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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ КАТЕРИНИ ІІ  
У ФРАНЦУЗЬКІЙ КАРИКАТУРІ 1773–1793 РОКІВ 

(за матеріалами колекції Харківського художнього музею)

Марина Філатова

УДК  

Статтю присвячено трансформації образу Катерини II у французьких карикатурах 1773–1793 років, 
що зберігаються в Харківському художньому музеї. Подано стислий огляд публікацій про дослідження 
французької сатиричної графіки на межі XVIII–XIX ст. Розглянуто історичні та соціокультурні чинники, що 
зумовили значний розвиток карикатури в країні в цей період. Акцентовано прямий зв’язок сюжетів гравюр з 
політичною ситуацією епохи. 

Ключові слова: французьке мистецтво, сатирична графіка, карикатури на іноземців, Російська імперія, 
Катерина ІІ. 

The article is dedicated to the transformation of Сatherine II image in French caricatures of 1773–1793, which 
are kept at Kharkiv artistic Museum. a brief review of the published works on the investigation of French satirical 
graphic arts at the turn of the XVIII–XIX centuries is presented. Historical, social and cultural factors, which have 
caused a considerable development of a caricature in the country during this period are considered in the article. 
Direct connection between the plots of engravings and a political situation of an epoch is emphasized. 

Keywords: French art, satirical graphic arts, caricatures of foreigners, the Russian Empire, Catherine II.

На Заході карикатура середини XVIII – 
початку XIX ст. сприймається як невід’ємна 
й повноправна частина художнього проце-
су, яскраве та самобутнє явище європей-
ського мистецтва, яке утворювало своє-
рідну паралельну з так званим високим 
мистецтвом течію. Карикатури не тільки 
втілювали віяння часу, але й впливали на 
розвиток мистецтва: наприклад, відомо, 
що англійська карикатура певною мірою 
позначилася на творчості Гойї, Давида, 
Дом’є, Венеціанова, Федотова. Художні 
«знахідки» карикатуристів часом випере-
джали свій час, передбачаючи відкриття 
модернізму: прагнення до нового і схиль-
ність до схематичної умовної форми. Крім 
того, карикатурні образи активно викорис-
товувалися у творах ужиткового мистецтва 
(ширми, кераміка, віяла, медалі тощо), віді-
граючи важливу роль у візуальній культурі 
епохи. Нарешті, у карикатурі в яскравій об-
разній формі відображалися найрізнома-
нітніші політичні й культурні явища – війни, 
революції, театр, балет, література, мода, 
що робить сатиричні гравюри найважливі-
шими документами свого часу.

На превеликий жаль, в Україні європей-
ська карикатура XVIII–XIX ст. досі перебу-
ває на периферії дослідницького інтересу. 
Щобільше, донині феномен карикатури, 
особливості її художньої мови, типоло-

гія, функції, основні прийоми образо- й 
формо творення комічної інтенції інформа-
ції вітчизняним науковим співтовариством 
комплексно та ґрунтовно не проаналізова-
но. Тобто на сьогодні ще не визначені спов-
на ні засади теорії вивчення феномену ка-
рикатури як художнього явища, ні належні 
методологічні механізми її дослідження, 
хоча певні спроби осмислення жанрової 
специфіки карикатури здійснено деякими 
науковцями [2; 3; 5].

Причина такого стану криється в існу-
ванні парадоксального протиріччя між зна-
чимістю самого явища та його оцінкою. При 
цьому карикатура має неабияке значення 
для мистецтва. Вона сприяла розвитку гра-
фічної техніки, охопила аспекти, яких рані-
ше не торкалися художники академічного 
напряму. Перебільшуючи, висміюючи спосіб 
життя, характер, звички, поведінку й багато 
чого іншого, художники-карикатуристи заго-
стрюють увагу на проблемах, що хвилюють 
сучасне їм суспільство. Сьогодення диктує 
велике розмаїття тем для сатири. У цьому 
сенсі аналіз творів французьких карикату-
ристів кінця XVIII ст., роботи яких зберігають-
ся в Харківському художньому музеї, може 
сприяти започаткуванню нових, важливих 
для українського мистецтва тенденцій.

Починаючи із середини XVIII ст., полі-
тичні й побутові карикатури, що найчасті-
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ше виконувалися в офорті і здебільшого 
яскраво розфарбовувалися, продавалися 
в магазинах естампів, на ятках вуличних 
торговців, виставлялися у вітринах видав-
ничих магазинів. «Під час Французької ре-
волюції парижанин міг бути в руслі подій, 
блукаючи магазинами естампів або прогу-
люючись садом Королівського палацу, де 
продавалися карикатури. Ці політичні кари-
катури XVIII ст. часто створювалися наспіх 
анонімними художниками, а іноді й такими 
художниками першого рангу, як Жак-Луї 
Давид» [10, р. 11]. Строкаті, кумедні, спов-
нені злободенних натяків естампи мали 
багато поціновувачів і покупців. Із середи-
ни XIX ст. карикатурою почали цікавитися 
колекціонери, з’явилася і література, при-
свячена сатиричній графіці. Перші дослі-
дження європейської карикатури середи-
ни XVIII – початку XIX ст. почали виходити 
друком у середині XIX ст., і протягом другої 
половини XIX – початку XXІ ст. таких праць 
з’яв лялося дедалі більше. Публікації із цієї 
теми можна поділити на декілька груп. Це 
загальні дослідження з історії карикатури, 
до яких включено розділи про французь-
ку політичну сатиру кінця XVIII ст., праці, 
у яких вивчається творчість окремих май-
стрів, каталоги різних музейних колекцій та 
виставок, довідкові видання. Уже 1838 року 
світ побачило видання «Музей карикатури» 
Е. Жема [13] – своєрідний альбом репро-
дукцій сатиричних творів, опублікованих у 
Франції із XIV ст. до 1838 року, які супрово-
джуються текстом з описом і роз’ясненням 
сюжетів. «Підручник шанувальника гравюр 
ХІХ і ХХ ст.» Луї Дільтейля містить розділи, 
присвячені карикатурі [11]. Автор приділяє 
увагу переважно художникам і граверам, 
дає коротку характеристику поодиноким 
творам та найвідомішим серіям. У моно-
графії Георга Пілца розглянуто загальні 
тенденції розвитку французької карикатури 
часів Революції, Імперії та Реставрації [14]. 
На початку XX ст. у Німеччині з’явилася 
фундаментальна праця з історії карикату-
ри Е. Фукса [12], яка, як справедливо зазна-
чив її автор, не тільки не мала попередни-
ків у німецькій літературі, але й узагалі була 
«першим систематичним науковим дослі-
дженням у цій галузі» [12, S. 8]. Зібравши 

й узагальнивши величезний матеріал, що 
охоплює історію карикатури з найдавніших 
часів до початку XX ст., Е. Фукс представив 
читачам «начерк історії розвитку образо-
творчої сатири. <...> Свого роду історію в 
епіграмах, написану за оригінальними су-
часними документами» [12, S. 11]. 

Окремий підрозділ публікацій з окресле-
ної теми становлять каталоги різноманітних 
виставок карикатур, що організовувалися в 
Західній Європі впродовж останніх деся-
тиліть за матеріалами зібрань одного чи 
декількох музеїв. Вони слугують надійним 
джерелом відомостей про «карикатурний» 
доробок як окремих художників, так і цілих 
груп митців. За приклад візьмемо каталог 
Джеймса Куно до виставки «Політика та по-
леміка: французька карикатура і французь-
ка революція, 1789–1799» [10]. У ньому 
докладно розглянуто карикатури, представ-
лені на виставці: від падіння Бастилії до 
приходу до влади Наполеона. «Карикатури 
підживлювали революційну боротьбу, фор-
мували французьку громадську думку. <...> 
Карикатура революційної епохи міцно за-
твердила у Франції художню традицію, яка 
процвітала протягом наступних кількох де-
сятиліть» [10, р. 21]. Звернення до карика-
тури, як наголошує автор, почалося у Фран-
ції не після падіння Бастилії, але саме ре-
волюція й ослаблення цензурних обмежень 
дозволили розквітнути політичній карикату-
рі як виду мистецтва, що був поширений, 
головним чином, серед буржуазії [10, р. 38]. 
Багато уваги карикатурі Франції у своїй кни-
зі «Мистецтво та історія карикатури» приді-
лив французький мис тецтвознавець Лоран 
Барідон [9]. Автор не обмежив дослідження 
тимчасовими, географічними або естетич-
ними рамками; карикатуру розглянуто в 
контексті політичних і культурних подій, змін 
напрямів у мистецтві, а також у контексті 
науково-технічного прогресу. Автор визна-
чив кілька періодів в історії карикатури, кож-
ному з них присвячена окрема глава книги. 
Слід наголосити, що, оскільки лідером у 
сфері карикатури традиційно вважалася 
Англія, дослідники приділяли набагато біль-
ше уваги вивченню сатиричних малюнків 
цієї країни, ніж французьких. Праця Л. Барі-
дона не тільки дозволяє простежити історію 
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французької карикатури як такої, але й міс-
тить детальну інформацію про французькі 
сатиричні видання кінця XVIII – XIX ст. 

Бібліографічний список карикатуро-
знавчої літератури Росії вкрай малий. Його 
традиційно очолює дослідження А. Швиро-
ва, опубліковане на початку ХХ ст. майже 
одночасно зі згаданою працею Е. Фукса [8]. 
Цей петербурзький автор подав свідчення 
про карикатуру від часів Давнього Єгипту 
до сучасної йому сатиричної графіки й де-
кілька розділів присвятив французькій ка-
рикатурі кінця XVIII – початку XIX ст. Окре-
мо в книжці розглянуто сатиричну графіку 
періоду, що передував Великій французькій 
революції, висвітлено її взаємозв’язок з по-
літичними подіями та загальним соціально- 
економічним становищем Франції того часу. 
Далі матеріал викладено за хронологічним 
принципом, відповідно до розвитку подій 
революції й післяреволюційного періоду 
аж до Реставрації. При цьому виокремле-
но низку тем, яких торкалася карикатура. 
Найбільш значні з них, такі як карикатура 
на Наполеона І й суспільна карикатура, ви-
несені в окремі розділи. Однак праця має 
узагальнюючий характер, і автор зрідка де-
тально зупиняється на певному творі, на-
віть видатним майстрам приділяє мінімум 
уваги, лише визначаючи основні напрями, 
теми та прийоми карикатури того періоду, 
що, утім, не зменшує значення книги для 
вивчення сатиричної графіки. Карикату-
ра, як стверджує автор, була своєрідною 
 «газетою» для тих, хто не вмів читати, і за-
довольняла смаки нижчих класів [8, с. 101]. 

Невеликий розділ про сатиричну графі-
ку Франції кінця XVIII ст. – 30-х років ХІХ ст. 
міститься в монографії Н. Калітіної [4]. Зде-
більшого приділено увагу політичній кари-
катурі 1830–1835 років, причому акценто-
вано на ідеологічному аспекті й порушено 
питання про художню якість цих творів. 

З огляду на те що на розвиток фран-
цузької карикатури до 30-х років XIX ст. не-
абиякий вплив мала англійська сатирична 
графіка, корисними є дослідження вчених 
із Санкт-Петербурга В. Успенського, А. Рос-
сомахіна та Д. Хрустальова, присвячені ан-
глійській карикатурі середини XVIII – почат-
ку XIX ст. [6; 7]. 

Підсумовуючи огляд літератури, тре-
ба відзначити, що французька карикатура 
кінця XVIII ст. досліджена недостатньо, її 
вивчення може бути вельми результатив-
ним. При цьому слід констатувати, що всі 
попередні дослідники сходяться на думці, 
що у Франції сатирична графіка пошири-
лася в епоху Великої французької рево-
люції. Слугуючи своєрідною «газетою для 
неписьменних», вона відображала всі ре-
волюційні події, і за цими малюнками без-
помилково можна визначити, яким було 
ставлення народу до тих чи інших подій 
або особистостей. 

Мета статті полягає в дослідженні істо-
ричних та соціокультурних чинників бурх-
ливого розвитку карикатури у Франції кінця 
XVIII ст. на прикладі сатиричних зображень 
Катерини ІІ, що зберігаються в Харківсько-
му художньому музеї. У центрі уваги – про-
цес трансформації образу російської імпе-
ратриці у французький карикатурі протягом 
двадцяти років: 1773–1793 роки. 

Колекція французьких карикатур кінця 
XVIII – початку XIX ст. з фондів Харківсько-
го художнього музею раніше не була до-
сліджена належним чином. Історія збиран-
ня європейської карикатури цього періоду 
приховує безліч загадок. Справа в тому, що 
значна частина музейної документації зни-
щена під час Другої світової війни. Сьогодні 
ми можемо лише припустити, що ця колек-
ція була придбана в другій половині XIX ст. 
на одному із зарубіжних аукціонів відомим 
європейським колекціонером, випускником 
Харківського університету Аркадієм Ми-
колайовичем Алфьоровим (1814–1872). 
Понад двісті років у фондах Харківського 
художнього музею зберігаються твори полі-
тичної карикатури, які ніколи не експонува-
лися для широкого загалу. Причина зрозу-
міла: політична карикатура на теренах Ро-
сійської імперії і за радянських часів завжди 
насторожувала владу та переслідувалася. 
У 2014 році в Харківському художньому му-
зеї відкрилася перша в Харкові масштаб-
на виставка робіт англійських художників 
кінця XVIII – початку XIX ст., які заклали 
основи жанру карикатури. У 2016 році від-
булася презентація виставки французької 
антинаполеонівської карикатури початку 
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XIX ст. Виставки європейської карикатури з 
фондів Харківського художнього музею, яку 
вперше так повно було представлено ши-
рокій публіці, стали справжнім відкриттям 
для шанувальників мистецтва, розкривши 
нову сторінку високохудожніх скарбів му-
зейної збірки. Сьогодні кожен може поба-
чити і зрозуміти, яким має бути справжнє 
мистецтво карикатури і що нині відбуваєть-
ся з жанром, здатним не тільки розсмішити, 
але й зробити переворот у суспільній сві-
домості. Розквіт політичної карикатури на 
межі XVIII–XIX ст. був пов’язаний з бурхли-
вою епохою соціальних потрясінь, револю-
цій та військових конфліктів. 

Протягом XVIII ст. відносини між Росій-
ською імперією та Францією були досить 
напруженими. У 1762 році внаслідок зако-
лоту на трон зійшла Катерина II. Франція 
прагнула тримати Російську імперію по-
далі від європейської політики, тому що 
французький уряд вважав, що Катерина ІІ 
надовго не затримається на престолі. При 
цьому російське дворянство схилялося пе-
ред усім французьким: численні подорожі 
до Франції, орієнтація на французьку сис-
тему виховання та освіти, наслідування 
французької моди, інтерес до французької 
літератури та мови. За часів Катерини ІІ 
Франція стала для Російської імперії дже-
релом натхнення: ідеї Вольтера, Руссо, 
 Дідро, Монтеск’є надихали освічених пред-
ставників усіх соціальних верств Російської 
імперії. Однак усе змінилося з початком Ве-
ликої французької революції (1789–1799). 
Усі ті, хто раніше намагався не пропустити 
жодної модної новинки та прагнув у всьому 
наслідувати звичаї й церемонії французь-
ких аристократичних родин і французько-
го двору, тепер спостерігали за подіями в 
краї ні очима, сповненими презирства, іро-
нії, а нерідко й жаху. Дізнавшись про страту 
французького короля Людовика XVI (1793), 
російська імператриця перервала із Фран-
цією всі економічні, політичні та культур-
ні зв’язки. 

«Минуле найкраще вивчається за його 
пристрастями, особливо якщо про ці при-
страсті оповідається сучасною мовою. 
А ніхто так не говорить мовою сучасності, 
як карикатура. Вона говорить мовою різних 

партій, зрозумілою для всіх мовою вулиці» 
[8, c. 5]. Події Великої французької рево-
люції, яка зруйнувала феодальні засади й 
покінчила з абсолютизмом, знайшли най-
яскравіше і безпосереднє втілення в сати-
ричній гравюрі. Ніколи раніше за такий по-
рівняно короткий термін у Франції не було 
створено стільки карикатур, нерозривно 
пов’язаних із соціально-політичним життям 
країни. Чим більше активізувався револю-
ційний рух наприкінці XVIII ст., тим більшої 
сили набирала карикатура. Незважаючи 
на свій ігровий характер, деяку простоту й 
композиційну лаконічність (нічого зайвого, 
що могло б відвернути глядача від пред-
мета зображення), карикатура все-таки – 
справа серйозна. Насамперед мовиться 
про технологію її виробництва, критичну 
спрямованість і масову поширеність. У пе-
ріод Великої французької революції зміни-
лися не тільки характер, зміст, техніка вико-
нання сатиричної картинки, але й її цілі, 
завдання, а отже, і значення. Якщо раніше 
виготовленням сатиричних гравюр займа-
лися переважно художники-професіонали, 
то тепер до них приєднуються також лю-
бителі. Цим пояснюється значне зниження 
художнього рівня революційних карикатур: 
вони втрачають колишню витонченість, 
часто розфарбовуються нашвидкуруч. 
Проте вже в перші роки революції подібні 
аркуші набули величезної популярності, 
а простота виготовлення зробила їх дешев-
шими й доступнішими. Більшість карикатур 
були анонімними, митці не відважувалися 
підписувати свої роботи, сумніваючись у 
міцності революційних завоювань. 

З початком революції Францію майже 
відразу оточили вороги. Ніхто, крім тих 
держав, що були штучно створені фран-
цузьким урядом унаслідок завоювань, не 
підтримував революційну Францію. Одна 
за одною виникали антифранцузькі коа-
ліції. Карикатури на іноземців (що майже 
завжди означало ворогів) набули неабия-
кого поширення. Найбільше діставалось 
Англії, що очолила Першу антифранцузьку 
коаліцію, та Російській імперії, яка актив-
но виступала проти революційної Франції. 
Карикатуристи отримували також держав-
ні замовлення. Навіть Наполеон, який так 
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заповзято боровся із сатирою, сам «був 
схильний скористатися послугами кари-
катури» і зазначав, що «не слід втрачати 
нагоди принизити росіян та англійців» [1, 
c. 124]. Слід відзначити, що в Європі по-
пулярнішою була англійська карикатура, 
легальна від самого початку. В Англії XVIII–
XIX ст. карикатура не тільки дозволялася, 
але певною мірою навіть заохочувалася. 
Вважалося, що вона слугувала засобом ви-
раження громадської думки і сприяла своє-
рідній співпраці держави із суспільством. 
Стосовно Франції, то там карикатура заро-
дилася й розвивалася в умовах опозиції до 
державного режиму. Якщо англійські кари-
катуристи могли собі дозволити працювати 
не тільки над змістом, але й над формою 
і способом подачі, різноманітністю тем, 
жанровими особливостями і т. п., то фран-
цузи такої можливості не мали. Англійська 
карикатура – це своєрідна гра із суспільно- 
політичним підтекстом, свіжий погляд на 
актуальні теми, приправлений гострим 
гумором. Французька карикатура – це ви-
кривальна зла сатира, мета якої – показати 
суспільству не просто недосконалість, а ги-
доту і брехливість поведінки влади в будь-
якій суспільно-політичній ситуації. Саме 
тому французька карикатура радикальна й 
опозиційна, у ній зміст завжди переважає 
над формою.

«Початок розквіту британської сатири 
хронологічно збігся зі сходженням на трон 
Катерини ІІ – саме їй судилося стати пер-
шим російським персонажем, що регуляр-
но з’являвся в англійських карикатурах. 
Більш того, у 1778–1796 роках Катерина ІІ 
зображувалася на цих карикатурах часті-
ше, ніж усі інші іноземці, за винятком ли-
ше Людовика XVI» [15, p. 194]. В англій-
ській карикатурі образ Катерини ІІ вперше 
з’явився в 1772 році, а 1773 року вийшла у 
світ англо- французька гравюра «Пиріг ко-
ролів» (іл. 1). Цей аркуш ще складно назва-
ти карикатурою в сучасному розумінні – це 
скоріше іронічна алегорія поточних подій, 
присвячена першому поділу Речі Посполи-
тої (1772). Чотирьох європейських монар-
хів зображено біля розкладеної на столі ве-
ликої мапи Польщі. Ліворуч – Катерина ІІ, 
рухи рук якої свідчать про її загарбницькі 

бажання привласнити частину Польської 
держави. Російську імператрицю зобра-
жено на троні (з комічними ніжками й під-
локітниками 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 цьому випадку це де-
монстрація примарності, пустопорожності 
слави імператриці, безчесності політики 
російської корони стосовно сусідньої дер-
жави – Речі Посполитої. Польський король 
Станіслав ІІ намагається втримати корону, 
що сповзає з його голови. Навпроти Катери-
ни ІІ – прусський король Фрідріх II та англій-
ський монарх Георг III, який сором’язливо 
відводить погляд від мапи. Угорі, високо 
в небі, зображено алегоричну фігуру, що 
уособ лює Францію, яка сурмить у дві труби 
та прагне полетіти подалі від європейської 
монархічної еліти. Ноель ле Мір віртуозно 
виконав цей аркуш у техніці різцевої гра-
вюри за оригіналом Жана Мішеля Моро 
Молодшого. Роботі властиві витонченість 
штриха, пластична активність образів, на-
повнених глибоким комічно-драматичним 
сенсом. Гравюра породила безліч копій і 
наслідувань, незважаючи на заборону в 
багатьох країнах, зокрема у Франції.

Композиція аркуша «О піддані, без-
межно щасливі! – вона вас любить, як 
цих дітей» (1782) (іл. 3) розгортається по 
горизонталі й нагадує театральну сцену. 
Гравюра надзвичайно проста, лаконічна, 
немає зай вих подробиць, але цікаво, що 
художник прагне показати реальне місце 
дії. Є натяк на пейзаж із кораблями; злег-
ка вимальовуються контури міста, виразно 
зображено пам’ятник Петру І, продовжу-
вачкою політики якого вважала себе Кате-
рина II. По центру, у кріслах, – імператриця 
Катерина II і велика княгиня Марія Федорів-
на; великий князь Олександр Павлович по-
дає Катерині ракетку (для гри у «волан»); 
великий князь Костянтин Павлович обій-
має свою матір. За кріслами жінок стоять 
російські можновладці, серед яких упізнає-
мо: майбутнього імператора Павла Петро-
вича; графа Паніна, який спирається на ці-
пок; князів Рєпніна, Ланського, Наришкіна, 
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крайній праворуч – Остерман. На проти-
лежному боці гравюри – князь Безбородь-
ко із князем Потьомкіним Таврійським. На 
першому плані карикатури тільки дві фігу-
ри (Остермана й Потьомкіна Таврійського, 
які зображені один навпроти одного) вико-
нані більш щільним штрихуванням, щоб 
підкреслити їх смислову вагомість у цьому 
аркуші. Князь Г. Потьомкін Таврійський у 
питаннях зовнішньої політики поділяв ідеї 
графа А. Остермана, який у 1730-х роках 
розробив велику зовнішньополітичну про-
граму Російської імперії на південному 
напрямку, був противником так званої Пів-
нічної системи спілок, що створювалася з 
початку 1760-х років Н. Паніним. У 1780-х 
роках відбулася різка зміна в російській по-
літиці. «Північна система» графа Паніна, 
що мала об’єднати Росію, Пруссію, Англію, 
Данію, Швецію та Польщу проти австро-
французького союзу й південних держав, 
зазнала поразки. Графа Паніна заступив 
віце-канцлер граф Остерман, але фактич-
ним керівником зовнішньої політики Росій-
ської імперії став князь Потьомкін, а по-
тім – граф Безбородько. У 1782 році Париж 
відвідав спадкоємець російського престо-
лу Павло Петрович із дружиною під ім’ям 
графа Північного. Це було перше відвіду-
вання французької столиці членом росій-
ської імператорської родини після Петра I. 
Графа та графиню Північних прийняли в 
Парижі дуже люб’язно, але політичних на-
слідків цей візит не мав. Усі згадані росій-
ські можно владці є героями цієї сатиричної 
картинки. Слід наголосити, що зовнішня 
політика імператриці була наступальною, 
це сильно нервувало європейські держави, 
зокрема Францію. Тому на першому плані 
гравюри, на підлозі, зображено військові 
приладдя: трубу, якір, ядра, барабан тощо. 
З першої появи образу Катерини ІІ в кари-
катурі минуло майже десять років, але поки 
що її карикатурне амплуа – мудра імперат-
риця з військовими амбіціями. 

Наступні розглянуті нами аркуші нале-
жать уже до періоду революційних потря-
сінь. У Франції в революційні роки художни-
ки активно висміювали політику монархів 
Європи. Російська імператриця не стала 
винятком. Наслідуючи англійських карика-

туристів, головними рисами образу Катери-
ни ІІ у французькій сатиричній графіці ста-
ли невгамовна жадоба влади й настільки ж 
нестримна розпуста.

Карикатура невідомого французького 
художника «Імперський крок» (1792) (іл. 4) 
є своєрідною реплікою (у дзеркальному ві-
дображенні) англійського аркуша 1791 ро-
ку, виконаного Фредеріком Джорджом Бай-
роном. Приводом для появи цієї карикатури 
стала перемога Російської імперії в другій 
війні з турками. У ході Російсько-турецької 
війни (1768–1774) російські війська захопи-
ли Кримський півострів. У 1783 році Крим 
було приєднано до Російської імперії. Після 
Російсько-турецької війни 1787–1791 років 
російська належність Криму була вдруге 
зафіксована Ясським мирним договором, 
який закріпив за Російською імперією все 
Північне Причорномор’я. У 1787 році Ка-
терина ІІ разом зі своєю свитою, імпера-
тором Австрії та іноземними посланцями 
відвідала Крим, у ході цього церемоніаль-
ного візиту вона проїхала в Херсонесі під 
аркою з грецьким написом «Шлях до Кон-
стантинополя». За часів правління Катери-
ни II Російська імперія завоювала Північне 
Причорномор’я, анексувала Кримське Хан-
ство й почала впевнено рухатися до запо-
вітної мети – Константинополя. «Східне 
питання» з кінця 1760-х років стало посту-
пово виходити на перший план у зовнішній 
політиці Імперії. Катерина ІІ мріяла втілити 
в життя свій амбітний «Грецький проект»: 
відродження Візантійської імперії зі столи-
цею в Константинополі. Однак ні Франція, 
ні Велика Британія, ні Пруссія не хотіли 
поступатися Російській імперії – не підтри-
мували такого кардинального вирішення 
«Східного питання». На гравюрі російську 
імператрицю зображено з оголеними грудь-
ми та розхристаним волоссям (на відміну 
від англійського оригіналу), зі скіпетром та 
державою, у стрімкому русі на схід. Однією 
ногою вона відштовхується від скелі з на-
писом «Росія», а другою – спирається на 
півмісяць константинопольського мінаре-
ту. Європейські володарі, зібравшись під 
спідницею Катерини, обговорюють не так 
політику, як дивовижне видовище, що від-
крилося їхнім поглядам. Їхні репліки дуже 
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непристойні. Турок: «Я також посприяв її 
піднесенню». Швед: «Що стосується мене, 
я ні в чому не можу собі дорікнути». Прус-
сак: «Тисяча чортів! Це аж ніяк не пропо-
зиція миру!». Англійський король Георг III 
здивовано: «Під цим щось є...». Король Іс-
панії збуджений: «О, диво!». Людовик XVI, 
вихваляючись: «Ми теж зробили один 
гарненький крок!». Імператор Австрії Лео-
польд II: «Дідька лисого! Їй більше нічого 
зі мною робити. Тут пройде вся турецька 
армія!». Папа римський стривожений: «Бе-
режіться, возлюблені мої діти у Христі! Ось 
безодня, що готова поглинути вас...». Під 
прицілом художника-карикатуриста агре-
сивна зов нішня політика Російської імперії: 
Катерина ІІ крокує до наміченої мети бук-
вально по головах європейських монархів. 
Ця дуже виразна карикатура об’єднала в 
собі європейські уявлення про розбеще-
ність Катерини і її жадобу до завоювань. 
Зображення завойовника, який широко 
крокує до своєї  заповітної мети, з тих пір 
неодноразово використовували карика-
туристи, із часом воно стало одним з по-
ширених кліше. У колекції Харківського ху-
дожнього музею є  англійська карикатура зі 
схожою компози цією «Крок божевільного» 
(1801), що присвячена вже сину Катери-
ни ІІ. Павло І крокує з Петербурга в Бедлам 
(Божевільню).

Карикатуру «Імперський крок» (1792) по-
кладено в основу іншої гравюри з колекції 
музею – «Так функціонує світ» (1792) (іл. 5), 
що була опублікована відомим видавцем 
Мішелем Вебертом. У написі на аркуші ви-
голошено: «Присвячено усім принцам та 
князькам, які залишились у Європі». Перші 
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 Лю-
довика XVI, але його було заарештовано та 
страчено (1793). Усіх, хто покинув Францію 
в цей час, заносили в еміграційні списки, 
і повернення в країну для них було немож-
ливе. За різними відомостями, у цей період 
із Франції виїхало від 100 до 150 тисяч осіб. 
Російська імперія посіла друге місце за 
кількістю прийнятих французьких емігран-
тів. Саме такі історичні події відображено 

на цьому аркуші, де в 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; Людовик XVI встромляє в колесо пали-
цю; кучером є шведський король; на даху 
карети (у традиційному вже для Катерини ІІ 
амплуа – «Імперський (гігантський) крок») 
з довгою пліткою в руці зображено росій-
ську імператрицю; карету під штовхують 
позаду чотири французькі принци. Папа 
Пій VI, якого Велика французька революція 
позбавила влади, щойно вийшов зі своїм 
синклітом із собору Святого Петра і благо-
словляє цю процесію. Англійський прем’єр-
міністр Вільям Пітт, який з 1792 року став 
головним натхненником і організатором 
антифранцузької коаліції, дивиться на них 
з вершини скелі в підзорну трубу й бажає 
«щасливої дороги». Головна дія зосере-
джена на першому плані, зображення тут 
виконане чіткими, часом жорсткими лінія-
ми, тоді як другий план, якому надано мен-
шого значення, окреслений більш легкими, 
розмитими лініями. Сильний на той час 
вплив класицизму виявляється в логічному 
змісті сюжету, ясній та грамотній компози-
ції, досконалому відображенні об’єму. 

Той самий іконографічний образ Ка-
терини II («Імперський крок») ми можемо 
побачити ще на одному аркуші з музейної 
збірки «Ах! Погані справи» (1792) (іл. 2). 
Карикатура представляє пригоди членів 
французького парламенту. Горизонталь-
но аркуш поділено на дві нерівні частини. 
У верхній частині гравюри зображено де-
путатів французького парламенту. У ниж-
ній – палахкотить багаття, яке розпалюють 
монархи Європи. Праворуч – імператор Ав-
стрійський, королі Шведський та Прусський 
і на чолі їх – Катерина II, а ліворуч – граф 
Артуа і принц Конде. Підлога розжарюєть-
ся від багаття, депутати не можуть встоя-
ти на місці й розбігаються, скорчившись 
від болю. Вони навіть не звертають увагу 
на дзвінок голови, що закликає їх до по-
рядку. Цікавою є передісторія появи цього 
сатиричного аркуша. Тоді в Парижі якийсь 
Nicolet представляв балет за участю інди-
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чок. Птиці були замкнені у великій клітці з 
металевою підлогою, яка розжарювалася 
знизу; спершу індички мирно підстрибува-
ли під музику на злегка нагрітій підлозі; по-
тім підлога нагрівалася дедалі більше, му-
зика прискорювалася, і багатостраждаль-
ні індички з криком кидалися з боку в бік, 
роблячи відчайдушні стрибки і приводячи 
в захват паризьку публіку. Дотепний кари-
катурист перетворив сценку з повсякден-
ного паризького життя в політичну інтригу 
на злобу дня.

Видавцю М. Веберту належить честь 
друку ще одного відомого аркуша з колекції 
Харківського художнього музею, це – «Ігри 
іммігрантів, або З першого удару» (1792) 
(іл. 6). На цій контрреволюційній сатирі зо-
бражено російську імператрицю; імперато-
рів Пруссії, Австрії та Священної Римської 
імперії; графа Артуа та Короля Швеції. 
Вони захоплені грою в боулінг. Ліворуч зо-
бражено м’яч з написом «Бендер». Він при-
значений для збивання кеглів, які названі 
іменами французьких революціонерів. На 
цій гравюрі відображено події першої коа-
ліційної війни (1792–1797). Офіційно Росій-
ська імперія не входила до складу Першої 
антифранцузької коаліції. Можливо, тому 
образ Катерини ІІ позначений надмірною 
скромністю. Хоча напис на м’ячі нагадує 
про участь російських військ (під команду-
ванням графа Паніна) у взятті Бендерської 
фортеці. Гравюра виконана в техніці офор-
та з акватинтою, їй притаманні м’які півто-
ни, що нагадують акварельний малюнок.

Франко-російському протистоянню межі 
XVIII–XIX ст. присвячено понад тисячу ка-
рикатур. Переважна кількість естампів 
створювалася на злобу дня і пов’язувалася 
з певною подією: битвою, прийняттям за-
конодавчого акту або його обговоренням, 
політичною заявою тощо. Карикатура в 
той час отримала офіційні замовлення від 
уряду. Так, 12 вересня 1793 року Комітет 
суспільного порятунку прийняв постано-
ву, якою він «уповноважує депутата Дави-
да використовувати таланти й засоби, що 
перебувають у його віданні, для того, щоб 
збільшити кількість гравюр і карикатур, які 
зможуть пробудити громадський розум і да-
ти відчути, наскільки жорстокі й смішні во-

роги свободи та республіки» [4, c. 12]. За 
дорученням Комітету суспільного порятун-
ку багато художників виконували карикату-
ри, спрямовані проти контрреволюційних 
сил, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Одна з виконаних на замовлення Ко-
мітету суспільного порятунку карикатур є 
також у музейній збірці. Це «Конгрес об’єд-
нання королів, або Тирани без корон» 
(1793) (іл. 7), що була опублікована відомим 
французьким гравером і видавцем Барна-
бі Августином де Мейлі. Прямокутний стіл 
із трьох боків оточують правителі Європи. 
Усі вони пронумеровані, під зображенням є 
пояснення про персонажів карикатури. На 
столі лежить географічна мапа з написом 
«Французька республіка єдина та неподіль-
на. Тулон», у центрі якої розміщено «ковпак 
свободи» Французької республіки. Його сяй-
во дратує всіх зображених тиранів. Півень – 
анімалістичний символ Франції – сидить на 
підвіконні та за допомогою блискавок по-
збавляє корон правителів Європи. У центрі 
композиції зображено австрійського імпера-
тора, який намагається дотягнутися до фрі-
гійського ковпака, утім, його геральдичний 
орел був вражений блискавкою та, зачепив-
ши корону, відпустив на волю «змія-бажан-
ня». Прусський імператор каже, що він під-
тримує австрійського тирана, незважаючи 
на неприязнь до нього. Стара й товста жінка 
«гігантський крок» – Катерина ІІ – намага-
ється залізти на стіл, але її атакує блискав-
ка, тому вона не може наблизитися до свого 
щастя (мапи Європи). Поряд із троном ро-
сійської 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 в пишному драпіру-
ванні за троном Катерини ІІ. Короля Сар-
динії зображено з гротескно довгим носом. 
Його корона «відпливає» разом із хмарою, 
подібно до сподівань двох його зятів – Лю-
довика XVIII та Карла X (Савойя і Ніцца були 
захоплені французами 1792 р.). Король Іс-
панії, піднявши руку до обличчя, хоче впев-
нитися в неповторності чарівної шапки. Ліво-
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руч – англійський король Георг ІІІ в обіймах 
«адського» Пітта (прем’єр-міністра Англії). 
Пітт, немов змій-спокусник, обіймає Георга 
та підбурює його дотягнутися до шапки й не 
шкодувати грошей на підкуп. Праворуч зо-
бражений Папа, тиран християн, відомий як 
Святий Батько, який тримає в руках потрій-
ний хрест і 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, визи-
рає Неаполітанська мавпа (Фердинанд IV), 
яка розташувалася на пошкодженому ге-
ральдичному щиті із символікою будинку 
Бурбонів. Поруч із нею – іграшковий кінь на 
колесах і корона з рогами оленя. Неаполі-
танська мавпа, яка тривалий час була поза 
грою, заявляє, що її коаліція з іграшковою 
конячкою не гірша за інших, тому вона має 
честь відрекомендувати її Папі. Щоб зрозу-
міти цей натяк, слід згадати про скасування 
папської «аккенеї» (щорічної данини коро-
ля Неаполя в сім тисяч золотих екю в знак 
васальної залежності від Святого престо-
лу), що відбулося 1776 року. Як і більшість 
того часних карикатур, ця виконана в техніці 
офорта й розфарбована яскравими насиче-
ними барвами. Це переважно доволі великі 
локальні кольорові плями. Форма моделю-
ється здебільшого штрихом, а не кольором, 
однак не дуже розроблена – паралельними 
штрихами по формі лише позначені загальні 
об’єми; у затемнених місцях лінія потовщу-
ється, використана перехресна штриховка. 
Усі ці ознаки з деякими варіаціями властиві 
майже всім французьким карикатурам того 
часу. Зображенню притаманний динамізм 
та стрімкість розвитку дії. Ця сатира спря-
мована проти «ворогів Франції» – держав 
Першої антифранцузької коаліції. У доступ-
ній формі, за допомогою характерних іконо-
графічних образів та відомих алегоричних 
символів показано загарбницькі плани єв-
ропейських монархів, їхній страх перед об-
личчям французької революційної свободи. 

Проаналізувавши карикатури із зобра-
женням Катерини II, можна дійти висновку, 

що ставлення карикатуристів до російської 
імператриці напряму залежало від відно-
син між двома державами. Досить цікавим 
є те, що образ Катерини ІІ у французькій 
карикатурі дуже швидко трансформував-
ся: від більш-менш нейтрального до агре-
сивно-розбещеного. Основними рисами 
карикатурного образу Катерини II вважали-
ся тиранія, жорстокість, невгамовна жага 
влади й нестримна розпуста. Аналіз кари-
катур засвідчив, що доцільно виокремити 
два основні періоди в зміні трактування 
образу Катерини II у французькій сатирич-
ній графіці 1773–1793 років: перший – це 
1772–1789 роки – з моменту появи Катери-
ни ІІ в європейській карикатурі й до почат-
ку революційних подій у Франції. У той час 
російська імператриця схилялася до полі-
тики «освіченого абсолютизму», створю-
вала собі репутацію мудрої правительки: 
ухвалювала передові закони, колекціону-
вала євро пейський живопис, листувалася з 
французькими філософами. Це було необ-
хідно для того, щоб у країні не відбулася 
революція. У музейній колекції представле-
но лише два аркуші цього періоду.

Однак усе змінилося після 1789 року, 
коли Катерина ІІ відчула загрозу, що ви-
ходила з вільнодумної Франції. Більшість 
політичних карикатур, які викривали за-
гарбницькі плани й нестримну розпусту 
Катерини II, належать до 1791–1793 років. 
Цей етап хронологічно відповідає періоду 
революційних потрясінь у Франції. 

Образ Катерини ІІ, створений фран-
цузькими художниками-карикатуристами, 
розбурхував уяву французів та інших євро-
пейців. Незважаючи на те що із часу появи 
образу російської володарки у французькій 
сатиричній графіці минуло понад два століт-
тя, як не парадоксально, деякі карикатури 
не втрачають своєї актуальності. Безумов-
но, колекція французьких карикатур на Ка-
терину ІІ, що зберігається в Харківському 
художньому музеї, цікава не лише з мисте-
цтвознавчого погляду, але і як джерело для 
вивчення соціокультурних та історичних про-
цесів у європейському суспільстві XVIII ст.
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Іл. 3. «О піддані, безмежно щасливі! – вона вас любить, як цих дітей».1782 р.

Іл. 1. Ноель Ле Мір. «Пиріг королів». 
1773 р.

Іл. 2. «Ах! Погані справи». 1792 р.
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Іл. 5. «Так функціонує світ». 1792 р.

Іл. 4. «Імперський крок». 1792 р.
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Іл. 7. «Конгрес об’єднання королів, або Тирани без корон». 1793 р.

Іл. 6. «Ігри іммігрантів, або З першого удару». 1792 р.
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Марина Філатова. транСФорМаЦіЯ оБраЗУ КатЕрини іі...

SUMMARY

The subject of the investigation is concerning to the sheets of the French caricaturists of 
1773 – 1793 with Catherine II image from the collection of Kharkiv Artistic Museum. 

The scientific novelty of the work consists in the expansion of a research range of French 
caricature of the late XVIIIth century, that can become a studying subject in various branches 
of science, like Art Studies, History, Sociology, Philology, etc. An attempt to investigate the 
transformation of Catherine II image in French caricature of the late XVIIIth century from a 
collection of Kharkiv Artistic Museum is made for the first time in Ukrainian Art Studies. The 
caricatures content is analysed. The iconography of engravings characters is determined. The 
matter of signs and inscriptions is considered. It should be mentioned that the substantial 
research on French political caricature of the late XVIIIth century has not been conducted. 
Therefore many issues have not been studied till the present day.

The literature review has shown that the French caricature of the late XVIIIth century is 
investigated insufficiently and its research may be a very successful one. At the same time it 
should be stated that all previous researchers agree, that in France satirical graphic arts have 
become extended widely during the epoch of the Great French Revolution. all revolutionary 
events have been reflected.  The people attitude to certain facts or persons can be determined 
correctly after these drawings. It is fixed that a considerable part of French satirical graphic 
arts of the late XVIIIth – early XIXth centuries is formed with the caricatures of foreigners and 
the cartoons of the Russian emperors are among them. It is established that the caricaturists 
attitude to Catherine II has been dependent on the Russian Empire foreign policy. Tyranny, 
cruelty, irrepressible thirst of the power and uncontrollable profligacy are considered to be the 
main traits of caricature role of the Russian autocratrix. catherine II image in French satirical 
graphic arts of the late XVIIIth century has been transformed quite swiftly from rather neutral 
to aggressively perverted one. Two main periods in the change of catherine II image interpre-
tation in French satirical engraving of 1773 – 1793 should be distinguished. The first of them 
has been lasted till 1789 (until the French Bourgeois Revolution beginning). The second one 
is after 1789. Some artistic peculiarities of French caricature of this period are defined: most 
of the sheets are executed in the etching technique and they are painted brightly, mainly  with 
large local colour spots; logical matter of a plot and a simple composition; the form is modelled 
with a stroke mainly, but not with a color. The collection of the French caricatures of Catherine 
II, which is kept in Kharkiv Artistic Museum, is interesting one not only from Art Studies point 
of view, but also for the studying of social, cultural and historical processes in the European 
society of the XVIIIth century.    

Unfortunately, the European caricature of the XVIII–XIX centuries is still on the periph-
ery of research interest in Ukraine. Moreover, a caricature phenomenon, the peculiarities of 
its artistic language, typology, functions, the main ways to create the images and forms of 
comic intension of information has not been still analyzed comprehensively and thoroughly by 
Ukrainian scientific community. The present time dictates a great variety of subjects for satire. 
The analysis of works of French masters of the late XVIIIth century from a collection of Kharkiv 
Artistic Museum can favour the beginning of new tendencies, important for Ukrainian art. The 
conducted research enables to show the essence of interesting and poorly studied genre of 
European art more deeply, to supplement actual resources of educational courses for profile 
artistic and historical institutions.

Keywords: French art, satirical graphic arts, caricatures of foreigners, the Russian Empire, 
catherine II.
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