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Утвердження української науки у загальносвітовому науковому контексті 

передбачає низку факторів, до яких віднесемо не лише якісний рівень фахової 

підготовки, володіння іноземними мовами, гідним актуальним науковим 

інструментарієм, але й вихід за межі вузько регіональних наукових проблем, 

застосування вітчизняних наукових досвідів та практики до аналізу й синтезу 

світової культурно-цивілізаційної спадщини. У такому аспекті наукова робота 

Марини Іванівни Філатової є вкрай актуальною та стратегічно важливою, 

утверджує намагання української наукової думки закріпитися у світовому 

науковому просторі. 

Карикатура – один з важливих видів мистецтва, аналіз якого дозволяє 

робити висновки широкого діапазону та в різних сферах людського існування. 

Одним з важливих аспектів образотворення у царині карикатури є велика воля 

у виборі художньо-пластичних засобів, обмежувана хіба технічними засобами 

репродукування. Таким чином мало регламентовані в образотворчому й 

тематичному плані твори дають можливість ефективно реконструювати 

художньо-пластичні, естетичні та світоглядні особливості конкретних митців та 

великих соціальних груп. Джерельна база подібних досліджень є широкою, 

дозволяє ефективно й глибоко користуватися міждисциплінарним 

методологічним інструментарієм, залучати до аналізу як «класичний», 

«канонічний», «академічний», «сакральний» матеріал, так і виразно 

«профанний», а також розглядати його у компаративному контексті. 

Зауважимо, що: 1) Події, відображені у французькій та англійській 

карикатурі зламу XVIII – XIX ст., зокрема російсько-французька війна, 

безпосередньо впливали і на культурно-мистецькі процеси, які відбувалися в 

тогочасній Україні, де проходила значна частина театру військових дій. 

2). Кінець XVIII ст. вважають часом виокремлення карикатури в окремий жанр. 

3). Джерельна база дослідження є цілісною та доступною, знаходиться у збірках 

Харківського художнього музею, однак досі з ідеологічних мотивів не 

вивчалася вітчизняними науковцями та не демонструвалася широкому загалу. 

Важливо, що тему дисертації узгоджено з тематикою наукових 

досліджень Харківської державної академії дизайну і мистецтв, зокрема, з 

держбюджетними науковими темами «Методичні аспекти теорії творчості, 

матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні 



світоглядних понять» та «Сучасні проблеми українського мистецтвознавства в 

контексті європейських студій». 

Метою дисертаційної роботи визначено комплексне дослідження 

англійської та французької політичної карикатури кінця XVIII — початку XIX 

ст. за матеріалами колекції Харківського художнього музею. Серед 

важливіших, на наш погляд, завдань, що їх ставить перед собою дослідниця, 

стає атрибутування пам’яток, виявлення сюжетних та художньо-стилістичних 

особливостей сатирично-графічних карикатур, реконструкція культурно-

історичного контексту їх створення. 

Для виявлення художньо-пластичних особливостей карикатури 

дослідниця обрала цілком прогнозований метод – вивчати пам’ятки, представ-

лені у збірці, порівнювати їх з повнішими колекціями світових музеїв та 

бібліотек. Правильним принципом стало і вивчення карикатури за аналітични-

ми публікаціями, передусім англійських та французьких вчених. Зауважимо, 

що в певних аспектах авторці не вдається відірватися від постколоніального 

мислення у методології. Із 203 позицій кириличних наукових джерел (окрім 

публікацій самої авторки) лише 5 позицій – наукові праці, що побачили світ в 

Україні, частина з яких – ще в радянський час. Всі інші видання побачили світ у 

Росії і значною мірою репрезентують російську наукову школу. Думаємо, що 

критично думаючі та досвідчені науковці, до яких безсумнівно належить 

Марина Іванівна Філатова, погодяться із визнанням певної заангажованості як 

російської, так і радянської «науки» у чутливому для них «політичному 

мистецтві» карикатури, особливо періоду російсько-французької війни. 

Таким чином, перший розділ роботи, у якому проаналізовано 

історіографію, джерельну базу і методику дослідження, може бути визнаним 

ключовим для даної дисертації. 

Незважаючи на виявлену особливість, аналіз історіографії проведено 

глибоко та багатосторонньо. Дослідниця ґрунтовно опрацювала загальні 

розвідки з історії карикатури, до яких тією чи іншою мірою були включені 

розділи з історії англійської та французької політичної сатири; звернула увагу 

на праці, що стосуються творчості окремих майстрів; проаналізувала кращі 

каталоги музейних колекцій та виставок. 

Цінною в дослідженні стала опора на фундаментальний каталог сатир, що 

зберігаються в Департаменті друку та малюнків Британського музею; глибоку 

аналітичну працю з історії карикатури, підготовану Е. Фуксом. Значний інтерес 

представляють проаналізовані дисертанткою каталоги масштабних виставок, 

які проводилися крупними світовими музеями з нагоди пам’ятних дат франко-

російської війни 1812 року. На таких виставках було представлено великий 

корпус джерельного матеріалу, аналіз якого сприяв загальному успіху 

дисертації (С.48). 

Як значний позитив даного дисертаційного дослідження відзначимо 

звернення пошукувачки до он-лайн каталогів, зокрема Британського музею, 



Єльського центру мистецтв, Національної бібліотеки Франції, інших наукових 

інституцій. 

Звертаючи увагу на перспективи розвитку даної дисертаційної роботи у 

майбутньому, можемо порекомендувати дослідниці спробувати проаналізу-

вати деякий спектр наукових публікацій, здійснених німецькими дослідниками. 

Порівняльний аналіз політичної карикатури Німеччини чи Голландії зламу XVIII 

– XIX століть – геополітичних конкурентів Великої Британії та Франції, – 

дозволив би вияскравити проблему ще опукліше. 

Ґрунтовністю вирізняється підрозділ 1.2, у якому авторка встановлює 

методи і джерела власного дослідження. Для комплексного опрацювання творів 

М.І.Філатова використовує системний міждисциплінарний підхід, що надав 

можливість якнайповніше охарактеризувати досліджуване явище, розкривши 

його розвиток, причини популярності та занепаду. Як слушно вказує авторка, 

багатоплановість поставлених завдань змусило її об’єднувати інтерпретаційно-

іконологічний аналіз з формально-стилістичним та культурологічним. У силу 

недосліджуваності теми, значного місця відводиться описовому викладу 

матеріалу (С.53). 

Можливо цей розділ доцільно було би доповнити деякою інформацією 

стосовно історії формування колекції французької та англійської карикатури у 

Харківському художньому музеї. Важливою була би інформація про стан її 

збереження. Оригінальні спостереження можна було би зробити на основі 

аналізу вибірковості пам’яток у порівнянні з повними колекціями, 

представленими у збірках провідних інституцій.  

Для надання дисертаційній роботі належної глибини, у другому розділі 

роботи Філатова М.І. намагається охарактеризувати політичну карикатуру як 

художнє явище, у якому шляхом синтезованого поєднання зображального та 

вербального складових у компаративному контексті розкриваються актуальні 

суспільні події. 

Хоча, на нашу думку, підрозділ 2.1. у якому йдеться про політичну 

карикатуру крізь призми історії, розвитку технології репродукування та 

функцій у суспільстві, є цілком прогнозованим, однак він дозволяє визначити 

системність підходів до аналізу матеріалу, додатково впевнитися у тому, що 

карикатура є специфічним жанром графіки, якому властиві оперативність і 

стрімкий відгук на поточні події. 

Як дрібний недогляд зауважимо, що винахід літографії не надто здешев-

лював виробництво та тиражування гравюри. Подібне твердження частково 

правдиве лише для репродукованих зображень, термін виконання яких повинен 

бути коротким і які не передбачається тривало використовувати (зберігати 

форму). Крім того літографія все-одно вимагає процесу травлення, а металеві 

форми не «протруюються кислотою», а також «травляться» (С. 67). 

 



Багато слушних спостережень та міркувань авторки відчитуємо у 

підрозділі 2.2., де проаналізовано особливості формування художнього образу 

в карикатурі. Цінними нам видаються думки з приводу принципів 

дешифрування смислових пластів конкретних артефактів, рівня інформаційної 

насиченості, рівня умовності художніх образів карикатур, а також причини 

виникнення таких умовностей (С. 70-74). Важливим стає висновок авторки, що 

«специфічною рисою політичної карикатури є її соціальна загостреність і 

обмежена часом актуальність» (С. 75). Нам видається, що це додатково 

стверджує влучність формулювання теми дисертаційного дослідження. 

Особливою ґрунтовністю та глибиною вирізняється третій розділ роботи, 

у якому йдеться про «золоте століття» англійської політичної карикатури, що 

припало на другу половину XVIII — першу третину ХIX ст..  

У підрозділі 3.1. йдеться про становлення мистецтва карикатури в Англії. 

Марина Іванівна Філатова виразно характеризує етапи зародження та розвитку 

карикатури у цій країні. Вона вказує на розвиток видавництв, які 

спеціалізувалися виключно на виданні політичної карикатури (С. 87). Зауважує, 

що аркуші першої половини XVIII століття за стилем, складністю композицій 

та кількістю деталей, алегоричністю, відрізняються від карикатур пізнішого 

часу (С. 87-88). 

Масштабність аналізованого явища приводить авторку до цілком 

слушного принципу ведення дисертаційного дослідження – обмежитися 

аналізом творчості «лише декількох відомих карикатуристів» які однак «дають 

змогу окреслити тематику та охарактеризувати стилістику англійської 

карикатури цього періоду» (С. 88). 

Описуючи пластичні особливості карикатур авторка подекуди 

допускається деяких неточностей у характеристиці тієї чи іншої техніки. 

Зокрема, дещо незвично звучить твердження, що «офорт є гнучкою та самою 

«малювальною» з усіх граверних технік» (С.82). Так само, дещо не технологічно 

звучить вислів «розфарбований за допомогою акватинти» (С. 83). 

У підрозділі 3.2. «Авторська політична карикатура: тематичні пріоритети, 

коло майстрів, художні особливості» дослідниця наголошує, що до кінця 

XVIII ст. англійська професійна карикатура сформувалася у самостійний жанр. 

Основи жанру було закладено Уільямом Хогартом. Досягнення цього майстра 

згодом були розвинені цілою плеядою карикатуристів, тематичні пріоритети та 

індивідуальні художньо-стилістичні особливості творчої манери яких також 

розкрито у даній дисертації. 

Широка ерудиція дозволяє авторці легко та влучно розшифровувати 

зображення, які висміюють історичні події та персонажі. Продемонстровано 

глибоке знання культури означеного періоду, зокрема деталей історичного 

костюму та їх назв; продемонстровано вміння розшифровувати складні алегорії 

(С. 94). Аналізуючи колекцію, дисертантка помічає та влучно вказує, що частим 



засобом специфічної мови політичної карикатури стають мотиви театральної 

вистави (С.120). 

Розглядаючи колекцію карикатур з фондів Харківського художнього 

музею, Марина Іванівна Філатова намагається відчитати у художній мові 

карикатур риси класичних стилів, відповідного для їх часу. Подібну спробу 

оцінюємо позитивно, а поставлену проблему загалом слід визнати надзвичайно 

глибокою (С. 124). Сміливим нам видається припущенням дослідниці що «саме 

у карикатурі тієї епохи найяскравіше втілився тісний зв'язок романтичного 

світогляду з реальним життям» (С. 125). 

Рухаючись у межах реального матеріалу музейної збірки дослідниця 

вважає за доцільне поставити ще одну проблему – питання взаємозв’язків 

англійської та російської карикатури 1810-х рр.. Не применшуючи загалом ваги 

поставленої задачі у загальносвітовому мистецтвознавчому контексті, все ж 

рекомендуватимемо відриватися згодом від усталених підходів розглядати 

подібні проблеми крізь призму російської історіографії. Можливі аргументи на 

зразок того, що Харків у ХІХ ст.. знаходився в орбіті впливів Російської імперії 

для нас виглядатимуть не переконливими. Мистецтвознавчий аналіз згаданих 

карикатур, спостереження стосовно взаємних реплік та запозичень, на які 

вказує авторка, вважаємо цінними та слушними (С. 127, 128). 

Висновки до розділу чітко структуровано. Зокрема, тут вказано, що 

класична політична карикатура Великої Британії відзначалася складною 

структурою з деталями, зрозумілими передусім освіченому, інтелектуальному 

глядачеві (С. 133). Саме це привело до формування виразних рис англійської 

політичної карикатури із її гострою публіцистичністю, злободенністю, 

інтерпретацією прийомів образотворчого фольклору. 

Принципи викладу матеріалу, подібні до виявлених у попередньому 

розділі, дисертантка застосовує і в наступній частині роботи, аналізуючи 

французьку політичну карикатуру того часу. З огляду на інші суспільно-

історичні передумови формування французької карикатури М.І.Філатова 

змушена брати до уваги проблему цензурування. Таким чином, у підрозділі 4.1. 

вона представляє історію карикатури та цензури у Франції. Цінно, що витоки 

сучасної карикатури дослідниця зауважує вже у часи Середньовіччя. 

Як небезпідставно стверджує дослідниця, французька карикатура, у 

порівнянні з англійською, саме через цензуру набуває гостріших рис сатири, 

зміст у яких переважно домінує над художньою формою. 

Таким чином цілком зрозумілим є вихід на проблему художніх та 

стилістичних особливостей французької політичної карикатури, розкритої 

авторкою у підрозділі 4.2. Як вказує авторка, у період Великої французької 

революції до художників-професіоналів, які виконували карикатури, долучився 

великий блок аматорів. Це привело до зниження технічної довершеності 

карикатури, однак не зменшувало їх соціальної гостроти (С. 145). 



Завдяки характеру колекції французької карикатури у ХХМ вдалося 

систематизувати та проаналізувати аркуші із зображенням Катерини ІІ, Людо-

віка XVI, воєначальників та вельмож (Суворов, Мак, Беннігсен, Піт та ін.). 

У зв’язку із значним корпусом джерельного матеріалу близького 

тематичного змісту, М.І. Філатова вирішує вивести аналіз антинаполеонівської 

карикатури 1814 — 1815 рр. в окрему структурну одиницю і представити у 

підрозділі 4.3. З огляду на мистецькі якості цих творів таке рішення можна 

вважати суперечливим, однак кількість та тематична пов’язаність допускає 

такий підхід авторки до викладу матеріалу. Класифікуючи сюжетнее напов-

нення артефактів, дослідниця відокремлює кілька підгруп французької антина-

полеонівської карикатури 1814 – 1815 рр. з фондів Харківського художнього 

музею, зокрема: Наполеон в образі тигра; Наполеон на Ельбі; союзники-

іноземці в Парижі; «Сто днів» Наполеона: Ватерлоо, Віденський конгрес, 

реставрація Бурбонів; Наполеон на острові Святої Олени; Наполеон та Франція. 

У цій частині роботи авторка знову демонструє свою ерудицію, влучно 

порівнює карикатуру з тогочасними творами «високих» видів мистецтва, 

зокрема з живописом, вказує прямі джерела запозичень (С. 188). 

Важливим здобутком даного дисертаційного дослідження стало 

встановлення та атрибутування трьох десятків французьких антинаполеонів-

ських карикатур 1814 — 1815 рр. та введення до наукового обігу імен десяти 

французьких карикатуристів. Означено сюжетні та художньо-стилістичні 

особливості творчості: Луї Франсуа Шарона, Жана Батиста Готьє, Ахіла 

Девер’я, Фредеріка Дюбуа, Лакруа, П’єра Марі Бассомп’єра Гастона, Луї, Елі, 

Сен-Фала та Луї Мальовра. 

Глибокі аналітичні Висновки повною мірою підсумовують дослідження і 

жодних зауважень не викликають. 

Окремої уваги заслуговують додатки, зокрема каталог ілюстрацій. 

Інформативна його наповненість, інтелігентність, якість відтворення, належна 

роздільча якість творів повною мірою дозволяють скласти уяву про зміст 

дисертаційної роботи. Список ілюстрацій, представлений у додатку «Б» містить 

повний опис карикатур з вказанням автора карикатури, змісту, 

розшифруванням написів, вказанням техніки виконання, розмірів, а також 

інвентарного номера пам’ятки. 

Якість проведеної роботи після деякого доопрацювання дозволяє 

матеріали дисертаційного дослідження рекомендувати видати у вигляді 

монографії. Готуючи таку монографію до друку, доцільно буде в окремих 

аспектах праці звернутися за консультацією до професійного історика, який 

зможе виправити деякі недогляди. Зокрема, немає підстав називати 

монархічну Польщу імперією (С. 112). Крім того ця держава наприкінці XVIII 

ст. була найслабшим королівством Європи. Не до кінця коректним вважаємо 

використання у дисертації характерного для російської історіографії визна-

чення російсько-французької війни 1812 року як «Вітчизняна війна» (С. 37, 126). 



Автореферат дисертації вповні відображає її основний зміст. Його 

рубрикація, виклад основної частини роботи і висновків не викликають 

зауважень. Дисертаційне дослідження належним чином апробовано. Основні 

положення, принципи, результати, висновки виносилися для обговорення на 

тринадцяти наукових конференціях. Основні тези та висновки дисертації 

оприлюднено у 6 статтях, з них 5 — у фахових наукових збірниках, 

затверджених Атестаційною колегією МОН України та 1 публікація — в 

закордонному фаховому виданні. Додатково результати дослідження розкрито 

в 11 наукових публікаціях у виданнях різного характеру, зокрема, у збірниках 

наукових конференцій. 

Висловлені зауваження не применшують значення, наукової новизни і 

вартості дисертації. 

Дисертація Філатової Марини Іванівни на тему: «Англійська та 

французька політична карикатура кінця XVIII — початку XIX ст.: сюжетні та 

художньо-стилістичні особливості (за матеріалами колекції Харківського 

художнього музею)», є самостійним фаховим дослідженням актуальної 

проблеми, результати якого слід визнати важливими для українського 

мистецтвознавства. Дисертація відповідає «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань», сучасним вимогам щодо дисертацій 

кандидатського рівня, а її автор Філатова Марина Іванівна заслуговує присуд-

ження наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 

17.00.05 – образотворче мистецтво. 
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