Англії, Російської імперії та 

Австрії: Георга III, Олександра І та Франциска ІІ. Всі вони мають вигляд 

божевільних: Георг поглядом, повним відчаю, дивиться вниз; російський і 

австрійський імператори, які виглядають зовсім юними, поглядають у бік 

англійського короля, начебто показуючи, що саме він винен у їхніх бідах. Дуже 

цікаво спостерігати за тим, як художники уявляють собі російського самодержця. 

Традиційно імператори, вступивши на престол, ставали шефами 

Преображенського полку, тому на карикатурах, здебільшого, російський цар 

хизується в зеленому мундирі. 
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На гравюрі «Крах Мака» (1805) (рис. А. 4.2.20) зображено тріумфальну 

перемогу Наполеона І над коаліційною армією. Битва під Ульмом (16-19 жовтня 

1805) — серія зіткнень між армією Наполеона і австрійською армією під 

командуванням фельдмаршала-лейтенанта Мака. Армія Мака була оточена і 

капітулювала. Французький солдат, одягнений в трикутний формений капелюх, 

довгі гетри, з ранцем за спиною, схопив за вухо боягузливого австрійського 

офіцера. Останній з жахом відсахується від француза, при цьому втрачає свій 

капелюх, прикрашений зіркою. Зліва, спиною до цієї пари, зображено в профіль 

опального генерала Мака, він стоїть на зігнутих ногах і плаче, склавши руки 

немов у молитві. На ньому мундир без будь-яких знаків військової відмінності, 

піхви для шаблі порожні. З кишені стирчить план проваленої кампанії. За ним 

зображено потужно укріплену Ульмську фортецю з французьким триколором на 

вежі. З фортеці марширує довгий серпантиновий стрій австрійських військ під 

наглядом поодиноких французьких солдатів. Справа видно Відень, на шляху до 

якого стоїть товстий Джон Буль, він тримає в оберемку мішки з грошима, вміст 

яких сиплеться на землю. Поруч з ним напис: «Англія втрачає свої гроші». В 

даному випадку, як і в більшості французьких карикатур, художник використовує 

яскраві кольори при розфарбовуванні персонажів першого плану, а пейзаж, на 

фоні якого розгортаються події, подається в більш нейтральних тонах. 

Карикатурист гротескно трансформує образи головних персонажів, зберігаючи 

портретну схожість; міста трактуються силуетно-узагальнено, проте залишаються 

впізнаваними. 

У колекції ХХМ є декілька сатиричних аркушів, що відображають події, 

пов’язані з четвертою антифранцузькою коаліцією, що склалася по осені 1806 

року, до складу якої входили: Англія, Росія, Пруссія, Саксонія та Швеція. 

Дізнавшись про це, Наполеон 25 вересня 1806 року виїхав з Парижа, прибув до 

Бамбергу і на чолі 180-тисячної армії (в числі якої було 60 тис. саксонців) 

14 жовтня розбив пруссаків біля Ієни, а 25 жовтня увійшов до Берліна. 

Зруйнувавши Пруссію, Наполеон зміг зайняти Гессенське курфюрство, тому що 

курфюрст, бажаючи врятувати себе і догодити обом сторонам, оголосив 



165 

нейтралітет. А вже 21 листопада було проголошено континентальну блокаду 

Англії. 

Особливо цікавий за своєю композицією і зверненням до класичного 

мистецтва сатиричний аркуш «Сцена потопу на Півночі у 1806 році» (1806) (рис. 

А. 4.2.21). Гравюра невідомого французького майстра — це пародія на картину 

Ан-Луї Жироде де Русі-Тріозона «Сцена з Всесвітнього потопу» (1806) (рис. А. 

4.2.22), що справила фурор на Паризькій художній виставці 1806 року. Англієць, 

що оплакує на скелі втрату своїх баришів, нагадує скупого старого на картині 

Жироде. У гравюрі «Потоп на Півночі» королеву Луїзу зображено у тому самому 

костюмі шефа драгунського полку, який вона носила, перебуваючи з чоловіком 

серед війська. Знаменита кампанія, в якій Наполеон знищив Пруссію, була 

закінчена ним за 17 днів. На аркуші «Теперішнє становище короля Пруссії» 

(1806) (рис. А. 4.2.23) зображено Королеву і Короля Прусських після розорення їх 

королівства Наполеоном. 

В колекції музею є досить виразна гравюра «Квапливий марш російської 

армії до летючих, благаючих про допомогу прусів» (1806) (рис. А. 4.2.24). 

Художник вдало трактує образи російських солдат, як  ляльок-маріонеток, яких не 

варто побоюватися. Прусський король, піднятий у повітря Наполеонівським 

орлом, вже загубив свою  корону та кличе на допомогу. «Ми йдемо!» — 

відповідає генерал Беннінгсен, сидячи верхи на раку та заховавши руки в муфту; 

за ним слідкує російська армія верхом на черепахах. З приводу допомоги 

російської армії Пруссії Наполеон перед своїм військом виголосив урочисту 

промову: «Солдати! Росіяни вихваляються воювати з нами; ми підемо їм на 

зустріч; ми скоротимо для них половину шляху; вони знайдуть Аустерліц посеред 

Пруссії. Нація, яка так скоро забула про великодушність,  яку ми вчинили з нею 

після битви, де її Імператор, його двір і залишки армії були врятовані лише 

завдяки дарованій  їм капітуляції, — така нація не може мати успіху в боротьбі з 

нами» [105, с. 123]. Втім, генерал на раку та солдати на черепахах не виправдали 

очікувань Наполеона: армія Беннігсена дала бій Наполеону біля Прейсиш-Ейлау. 

У кровопролитній битві переможців не виявилося. Вперше за свою кар’єру 
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Наполеон не здобув рішучої перемоги. Та потому, як вночі після битви, Беннігсен 

відступив, Наполеон оголосив себе переможцем.  

Взагалі роль Російської імперії в антинаполеонівській боротьбі вельми 

значна, тому і карикатур з російською тематикою достатньо. Далі наведені 

гравюри, присвячені Олександру І. На аркуші «Олександрінет на своїй приватній 

нараді» (1806) (рис. А. 4.2.25) зображений Олександр I на стільці, підборіддям 

імператор спирається на руків’я меча. Він здивовано дивиться вперед, в той час як 

за праву руку його тримає королева Пруссії, а поруч стоїть англійський король 

Георг III, навантажений мішками з грішми. Загальний підтекст карикатури відразу 

зрозумілий: Олександр І приймає замовлення на чергове завоювання, щоб 

повернути трон прусському королю, але імператор вагається. Його попередні 

«перемоги» у нього в правій кишені, на чотирьох смужках паперу, це — Польща, 

Молдавія, Валахія, Крим. В цій карикатурі художником найбільш 

трансформовано образ Георга ІІІ: це справжній монстр з рогами, величезними 

вухами, кігтями і хвостом; його коліна згинаються під вагою грошових мішків, і 

тільки обличчя має портретну схожість з англійським монархом. Георг ІІІ 

спонукає Олександра І до воєнних дій: «Ну ж бо, мій маленький друже 

Олександре. Вперед до перемоги, ось золото». 

Інша група аркушів є підтвердженням того, як швидко карикатура реагувала 

на зміни в політичній обстановці. «Гороскоп короля, або Помста простаків» 

(1806) (рис. А. 4.2.26) — на цій гравюрі зображено, як союзники (Олександр і 

Фрідріх Вільгельм) б’ють короля Георга, якого вони роздягли догола; Уільям Піт 

забирає його каптан, штани, гаманець і годинник; вдалині видно море та 

корабель; сяє блискавка. «Олександрівський почин» (рис. А. 4.2.27)  — це аркуш 

1807 року і тут вже зроблено акцент на військових невдачах Олександра І: 

французький солдат віником січе зад російського царя, при цьому Олександр 

хапається за корону і обіцяє більше ніколи не бешкетувати. У французькій мові є 

чимало виразів, так чи інакше пов’язаних з віником, і кілька з них мають значення 

«проганяти когось» або «потерпіти невдачу». 
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На карикатурі «Французький перукар у Відні» (1805) (рис. А. 4.2.28) 

перукар-Талейран робить неможливі зачіски і голить союзників імператорів, тим 

самим показуючи свою перевагу над ними. Отже, маємо підстави стверджувати, 

що деякі з карикатур були досить прості, доступні народу з першого ж погляду. 

Навіть гільйотина була осміяна карикатуристами. Народ з дотепністю називав її 

«національним вікном», а дієслово «обезголовлювати» замінили виразом «чхати в 

мішок» [192, с. 95].  На офорті «Месьє Пудре» (1813) (рис. А. 4.2.29) зображено 

перукаря, який пудрить перуку манекену. Справа в тому, що мода відігравала 

величезну роль за часів Французької революції. Вважалося, що зміни в моді були 

такими ж кардинальними, як і зміни у складі уряду. Напудрена перука у пресі 

того часу стала символом старого аристократичного режиму, який був знищений 

в період революції. З огляду на те, що ця гравюра вийшла друком після Великої 

французької революції, зображення обезголовленого манекену і месьє Пудре, 

який тримає шпильки в роті і дивиться жорстким поглядом на об’єкт своєї 

«творчості», можна вважати нагадуванням про гільйотину. У цьому творі повною 

мірою проявився знаменитий французький «чорний» гумор. 

З кінця 80-х років XVIII ст. карикатура вже без остраху і відкрито 

висміювала  навіть королівську сім’ю та міністрів. Після втечі Людовіка XVI до 

Варенна популярність здобувають карикатури на королівську родину. Король, 

який до недавнього часу був священним персонажем, тепер стає мішенню 

карикатуристів: страті Людовіка XVI передує вихід колосальної кількості 

сатиричних аркушів, що підкреслюють нікчемність короля. Нова хвиля їх 

розповсюдження піднялась у другий період революції — після страти короля у 

1793 році. «Довгоочікуваний від’їзд» (1797) (рис. А. 4.2.30) — емоційно виразна 

карикатура, що акцентує увагу на жадібності короля та його оточення. 

Французький дослідник карикатури Шамфлері абсолютно правильно зауважив, 

що карикатура відрізняється від інших видів художньої творчості тим, що вона 

безпосередньо представляє точку зору народу на зображувані події [233, р. 7]. 

Таким чином, карикатура у Франції наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. 

була вельми розвинена, незважаючи на численні заборони уряду, особливо в 
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революційну епоху. Політична карикатура не тільки не занепала, а й було 

створено чимало значних, виразних творів, у яких виявились дотепність, здоровий 

глузд і винахідливість професійних та народних майстрів. Однак більша їх 

частина не збереглася, тому що сувора поліційна цензура за наказом недавнього 

захисника республіканських інтересів, а тепер Імператора французів, фактично 

поклала край карикатурі. Наполеон дозволяв розповсюдження тільки тих 

малюнків, які зображували його у вигідному світлі. Карикатура, особливо 

політична, у Франції продовжувала існувати підпільно, вона довго не 

наважувалася торкатися Наполеона, але з новою енергією напала на нього, коли 

він втратив спочатку вплив, а потім і владу. 

 

4.3. Французька антинаполеонівська карикатура 1814 — 1815 років 

 

Майстри французької політичної карикатури, зазвичай, не підписували свої 

твори. Але завдяки тому, що сьогодні більшість європейських музеїв 

оцифровують свої фонди та роблять їх доступними для широкого загалу, 

створюючи онлайн-колекції, автору дисертації вдалося атрибутувати частину 

збірки французьких карикатур 1814—1815 рр. з фондів ХХМ.  Адже відбитки 

аркушів з музейної колекції є у фондах таких великих зібрань, як: Британський 

музей, Національна бібліотека Франції та Бібліотека Університету Брауна (США). 

Для зручності та для виявлення художньо-стилістичних особливостей творів 

окремих майстрів надалі французька карикатура цього часу буде розглядатися за 

авторами і доповнюватися окремими роботами невідомих майстрів, що мають 

відношення до конкретної теми. У французькій антинаполеонівській колекції 

карикатур 1814 — 1815 рр. Харківського художнього музею, прийнятним 

вважається виділення таких тем:   

— Наполеон в образі тигра; 

— Наполеон на Ельбі; 

— Союзники-іноземці в Парижі;  

— «Сто днів» Наполеона: Ватерлоо, Віденський конгрес, Реставрація Бурбонів; 
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— Наполеон на острові Святої Олени; 

— Наполеон та Франція. 

Жодна історична епоха не була так повно представлена в карикатурах, як 

епоха Наполеона Бонапарта. Карикатурні аркуші часів наполеонівських воєн були 

настільки поширеним явищем, що за ними можна майже вибудовувати 

хронологію подій. Наполеон — неоднозначна історична фігура, про нього вже два 

століття дискутують вчені і художники. Як зазначає А. В. Швиров, 

«карикатуристи переслідували його все життя, і сатиричні малюнки на 

геніального полководця можна рахувати не тільки сотнями, а навіть тисячами» 

[192, с. 101]. Сатирична графіка довго не чіпала загальнонародного улюбленця, 

який примножив славу та велич французького народу. Але як тільки Наполеон 

почав домагатися перевороту з метою перетворення республіки в монархію, 

карикатуристи відразу виявили його задуми. Імператора Франції обсипали 

стрілами англійські, італійські, німецькі, російські та навіть французькі 

карикатуристи. Однак найбільше поширення у Франції антинаполеонівська 

сатирична графіка набуває тільки після повалення імператора. Політична 

карикатура отримала велике розповсюдження у 1814—1815 роках, коли події 

розвивались майже так само бурхливо, як на початку революції. Ці сатиричні 

твори значною мірою відображають боротьбу двох таборів — дворян-монархістів, 

прибічників Бурбонів, і бонапартистів. Більша частина музейного зібрання 

французької антинаполеонівської карикатури відноситься до 1815 року. 

Після краху Імперії у 1815 році, в антибонапартистській пропаганді стають 

популярними карикатури, на яких імператора зображують в образі тигра. 

Наполеон-тигр — шкідлива та хижа тварина, яку викрили та знешкодили, 

посадили на ланцюг, про що свідчить багата іконографія Наполеона у тигрячому 

образі. У гравюрах, що виходили з табору роялістів, Наполеона часто 

зображували з «краваткою»-удавкою на шиї. У музейній збірці дві гравюри з 

подібним сюжетом: «Цезар у своєму палаці» (1815) (рис. А. 4.3.1) та «Тигр на 

ланцюзі» (1815) (рис. А. 4.3.2). Сатиричний аркуш «Цезар у своєму палаці» (рис. 

А. 4.3.1) виконано відомим майстром Луї Франсуа Шароном (Louis François 



170 

Charon, 1783—1831), який був одночасно автором, гравером і видавцем (часто у 

співпраці з Аароном Мартіне). На цьому аркуші зображено Наполеона у вигляді 

тигра з людською головою та ланцюгом на шиї, який сидить у будці. А 

англійський генерал Хадсон Лоу, губернатор о. Святої Олени, вказує батогом на 

миски з їжею і водою, що мають написи: «Турботи, прикрощі, смута» та 

«Гіркота». Напис на стіні підтверджує те, що дія відбувається на острові Святої 

Олени. 

Карикатура Луї (Louis, працював на початку XIX ст.) «Тигр на ланцюзі» 

(1815) (рис. А. 4.3.2) була створена вже після Ватерлоо. На ній Наполеон в образі 

ягуара, з людською головою танцює під музику союзників. Французький 

імператор все ще продовжує носити свій капелюх, але тепер також має комір, до 

якого прикріплено ланцюжок з важкими ланками. Сцену зображено на тлі 

морського краєвиду з величним кораблем, що пливе до великого скелястого 

острова. Напевно, це англійський фрегат «Нортумберленд» що доправить 

імператора до місця його останнього заслання — на острів Святої Олени. У 

врівноваженій композиції відчувається вплив класичного мистецтва. Ця 

карикатура та інші твори Луї були видані Жаном Батістом Жанті, учнем 

славнозвісного Жака Луї Давіда. 

Той самий корабель «Нортумберленд»  зображено на іншій карикатурі Луї 

«Оплакуючи свої гріхи — палю» (1815) (рис. А. 4.3.3). Французьке слово «fume» 

(палити) має подвійне значення: палить трубку та «димиться» від гніву. 

Наполеона зображено на скелястому уступі острова Святої Олени, куди він був 

засланий навесні 1815 року. Імператора показано строго в анфас, він є 

домінуючим центром композиції. В руці тримає аркуш паперу, на якому 

написано: «Мої останні роздуми 1815 року». У правій руці тримає довгу трубку 

для паління, на кінці якої перевернутий імперський орел. Наполеон дивиться 

байдужим поглядом, але його справжні емоції проявляються за допомогою сліз, 

що струмляться по щоках. Праворуч — щури, які е іконогрофічним символом 

о. Святої Олени, ними, у буквальному сенсі, кишив острів, їх представлено у 
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якості стражників імператора. Позаду, на скелі, — фортеця з британським 

прапором.  

Гравюра Луї «Дзеркало істини, або Розчавлений тигр» (1815) (рис. А. 4.3.4) 

присвячена поразці Наполеона при Ватерлоо. Французи зазнали розгрому від 

союзницьких армій під керівництвом герцога Веллінгтона та генерала Блюхера. 

Британський і прусський головнокомандувачі поставили величезне дзеркало на 

Наполеона, якого повалили на землю. На дзеркалі зображено королівську корону і 

букет білих лілій (символ королівської влади). Верх дзеркала вінчає корона, а 

також щити з емблематикою Бурбонів і Наваррів, чотири білих прапори і букет 

лілій. Блюхер каже: «Хай мені грець, якщо він залишиться в живих», йому 

вторить Веллінгтон: «Цього разу ми його схопили». Це роялістська сатира, що 

закликає до відновлення на троні династії Бурбонів.  

Тему поразки Наполеона при Ватерлоо Луї розвиває в гравюрі «День 

гоління, або Видовжене обличчя» (1815) (рис. А. 4.3.5). Наполеон сидить на 

низькій табуретці, немов дитина, і дивиться з-під насуплених брів на потворного 

французького перукаря. Цирульник одягнений як емігрант, на ньому трикутний 

капелюх з білим пером. Перукар повідомляє Наполеону, що візьме з нього 

подвійну плату за дуже довге обличчя. Сцену зображено на фоні стіни з 

візерунком з лілій — символом влади Бурбонів. 

На гравюрі Луї Франсуа Шарона «Ніколя — серце тигра» (1815) (рис. А. 

4.3.6)  «тигрова» іконографія Бонапарта представлена дещо в іншому ключі: 

вигнаного з країни Наполеона зображено посадженим в клітку, неначе тигра. Цей 

аркуш виконано у вигляді складної алегоричної композиції з купою символів. 

Французького імператора, образ якого відтворено з портретною точністю, 

зображено за високим залізним парканом в невеликому внутрішньому дворі 

фортеці-в’язниці. Фортеця знаходиться на морському узбережжі і має круглу 

вежу, що нагадує замок Портоферрайо, з чого можна зробити висновок, що 

зображені події відбуваються на острові Ельба. За парканом — Смерть, у вигляді 

скелета одягненого в плащ з капюшоном, грає на шарманці і співає: «Ніколя, всі 

покинули тебе! І тільки я цікавлюся тобою». Біля її ніг лежать коса і крилатий 
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пісочний годинник, що символізують швидкий плин часу. Наполеон звертається 

до Смерті: «Щоб я правив і надалі та довів свою справу до кінця, слід знищити 

решту людства, окрім мене». Позаду Смерті зображено оголену жінку з крилами 

за спиною і змією в руці — це Амбіція, яка промовляє: «Вони пройшли, ці 

святкові дні, і більше не повернуться». Над Амбіцією крилата істота зі зміїним 

хвостом, тримає полотно з написом «Він — Бог-месник». У цій роботі Луї 

Франсуа Шарон використовує традиційні антибонапартистські символи: Ніколя 

(роялістське прізвисько Наполеона), тигр, алегорії Смерті та Амбіції (прижиттєві 

супутники Наполеона), диявол, крилатий пісочний годинник. 

Гравюра Луї Франсуа Шарона «Крайня межа канібалізму» (1815) (рис. А. 

4.3.7) сповнена різноманітних деталей і рясніє пояснювальними написами. У 

центрі верхи на леопарді, який промовляє: «Я підтримаю його на троні», на купі 

тіл убитих і поранених зображено Наполеона у військовій формі і імператорській 

горностаєвій мантії, на голові у нього чалма з півмісяцем. Над імператором 

кружляє орел, що пускає блискавки. На передньому плані — «ріка крові», на 

другому — охоплене полум’ям місто і війська, що йдуть у наступ в гори Сен-Жан. 

Власне, з першого ж погляду є зрозумілим загальний зміст малюнку — 

засудження безперервних війн Наполеона, його безглуздої жорстокості і жаги 

влади. Деталі і підписи дають докладніші пояснення. Композиція цієї карикатури 

в цілому вписується в трикутник. В його основі — простягнуте тіло герцога 

Ангієнського, що стікає кров’ю. Він лежить дещо відокремлено від решти тіл, на 

«березі» вже згаданої «ріки крові» і чимось нагадує мученика. Це, власне, 

недалеко від істини. Вбивство (21 березня 1804 року) герцога Ангієнського  — 

одного з представників династії Бурбонів, —налякало Європу і в очах багатьох, 

принаймні прихильників монархії, молодий принц і справді був мучеником. 

Дійсно, в Наполеона не було жодних реальних підстав для страти герцога 

Ангієнського, він став жертвою безмежної жаги Бонапарта до влади. Наполеон 

домігся свого: він став імператором, започаткував власну династію, його влада у 

Франції стала безмежною. Тож карикатурист не дарма обрав саме таке місце для 

зображення герцога Ангієнського. Будучи основою композиційного трикутника, 



173 

він є і основою, початком усіх лиходійств Наполеона, першою сходинкою до 

трону (так і говорить пояснювальний напис), до імперії, існування якої часто 

забезпечувалось злочинами, що так і лишались непокараними. Далі, за тілом 

невинно вбитого принца, височіє гора трупів військових, серед яких завдяки 

пояснювальному напису, можна впізнати лише генерала Пішегрю. Шарль 

Пішегрю, колишній командир Рейнської армії, в певний момент зблизився з 

емігрантами і прийняв участь у змові проти Бонапарта, до якої було залучено і 

генерала Моро. Обидва генерали були заарештовані і незабаром після страти 

герцога Ангієнського стало відомо, що Пішегрю повісився у в’язниці. Ніхто, 

однак, не повірив, що він дійсно наклав на себе руки і багато хто з сучасників 

стверджував, що його смерть є також справою рук Бонапарта. Сучасники 

Бонапарта, як видно з цієї гравюри, дійсно звинувачували його не тільки в смерті 

прославленого генерала, а й багатьох інших людей. На карикатурі під ногами 

Бонапарта — аркуш з пояснювальним написом: «Престол трупів жертв, вбитих в 

гарячих іспанських походах і холодних просторах Росії». Дійсно, тисячі людей 

гинули через безмежне прагнення Наполеона до світового володарювання. Під 

ногами Наполеона — папські тіара і посох та Конституція Імперії. Бонапарт, ще 

будучи генералом Директорії, під час італійської кампанії доволі грубо повівся з 

Римом, уклавши вельми невигідний для нього мир і наклавши велику 

контрибуцію на папську область. З-під мантії виглядають два аркуші паперу зі 

звинуваченнями проти Бонапарта. На першому написано: «Отруєння французьких 

поранених біля Сен-Жан д’Акру в Єгипті»; на другому — «Вбивство Клебера». 

Тут маються на увазі події Єгипетського походу 1798—1801рр. Вірили насправді 

в ці звинувачення сучасники Бонапарта чи ні, але художник використовує усі ці 

справжні або уявні події з метою сильніше підкреслити «кровожерливість» 

Наполеона. Безмежна жага слави і влади штовхала його на постійні війни, що 

виснажували  країну. Тож і постає він в карикатурі жахливим тираном і 

віровідступником, що сидить на горі трупів з «сокирою революції» і «мечем 

деспотизму в руках». Поруч з ним — імперський орел з блискавками в кігтях. «Я 

розіб’ю кожного, хто мені протистоїть» — промовляє він, а позаду видніється 
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охоплене полум’ям місто, що символізує «міста, стерті на порох» войовничим 

генералом Бонапартом. В іншій руці імператора — трикольоровий французький 

прапор із зображенням фрігійського ковпака — символу революції і свободи — в 

оточенні кайданів і напис: «Під виглядом свободи я закував їх в окови». 

Як і більшість карикатур того часу, ця виконана в техніці офорту і 

розфарбована від руки. Головна дія зосереджена на передньому плані і 

зображення тут виконане чіткими, часом жорсткими лініями, в той час як дальній 

план, якому надається менше значення, окреслений більш легкими, сріблястими 

лініями  і лише подекуди використаний колір — блідими, сильно розбавленими 

фарбами позначені стіни міста, полум’я, що палає над ними  і форма солдат, які 

йдуть у наступ. Зображення переднього плану натомість подані в яскравих 

насичених барвах. Сильний на той час вплив класицизму виявляється в суворій 

впорядкованості і симетричності композиції з її чітким поділом на плани, 

рівномірним ритмом горизонталей, утворених послідовно берегом кривавої річки, 

тілом герцога Ангієнського, тулубом леопарда і лінією горизонту.  Навіть поза 

Бонапарта дещо перегукується з положенням фігури Леоніда на славетній картині 

Жака Луї Давіда «Леонід I при Фермопілах» (1814). Також цю карикатуру можна 

вважати пародією на парадний портрет «Наполеон на імператорському троні» 

(1806), виконаний Жаном Огюстом Енгром. 

Якщо провести діагоналі з кутів малюнка, то одна з них пройде через 

зображення орла, який мече блискавки, і  папську тіару, а інша — через 

зображення трикольорового прапора і конституцію імперії. У такий спосіб 

виявляються дві змістовно пов’язані пари. Перша — імперський орел, який 

символізує деспотизм і тиранію, і розтоптана тіара, як символ зневажених 

внаслідок свавілля Бонапарта  церкви і доброчесності, яку вона проповідує. Друга 

пара — розтоптана конституція імперії, що немов пояснює зміст зображення і 

напису на триколорі: переворот 18 брюмера був скоєний в ім’я свободи та ідеалів 

республіки, які були зневажені Директорією, але сам Наполеон встановив ще 

більш жорстку диктатуру, і створену ним же Конституцію Імперії він рідко брав 

до уваги. Таке трактування образу Бонапарта, ставлення до нього, як до 
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ненависного ворога, дає можливість припускати, що карикатура була створена 

невдовзі після зречення престолу і від’їзду на Ельбу.  

Після заключення договору у французькому палаці Фонтенбло (14 квітня 

1814 року) між Наполеоном Бонапартом і представниками Російської імперії, 

Австрійської імперії і Прусського королівства, відповідно до якого союзники 

позбавляли Наполеона влади над Французькою імперією і відправляли його у 

вигнання на острів Ельба, побачила світ карикатура «Цілюща криза» (1814) (рис. 

А. 4.3.8). Наполеон жаліється лікарю на погане самопочуття, а той рекомендує 

йому «спорожнитися». На що колишній імператор відповідає: «Лікарю! Я тільки 

те й роблю, що спорожнююсь з Москви до Парижу!». Композиційно лікар 

домінує над Наполеоном. Художник сконцентрований на передачі солодкаво-

нудотного виразу обличчя лікаря. Звичайно, він же повинен у будь-який спосіб, в 

даному випадку за допомогою умовлянь та хитрощів, змусити завойовника 

повернути вкрадене. Завдяки багатим пластичним якостям динамічної штрихової 

лінії гравер створює дуже виразний твір.  

Зреченню престолу та засланню на Ельбу Наполеона передувала здача 

Парижа союзним військам. І в одній з таких гравюр, зі збірки ХХМ, ми знов-таки 

зустрічаємося зі звіриною символікою, але тепер вона пов’язана з оточенням 

Бонапарта. «Остаточний торг, або Капітуляція» (1815) (рис. А. 4.3.9) — це сатира 

на капітуляцію Парижа. Договір підписали Талейран і Мармон, відповідно 

представлені в образі лисиці і кота з людськими головами. Їхні обличчя не 

окарикатурені на відміну від трьох офіцерів, яким вони продалися. Талейрана за 

його хитрість та лицемірство уподібнено лисиці, а ще його зображували у вигляді 

чоловіка з двома головами. На карикатурі «Жейсар» (1815) (рис. А. 4.3.10) 

Талейран одночасно дає різні обіцянки — Наполеону: «Я присягаю захищати 

Париж» та Олександру І: «Я присягаю Вам продати Париж». Ще дві анонімні 

карикатури 1814 року, що стосуються здачі Парижа союзним військам: «Друзі, я 

їду за підкріпленням!» (рис. А. 4.3.11); «Кроком руш!» (рис. А. 4.3.12). На них 

зображено коменданта Парижа П’єра-Огюстена Юлена. 
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Після вступу військ антифранцузької коаліції в Париж Наполеона було 

вислано на острів Ельба. На гравюрі «Прибуття Наполеона до острова Ельба» 

(1814) (рис. А. 4.3.13) виразно показано пригнічений душевний стан Наполеона, 

який прихватив з собою у вигнання символи втраченої влади та Кодекс 

Наполеона. Він дивиться на скелястий, безплідний ґрунт з виразом досади на 

обличчі.  

На узбережжі острова Ельба зображено французького імператора на 

відбитку «Початок і кінець» (1814) (рис. А. 4.3.14). Зовнішність Наполеона не 

окарикатурена, на ньому костюм Арлекіна та дерев’яний меч за поясом. Тіло 

вкрите написами, вмальованими в строкатий візерунок костюму, що туго облягає 

його м’язисту фігуру. Написи фіксують етапи кар’єри: починаючи з Корсики і 

закінчуючи засланням на Ельбу.  

Під час свого вигнання на Ельбі Наполеон I уважно стежив за подіями у 

Франції і за ходом Віденського конгресу (1 листопада 1814 — 8 червня 1815), 

який підбивав підсумки переможних воєн антифранцузької коаліції. «Переможці 

прагнули відновити монархії, повалені після Великої французької революції, 

повернути на континент мир і спокій, але при цьому перекроїти карту Європи — 

кожен на свою користь» [111, с. 80—81]. Чимала кількість сатиричних аркушів, 

присвячених цій події, зберігається у фондах Харківського художнього музею: 

«Королівський пиріг, розрізаний на Віденському конгресі» (1815) (рис. А. 4.3.15); 

«Ваги Європи, нововідкриті на Віденському конгресі 1815 року» (1815) (рис. А. 

4.3.16); «Школа п’ятьох панів або гренадер наставник» (1815) (рис. А. 4.3.17); 

«Реституція або кожен має свій зиск» (1814) (рис. А. 4.3.18); «Політичний баланс» 

(1814) (рис. А. 4.3.19). Авторство останньої приписується Ежену Делакруа 

(Eugène Delacroix, 1798—1863). На кожній з цих карикатур зображено велику 

кількість персонажів, яких легко впізнати за костюмами, атрибутами, а на деяких 

роботах дійових осіб навіть пронумеровано та підписано. 

Знаючи про невдоволення французів правлінням Людовіка XVIII і 

суперечки держав-переможниць, Наполеон спробував знову захопити владу. 

26 лютого разом з групою соратників він відплив до Франції і через п’ять днів 
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висадився на півдні країни. Король Людовік XVIII направив проти Наполеона 

військо, але воно перейшло на сторону екс-імператора. 13 березня 1815 року 

Наполеон видав декрет про відновлення імперії і 20 березня переможно ввійшов у 

Париж. Король з двором переїхав зі столиці в Гент. «Сто днів Наполеона» — 

короткий період від його повернення із заслання на острові Ельба в Париж до 

остаточної поразки при Ватерлоо. 

У період «Ста днів» і в перші місяці другої Реставрації були поширені 

карикатури на Бурбонів.  На цю тему Ахіл Девер’я (Achille Devéria, 1800—1857) 

виконав дуже виразну карикатуру «Бажання роялістів, або Друге тріумфальне 

повернення» (1815) (рис. А. 4.3.20), де зображено Людовіка XVIII, який в’їжджає 

в Париж прямо по трупах, на крупі виснаженого коня російського козака. На 

гравюрі «Хрестовий похід безсилих у 1815» (1815) (рис. А. 4.3.21) ми знову 

бачимо французького монарха, який сидить на коні та тримається за одяг 

російського козака. Зображення військових в уніформі на цій карикатурі 

позначене легким гумором. Солдати, а надто офіцери, своїми трохи витягнутими 

постатями, граційними рухами і позами часом нагадують танцівників балету, що 

виконують вишуканий і манірний танок. Не менш «елегантний танок» союзників  

змальовано у карикатурі «Високі союзники відправляються з Франції на війну» 

(1815) (рис. А. 4.3.22). Вдалося  встановити автора цього твору, це Форцеваль 

(Forceval, працював у 1814—1815 рр.): на музейному відбитку, в нижньому 

лівому куті є зображення скорпіону, а саме так «підписував» свої роботи цей 

паризький гравер. Підкреслюється значна роль Російської імперії в реставрації 

монархії у Франції і в аркуші «Він повертається ще могутнішим, ніж раніше» 

(1815) (рис. А. 4.3.23): на чолі процесії — російський козак з символічною 

свічкою. Цей аркуш своєю динамічною композицією нагадує карикатуру 

Фредеріка Дюбуа «Алегоричний сюжет» (1815) (рис. А. 4.3.24). Ще не скрився за 

небокраєм фрегат з Наполеоном на борту, як союзники повертають владу 

Людовіку XVIII: «Ах, як вони мене катають!!!!!» (1815) (рис. А. 4.3.25);  

«Союзники, або Новий канделябр» (1815) (рис. А. 4.3.12); «Маріонетки дня» 

(1815) (рис. А. 4.3.26). Остання гравюра, виконана в реалістичній манері, але з 
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порушенням масштабних співвідношень в зображенні персонажів. Олександра і 

Франца змальовано у вигляді крихітних маріонеток, велетень-Веллінгтон 

посмикує їх за мотузку, б’є в барабан і грає на дудці — і все це одночасно (Англія 

— «перша скрипка» в політиці 1815 р.). Англійцю підіграє на контрабасі дуже 

товстий Людовік XVIII, який просить: «Дайте нам хліба насущного». Поруч з ним 

— зламана лілія, що є символом зіпсутої монархії Бурбонів. Франція, вказуючи 

рукою на союзників, проголошує: «Ось наші ресурси». І хоча Людовік XVIII 

повернув собі владу завдяки союзникам, на карикатурі Луї Мальовра (Louis 

Maloeuvre, 1785—1829) показано, як він насправді ставився до іноземців (рис. А. 

4.3.27). 

Для гравюри Луї Мальовра «Гвардія вмирає, але не здається, а Бонапарт 

здається, але не вмирає» (1815) (рис. А. 4.3.28) характерне ретельно обмірковане 

розташування фігур. Образотворчий простір аркуша легко піддається огляду, 

плани чітко слідують один за одним. Точка перетину діагоналей гравюри 

знаходиться на фігурі Наполеона і виявляється найважливішим смисловим 

центром твору. В своїх роботах цей гравер вдало поєднує лінійний контур, що 

тільки обмежує на поверхні аркуша паперу місце, на якому виникає умовне 

зображення об’єкта і штриховий контур, який ніби виймає форму з умовного 

простору, що міститься в форматі робочого аркуша.  

На початку Другої реставрації (після поразки Наполеона у Битві при 

Ватерлоо) вийшла друком карикатура «Хроніка Імперії, або Обговорення останніх 

подій» (1815) (рис. А. 4.3.29). Це алегоричний малюнок, на якому зображено 

чоловіка з віслячими вухами, тіло якого поділено навпіл, на двох персонажів. 

Праворуч — мушкетер-рояліст, у костюмі Арлекіна, який вигукує: «Хай живе 

король! Хай живе найсильніший!». Ліворуч — гренадер-бонапартист, в шапці з 

кокардою і триколором, який репетує: «Хай живе свобода! Хай живе Імперія!». 

Бонапартист ногою наступив на два аркуші з написами «Батьківщина. Правда. 

Правосуддя». В цілому, це портрет тогочасного політика, людини-флюгера:  він 

швидкий і мінливий, дуже переконливий, красномовний; йому легко, тому що, він 

як хамелеон в навколишній мінливій обстановці. Як бачимо, в усіх французьких 
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карикатурах на сюжет Реставрації Бурбонів підкреслювалося, що монархічна 

династія Франції зобов’язана своїм поверненням іноземній коаліції.  

Нехай і не дуже тривалий термін (всього трохи більше 2 місяців у 1814 

році), перебування військ союзників в столиці Франції наочно переданий в 

численних малюнках, картинах, і, звичайно ж, в карикатурах. Атмосфера радості з 

приводу закінчення тривалої війни, легкість спілкування з парижанами (і 

особливо з парижанками) — ось сюжети французьких сатиричних аркушів з 

музейної колекції: «Військові на відпочинку» (1814) (рис. А. 4.3.30); «Росіяни в 

Парижі» (1814) (рис. А. 4.3.31); «Ображена сором’язливість, або Прусські 

коханки» (1815) (рис. А. 4.3.32). Остання, що була видана Жаном Батістом Жанті, 

представляє сценку з повсякденного паризького життя, після того як столицю 

Франції наводнили армії союзників. У творі відчувається продовження традицій 

«галантного» стилю XVIII століття. Солодка сентиментальність — пасторальний 

пейзаж, вишукані манери, вигадлива пластика постатей, млосні погляди, 

маленький ротик і маленька, майже іграшкова, ніжка. Бути жінкою в цьому 

столітті означало — бути героїнею грації і терпіння, під мелодійні передзвони 

клавесинів і арф. Витонченість та сором’язливість змальовуються невідомим 

французьким майстром в сатиричному дусі.  

Коли Наполеон повернувся з Ельби до Парижу та знову зайняв трон, 

політичні карикатуристи продовжили свою справу, анітрохи не бентежачись 

присутністю свого колишнього ворога та відчуваючи слабкість його становища, 

випустили на нього кілька карикатур. Офорт з фондів ХХМ «Повернення Ніколя 

Бонапарта в Тюїльрі 20 березня 1815 р.» (1815) (рис. А. 4.3.33) Жана Батіста Готьє 

(Jean Baptiste Gautier, 1780—1820) зображає сцену зустрічі Наполеона з народом. 

Саме написання прізвища імператора — Буонапарте — носить презирливий 

відтінок. Бонапарт простягає групі людей, що уособлюють народ,  звернення до 

французів і промовляє: «В моїй кишені перемир’я на 20 років з Державами. 

Хоробра Національна гвардія і ви також, добрий народе,  ви приймете участь в 

моїх добрих справах». При цьому він вказує на ящик з милицями, на якому 

написано «Військова винагорода». Наполеона супроводжує Смерть з косою; дуже 
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худа жінка в дранті і з кісткою, яку вона підносить до рота, вочевидь уособлює 

голод і злидні, які супроводжують війну; замикають кортеж двоє чоловіків, що 

прославляють імператора. Біля ніг Наполеона — білий кіт промовляє: «Я роблю 

оксамитові лапки». У вигляді кота, який згорнувся коло ніг імператора і якому 

Бонапарт радить сховати кігті, зображено папу Пія VII, який за краще вважав не 

втручатися. Напроти імператора з його «свитою» — група чоловіків і жінок, 

судячи з усього, буржуа та заможних селян, які по-різному реагують на звернення 

Бонапарта, сприймаючи його без захвату. Так, перші дві жінки доволі войовничо 

відповідають йому: «Ми в це не повіримо, Ніколя»; «Цією добротою нас не 

візьмеш». Чоловік, який стоїть між ними, лише позіхає: «Ох, яке дитя!». Остання 

пара також не має ілюзій щодо обіцянок Наполеона: «Моє волосся стає сторчма, я 

його боюся, як вогню», — промовляє юнак, вочевидь передчуваючи черговий 

призов до армії. «Мій бідний молодший сину, отже, ти маєш тікати» — відповідає 

йому жінка. Композиція чітко симетрична. Дійові особи утворюють дві групи, 

контрастні одна одній. Група прибічників Наполеона, розміщена праворуч, 

сповнена динаміки. Стрімкий рух починається від самого краю аркуша, де 

зображено двох чоловіків, які вигукують похвали Бонапарту, супроводжуючи їх 

бурхливою жестикуляцією. Далі рух дещо спадає, знову підхоплюється фігурою 

Смерті, яка різко підкидає над собою косу, і врешті завершується театральним 

жестом Бонапарта, який простягає народу своє звернення. Саме цей жест — 

витягнута рука з аркушем паперу — візуально об’єднує дві частини композиції, 

дві групи, розділені значною відстанню. Друга група більш спокійна в порівнянні 

з першою. Вона і скомпонована щільніше, фігури більш статичні, їх рухи не такі 

активні, жести стриманіші, за винятком останньої фігури юнака у світлому 

капелюсі. Смисловим і композиційним центром є звернення Наполеона до 

французів. Якщо цей аркуш паперу, простягнутий Наполеоном народу, візуально 

об’єднує обидві частини композиції, то в ньому ж і причина як фізичного, так і 

емоційного поділу персонажів на дві антагоністичні групи: одна — ті, хто 

підтримує і прислуговується Бонапарту, інша — ті, хто йому не довіряє, не 

сприймає його, і ці останні виглядають більш щирими і згуртованими, на 
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противагу першим. Найближче до Бонапарта знаходяться Смерть і Злидні, як 

найвідданіші його слуги, які ніколи його не полишали. Натомість двоє чоловіків, 

які складають решту свити імператора, схожі більше на таких, хто бажає 

скористатися з його повернення до влади і усілякими способами намагаються 

вислужитися перед ним. Обидва не дарма стоять осторонь, аби мати можливість в 

разі першої ж небезпеки швиденько втекти. Не випадковим здається і зображення 

на другому плані, в проміжку між групами персонажів, Тюільрійського палацу. 

Це єдине зображення другого плану і використане воно не лише задля позначення 

місця дії, а несе більш глибокий зміст: розуміння між Наполеоном та народом 

більше не може бути досягнуте, імператор занадто віддалився від своїх підданих і 

королівський палац символізує цю безмежну відстань, нездоланну перепону, що 

утворилась між ними. Зате Наполеон занадто тісно був пов’язаний з  буржуазією, 

інтереси якої представляв. Це його і згубило. Через три місяці після його 

тріумфального повернення на трон, англо-голландська армія фельдмаршала 

Веллінгтона завдала нищівної поразки військам Наполеона у битві при Ватерлоо, 

а ще через кілька днів імператор знову зрікся престолу. Художник не обмежився 

лише контурним малюнком, а приділив увагу і моделюванню форм, позначивши 

не тільки головні маси, але подекуди розробивши і дрібні деталі, як, наприклад, 

незліченні складки жилету Наполеона, хоча, загалом, робота не надто 

деталізована. Контури малюнку дуже різноманітні: пунктирні абриси і суцільні 

лінії різної товщини — від тонких і прозорих, мов павутиння, які окреслюють 

палац вдалині, до жорстких і товстих в затемнених ділянках на передньому плані, 

м’які і гнучкі або жорсткі і ламані, як в зображеннях чепців жінок.  В 

моделюванні оголених частин тіл і деяких світлих поверхонь майстер 

використовує пунктирну манеру, чим досягає більшої м’якості в порівнянні з тим, 

як трактований одяг та інші деталі. Це дає йому можливість уникнути грубих 

контурів і створити відчуття округлого м’якого тіла. Інші поверхні моделюються 

за допомогою штриха більшої чи меншої інтенсивності, що дозволяє передати тіні 

і напівтіні і досягти відчуття м’якості складок тканин, пухнастої шерсті кота. 

Майстер уникає занадто різких переходів від світла до тіні, тонова градація дуже 
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обмежена. Штрих переважно паралельний і рівномірний. Глибина тіней 

посилюється шляхом потовщення штриха, а в найбільш затемнених місцях — 

використанням перехресної штриховки, причому більш товстими лініями. 

Схожу манеру обробки металевої пластини можемо спостерігати і в інших 

гравюрах Жана Батіста Готьє. В роботі «Той, на кого не ображаються навіть 

щури» (1815) (рис. А. 4.3.34) зображено в’язня острова Святої Олени, який спить 

на барабані і, навіть уві сні, курить трубку. Він продовжує носити військову 

форму і свого капелюха. Велика біла кішка з гвинтівкою, вартує коло шатра 

Наполеона і радіє: «Нарешті він заспокоївся». Але відпочинок Наполеона і його 

стражника-кота буде недовгим. У правій частині аркуша, змальовано групу щурів, 

які задумали прив’язати дзвіночок навколо шиї кота, щоб знати про його 

наближення. Праворуч — щури жорстоко атакують Імперського орла.  

Ще дві роботи Жана Батіста Готьє, які автору дослідження вдалося 

атрибутувати: «Карткова гра Буйотте» (1815) та «Добре осторонь, або Гра 

чотирьох кутів» (1815). Перша (рис. А. 4.3.35) — дотепна сатира на Віденський 

Конгрес. Союзні монархи (зліва направо Франциск I (Австрія), Олександр І 

(Росія), Фредерік Вільгельм III (Пруссія) і Веллінгтон (Великобританія) сидять за 

столом і грають в карти, на кону стоять країни Європи. Зліва — Наполеон, який 

пропонує Людовіку XVIII замінити його за столом. Друга (рис. А. 4.3.36) — 

нерозфарбована літографія, що відтворює у сатиричному дусі поразку Наполеона 

при Ватерлоо. Горщик, на якому сидить Наполеон, тепер і є його троном. 

Французькі карикатуристи наполеонівської епохи, зазвичай, були 

освіченими, талановитими і відданими старому режиму. Написи на карикатурах 

цього періоду виконані красивою каліграфією; роботи добре анотовані і сповнені 

натяків на класичну міфологію і історичні події; багато літературних цитат і 

пародій на картини відомих художників. Сатирична гравюра відомого майстра 

Фредеріка Дюбуа (Frederic Dubois, 1770/75 — після 1815) «Алегоричний сюжет» 

(«Бонапарт біжить з о. Ельба і захоплює з собою розбрат, війну, злидні та смерть, 

яка радіючи поспішає попереду») (1815) (рис. А. 4.3.37) — робота з серії 

«Пам’ятні події»: Наполеон — бог смерті. Зміст зображення повністю розкриває 
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підпис. Алегорія тут використовується не традиційна для карикатури, а скоріше 

притаманна класичному мистецтву того часу, зокрема академізму Давіда. Фігури 

відтворено у вигляді фриза. Художник вільно веде лінію, не перериваючи її, 

навіть коли вона змінює свій напрям. Таким чином виникає відчуття легкості і 

швидкості створення зображення. Дюбуа добре знає анатомію; виразно моделює 

форму; у нього завжди дуже виразні руки, які передають душевний стан 

персонажів — напруження, знервованість, відчай. Зовнішність Наполеона 

Фредерік Дюбуа майже не окарикатурює, хіба що трохи зменшує пропорції 

фігури. Так само, як і в іншій своїй гравюрі — «Дезертир» (1815) (рис. А. 4.3.38). 

Наполеона поважали за його хоробрість і доблесть на полі бою. Одним із завдань 

карикатуристів-роялістів було якраз розвінчати славу відважного героя 

Наполеона. Під час розгрому під Ватерлоо Наполеон втік з поля битви, нібито, 

щоб повернутися до Парижу, і організувати свій захист. Це було катастрофічним 

кроком для імператора. На карикатурі зображено Бонапарта, який, озираючись, 

тікає з поля бою, з виразом жаху на обличчі. На імператорі — військова форма, 

капелюх, чоботи та рукавички, які не приховують мученицького напруження його 

пальців. У поспіху Наполеон втратив свій меч і пояс, які лежать на землі. На 

задньому плані бій: крихітні французькі солдати проти величезної маси військ 

противника. Наполеон звертається до солдат: «Хоробрі французи, бийтеся за 

мене». Роялісти прагнули у щоб то не стало дискредитувати Наполеона, тому 

вони використовували подібні карикатури для підкреслення його боягузтва і 

прагнення того, щоб інші пожертвували собою заради нього. 

Дві карикатури за авторством Лакруа (Lacroix, 1783(?) — 1856(?), як реакція 

на поразку Наполеона при Ватерлоо, були видані в Парижі в серпні 1815 року: 

«Початок імператорського удушення» (рис. А. 4.3.39) та «Імператор-скакун, або 

Вершник-фокусник» (рис. А. 4.3.40). Сенс першої карикатури був зрозумілий 

усім: держави-переможниці вирішили покінчити з Наполеоном. Блюхер і 

Веллінгтон засунули Бонапарта в сміттєвий бак і сперечаються, що з ним далі 

робити. Наполеон благає залишити йому життя: «Ах, панове, не душіть мене, 

врятуйте мені життя». Блюхер пропонує Бонапарта стратити, а Веллінгтон 
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великодушно вважає, що нехай Бонапарт живе, адже його час як імператора 

закінчився. Просто кажучи, два найвідоміших полководця, які командували в 

18131—1815 роках союзницькими арміями — Блюхер і Веллінгтон, кидають 

Наполеона у відро для сміття історії. На другій карикатурі Лакруа — Наполеон 

змушений стрибати через скакалку, яку тримають Блюхер і Веллінгтон. 

Імператор, підтримуючи штани, звертається до них: «Пані та панове, ця гра не 

подобається мені. Це мій Останній стрибок». Блюхер і Веллінгтон глумляться над 

його конфузом. В цих роботах Лакруа передає риси обличчя персонажів з 

портретною точністю; для майстра важливо було швидко донести основну ідею 

карикатури до глядача, тому він не марнує часу навіть на контурну розробку 

другого плану. А в аркуші «Тріумфальний приїзд Бонапарта до свого нового 

королівства, мешканці Святої Олени втікають при вигляді нового правителя» 

(1815) (рис. А. 4.3.41) Лакруа контурно окреслює другий план, але більш уваги 

приділяє мізансцені — зустрічі Наполеону зі щурами, єдиними мешканцями 

острова Святої Олени (рис. А. 4.3.42). 

Битва при Ватерлоо коштувала французам більше 40 тис. жертв, англійцям 

— понад 15 тис., прусські війська втратили близько 7 тис. чоловік. Тому такими 

популярними у французькій карикатурі після цієї битви були сцени покарання 

Наполеона. Карикатура «Проводи імператора» (1815) (рис. А. 4.3.43) зображує 

Веллінгтона з лопатою і Блюхера з мітлою, які підштовхують Наполеона в прірву. 

Художник не окарикатурює зовнішність Веллінгтона і Блюхера. Комізм полягає в 

самій ситуації: як полководці здіймаються над Наполеоном, якого зображено 

пухким і сміховинно маленьким. Англійський та прусський воєначальники 

прагнуть прибрати французького імператора з обличчя Європи. Символічним є те, 

що знаряддя покарання (вугільна лопата та мітла), що використовуються 

переможцями Ватерлоо, є загальними предметами домашнього побуту, що часто 

використовувалися для переслідування паразитів і шкідників у будинку.   

Досить чітко ставлення французів до свого кумира, відразу після Ватерлоо, 

показано в гравюрі П’єра Марі Бассомп’єра Гастона (Pierre Marie Bassompierre 

Gaston, 1786 — ?) «Ну, тримай» (1815) (рис. А. 4.3.44). Веллінгтон кинув 
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Наполеона на землю, і, поставивши коліно йому на спину, притиснув до землі, 

погрожуючи колишньому імператору мечем. Наполеон щосили намагається 

звільнитися, зі сльозами на очах благаючи про помилування: «Ще один разочок, 

відпусти мене!». В композиції твору нічого зайвого: тільки дві фігури окреслені 

контурним малюнком; трохи штрихування для передачі об’єму; розфарбування 

локальними кольорами. Немає нічого карикатурного в образі англійця, зате над 

Наполеоном гравер потрудився на славу — колишній імператор  нагадує велику 

побиту собаку з крупними сльозами. Взагалі, зображувати переможеного 

імператора плаксою було популярним (рис. А. 4.3.45). 

Після Ватерлоо Веллінгтон стає частим супутником Наполеона у 

карикатурах. «Букет готовий. Тріумфальне прибуття Пер-ла-Віолетт, або Букет 

Ватерлоо» (1815) (рис. А. 4.3.46) — це надзвичайно красивий аркуш, з великою 

кількістю деталей.  На ньому зображено «урочистий в’їзд» Наполеона на о. Святої 

Олени: Веллінгтон з корабля на острів скидає величезний букет фіалок, серед 

яких заховано Бонапарта. Щур, що є іконографічнии символом о. Святої Олени, 

біжить причалом, другий — по капелюху імператора (він тут у якості горностаю 

— символу імператорської влади). Джозеф Бонапарт ховається в скелях острова 

та промовляє: «Брате мій, Березнева Фіалка вже зів’яла». Фіалка стала емблемою 

бонапартистів під час втечі Наполеона з Ельби і наступних «Ста днів», коли 

Наполеон з’являється серед своїх прихильників і вони зустрічають його 

радісними вигуками: «Ось він, ось він батько фіалки!». Прізвисько Наполеона 

«Père la Violette» (Отець Фіалки) зустрічається у назві іншого аркуша з музейної 

збірки — «Лахмітник Батько Фіалок, або Дощ прохання» (1815) (рис. А. 4.3.47).  І 

знову поряд з Бонапартом — Веллінгтон. 

Про французького гравера Сен-Фала (Saint-Phal) відомо тільки, що він 

активно працював у час падіння Імперії Наполеона. Три його роботи є у фондах 

ХХМ. В своїх роботах Сен-Фал підкреслює революційне походження влади 

Бонапарта. На карикатурі  «Пом’ята Фіалка, яка шукає свою корону серед бруду 

передмістя Парижа» (1815) (рис. А. 4.3.48), Наполеон в елегантному біло-

золотому костюмі копирсається в купі сміття, поміж якого імператорська корона,  
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а поруч — революційні символи й атрибути. У антинаполеонівській карикатурі 

«Крах виробника воскових фігур» (1815) (рис. А. 4.3.49) Бонапарта представлено 

в образі зневіреного зазивали: в імператорському одязі він стоїть посеред 

магазину, що продає воскові бюсти королів та королев, яких він призначив 

правити у Європі (Мюрат — король Неаполя, Йосип — король Іспанії, Велика 

Герцогиня Тосканська Еліза — правителька Вестфалії, Луї — король Голландії). 

Воскові ляльки тануть, як амбіції Наполеона, творця ефемерних королів (слово 

«Cire» означає віск, але вимовляється як «сір» — звернення до государя). Цю 

карикатуру можна вважати своєрідною відповіддю на відомий аркуш англійця 

Джеймса Гілрея «Тідді — Доль», де зображено Наполеона, який випікає нових 

королів (рис. А. 3.2.11). На карикатурі Сен-Фала, навпаки, королі з воску, 

виготовлені імператором, тануть або б’ються. 

У карикатурі «Зачіска, або Марафет перед від’їздом на Св. Олену» (1815) 

(рис. А. 4.3.50) Сен-Фал дуже вдало використовує візуальні і текстуальні 

можливості мови сатиричної графіки. Веллінгтон, одягнений у бездоганну 

військову форму, стоїть поряд з Наполеоном, який сидить на валуні. На 

імператорі — уніформа, капелюх він зняв, щоб Веллінгтон-перукар, міг 

накрутити пучки його волосся на паперові коклюшки, роль яких виконують 

французькі військові бюлетені. Фоном для цієї «ідилічної» сцени служить 

спокійний океан; на лінії горизонту — вітрильник з надутими парусами. 

Художник використовує перукарню і перукаря як метафору завоювання і 

спотворення. Веллінгтон пропонує Наполеону зробити завивку. Наполеон нарікає, 

що він вже поголився і не хоче, щоб його волосся накручували. Англієць 

звертається до французького імператора, а його очі дивляться в точку за правою 

межею зображення. Подібним же чином представлено Наполеона: зображений в 

профіль, він дивиться в бік лівої межі аркуша. Наполеона показано в традиційній 

позі, що стає візитівкою його портретів та карикатур: права рука — за лівим 

лацканом уніформи. Загальна манера, в якій представлені Веллінгтон та 

Наполеон, говорить про те, що Сен-Фал, можливо, копіював їх зовнішність з 

портретів, виконаних у стилі класицизму. Відсторонені погляди персонажів, 
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ретельно окреслені риси обличчя і надумані пози — все вказує на те, що ця 

гравюра є компіляцією декількох джерел. Ретельно вигравірувані лінії і старанне 

розфарбовування є характерними ознаками французьких карикатур.  

Не можна оминути увагою ще одного французького карикатуриста — Елі 

(Elie, працював у 1813-1819 рр.), який був одночасно автором, гравером та 

видавцем своїх творів. На карикатурі «П’ятий і останній фокус, або Великий 

шулер» (1815) (рис. А. 4.3.51) Веллінгтона зображено у вигляді фокусника-

жонглера, який стоїть за розкладним столом, покритим зеленою скатертиною. 

Веллінгтон-чарівник зробить так, щоб Наполеон назавжди зникнув під срібною 

склянкою, яку він тримає в правій руці. Наполеон, зменшений у розмірах, шукає 

на столі надійну схованку. Однак, голий стіл, завалений перекинутими склянками, 

що символізують попередні криваві битви французького імператора (Мон-Сен-

Жан, Лейпциг, Москва, Іспанія, Єгипет), не залишають йому права на безпечне 

місце. Сцена відбувається на узбережжі Середземного моря. Ліворуч — корабель 

«Беллерофонта», що доправить Наполеона до Англії, а звідти до скель острова 

Святої Олени, який розташовано на крайній справа частині зображення. 10 серпня 

1815 року у газеті «Gazette de France» було опубліковано карикатуру «Відчай 

мадам Бертран» (1815) (рис. А. 4.3.52). Французький офіцер хапає за ногу жінку, 

яка стрибає у море з вікна «Беллерофонта». Наполеон з удаваною байдужістю 

дивиться на те, як «щури біжать з корабля». До речі, корабель намальовано доволі 

дивно: його бік та корма лежать в одній площині. 

«Вони летять на вогонь свічки, щоб згоріти» (1815) (рис. А. 4.3.53) — одна з 

французьких гравюр, виданих після Ватерлоо.  Наполеон стоїть на вершині гори 

Сен-Жан, тримаючи факел в одній руці і аркуш паперу в іншій. Земля під ногами 

імператора буквально всіяна черепами і кістками. Кажани — крилаті голови 

відомих людей — оточують його. А. Бродлі так описує цю гравюру: «Наполеона 

зображено на пагорбі з позначкою «Ватерлоо», серед безлічі людських кісток; 

нижче — розбитий міст Лейпцига, Сфінкс Єгипту, палаючі храми Москви і 

розбиті колони, що уособлюють Іспанію. У правій руці він тримає факел, а в лівій 

— папір з написом «виступ у двох палатах». Навколо нього літають кілька 
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кажанів з людськими головами: Гарат, Мануель, Саварі, Мерлін, Лабедуайер, 

Лафайет і т.д. Під зображенням слова: «вони приходять і спалюють себе у вогні» 

[364, р. 167]. 

Як бачимо, 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. У 

творі «Конституційна Франція» (1815) (рис. А. 4.3.54) невідомий художник 

зображає важко поранену Францію часів правління Наполеона. Імператор сидить 

верхи на жінці, що символізує Францію. У неї сиве волосся; бліде обличчя; 

розірване плаття, прикрашене бджолами (символ імперії Наполеона); рука на 

перев’язі; дерев’яна нога; на голові корона. Наполеон тримає її за вуздечку, а 

Франція спирається на милицю. Біля її ніг Ріг достатку, з якого виповзає змія та 

сиплються різні документи («примусова позика», «стягування 400 мільйонів» 

тощо), і виривається полум’я свободи. 

П’єр Марі Бассомп’єр Гастон є автором стриманої за композицією, але дуже 

виразної гравюри «Осоромлена Франція. Сміється з тих сліз, які він змусив 

пролитися» (1815) (рис. А. 4.3.55). За композицією цей твір схожий з 

однойменним малюнком придворного паризького живописця П’єра Поля 

Прюдона (1758—1823) (рис. А. 4.3.56). У цьому випадку Наполеон з сардонічною 

посмішкою дивиться вниз на жіночу алегоричну постать Франції у кайданах 

в’язня. Франція, одягнена в класичну мантію з драпірованої синьої тканини, що 

прикрашена Флер-де-Ліс — традиційним символом французької монархії — 

сидить на купі соломи. Вона відмовляється зустрітися поглядом з Наполеоном, 

сльози течуть по її обличчю. Подібно сльозам, пасми хвилястого волосся 

спадають на її плечі. Розпатлане волосся — це класична асоціація для вираження 

горя та відчаю. Ланцюги, якими скуті її зап’ястя і щиколотки, ліжко з сіна і 

неохайний зовнішній вигляд говорять про те, що Королівська Франція була взята 

в полон Наполеоном.  
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На Паризькому салоні 1808 року було представлено полотно П’єра Поля 

Прюдона, виконаного в дусі живопису романтизму, «Правосуддя та Божа кара 

переслідують злочин» (1808) (рис. А. 4.3.57). Вважається, що після того, як 

картина стала пізнаваним фоном в сценах судових засідань, представлених Оноре 

Дом’є, глядачі почали сприймати цю картину з іронією. Але, на думку автора 

дисертації, це сталося набагато раніше. У колекції ХХМ є алегорико-сатирична 

гравюра, що зображує втечу Наполеона з Російської імперії, якого переслідують 

богині Правосуддя і Помсти (рис. А. 4.3.58). Фігури Богинь запозичені невідомим 

французьким автором з картини П’єра Поля Прюдона, написаної їм у 1808 році, 

що нині зберігається в Луврі. Гравюра композиційно повторює картину Прюдона, 

практично однаково зображені обидві богині та нічне небо, в іншому ж вони 

різняться. На карикатурі представлено Наполеона, який опромінюється факелами 

богинь Помсти та Правосуддя. Закривавленими ногами він топче трупи загиблих 

через нього людей. Визначаючи місце дії, художник на другому плані зображує 

палаючу Москву. 

Класична алегорія використовується у карикатурі початку XIX ст. — «Геній 

Франції перевертає великого Гасильника Імперії» (1815) (рис. А. 4.3.59). 

Крилатий Геній Франції з гілкою лілій у руці розвіює щільні хмари, що 

закривають небо Франції. Крізь хмари блискавка вражає Наполеона, і він ногою 

потрапляє прямо в річку крові. На маленьких вогнегасниках написи: «Москва», 

«Єгипет», «Іспанія», «Лейпциг», тобто найкривавіші кампанії імператора. 

Франція піднімає траурний креп, що означає — в країну повернеться достаток та 

мир. Сцена зображена на тлі моря та корабля, що доставить імператора на Святу 

Олену.  

«Його ім’я ще з’явиться в майбутньому поколінні. Найжорстокішому 

тирану — жорстока образа» (1815) (рис. А. 4.3.60) — сатирична гравюра, назва 

якої — це висловлювання французького драматурга Жана Расіна (1639—1699), 

одного з «Великої Трійці» драматургів Франції XVII ст. поруч з Корнелем та 

Мольєром. Фігура Правосуддя в цій карикатурі — це алегорія з класичного 

мистецтва. На терезах правосуддя двоє: Наполеон проти Робесп’єра. Чашу 
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Робесп’єра підтримують диявол і відомі діячі Французької революції, зокрема, 

Марат. Незважаючи на тяжкість злочинів, про які свідчать свитки під його 

ногами, Робесп’єр все ще вище в балансі, ніж Наполеон. Робесп’єр вказує на 

Наполеона і проголошує: «Це він, він нас з собою забере». Наполеон тримається 

буквально за декілька дюймів від кривавої річки. Він просить про допомогу і 

простягає руку до свого брата Жозефа, одягнутого в біле. Двоє офіцерів, які 

перебувають на краю урвища, поводяться по-різному: один допомагає Жозефу 

витягти Наполеона, а другий тікає з криком: «Рятуйся, хто може». Лінія малюнку 

тонка, гнучка і виразна; її характер не полишає сумнівів у тому, що майстер 

впевнено володів інструментом. Штриховка вдало передає світло-тіньові нюанси.   

З усіх французьких антинаполеонівських карикатур з колекції ХХМ 

найбільш складним є аркуш, виконаний в техніці офорту з акватинтою (рис. А. 

4.3.61). Це пародія на фрагмент фрески Мікеланджело «Страшний суд» у 

Сікстинській капелі. У карикатурі невідомий французький художник замінив 

персонажів фрески Мікеланджело на ключові фігури з уряду Наполеона. Харон 

викидає з човна усіх «наполеонівських» грішників у Стікс. Впадають в око 

червоні фрігійські ковпаки — символ свободи і якобінського руху. Крайня 

ліворуч фігура, обвита змією, — Камбасерес, архіканцлер імперії, обов’язки якого 

не були чітко визначені, але він консультував Наполеона з усіх важливих питань і 

часто грав роль посередника. 

Особливо непопулярним в народі Камбасерес стає у 1813 році через занадто 

численні рекрутські набори, що проводилися ним. В цей час з’являється 

карикатура «Карнавал 1814, або Імператорські макарони» (1814). Цікаво, що у 

колекції ХХМ цей аркуш має назву «Карнавал 1815, або Імператорські макарони»  

(рис. А. 4.3.62). Можемо припустити, що аркуш користувався неабиякою 

популярністю і в нашій збірці зберігається перевидання 1815 року. Трансгресивна 

поведінка і соціальна плутанина, пов’язана з карнавалом, в даному випадку 

використовуються для критики наполеонівського режиму. Наполеон (в центрі), 

Камбасерес (праворуч) і поранений солдат (зліва) одягнені в костюми персонажів 

комедії Дель арте (відповідно: Арлекін, Пульчинела і П’єро). Наполеон піднявся 
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зі свого трону і стоїть навшпиньки перед столом, вкритим великою мапою 

Європи. Він штовхає купу золотих монет до Камбасереса, який насипає макарони 

у велику миску. В Італії макарони пов’язують з карнавальними святами. На 

макаронах підписані роки військових призовів, які скоро «проковтне» Наполеон. 

Камбасерес поставив ногу на мішок з грошима і написом «додаткові податки». В 

крайньому правому куті, на землі, лежать дві комедійні маски. За Наполеоном 

стоїть виснажений наполеонівськими війнами солдат на милицях. У той час, як 

Наполеона і Камбасереса зображено в  яскравих, святкових костюмах, екс-солдат 

— у потертому костюмі П’єро. Уривки лікарняних листів стирчать з його кишені. 

Він спостерігає, як Наполеон починає свій бенкет і благає: «Тільки Луї мене 

врятує». Ця фраза з подвійним значенням: мається на увазі золота монета і 

вигнана монархія Бурбонів. Термін «макарони» також має подвійне значення в 

цьому зображенні: макарони — кулінарне блюдо, і так називали чоловіків 

(особливо в Англії), які одягалися в модний одяг, який не відповідав їх статусу, 

тим самим вводячи оточуючих в оману. Камбасерес був змушений піти у 

відставку в 1814 році, його звинувачували в економічній кризі, що настала у 

Франції (рис. А. 4.3.63).  Камбасерес голосував в Сенаті за повалення Наполеона. 

На музейному відбитку «Від’їзд маленького капрала» (1815) (рис. А. 4.3.64) 

Камбасерес проводжає імператора на острів Святої Олени. Він був проникливим, 

послужливим і хитрим. Під час «100 днів» приєднався до Наполеона і отримав 

портфель міністра юстиції. Після другої реставрації Людовік XVIII вигнав його з 

Франції, але у 1818 році Камбасересу вдалося повернутися до Парижу.  

Англійські карикатуристи відправили Наполеона в пекло, задовго до його 

фізичної смерті, а 1815-го року це зробили і французи. «Останнє пристанище 

Ніколя Бонапарта, або Відплата за злочин та покарання тирана» (рис. А. 4.3.65): 

Смерть тримає Наполеона в своїх руках, а диявол тягне його у пекло. Цю гравюру 

виконано в лубочній стилістиці.  

На загал,  маємо підстави стверджувати, що англійські антинаполеонівські 

карикатури  користувалися шаленою популярністю не тільки на батьківщині, але 

й у Франції. Звісно ж, французька цензура уважно слідкувала за тим, щоб твори 
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англійців не потрапляли до країни. Але це не завжди спрацьовувало, і в збірці 

ХХМ є декілька англійських карикатур, перекладених французькою мовою. Це 

роботи відомих англійських майстрів Джеймса Гілрея та Джорджа Крукшенка: 

«Королі» (рис. А. 4.3.66), «Піч союзників, або Корсика готова для приготування» 

(рис. А. 4.3.67), «Новітній жарт, який був представлений в Парижі з великим 

розголосом, у головній ролі — Римський імператор» (рис. А. 4.3.68), 

«Корсиканський волан, або Мила іграшка для союзників» (рис. А. 4.3.69), «Голова 

могутньої нації в кепському становищі» (рис. А. 4.3.70), «Корсиканська дзиґа» 

(рис. А. 4.3.71). Майже всі французькі копії зроблено у дзеркальному 

відображенні до оригіналу. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Дослідження історії карикатури і цензури у Франції та колекції французької 

політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX ст. з фондів Харківського 

художнього музею надало можливість зробити такі висновки: 

1. З’ясовано, що перші навички виготовлення сатиричних картинок галли 

переймають з греко-римських зображень. На відміну від Англії, де не тільки 

дозволялася, а й у певному розумінні віталася критика уряду, у Франції 

карикатура народилася та розвивалася в умовах опозиції до державного режиму. 

Історія французької карикатури невіддільна від історії цензури. З’ясовано, що від 

XVII ст. французький уряд видав безліч законів, що обмежували свободу друку, 

тому до початку Великої французької революції  політична карикатура була 

заборонена, проте поширеними були сатири на суспільні звичаї та моди.  

2. Розкрито, що у період Великої французької революції сатиричний друк 

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.  
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3. Більшість французьких карикатур були анонімними: художники не 

відважувалися підписувати свої роботи, сумніваючись у міцності революційних 

завоювань. 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. 

Акцентовано увагу на сатиричних аркушах, присвячених іноземним персонажам, 

вельми популярним в той час. 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 майстри із задоволенням робили героями своїх 

карикатур не тільки імператорів обох країн, а й воєначальників та вельмож 

(Суворов, Мак, Беннігсен, Піт та ін.). Виявлено, що французька політична 

карикатура кінця XVIII — початку XIX ст. мала тенденцію до інтерпретації 

алегоричних образів. В сатиричних революційних гравюрах було чимало 

запозичень з популярної літератури, зокрема, байок Лафонтена. 

4. Систематизовано та проаналізовано французькі карикатури із зображенням 

Катерини ІІ, що зберігаються в колекції Харківського художнього музею. 

Простежено процес трансформації образу російської імператриці у французькій 

карикатурі протягом двадцяти років (1773 — 1793) — від більш-менш 

нейтрального (1773 — 1789) до агресивно-розбещеного (1789 — 1793). З’ясовано, 

що композиції окремих творів були запозичені французькими художниками з 

англійської карикатури. 

5. Доведено, що найбільшого поширення у Франції антинаполеонівська 

сатирична графіка набуває 1814 року, після того, як Наполеон втратив спочатку 

вплив, а потім і владу. З’ясовано, що більша частина зібрання французької 

антинаполеонівської карикатури в ХХМ відноситься до 1815 року. Виокремлено 

сюжетні пріоритети у французькій антинаполеонівській колекції карикатур 1814 

— 1815 рр. Харківського художнього музею: Наполеон в образі тигра; Наполеон 

на Ельбі; Союзники-іноземці в Парижі; «Сто днів» Наполеона: Ватерлоо, 
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Віденський конгрес, Реставрація Бурбонів; Наполеон на острові Святої Олени; 

Наполеон та Франція. Ці сатиричні твори значною мірою відображають боротьбу 

двох таборів — дворян-роялістів, прибічників Бурбонів, і бонапартистів. 

Показано, що битва при Ватерлоо була вирішальним моментом не тільки в історії 

наполеонівських воєн, а й в історії карикатури. Одним із завдань карикатуристів-

роялістів було розвінчати славу Наполеона, широко використовуючи карикатури з 

сюжетом втечі імператора з поля бою. Після поразки Наполеона особливої 

популярності набувають сцени його покарання союзниками (Веллінгтоном та 

Блюхером).  

6. Встановлено авторство трьох десятків французьких антинаполеонівських 

карикатур 1814-1815 рр. Означено індивідуальні особливості творчої манери 

таких французьких майстрів: 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. Сильний на той 

час вплив класицизму виявляється в суворій впорядкованості і симетричності 

композицій карикатур з чітким поділом на плани. Головна дія в гравюрах 

зосереджена на передньому плані, де зображення, в основному, виконане чіткими, 

часом жорсткими лініями, в той час, як дальній план, якому надається меншого 

значення, окреслений більш легкими контурними лініями. Насичений колір 

використовується лише на передньому плані. Французькі карикатури поділяються 

на два типи: з обмеженою кількістю дійових осіб та з численними персонажами, 

яких легко впізнати за костюмами, атрибутами. На деяких роботах зображені 

постаті навіть пронумеровані та підписані. Виявлено декілька карикатур, що є 

пародіями на картини відомих художників. Аргументовано, що французькі 

майстри 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. 
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7. Виокремлено загальні риси, що були характерні французькій політичній 

карикатурі кінця XVIII — початку ХІХ ст.: 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 ст.; карикатуристи часто запозичували композиції з класичного мистецтва, 

а також використовували алегоричні образи. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз та систематизація літературних та електронних джерел і 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 повну ідентичність музейних сатиричних аркушів з 

карикатурами досліджуваних європейських колекцій.  
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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 

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 
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У. Хогарта свого безпосереднього попередника, англійські карикатуристи кінця 

XVIII — початку ХIX ст. закономірно змінили спрямованість його мистецтва, 

пов’язаного з епохою Просвітництва. Т. Роуландсон, Дж. Гілрей, Іс. Крукшенк, 

Дж. Сейєрс, Дж. Вудвард, Р. 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 Дж. Гілрея, У. Ельмса, в деяких роботах Іс. Крукшенка та Дж. 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, 
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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 

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 
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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 кін. XVIII — поч. XIX ст.. Виявлено, що: 
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 — 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, 

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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24. Рис. А. 3.2.23. Уільям Ельмс. Козацький спорт, або мисливці Платова у 

гонитві за французьким звіром. 1814. Папір, літографія. 34х47,6. Інв. № 

1541-ГЗ ХХМ 

25. Рис. А. 3.2.24. Томас Роуландсон. Англійська цікавість. 1794. Папір, 

літографія, акварель. 25х28,7. Інв. № 1525-ГЗ ХХМ 

26. Рис. А. 3.2.25. Томас Роуландсон. Корсиканська жаба під бороною. 1813. 

Папір, офорт, акварель. 24,5х34,8. Інв. № 1491-ГЗ ХХМ 

27. Рис. А. 3.2.26. Томас Роуландсон. Поєдинок на Болотних полях, або  

Великодушний Павло кидає виклик усім! 1801. Папір, літографія, акварель. 

26,5х32,9. Інв. № 1537-ГЗ ХХМ 

28. Рис. А. 3.2.27. Томас Роуландсон. Голова сімейства у гарному настрої. 1809. 

Папір, літографія. 46,5х33. Інв. № 1465-ГЗ ХХМ 

29. Рис. А. 3.2.28. Ісаак Крукшенк. Російський Забіяка отримує по заслугах 

разом зі своїми помічниками. 1801. Папір, офорт, акварель. 24,2х36,5. Інв. 

№ 1529-ГЗ ХХМ 

30. Рис. А. 3.2.29. Джон Лодж. Польський кекс. 1774. Папір, різцева гравюра. 

18,8х12,3. Інв. № 1543-ГЗ ХХМ 

31. Рис. А. 3.2.30. Фредерік Джордж Байрон. Імперський крок. 1791. Папір, 

офорт, акварель. Британський музей 

32. Рис. А. 3.2.31. Фредерік Джордж Байрон. Великій бій між знаним 

англійським півнем та російською куркою! 1791. Папір, літографія, 

акварель. 31,5х44,8. Інв. № 1547-ГЗ ХХМ 

33. Рис. А. 3.2.32. Фредерік Джордж Байрон. Англійський коник, або Хто 

оплачуватиме музику? 1791. Папір, офорт, акварель. 40,6х49,2. Інв. № 1527-

ГЗ ХХМ 

34. Рис. А. 3.2.33. Ісаак Крукшенк. Натяк Джона Буля на вигідний союз. 1794. 

Папір, офорт, акварель. 24,8х39,7. Інв. № 1528-ГЗ ХХМ 

35. Рис. А. 3.2.34. Невідомий англійський художник. Християнська Амазонка зі 

своєю невразливою мішенню, що зветься також Осередком Благого Сяйва, 



237 

або атакуюча Діана, яку не можуть перемогти 300 000 язичників. 1787. 

Папір, літографія. 33х46,5. Інв. № 1471-ГЗ ХХМ 

36. Рис. А. 3.2.35. Ісаак Крукшенк. Ганьба Бобаділа, або Кейт у гніві. 1792. 

Папір, офорт, акварель. 24,4х34,6. Інв. № 1519-ГЗ ХХМ 

37. Рис. А. 3.2.36. Ісаак Крукшенк. Королівські розваги. 1795.  Папір, офорт. 

27,2х44,6. Інв. № 1522-ГЗ ХХМ 

38. Рис. А. 3.2.37. Ісаак Крукшенк. Момент роздуму, або Розповідь для 

майбутніх часів. 1796. Папір, офорт, акварель. 25,7х36,9. Інв. № 1551-ГЗ 

ХХМ 

39. Рис. А. 3.2.38. Річард Ньютон. Мрії королеви. 1794. Папір, літографія. 

28х44,6. Інв. № 1538-ГЗ ХХМ 

40. Рис. А. 3.2.39. Ісаак Крукшенк. Три накази з С-Петербургу. 1800. Папір, 

офорт, акварель. 33,5х22. Інв. № 1449-ГЗ ХХМ 

41. Рис. А. 3.2.40. Ісаак Крукшенк. Божевільний Павло. 1801. Папір, офорт, 

акварель. 47х33,5. Інв. № 1531-ГЗ ХХМ 

42. Рис. А. 3.2.41. Ісаак Крукшенк. Генерал Суворов, що тягне Французьку 

Директорію до Росії. 1799. Папір, офорт, акварель. 25,5х35,8. Інв. № 1502-

ГЗ ХХМ 

43. Рис. А. 3.2.42. Ісаак Крукшенк. Російський колос. 1799. Папір, офорт, 

акварель. 40,5х27,8. Інв. № 1485-ГЗ ХХМ 

44. Рис. А. 3.2.43. Ісаак Крукшенк. Генерал Глотка, який знищує французьку 

армію. 1799. Папір, літографія. 33х47. Інв. № 1535-ГЗ ХХМ 

45. Рис. А. 3.2.44. Джон Коуз. Великий Всепожиратель (Swallowall) вивергає, 

або Французький бульйон дуже гарячий для ведмедячого шлунку. 1799. 

Папір, офорт, акварель. 27,4х37,5. Інв. № 1501-ГЗ ХХМ 

46. Рис. А. 3.2.45. Ісаак Крукшенк. Корсиканська зозуля. 1804. Папір, офорт, 

акварель. 23х32,5. Інв. № 1539-ГЗ ХХМ 

47. Рис. А. 3.2.46. Ісаак Крукшенк. Британський звіринець. 1796. Папір, офорт, 

акварель. 37х50,7. Інв. № 1478-ГЗ ХХМ 
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48. Рис. А. 3.2.47. Джордж Крукшенк. Кровопускання та гаряча вода! Або 

Союзні доктори приводять Боні до свідомості. 1813. Папір, літографія, 

акварель. 28х44,3. Інв. № 1534-ГЗ ХХМ 

49. Рис. А. 3.2.48. Джордж Крукшенк. Неймовірна втеча, або Великий стрибок 

Боні «а ля Грімальді!». 1813. Папір, літографія, акварель. 25х36,5. Інв. № 

1463-ГЗ ХХМ 

50. Рис. А. 3.2.49. Джордж Крукшенк. Союзні пекарі, або Корсиканська жаба у 

скрутному становищі. 1814. Папір, літографія, акварель. 32,3х43,3. Інв. № 

1505-ГЗ ХХМ 

51. Рис. А. 3.2.50. Джордж Крукшенк. Старий чобіт б’є у великий 

Корсиканський барабан. 1814. Папір, літографія, акварель. 30,3х52,7. Інв. № 

1486-ГЗ ХХМ 

52. Рис. А. 3.2.51. Джордж Крукшенк. Імператор Боні тікає з Лейпцига під  

прикриттям. 1813. Папір, літографія. 27,5х44,4. Інв. № 1496-ГЗ ХХМ 

53.  Рис. А. 3.2.52. Джордж Крукшенк. Втеча Бонапарта з поля бою в Лейпцигу. 

1813. Папір, офорт, акварель, акватинта. 28х35,7. Інв. № 1454-ГЗ ХХМ 

54. Рис. А. 3.2.53. Джордж Крукшенк. Повернення паризької старанності, або, 

Боні поїхав. 1815. Папір, літографія. 26,2х43,5. Інв. № 1553-ГЗ ХХМ 

55.  Рис. А. 3.2.54. Джордж Крукшенк. Щогла достатку, або Людовік XVIII, 

підтриманий союзниками!! 1816. Папір, літографія. 42,3х25,5. Інв. № 1473-

ГЗ ХХМ 

56.  Рис. А. 3.2.55. Джордж Крукшенк. Пророцтво, або Зрештою диявол візьме 

своє. 1813. Папір, літографія, акварель. 29,5х44,5. Інв. № 1477-ГЗ ХХМ 

57. Рис. А. 3.2.56. Джордж Крукшенк. Франція (Велика нація), кинута Північчю 

– на Південь!!! 1813. Папір, офорт, акварель. 24,7х35. Інв. № 1481-ГЗ ХХМ 

58. Рис. А. 3.2.57. Джордж Крукшенк. Людовік XVIII прагне  взути чоботи 

Наполеона, або Приготування до Іспанської кампанії. 1823. Папір, 

літографія. 26,6х40,3. Інв. № 1507-ГЗ ХХМ 

59.  Рис. А. 3.2.58. Джордж Крукшенк. Гаситель Боні. 1814. Папір, офорт, 

акварель. 39х25,6. Інв. № 1487-ГЗ ХХМ 
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60.  Рис. А. 3.2.59. Ісаак Крукшенк. Королівський гаситель, або Гуллівер, що 

гасить патріотів Ліліпутії. 1795. Папір, літографія, акварель. 31,8х48,5. 

Британський музей. [Електронний ресурс]. URL Режим доступу :   

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_detai

ls.aspx?objectId=1654173&partId=1&searchText=The+Royal+Extinguisher&pag

e=1 (дата звернення 5.11.2018) 

61.  Рис. А. 3.2.60. Уільям Ельмс. Козацький гаситель. 1813. Папір, літографія. 

46х33,7. Інв. № 1468-ГЗ ХХМ 

62.  Рис. А. 3.2.61. Джордж Крукшенк. Чотириногі, або Останній удар 

маленькому Боні. 1813. Папір, літографія. 21,7х52,5. Інв. № 1550-ГЗ ХХМ 

63.  Рис. А. 3.2.62. Джордж Крукшенк. Дивертисмент трагедії Ватерлоо, або 

Мадам Франція та її господарі!!! 1815. Папір, літографія, акварель. 

29,8х44,7. Інв. № 1516-ГЗ ХХМ 

64.  Рис. А. 3.2.63. Джордж Крукшенк. Королівські різдвяні коробки та 

новорічні дарунки. 1816. Папір, офорт, акватинта, акварель. 20х46,9. Інв. № 

1558-ГЗ ХХМ 

65. Рис. А. 3.2.64. Джордж Вудвард. Політичний ярмарок. 1807. Папір, офорт, 

акватинта, акварель. 24,3х34,6. Інв. № 1555-ГЗ ХХМ 

66. Рис. А. 3.2.65. Чарльз Уільямс. Імператорські ласощі, або Обід в Тільзиті. 

1807.  Папір, літографія. 26,8х40,4. Інв. № 1511-ГЗ ХХМ 

67. Рис. А. 3.2.66. Чарльз Уільямс. Боні і його армія на зимових квартирах. 

1807. Папір, літографія. 29,9х44,9. Інв. № 1489-ГЗ ХХМ 

68. Рис. А. 3.2.67. Чарльз Уільямс. Вступ до Польщі, або Новий ласий 

шматочок для Боні. 1807. Папір, літографія. 28х45,3. Інв. № 1559-ГЗ ХХМ 

69. Рис. А. 3.2.68. Чарльз Уільямс. Імператорські обійми на плоту, або Нові 

підмостки Боні. 1807. Папір, офорт, акварель. 22,2х32,3. Інв. № 1495-ГЗ 

ХХМ 

70. Рис. А. 3.2.69. Чарльз Уільямс. Козак, який повертається з поля битви, або 

Валентинка для Боні. 1813. Папір, офорт, акварель. 23,3х32,8. Інв. № 1554-

ГЗ ХХМ 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1654173&partId=1&searchText=The+Royal+Extinguisher&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1654173&partId=1&searchText=The+Royal+Extinguisher&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1654173&partId=1&searchText=The+Royal+Extinguisher&page=1
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71.  Рис. А. 3.2.70. Чарльз Уільямс. Хлопчик-мізинчик  у безвихідному 

становищі, або Лісові царі нарешті прокинулися!. 1805. Папір, літографія. 

25,5х42,3. Інв. № 1492-ГЗ ХХМ 

72. Рис. А. 3.2.71. Чарльз Уільямс. Теплі зимові квартири, або Москва добре 

провітрена Наполеоном (Nap) і його Великою Армією. Російська кампанія. 

Аркуш 5. 1813. Папір, офорт, акварель. 24х34,5. Інв. № 1546-ГЗ ХХМ 

73. Рис. А. 3.2.72. Чарльз Уільямс. Хвальки, або Велика Армія, що відступає з 

Москви. Російська кампанія. Аркуш 6. 1813. Папір, офорт, акварель. 

21,7х32,7. Інв. № 1557-ГЗ ХХМ 

74. Рис. А. 3.2.73. Чарльз Уільямс. Наполеон (Nap), якого майже спіймали, або 

Стрибок, зроблений вчасно. Російська кампанія Боні. Аркуш 7. 1813. Папір, 

офорт, акварель. 25,6х35,4. Інв. № 1472-ГЗ ХХМ 

75. Рис. А. 3.2.74. Чарльз Уільямс. Взаємні почесті у Тільзиті, або Мавпа, 

Ведмідь та Орел. 1807. Папір, літографія, акварель. 33,2х47. Інв. № 1488-ГЗ 

ХХМ 

76. Рис. А. 3.2.75. Чарльз Уільямс. Іноземні забави, або Британський лев 

напоготові. 1801. Папір, офорт, акварель. 22,8х34,8. Інв. № 1503-ГЗ ХХМ 

77.  Рис. А. 3.2.76. Чарльз Уільямс. Північних ведмедів навчають танцям. 1801. 

Папір, літографія, акварель. 27,5х41. Інв. № 1461-ГЗ ХХМ  

78. Рис. А. 3.2.77. Чарльз Уільямс. Віденські забави, або Гармонія союзників на 

Конгресі, тобто плата за музику. 1815. Папір, офорт, акварель. 25,8х33,8. 

Інв. № 1497-ГЗ ХХМ 

79. Рис. А. 3.2.78. Томас Хоуел Джонс. Союзні гурмани снідають, або 

Туреччина в небезпеці 1828. Папір, офорт, акварель. 25х34,8. Інв. № 1469-

ГЗ ХХМ 

80. Рис. А. 3.2.79. Уільям Хіт.  Висадка Великого ведмедя, або Мусульман 

захопили зненацька. 1828. Папір, офорт, акварель. 26х37,2. Інв. № 1455-ГЗ 

ХХМ 
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81. Рис. А. 3.2.80. Уільям Хіт. Обшук англійського корабля в Дарданеллах, або 

Наш вірний союзник, який демонструє свою пошану Британському 

прапору.1829. Папір, офорт, акварель. 31,8х45,3. Інв. № 1482-ГЗ ХХМ 

82. Рис. А. 3.2.81. Уільям Хіт.  Моряки на березі Наваріна. 1827. Папір, офорт, 

акварель. 26х37,2. Інв. № 1536-ГЗ ХХМ 

83. Рис. А. 3.2.82. Уільям Хіт. Яке падіння тут було. 1829. Папір, офорт, 

акварель. 24х35,7. Інв. № 1504-ГЗ ХХМ 

84. Рис. А. 3.2.83. Уільям Хіт. Російський денді, або Сцена в Екс-ла-Шапель. 

1818. Папір, офорт, акварель. 34х22,8. Інв. № 1451-ГЗ ХХМ 

85. Рис. А. 3.2.84. Уільям Хіт. Політичні денді. 1818. Папір, літографія, 

акварель. 21,8х31,5. Інв. № 1506-ГЗ ХХМ 

86. Рис. А. 3.2.85. Джордж Крукшенк. Для курйозу дітлахам бірюльок приніс. 

Російський грубіян, який повертається зі своїх спортивних занять. 1813. 

Папір, офорт, акварель. 20,5х25,8. Інв. № 1484-ГЗ ХХМ 

87.  Рис. А. 3.2.86. Джордж Крукшенк. Відступ французьких генералів. 1813. 

Папір, офорт, акварель. 19,6х32,2. Інв. № 1549-ГЗ ХХМ 

88. Рис. А. 3.2.87. Іван Теребенев. Ретирада французьких генералів. 1813. Папір, 

офорт, акварель. [Електронний ресурс]. URL Режим доступу :  

https://yandex.ua/images/search?text=И.%20Теребенев.%20Ретирада%20фран

цузских%20генералов&img_url=http%3A%2F%2Fold.1812panorama.ru%2Fi

%2Fregennem.jpg&pos=3&rpt=simage (дата звернення 15.11.2018) 

89. Рис. А. 3.2.88. Уільям Хіт. Подорож графа Віченци з Червоного до Парижа. 

1813. Папір, літографія, акварель. 24,6х35,7. Інв. № 1474-ГЗ ХХМ 

90. Рис. А. 3.2.89. Іван Теребенєв. Проїзд високого мандрівника від Варшави до 

Парижа під ім’ям свого шталмейстера з обскубаним орлом і озлобленим 

Мамелюком. 1813. Папір, офорт, акварель. [Електронний ресурс]. URL 

Режим доступу :   

https://ic.pics.livejournal.com/durasik/28107237/450534/450534_900.jpg (дата 

звернення 5.12.2018) 

https://yandex.ua/images/search?text=И.%20Теребенев.%20Ретирада%20французских%20генералов&img_url=http%3A%2F%2Fold.1812panorama.ru%2Fi%2Fregennem.jpg&pos=3&rpt=simage
https://yandex.ua/images/search?text=И.%20Теребенев.%20Ретирада%20французских%20генералов&img_url=http%3A%2F%2Fold.1812panorama.ru%2Fi%2Fregennem.jpg&pos=3&rpt=simage
https://yandex.ua/images/search?text=И.%20Теребенев.%20Ретирада%20французских%20генералов&img_url=http%3A%2F%2Fold.1812panorama.ru%2Fi%2Fregennem.jpg&pos=3&rpt=simage
https://ic.pics.livejournal.com/durasik/28107237/450534/450534_900.jpg
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91. Рис. А. 3.2.90. Оленін  А. Н. Російський мужик Вавіла Мороз на заячому 

полюванні. 1813. Папір, офорт, акварель. [Електронний ресурс]. URL Режим 

доступу :   

http://newauction.ru/offer/khud_a_n_olenin_russkij_muzhik_vavila_moroz_na_z

ajachej_okhote_borodino_karikatura_1974-i94550952823130.html#1 (дата 

звернення 5.12.2018) 

92. Рис. А. 3.2.91. Невідомий англійський художник. Союзна цирульня, або 

Боні у мильній піні. 1813. Папір, літографія, акварель. 21,4х31,9. Інв. № 

1513-ГЗ ХХМ 

93. Рис. А. 3.2.92. Іван Теребенєв. Англійська бритва. 1813. Папір, офорт. 

[Електронний ресурс]. URL Режим доступу :   

https://studwood.ru/1250910/istoriya/illyustratsiya_basne_krylova_vorona_kurits

a_ivanov_grav_galaktionov_izdanie_1815nbspg (дата звернення 12.12.2018) 

 

ілюстрації до розділу 4 

94.  Рис. А. 4.1.1. Жак Луї Давід. Карикатура на англійський уряд. 1793. Папір, 

офорт, акварель. [Електронний ресурс]. URL Режим доступу :   

http://allpainters.ru/david-zhak-lui/6981-karikatura-na-anglijskoe-pravitelstvo-

zhak-lui-david.html (дата звернення 5.12.2018) 

95.  Рис. А. 4.1.2. Джеймс Гілрей. Гріх, Смерть і Диявол. 1792. Папір, офорт, 

акварель. [Електронний ресурс]. URL Режим доступу : 

 http://uraldem.ru/wp-content/uploads/2017/06/gillray18-e1496844655857.jpg 

(дата звернення 5.12.2018) 

96. Рис. А. 4.1.3. Жак Луї Давід. Сабінянки. 1799. Полотно, олія. [Електронний 

ресурс]. URL Режим доступу : https://ekstrembilgi.com/tarih/etrusk-krali-

romulus/ (дата звернення 5.12.2018) 

97. Рис. А. 4.2.1. Невідомий французький художник. Бомбардування всіх 

титулованих у Європі та поразка тиранів у битві за щастя Всесвіту. 1792. 

Папір, офорт, акварель. 19,5х28,2. Інв. № 1635-ГЗ ХХМ 

http://newauction.ru/offer/khud_a_n_olenin_russkij_muzhik_vavila_moroz_na_zajachej_okhote_borodino_karikatura_1974-i94550952823130.html#1
http://newauction.ru/offer/khud_a_n_olenin_russkij_muzhik_vavila_moroz_na_zajachej_okhote_borodino_karikatura_1974-i94550952823130.html#1
https://studwood.ru/1250910/istoriya/illyustratsiya_basne_krylova_vorona_kuritsa_ivanov_grav_galaktionov_izdanie_1815nbspg
https://studwood.ru/1250910/istoriya/illyustratsiya_basne_krylova_vorona_kuritsa_ivanov_grav_galaktionov_izdanie_1815nbspg
http://allpainters.ru/david-zhak-lui/6981-karikatura-na-anglijskoe-pravitelstvo-zhak-lui-david.html
http://allpainters.ru/david-zhak-lui/6981-karikatura-na-anglijskoe-pravitelstvo-zhak-lui-david.html
http://uraldem.ru/wp-content/uploads/2017/06/gillray18-e1496844655857.jpg
https://ekstrembilgi.com/tarih/etrusk-krali-romulus/
https://ekstrembilgi.com/tarih/etrusk-krali-romulus/
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98. Рис. А. 4.2.2. Ноель Ле Мір за оригіналом Жана Мішеля Моро Молодшого. 

Пиріг королів. 1773. Папір, різцева гравюра. 28,6х18,8. Інв. № 1523-ГЗ ХХМ 

99. Рис. А. 4.2.3. Ж. Ф. Сідо (? - ?). О піддані, безмежно щасливі! – вона вас 

любить, як цих дітей. 1782. Папір, офорт. 34х58,5. Інв. № 1540-ГЗ ХХМ 

100.  Рис. А. 4.2.4. Невідомий французький художник. Імперський крок. 1792. 

Папір, офорт, акварель. 33,2х34,5. Інв. № 1633-ГЗ ХХМ 

101. Рис. А. 4.2.5. Невідомий англійський художник. Крок божевільного. 1801. 

Папір, літографія. 31,7х45,2. Інв. № 1500-ГЗ ХХМ 

102. Рис. А. 4.2.6. Елі. Знизу вгору, або Новий тиран. 1814. Папір, офорт, 

акварель. 25х34,6. Інв. № 1689-ГЗ ХХМ 

103. Рис. А. 4.2.7. Невідомий французький художник. Так функціонує світ. 1792. 

Папір, офорт. 26,8х34,8. Інв. № 1587-ГЗ ХХМ 

104. Рис. А. 4.2.8. Невідомий французький художник. Ах! Погані справи. 1792. 

Папір, офорт. 26,3х19,5. Інв. № 1704-ГЗ ХХМ 

105. Рис. А. 4.2.9. Невідомий французький художник. Ігри Іммігрантів, або З 

першого удару. 1792. Папір, офорт, акватинта. 22х31. Інв. № 1620-ГЗ ХХМ 

106. Рис. А. 4.2.10. Невідомий французький художник. Конгрес об’єднання 

королів, або Тирани без корон. 1793. Папір, літографія, акварель. 41х51. Інв. 

№ 1636-ГЗ ХХМ 

107. Рис. А. 4.2.11. Невідомий французький художник. Чудакуватість. 1799. 

Папір, літографія. 33,7х26,3. Інв. № 1709-ГЗ ХХМ 

108. Рис. А. 4.2.12. Невідомий французький художник. Міністр-Лінот. 1792. 

Папір, офорт. 13,6х18. Інв. № 1702-ГЗ ХХМ 

109. Рис. А. 4.2.13. Невідомий англійський художник. Общипування галки, її 

вкраденого пір’я. 1813. Папір, літографія. 20,7х32,5. Інв. № 1512-ГЗ ХХМ 

110. Рис. А. 4.2.14. Невідомий французький художник. Гора, що народила мишу. 

1805. Папір, офорт. 21х30,5. Інв. № 1614-ГЗ ХХМ 

111. Рис. А. 4.2.15. Невідомий французький художник. Перетворення славетних 

римських та російських орлів на індиків. 1805. Папір, офорт. 21х30,5. Інв. № 

1706-ГЗ ХХМ 
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112. Рис. А. 4.2.16. Невідомий французький художник. Нова коаліція, або Сім 

років ходіння росіян. 1799. Папір, офорт, акварель. 40,9х52,2. Інв. № 1634-

ГЗ ХХМ 

113. Рис. А. 4.2.17. Невідомий французький художник. Втеча Суворова. 1799. 

Папір, офорт, акварель. 19х27. Інв. № 1693-ГЗ ХХМ 

114. Рис. А. 4.2.18. Невідомий французький художник. Четверний союз. 1801. 

Папір, офорт, акварель. 22х33,2. Інв. № 1708-ГЗ ХХМ 

115. Рис. А. 4.2.19. Невідомий французький художник. Три голови під однією 

шапкою, або Тріумф божевільних. 1805. Папір, офорт, акварель. 19,5х14. 

Інв. № 1694-ГЗ ХХМ 

116. Рис. А. 4.2.20. Невідомий французький художник. Крах Мака. 1805. Папір, 

офорт, акварель. 23х31,5. Інв. № 1713-ГЗ ХХМ 

117. Рис. А. 4.2.21. Невідомий французький художник. Сцена потопу на Півночі 

у 1806 році. 1806. Папір, офорт, акварель. 29,3х22,5. Інв. № 1615-ГЗ ХХМ 

118. Рис. А. 4.2.22. Ан-Луї Жироде-Тріозон. Сцена з Всесвітнього потопу. 1806. 

Полотно, олія. Музей Лувра (Париж). [Електронний ресурс]. URL Режим 

доступу :   http://artguide.com/posts/276-koniets-svieta-ziemlia-nalietit-na-

niebiesnuiu-os-306 (дата звернення 5.01.2019) 

119. Рис. А. 4.2.23. Невідомий французький художник. Теперішнє становище 

короля Пруссії. 1806. Папір, літографія. 24,6х44,8. Інв. № 1596-ГЗ ХХМ 

120. Рис. А. 4.2.24. Невідомий французький художник. Квапливий марш 

російської армії до летючих, благаючих про допомогу прусів. 1806. Папір, 

офорт, акварель. 20,3х27,3. Інв. № 1621-ГЗ ХХМ 

121. Рис. А. 4.2.25. Невідомий французький художник. Олександрінет на своїй 

приватній нараді. 1806. Папір, літографія. 46,5х33,5. Інв. № 1632-ГЗ ХХМ 

122. Рис. А. 4.2.26. Невідомий французький художник. Гороскоп короля, або 

Помста простаків. 1806. Папір, літографія. 41х24. Інв. № 1690-ГЗ ХХМ 

123. Рис. А. 4.2.27. Невідомий французький художник. Олександрівський почин. 

1806. Папір, офорт, акварель. 33,8х23,8. Інв. № 1705-ГЗ ХХМ 

http://artguide.com/posts/276-koniets-svieta-ziemlia-nalietit-na-niebiesnuiu-os-306
http://artguide.com/posts/276-koniets-svieta-ziemlia-nalietit-na-niebiesnuiu-os-306
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124. Рис. А. 4.2.28. Невідомий французький художник. Французький перукар у 

Відні. 1805. Папір, цинкографія. 22,8х41,1. Інв. № 1611-ГЗ ХХМ 

125. Рис. А. 4.2.29. Невідомий французький художник. Месьє Пудре. 1813. 

Папір, офорт, акварель. 27х20,5. Інв. № 1685-ГЗ ХХМ 

126. Рис. А. 4.2.30. Невідомий французький художник. Довгоочікуваний від’їзд. 

1795. Папір, офорт, акварель. 25,5х36. Інв. № 1638-ГЗ ХХМ 

127. Рис. А. 4.3.1. Луї Франсуа Шарон. Цезар у своєму палаці. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 22,5х29,5. Інв. № 1686-ГЗ ХХМ 

128. Рис. А. 4.3.2. Луї. Тигр на ланцюзі. 1815. Папір, офорт, акварель. 21,3х30,9. 

Інв. № 1687-ГЗ ХХМ  

129. Рис. А. 4.3.3. Луї. Оплакуючи свої гріхи – палю. 1815. Папір, офорт, 

акварель. 36,2х25,5. Інв. № 1683-ГЗ ХХМ 

130. Рис. А. 4.3.4. Луї. Дзеркало істини, або Розчавлений тигр. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 27х19,5. Інв. № 1664-ГЗ ХХМ 

131. Рис. А. 4.3.5. Луї. День гоління, або Видовжене обличчя. 1815. Папір, офорт, 

акварель.  27,2х18,1. Інв. № 1619-ГЗ ХХМ 

132. Рис. А. 4.3.6. Луї Франсуа Шарон. Ніколя – серце тигра. 1815. Папір, офорт, 

акварель. 35х24. Інв. № 1670-ГЗ ХХМ 

133. Рис. А. 4.3.7. Луї Франсуа Шарон. Крайня межа канібалізму. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 31,8х24. Інв. № 1677-ГЗ ХХМ 

134. Рис. А. 4.3.8. Невідомий французький художник. Цілюща криза. 1814. 

Папір, офорт, акварель. 27х19,1. Інв. № 1613-ГЗ ХХМ 

135. Рис. А. 4.3.9. Невідомий французький художник. Остаточний торг, або 

Капітуляція. 1815. Папір, офорт, акварель. 23х32. Інв. № 1603-ГЗ ХХМ 

136. Рис. А. 4.3.10. Невідомий французький художник. Жейсар. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 21х32,2. Інв. № 1645-ГЗ ХХМ 

137. Рис. А. 4.3.11. Невідомий французький художник. Друзі, я їду за 

підкріпленням. 1814. Папір, офорт, акварель. 27х32,5. Інв. № 1639-ГЗ ХХМ 

138. Рис. А. 4.3.12. Невідомий французький художник. Кроком руш. 1814. Папір, 

офорт, акварель. 26х36. Інв. № 1662-ГЗ ХХМ 
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139. Рис. А. 4.3.13. Невідомий французький художник. Прибуття Наполеона до 

острова Ельба. 1814. Папір, офорт, акварель. 28,5х25. Інв. № 1594-ГЗ ХХМ 

140. Рис. А. 4.3.14. Невідомий французький художник. Початок і кінець. 1814. 

Папір, офорт, акварель. 25х17,5. Інв. № 1588-ГЗ ХХМ 

141. Рис. А. 4.3.15. Невідомий французький художник. Королівський пиріг, 

розрізаний на Віденському конгресі. 1815. Папір, офорт, акварель.  

24,7х35,8. Інв. № 1651-ГЗ ХХМ 

142. Рис. А. 4.3.16. Невідомий французький художник. Ваги Європи, 

нововідкриті на Віденському конгресі 1815 року. 1815. Папір, офорт, 

акварель. 31,5х47. Інв. № 1667-ГЗ ХХМ 

143. Рис. А. 4.3.17. Невідомий французький художник. Школа п’ятьох панів, або 

Гренадер наставник. 1815. Папір, офорт, акварель. 20х25,3. Інв. № 1678-ГЗ 

ХХМ 

144. Рис. А. 4.3.18. Невідомий французький художник. Реституція або кожен має 

свій зиск. 1814. Папір, офорт, акварель. 23,8х33,1. Інв. № 1695-ГЗ ХХМ  

145. Рис. А. 4.3.19. Ежен Делакруа. Політичний баланс. 1814. Папір, офорт, 

акварель. 32,1х44. Інв. № 1630-ГЗ ХХМ  

146. Рис. А. 4.3.20. Ахіл Девер’я. Бажання роялістів, або Друге тріумфальне 

повернення. 1815. Папір, офорт, акварель. 31,2х27,4. Інв. № 1628-ГЗ ХХМ 

147. Рис. А. 4.3.21. Невідомий французький художник. Хрестовий похід 

безсилих у 1815. Папір, офорт, акварель. 24х38. Інв. № 1601-ГЗ ХХМ 

148. Рис. А. 4.3.22. Форцеваль. Високі союзники відправляються з Франції на 

війну. 1815. Папір, офорт, акварель. 20,9х43. Інв. № 1605-ГЗ ХХМ 

149. Рис. А. 4.3.23. Невідомий французький художник. Він повертається ще 

могутнішим, ніж раніше. 1815. Папір, офорт, акварель. 25,5х33,3. Інв. № 

1617-ГЗ ХХМ 

150. Рис. А. 4.3.24. Невідомий французький художник. Ах, як вони мене 

катають!!!!! 1815. Папір, офорт, акварель. 24х34,5. Інв. № 1629-ГЗ ХХМ 

151. Рис. А. 4.3.25. Невідомий французький художник. Союзники, або Новий 

канделябр. 1815. Папір, офорт, акварель. 35х25. Інв. № 1600-ГЗ ХХМ 
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152. Рис. А. 4.3.26. Невідомий французький художник. Маріонетки дня. 1815. 

Папір, офорт, акварель. 19,5х26,5. Інв. № 1595-ГЗ ХХМ 

153. Рис. А. 4.3.27. Луї Мальовр. Наближення віроломного моменту. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 23,8х28,8. Інв. № 1646-ГЗ ХХМ 

154. Рис. А. 4.3.28. Луї Мальовр. Гвардія вмирає, але не здається, а Бонапарт 

здається, але не вмирає. 1815. Папір, офорт, акварель. 26,2х35,6. Інв. № 

1680-ГЗ ХХМ 

155. Рис. А. 4.3.29. Невідомий французький художник. Хроніка Імперії, або 

Обговорення останніх подій. 1815. Папір, офорт, акварель. 32,5х26. Інв. № 

1660-ГЗ ХХМ 

156. Рис. А. 4.3.30. Невідомий французький художник. Військові на відпочинку. 

1814. Папір, офорт, акварель. 27х40,5. Інв. № 1612-ГЗ ХХМ 

157. Рис. А. 4.3.31. Невідомий французький художник. Росіяни в Парижі.1814. 

Цинкографія. 27х42. Інв. № 1604-ГЗ ХХМ 

158. Рис. А. 4.3.32. Невідомий французький художник. Ображена 

сором’язливість, або Прусські коханки. 1815. Папір, офорт, акварель. 

21,5х29,7. Інв. № 1661-ГЗ ХХМ  

159. Рис. А. 4.3.33. Жан Батіст Готьє. Повернення Ніколя Бонапарта в Тюїльрі 20 

березня 1815 р. 1815. Папір, офорт, акварель. 27х35,5. Інв. № 1691-ГЗ ХХМ 

160. Рис. А. 4.3.34. Жан Батіст Готьє. Той, на кого не ображаються навіть щури. 

1815. Папір, офорт, акварель. 19,5х28,2. Інв. № 1654-ГЗ ХХМ 

161. Рис. А. 4.3.35. Жан Батіст Готьє. Карткова гра Буйотте. 1815. Папір, офорт, 

акварель. 21х31,5. Інв. № 1623-ГЗ ХХМ 

162. Рис. А. 4.3.36. Жан Батіст Готьє. Добре осторонь, або Гра чотирьох кутів. 

1815. Папір, літографія. 33,3х46,6. Інв. № 1606-ГЗ ХХМ 

163. Рис. А. 4.3.37. Фредерік Дюбуа. Алегоричний сюжет. 1815. Папір, офорт, 

акварель. 27х36,2. Інв. № 1610-ГЗ ХХМ 

164. Рис. А. 4.3.38. Фредерік Дюбуа. Дезертир. 1815. Папір, офорт, акварель. 

29х21. Інв. № 1602-ГЗ ХХМ 
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165.  Рис. А. 4.3.39. Лакруа. Початок імператорського удушення. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 28х36. Інв. № 1669-ГЗ ХХМ 

166. Рис. А. 4.3.40. Лакруа. Імператор-скакун, або Вершник-фокусник. 1815. 

Папір, офорт, акварель. 18,1х30,2. Інв. № 1674-ГЗ ХХМ 

167. Рис. А. 4.3.41. Лакруа. Тріумфальний приїзд Бонапарта до свого нового 

королівства, мешканці Святої Олени втікають при вигляді нового 

правителя. 1815. Папір, офорт, акварель. 22,5х29. Інв. № 1625-ГЗ ХХМ 

168. Рис. А. 4.3.42. Невідомий французький художник. Звичайна сила, або Самий 

великий капітан. 1815. Папір, офорт, акварель. 25х35. Інв. № 1591-ГЗ ХХМ 

169. Рис. А. 4.3.43. Невідомий французький художник. Проводи імператора. 

1815. Папір, офорт, акварель. 26,5х20,6. Інв. № 1584-ГЗ ХХМ 

170. Рис. А. 4.3.44. П’єр Марі Бассомп’єр Гастон. Ну, тримай. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 21,5х18. Інв. № 1711-ГЗ ХХМ 

171. Рис. А. 4.3.45. Невідомий французький художник. Ще один нерозважливий 

вчинок героя, або Провал величного маленького чоловіка. 1815. Папір, 

офорт, акварель, м’який лак, акватинта. 24,2х33,7. Інв. № 1688-ГЗ ХХМ 

172. Рис. А. 4.3.46. Невідомий французький художник. Букет готовий. 

Тріумфальне прибуття Пер-ла-Віолетт, або Букет Ватерлоо. 1815.  Папір, 

офорт, акварель. 28,2х36. Інв. № 1696-ГЗ ХХМ 

173. Рис. А. 4.3.47. Невідомий французький художник. Лахмітник Батько Фіалок, 

або Дощ прохання. 1815.  Папір, офорт, акварель. 26х36,2. Інв. № 1679-ГЗ 

ХХМ 

174. Рис. А. 4.3.48. Сен-Фал. Пом’ята Фіалка, яка шукає свою корону серед 

бруду передмістя Парижа. 1815. Папір, офорт, акварель. 23,5х34. Інв. № 

1707-ГЗ ХХМ  

175. Рис. А. 4.3.49. Сен-Фал. Крах виробника воскових фігур. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 24х34,5. Інв. № 1659-ГЗ ХХМ 

176. Рис. А. 4.3.50. Сен-Фал. Зачіска, або Марафет перед від’їздом на Св. Олену. 

1815. Папір, офорт, акварель. 32х20,2. Інв. № 1673-ГЗ ХХМ 
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177. Рис. А. 4.3.51. Елі. П’ятий і останній фокус, або Великий шулер. 1815. 

Папір, офорт, акварель. 36х27. Інв. № 1618-ГЗ ХХМ 

178. Рис. А. 4.3.52. Елі. Відчай мадам Бертран. 1815. Папір, офорт, акварель. 

27х18. Інв. № 1650-ГЗ ХХМ 

179. Рис. А. 4.3.53. Елі. Вони летять на вогонь свічки, щоб згоріти. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 36х28,3. Інв. № 1675-ГЗ ХХМ  

180. Рис. А. 4.3.54. Невідомий французький художник. Конституційна Франція. 

1815. Папір, офорт, акварель. 37х25,2. Інв. № 1648-ГЗ ХХМ 

181. Рис. А. 4.3.55. П’єр Марі Бассомп’єр Гастон. Осоромлена Франція. Сміється 

з тих сліз, які він змусив пролитися. 1815. Папір, офорт, акварель. 21,5х26,7. 

Інв. № 1643-ГЗ ХХМ 

182. Рис. А. 4.3.56. П’єр Поль Прюдон. Сміється з тих сліз, які він змусив 

пролитися. 1814. Папір, чорна та біла крейда, олівець. [Електронний 

ресурс]. URL Режим доступу : 

https://www.themorgan.org/drawings/item/110011 (дата звернення 5.12.2018) 

183. Рис. А. 4.3.57. П’єр Поль Прюдон. Правосуддя та Божа кара переслідують 

злочин. 1808. Полотно, олія. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:La_Justice_et_la_Vengeance_Div

ine_poursuivant_le_Crime_by_Pierre-

Paul_Prud%27hon#/media/File:Prudhon_juctice.jpg (дата звернення 5.12.2018) 

184. Рис. А. 4.3.58. Невідомий французький художник. Правосуддя та Божа кара 

переслідують злочин. 1815. Папір, офорт, акварель. 25,5х35. Інв. № 1656-ГЗ 

ХХМ 

185. Рис. А. 4.3.59. Невідомий французький художник. Геній Франції перевертає 

великого Гасильника Імперії. 1815. Папір, офорт, акварель. 27,2х36. Інв. № 

1672-ГЗ ХХМ 

186. Рис. А. 4.3.60. Невідомий французький художник. Його ім’я ще з’явиться в 

майбутньому поколінні. Найжорстокішому тирану – жорстока образа. 1815. 

Папір, офорт, акварель. 24х30. Інв. № 1658-ГЗ ХХМ 

https://www.themorgan.org/drawings/item/110011
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:La_Justice_et_la_Vengeance_Divine_poursuivant_le_Crime_by_Pierre-Paul_Prud%27hon#/media/File:Prudhon_juctice.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:La_Justice_et_la_Vengeance_Divine_poursuivant_le_Crime_by_Pierre-Paul_Prud%27hon#/media/File:Prudhon_juctice.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:La_Justice_et_la_Vengeance_Divine_poursuivant_le_Crime_by_Pierre-Paul_Prud%27hon#/media/File:Prudhon_juctice.jpg
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187. Рис. А. 4.3.61. Невідомий французький художник. Страшний суд. 1815. 

Папір, офорт, акватинта, акварель. 27,3х36,3. Інв. № 1586-ГЗ ХХМ 

188. Рис. А. 4.3.62. Невідомий французький художник. Карнавал 1815, або 

Імператорські макарони. 1815. Папір, офорт, акварель. 21,5х28. Інв. № 1698-

ГЗ ХХМ 

189. Рис. А. 4.3.63. Невідомий французький художник. Гурмани або режим 

економії. 1814. Папір, офорт, акварель. 21,1х26,2. Інв. № 1649-ГЗ ХХМ 

190. Рис. А. 4.3.64. Невідомий французький художник. Від’їзд маленького 

капрала. 1815. Папір, офорт, акварель. 28х36. Інв. № 1590-ГЗ ХХМ 

191. Рис. А. 4.3.65. Невідомий французький художник. Останнє пристанище 

Ніколя Бонапарта, або Відплата за злочин та покарання тирана. 1815. Папір, 

офорт, акварель. 24,5х15. Інв. № 1697-ГЗ ХХМ 

192. Рис. А. 4.3.66. Невідомий французький художник. Копія з роботи Джеймса 

Гілрея. Королі. Папір, офорт, акварель. 20,1х26,5. Інв. № 1642-ГЗ ХХМ 

193. Рис. А. 4.3.67. Невідомий французький художник. Копія з роботи 

Джорджа Крукшенка. Піч союзників, або Корсика готова для 

приготування. Папір, офорт, акварель. 27х32,2. Інв. № 1710-ГЗ ХХМ 

194. Рис. А. 4.3.68. Невідомий французький художник. Копія з роботи 

Джорджа Крукшенка 1814 р. Новітній жарт, який був представлений в 

Парижі з великим розголосом,  у головній ролі – Римський імператор. 

Папір, офорт, акварель. 27х32,5. Інв. № 1583-ГЗ ХХМ 

195. Рис. А. 4.3.69. Невідомий французький художник. Копія з роботи 

Джорджа Крукшенка 1814 р. Корсиканський волан, або Мила іграшка для 

союзників. Папір, офорт, акварель. 27,5х32. Інв. № 1607-ГЗ ХХМ 

196. Рис. А. 4.3.70. Невідомий французький художник. Копія з роботи 

Джорджа Крукшенка 1813 р. Голова могутньої нації в кепському 

становищі. Папір, офорт, акварель. 26,8х32,5. Інв. № 1637-ГЗ ХХМ 

197. Рис. А. 4.3.71. Невідомий французький художник. Копія з роботи 

Джорджа Крукшенка 1814 р. Корсиканська дзиґа. Папір, офорт, акварель. 

27х32,5. Інв. № 1598-ГЗ ХХМ 


