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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства 

великого значення набувають проблеми масової культури як поля для маніпуляцій 

суспільною свідомістю і, в той же час, поля емансипації «високої культури». Тому 

актуальними стають праці, пов’язані із теорією та практиками популярної культури. 

Осмислення та всебічний аналіз засад, на яких формувалося європейське 

суспільство, дозволить охарактеризувати структури популярної культури, її топоси, 

роль та функції. Саме цій проблематиці присвячене дослідження «Популярна 

культура ранньомодерних Нідерландів (1480 – 1580-ті рр.)».  

На сьогодні спеціальні дослідження, присвячені особливостям популярної 

культури ранньомодерних Нідерландів, залишаються нечисленними. Загальну 

характеристику європейській популярній культурі у визначений період дав відомий 

англійський історик та культуролог П. Берк; до окремих аспектів популярної 

культури Нідерландів звертались у своїх працях Д. Бакс, Г. Плей, Г. Вейт, В.С. 

Гібсон та ін. Проте поза увагою дослідників поки що залишається теоретичне 

переосмислення процесів в ранньомодерній популярній культурі, виділення її 

топосів, а також її взаємовпливи з культурою еліт та з ідейними рухами 

ранньомодерної доби, зокрема з Гуманізмом та Реформацією.  

Враховуючи ж синтетичний характер культури міст Нідерландів (вона 

увібрали в себе риси культури селянської, бюргерської, елітарної), вкрай важливим є 

розкриття шляхів впливу суспільно-політичних та релігійних трансформацій на 

міжкультурну взаємодію, чому присвячена значна частина роботи. Не менш 

важливим є і дослідження топосів, «загальних місць», популярної культури, які 

характеризують суспільні трансформації та рецепцію явищ загальноєвропейського 

масштабу – Відродження, Гуманізму та Реформації. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в 

контексті розробки науково-дослідної теми історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченко «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 

11БФ04-01). 

Мета дослідження полягає у комплексному з’ясуванні всіх аспектів еволюції 

популярної культури в ранньомодерних Нідерландах. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі конкретні завдання: 

 дати визначення терміну «популярна культура» та окреслити межі його 

застосування в історичних дослідженнях; 

 проаналізувати джерельну базу та стан наукової розробки теми; 

 охарактеризувати політичні та економічні трансформації в Нідерландах 

ранньомодерної доби, в контексті яких розвивалась популярна культура; 

 розкрити роль релігійної кризи в започаткуванні «реформи» популярної 

культури; 

 проаналізувати образ популярної культури в уявленнях та практиках 

нідерландської еліти; 

 розглянути образи «корабля дурнів» , «блакитного човна»  та блазня в 

контексті популярної культури та гуманістичної думки XVI ст.; 
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 проаналізувати практики збирання народних прислів’їв в реальному, 

наративному та художньому вимірах; 

 розкрити роль та значення популярних святкувань на прикладі Дня св. 

Мартіна в ранньомодерних Нідерландах. 

Об'єктом дослідження є суспільне життя ранньомодерних Нідерландів, 17 

провінцій, об’єднаних під владою династії Габсбургів в 1480-тих – 1580-тих роках. 

Предметом дослідження визначається популярна культура як найбільш 

розповсюджена та динамічна складова культури визначеного суспільства 

ранньомодерних Нідерландів (1480 – 1580-тих років). 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1482 року, коли 

Нідерланди внаслідок Арраського миру стали частиною імперії Габсбургів, що 

позначило початок нового етапу їх історії, до 1581 року, коли був опублікований 

Акт про клятвене відлучення Філіпа ІІ. Акт проголошував, що іспанський король не 

виконував своїх обов’язків у країні і тому більше не вважається законним королем 

Об’єднаних провінцій Нідерландів. Ця подія ознаменувала остаточний розпад 

Нідерландів на дві частини – Північні Об’єднані провінції та Південні (Габсбурзькі) 

Нідерланди. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію 17 провінцій 

Нідерландів, об’єднання яких в XVI ст. було закріплено «Прагматичною санкцією» 

Карла V Габсбурга (1549 р.). Окрім сучасного Королівства Нідерландів 17 

об’єднаних провінцій включали в себе території сучасних Бельгії та Люксембургу, 

частину Франції та Німеччини. 

В основу теоретико-методологічної бази покладено принцип історизму, який 

вимагає досліджувати будь-яку історичну подію в розвитку та із врахуванням 

конкретної ситуації, відокремлення минулого від теперішнього, дотримання 

історичного контексту та сприйняття історії як процесу, із уникненням її 

модернізації в сучасних дослідженнях. Ми приєднуємося до неокласичної 

парадигми історизму, згідно з якою історик має відмовитись від стандартів та 

пріоритетів, що лежать поза межами епохи, яку він досліджує, а з іншого боку – 

пройнятися її цінностями та побачити події з точки зору їх учасників, хоча і 

неможливо реконструювати минуле «як воно було насправді». 

Основою для вирішення завдань, поставлених у дослідженні, стали як 

загальнонаукові методи – індукції та дедукції, аналізу та синтезу, порівняльний, 

структурний аналіз, так і методи історичні – проблемно-хронологічний, історико-

генетичний, історико-порівняльний методи, історико-біографічний, історико-

динамічний, а також історико-системний методи. 

Нами був широко застосований інтердисциплінарний підхід в дослідженні 

топосів («загальних місць») популярної культури Нідерландів, де були використані 

як методи історичної науки, так і соціології, культурології, історії мистецтва.  

Так, до іконографічного методу ми звернулись в дослідженні візуалізації 

окремих явищ духовного, політичного та соціального життя суспільства. 

Іконографію визначають два важливих моменти: повторюваність окремих 

характерних рис архетипу чи першообразу, та збереження того самого змісту при 

повтореннях. 



3 

 

 

Також при роботі з візуальними джерелами для виявлення різних змістовних 

шарів художніх творів був застосований іконологічний метод, розроблений в працях 

А. Варбурга та Е. Панофського, зокрема при аналізі відтворення популярних образів 

в нідерландському мистецтві XVI ст., що дозволило відкрити не лише формальний 

та іконографічний рівні зображуваного, але й його ідейний, соціальний та 

психологічний підтексти. 

При відтворенні образу популярної культури в уявленнях та практиках міської 

еліти ми звернулись до імагології, яка займається вивченням формування, 

сприйняття та перетворення певних образів (країни, народу, культури) та образного 

сприйняття «чужого» або «іншого». 

Наукова новизна дисертації полягає у таких положеннях: 

Вперше: 

 - запропоновано модель взаємодії між популярною та «високою» культурою 

(гіперболізація, інтелектуалізація, естетизація); 

 - визначено топоси, властиві як для ранньомодерної популярної, так і 

«високої» культури («блакитний човен», «корабель дурнів», блазень, прислів’я та 

ін.); 

Уточнено:  

 - ґенезу та характер трансформацій у суспільно-політичному та релігійному 

житті нідерландського суспільства; 

 - місце популярної культури в уявленнях та практиках нідерландської еліти; 

 - роль збирання та візуалізації народних прислів’їв та приказок в наративах та 

мистецтві ранньомодерних Нідерландів; 

- шляхи та сфери проведення «реформи» популярної культури. 

Отримали подальший розвиток: 

 - теза про посередницьку роль популярної культури у взаємодії між «вченою» 

та народною культурами; 

 - твердження про активну роль еліти у формуванні популярної образності; 

 - уявлення про блазня як ключову фігуру для розуміння ранньомодерної 

популярної культури;  

 - ідея про вплив популярних практик на ідейні рухи ранньомодерної доби 

(Гуманізм та Реформацію). 

Практичну цінність дослідження обумовлюють сформульовані у ньому 

висновки, положення, загальнотеоретичні узагальнення, їх наукова новизна. 

Розроблена методика аналізу топосів популярної культури Нідерландів та їх 

рецепції в «високій» культурі може бути також застосована для аналізу інших явищ 

масової культури не лише XVI ст., але й пізніших періодів – аж до сучасності, бо є 

досвідом всебічного дослідження популярної культури як області емансипації 

елітарної культури, її демократизації та перетворення на основну для суспільства.  

Основні наукові результати дослідження можуть бути використані при 

викладанні нормативних та спеціальних курсів кафедри історії стародавнього світу і 

середніх віків історичного факультету («Історія середніх віків (ранній Новий час)», 

«Культура західноєвропейського Відродження», «Твори мистецтва як історичне 
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джерело»). Так само вони можуть бути актуалізовані при аналізі аналогічних явищ 

постіндустріального суспільства як європейських країн, так і України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та матеріали 

дослідження були представлені у вигляді доповідей та тез на 18 наукових 

конференціях: Всеукраїнській конференції молодих істориків VII «Богданівські 

читання» (Черкаси, 2012), IV Науковій конференції «XVIII Сергеевские чтения» 

(Москва, 2013), І Міжнародній інтердисциплінарній конференції «What is old age? 

New perspectives from the Humanities» (Warwick, 2013), X Одеських читаннях ім. 

П.О. Каришковського (Одеса, 2013), XX Международной конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2013), IV Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київ, 

2013), І Міжнародному Круглому столі «Дипломатія, політика та місто середніх 

віків та раннього Нового часу» (Київ, 2013), VІ Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2013), Международной 

научной конференции «Ренессансная культура и общественные практики» (Саратов, 

2013), XII Конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 

2014» (Київ, 2014), VIІ Міжнародній конференції молодих вчених «Дні науки Історичного 

факультету – 2014» (Київ, 2014), Круглом столе «Модернизационные процессы в 

Старой Европе: структуры, коллизии, люди. (К столетию со дня рождения А.Н. 

Чистозвонова)» (Москва, 2014), Summer School: «Court Residences as Places of Exchange 

in Late Medieval and Early Modern Europe (III)» (Utrecht, 2014), «Crises in Early Modern 

Times: Scenarios – Experiences – Management – Coping». International Workshop for Junior 

Historians (Salzburg, 2014), XIIІ Конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна – 2015» (Київ, 2015), VIІІ Міжнародна конференція молодих 

вчених «Дні науки Історичного факультету – 2015» (Київ, 2015). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

відображені в 14 публікаціях: 5-ти наукових статтях, з яких 4 опубліковано у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному фаховому виданні, та 9 

в наукових збірниках та матеріалах конференцій. 

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних 

джерел та літератури (24 сторінки, 296 найменувань), додатків. Загальний обсяг 

тексту дисертації становить 278 сторінок, з яких основний зміст викладено на 197 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, зазначаються 

хронологічні межі, формулюється об’єкт та предмет дослідження, визначаються 

мета і завдання, розкривається наукова новизна, вказується на практичне значення 

дисертації, характеризується апробація результатів дослідження. 

В першому розділі «Популярна культура: історіографія та джерельна 

база» аналізується змістове насичення терміну «популярна культура» в контексті 

історичних досліджень, розглядається стан розробки теми та її джерельна база. 
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У підрозділі 1.1. «Популярна культура» в контексті історичних досліджень: 

дефініції, проблеми, підходи» розглядаються етапи формулювання визначення 

популярної культури та її постановки як проблеми в історичних дослідженнях. 

Виділено декілька основних підходів до визначення популярної культури та її 

дослідження. По-перше, під популярною культурою розумілась культура народна 

(«фольклорна»), що знаходилась, на думку дослідників, в опозиції до «вченої 

культури» (М.М. Бахтін, Ж. Лє Гофф, Ж.-К. Шмітт). По-друге, популярна культура 

визначалась як місце боротьби між «спротивом» підпорядкованих груп та силами 

домінантних груп (А. Грамші, Р. Мандру, Р. Мюшемблє, П. Берк). Отже, це є і не 

повністю нав’язана «зверху» культура і, в той же час, не «спонтанно продукована» 

групами підпорядкованих мас. Вона є, скоріш, місцем обміну та перемовин, 

позначена спротивом та намаганнями інкорпорації.  

Наше визначення ґрунтується як на неограмшіанському баченні популярної 

культури як «місця» обміну, зіткнення народного та елітарного, так і на більш 

загальному усвідомленні популярної культури як найбільш розповсюдженої та 

динамічної складової культури визначеного суспільства. 

Вона не є народною в значенні, створеної народом для народу, як і не є 

масовою (адже про масове виробництво можливо говорити лише з часів 

індустріалізації), але певним синтезом «великої» та «малої» традиції, до якого 

долучаються в різний спосіб всі верстви суспільства. 

В підрозділі 1.2. «Історіографія проблеми» проаналізовано стан наукової 

розробки теми, починаючи від історіографії часів Романтизму до початку XXI ст.  

Задля висвітлення етапів становлення та розвитку історіографії доцільним 

було розділити праці на три основні групи: підсумкові, найбільш авторитетні праці з 

обраної проблематики; праці, присвячені вузловим проблемам дослідження; 

розвідки про конкретні сюжети в рамках проблематики історії Нідерландів.  

Дослідження історії ранньомодерних Нідерландів сягають ще часів 

становлення історії як науки, себто – середини XIX ст. Тоді у фокусі досліджень 

знаходився період національно-визвольних змагань у Нідерландах другої половини 

XVI ст.: їх розгляд загалом відбувався з про-протестантських (Д. Мотлі) або 

націоналістичних (Й. ван Флотен, А. Піренн) позицій, на яких перебували автори. 

Але вже в першій третині XX ст. традиції романтичної історіографії змінюють нові 

методологічні підходи, як-то географічний детермінізм П. Гейла та культурно-

антропологічний підхід Й. Хейзинги. Міждисциплінарність культурної антропології 

ствердиться в працях вчених Школи Анналів та буде сприйнята і дослідниками 

історії Нідерландів. З цих засад була написана низка новітніх спеціальних праць М. 

Пастуро, В.С. Гібсоном, Ж.-К. Маржолєном, Б. Отто, К. Гольдстейн, Е. Покорни, 

М. Волшем тощо. 

Із виокремленням в 1960-тих соціальної історії як самостійного 

дослідницького поля, утвореного на перехресті політичної та економічної історії, 

було написано низку важливих для даної дисертації праць авторства як зарубіжних, 

так і вітчизняних дослідників: П. Арнейда, А. Дьюка, В.О. Дятлова, В.Г. Ціватого та 

ін. 
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Праці Д. Фрідберга та К. Йонкере, написані в руслі візуальної історії, свідчать 

про переваги даного підходу при аналізі явищ популярної та високої культур, а 

також політичних і соціальних трансформацій в ранньомодерних Нідерландах.  

Хоча популярна культура часто знаходиться у фокусі згаданих 

міждисциплінарних досліджень, проте, оскільки комплексні дослідження 

популярної культури ранньомодерних Нідерландів відсутні, дана дисертація 

покликана заповнити цю лакуну та актуалізувати проблему теоретичного виміру 

осягнення популярних практик вибраної епохи. 

Підрозділ 1.3. «Джерельна база дослідження» присвячений комплексній 

характеристиці джерел до дослідження популярної культури ранньомодерних 

Нідерландів. 

Джерела до історії популярної культури в контексті політичних, суспільних, 

релігійних трансформацій та ідейних рухів в ранньомодерних Нідерландів (1490-ті – 

1580-ті) можливо умовно поділити на чотири основні групи: законодавчі, 

документальні, наративні та візуальні. 

Законодавчі джерела. Першочерговий інтерес для даного дослідження складає 

корпус ордонансів Карла V Габсбурга та його спадкоємця Філіпа ІІ стосовно 

Нідерландів, виданих під назвою «Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième 

sèrie, 1506-1700». Ордонанси дозволяють нам прослідкувати основні вектори 

державної політики Габсбургів в Нідерландах, їх пріоритети та реакції на політичну 

та релігійну кризу, суспільні та економічні трансформації ранньомодерної доби.  

Не менш важливими джерелами в сфері релігійної політики Габсбургів в 

Нідерландах є «Плакати проти єретиків», які регулярно, починаючи з 1521 р., 

видавались і Карлом V, і Філіпом ІІ. Скасування або пом’якшення «плакатів» стане 

основною з вимог дворянських петицій 1560-х років. Таким чином, «плакати» як 

законодавче джерело є незамінним джерелом з історії релігійної кризи в 

Нідерландах, та розкривають причини її наростання.  

Документальні джерела представлені петиціями, подані дворянським союзом 

«Компроміс» тодішньому статхаудеру Нідерландів Маргариті Пармській в 1566 – 

67 рр. Також важливим документальним джерелом є акти протестантських синодів, 

що скликалися в Об’єднаних провінціях, необхідні для дослідження реформи 

популярної культури, зокрема її протестантської версії. 

Найбільш інформативну та найбільшу за кількістю групу джерел складають 

наративи, серед яких можна виокремити описи Нідерландів, зроблені 

мандрівниками (П. Тафур, Л. Гвіччардіні), мемуаристику (Ф. де Ензінас), епістолярії 

(корпус листів Карла V, Маргарити Пармської, Вільгельма Оранського), пам’ятки 

літератури, які розкривають особливості популярних уявлень та практик (Я. ван 

Устворен, С. Брант, Еразм Роттердамський, М. Лютер, Т. Наогеорг, А. Етьєн ІІ, Н. 

дю Фай).  

Четверту групу основних джерел дослідження становлять візуальні пам’ятки – 

картини, рисунки (графіка) та гравюри нідерландських художників, які дають змогу 

відтворити суспільні, політичні та культурні процеси в ранньомодерних 

Нідерландах. Зокрема, були залучені твори І. Босха, К. Массейса, П. Брейгеля 

Старшого, П. ван дер Хейдена, Ф. Хогенберга та П. Бальтенса. 
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В другому розділі «Динаміка розвитку популярної культури в 

ранньомодерних Нідерландах» досліджено вплив соціально-економічних, 

політичних та релігійних трансформацій на розвиток популярної культури, 

передумови, причини та хід «реформи» популярної культури, а також творення 

образу популярної культури як «іншого» в уявленнях та практиках нідерландської 

еліти. 

В підрозділі 2.1. «Політичні та соціально-економічні трансформації в житті 

ранньомодерних Нідерландів» ми дослідили історичні обставини, в яких 

формувалася та які частково формувала популярна культура. Було виділено чотири 

основні сфери буття, які зазнали найбільш суттєвих та вагомих для популярної 

культури трансформацій: політико-адміністративна, соціально-економічна, 

релігійна та внутрішньополітична. Зміни в політико-адміністративній сфері 

полягали в централізації управління Нідерландами, проведеної Габсбургами, в 

результаті якої з композитного утворення часів Герцогів Бургундських Нідерланди 

перетворились на централізовану країну, чия цілісність була закріплена 

Прагматичною санкцією 1546 р. 

Не менш глибоких трансформацій зазнала і соціально-економічна сфера. 

Демографічні процеси в ранньомодених Нідерландах ілюструють загальну 

тенденцією до урбанізації країни – дедалі більше жителів воліли їхати до великих 

міст, де було жвавішим економічне життя та було більше можливостей в 

працевлаштуванні. Яскравим прикладом урбанізаційних процесів є Антверпен, 

якому подібні соціальні трансформації пішли на користь і який перетворився в XVI 

ст. на центр міжнародної та навіть трансатлантичної торгівлі. 

Важливу роль відіграло становлення ринку мистецтв, який розвинувся з 

пізньосередньовічних «пантів» та, ще більшою мірою, розквіт друкарської справи в 

нідерландських містах. Друкарні К. Плантена, І. Кока, С. Мірдмана та ін. сприяли 

поширенню ідей Гуманізму та Реформації в популярному середовищі, що, в свою 

чергу, стимулювало обмін між «високою» та популярною культурами.  

Соціально-економічні трансформації здебільшого мали позитивний вплив на 

економічне життя Нідерландів, але, в той же час, спроби реформ з боку Габсбургів 

та їх статхаудерів в податковій системі Провінцій порушували економічний баланс 

країни та викликали різкі соціальні протести, особливо в міському середовищі. 

Трансформації у внутрішньополітичній сфері загалом носили негативний 

характер. Справжня криза настала за правління Філіпа ІІ, що призвело до розриву 

між монархом та «великими сеньйорами», заміни частини адміністрації іспанцями 

та, врешті, до збройного опору дворянства каральній експедиції герцога Альби, 

направленої Філіпом ІІ для упокорення знаті та решти підданих.  

Створення «чорної легенди» відобразило як популярні настрої щодо 

суперечливої політики Габсбургів в Нідерландах, так і формування національної 

ідентичності в нідерландському суспільстві середини XVI ст.  

Підрозділ 2.2. «Зміни в популярній культурі: реформа популярної проповіді, 

кермес та Карнавалу» висвітлює вплив релігійних трансформацій на популярну 

культуру. Швидке розповсюдження реформаційних ідей, в яких передбачались 

значні зміни в культі та його відправленні, а також в сфері народної релігійності, і, в 
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той же час, рух за оновлення Католицької церкви, розпочатий гуманістами та, 

згодом, вже в іншій формі стверджений Тридентським собором, так само ініціював 

значне обмеження, «очищення» практик популярної релігійності: популярної 

проповіді – від exempla, від розповідей про чудеса, від гримас та жестикулювання 

проповідників, які намагались викликати у своїх парафіян сміх чи сльози, замість 

того, щоби обмежитись проповідуванням Євангелія в стриманій манері. Так само 

інтелектуали, реформатори і навіть державні діячі, не обмежуючись лише критикою 

на законодавчому рівні, намагались заборонити та викорінити надмірності народних 

святкувань та пов’язані з ними традиції, що трактувалися і католиками, і 

реформаторами як «язичницькі». 

В підрозділі 2.3. «Місця відпочинку»: популярна культура в уявленнях та 

практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст.» розглянуто 

формування уявлення про популярну культуру як «місце відпочинку», а також 

ступінь інтегрованості популярних практик в повсякденну культуру нідерландської 

еліти. 

Перша частина підрозділу присвячена розгляду реальних «місць відпочинку» 

та реальній участі міської еліти у народних святкуваннях; у другій же частині 

проаналізована сфера уявлень про народну культуру та спроби відтворення цих 

«місць відпочинку», «місць зустрічей» в повсякденному житті міських патриціїв. 

Сприйняття народних гулянь як «місця відпочинку» патриції прагнули потім 

відтворити у своїх міських будинках. Візуальну складову реальних святкувань 

замінювали картини кермес та весіль, а також різне хатнє начиння; tafelspelen 

редерейкерів повторювали спектаклі, що розігрувалися тими ж риторами на 

сільських та міських площах під час кермес; збірники прислів'їв на народних мовах 

нагадували про почуту на популярних святах живу мову і своєрідні вирази. Всі ці 

елементи, вочевидь, були покликані відтворити ту ж атмосферу свободи і гулянь, 

яка була для городян «місцем відпочинку». 

В третьому розділі «Топоси популярної культури та культура еліт: виміри 

взаємодії» розглянуто топоси популярної культури та особливості їх рецепції та 

функціонування в контексті елітарної культури. 

У підрозділі 3.1. «Корабель дурнів» та «блакитний човен»: популярні 

конструкти, гуманістична думка та візуальна інтерпретація» проаналізовано 

шляхи рецепції та переосмислення популярних конструктів – «корабля дурнів» та 

«блакитного човна» в межах «високої» культури. 

Саме у таких «великих наративах» як «Корабель дурнів» С. Бранта та 

«Похвала Глупоті» Еразма Роттердамського популярний конструкт «кораблю 

дурнів» пережив семантичну трансформацію: із образу станової сатири він 

перетворився на символ загальнолюдської глупоти і божевілля. 

 «Блакитний човен» трансформації не пережив, бо не був включений у великі 

наративи гуманістів, і залишився тому в семантичних кордонах бюргерської моралі, 

втіленої в однойменному творі нідерландського редерейкера Я. ван Устворена. 

Проте він вийшов за рамки популярної культури завдяки його переосмисленню у 

візуальності такими знаковими художниками як І. Босх та П. Брейгель Старший. 
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На прикладі рецепції цих двох популярних конструктів у «високій» культурі 

продемонстровано інтелектуалізацію образів популярної культури як одного з 

вимірів взаємодії між культурою популярною та «вченою». 

 Підрозділ 3.2. «Блазні та блазнювання: популярні практики та їх 

реінтерпретація в гуманістичному та реформаційному дискурсах» висвітлює 

формування та еволюцію образа блазня в популярній та «високій» культурі. В 

даному підрозділі було проаналізовано образ блазня в середньовічній та 

ранньомодерній культурі Нідерландів. Не дивлячись на низку елементів іконографії, 

які успадкував ренесансний блазень від середньовічного – жовтий чи строкатий 

одяг, скіпетр-марот тощо – він набув нових ознак, пов’язаних як із зміною його 

соціального статусу, так і з еволюцією популярних уявлень про цей образ. Блазень 

XVI ст. – це вже не стільки придворний блазень, він вже більше, ніж в часи 

Середньовіччя, міський блазень, неодмінний учасник всіх міських свят – кермес, 

карнавалів, урочистих в'їздів знатних гостей тощо, і, окрім того, персонаж 

сатиричних творів гуманістів та найпопулярніший образ орієнтованого на смаки 

бюргерів сатирико-дидактичного живопису. У світобаченні гуманістів блазень стає 

своєрідним «дзеркалом світу», в яке мають зазирнути люди, щоби пізнати самих 

себе. Гуманісти звертаються до образу блазня як до своєрідної маски, в якій вони 

можуть вільно, безкарно висловлювати свої критичні думки щодо сучасного їм 

суспільства та його вад. Живописці зображують блазня як своєрідного «морософа» – 

«мудрого дурня», який своєю присутністю викриває дурну поведінку, застерігаючи 

від неї глядачів. Іконографія його образу ускладнюється – до неї додаються 

елементи, що символізують Глупоту в тому чи іншому прояві, предмети, які 

асоціюються в популярній уяві з безглуздою поведінкою. 

Блазень, таким чином, стає ключовою фігурою популярної міської культури, 

поєднуючи в собі майданну культуру Карнавалу із гуманістичною думкою, 

популярну культуру з елітарною. 

В підрозділі 3.3. «Збирання прислів’їв в Нідерландах: гуманістичні студії, 

«зображувальний екуменізм» та «лінгвістичний націоналізм» досліджуються 

процеси інтеграції народної словесності у «високу» культуру та особливості її 

візуального втілення. 

Приголомшливий успіх Еразма Роттердамського у виданні латинських 

«Адагій» (1500, 1508) надихнув багатьох інших гуманістів на схожі твори. 

Всі ці роботи – свідчення так званого «лінгвістичного націоналізму», який 

почав набирати обертів з середини XVI століття і полягав у ствердженні рівності 

народної мови (в нашому випадку – нідерландської) з латиною. 

Ще більший успіх мали візуалізовані прислів’я: до художнього втілення адагій 

вдавалися Ф. Хогенберг, П. Брейгель Старший, А. Гріммер та ін. На нашу думку 

візуалізація прислів'їв стала частиною процесу становлення нової образності в 

нідерландському мистецтві. В умовах релігійної конфронтації художники були 

змушені шукати ту образність, яка, з одного боку, задовольнить їхніх замовників, як 

протестантів, так і католиків, а з іншого – не буде ображати їхні власні релігійні 

переконання, що варіюються не менш, ніж переконання замовників. Цей 

«серединний шлях» і був названий К. Йонкере «образотворчим екуменізмом». 
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Прислів'я, що не мають самі по собі певної релігійної приналежності, зрозумілі і 

близькі людям всіх конфесій і соціальних груп, цілком вписалися, на наш погляд, в 

рамки «образотворчого екуменізму». 

В той же час, збирання та візуалізація народних прислів’їв є прикладом 

естетизації популярної культури в межах «високої» культури. 

У підрозділі 3.4. «День св. Мартіна в ранньомодерних Нідерландах: наративи, 

візуальність та популярна традиція» аналізуються зміни, яких зазнали популярні 

святкування в часи реформаційної та контрреформаційної полеміки. 

Розуміння взаємодії між популярною культурою та ідейними рухами XVI ст. 

було б неповним без звернення до аналізу теми святих. Саме тому ми розглянули це 

взаємопроникнення на прикладі святкування дня св. Мартіна, одного з найбільших 

свят в Нідерландах цієї епохи, в наративах та візуальності, ставлячи особливий 

акцент на ролі популярної традиції в його реформаційних, гуманістичних та 

художніх інтерпретаціях. 

Наративи гуманістів, реформаторів, пізньосередньовічні містерії і візуальні 

джерела, починають по-новому трактувати образ св. Мартіна: те, в чому агіографи 

часів Середньовіччя бачили чесноту, трансформується в свою протилежність – за 

жебраком вже не стоїть Христос, але жага наживи і нелюбов до чесної праці; а свято 

молодого вина – це «вакханалія», язичницький пережиток в християнстві і 

т.ін. Отже, хоча первинні наративи і народна традиція й визначали сюжет і його 

іконографію, їхня інтерпретація вже значно відрізнялася від початкової. 

В гостросатиричному, часто гротескному переосмисленні змісту дня 

св. Мартіна проявилась гіперболізація популярних практик, до якої вдалися 

представники «високої» культури задля «очищення» народних традицій, 

започаткованого в «реформі» популярної культури. 

 

 

ВИСНОВКИ 

- Популярній культурі дано визначення як «місцю» обміну, зіткнення 

народного та елітарного, ґрунтуючись на загальному усвідомленні популярної 

культури як найбільш розповсюдженої та динамічної складової культури 

визначеного суспільства. Вона не є народною в значенні, створеної народом для 

народу, як і не є масовою (адже про масове виробництво можливо говорити лише з 

часів індустріалізації), але певним синтезом «великої» та «малої» традиції, до якого 

долучаються в різний спосіб всі верстви суспільства. 

 - В сучасній історіографії ранньомодерних Нідерландів панує 

багатовекторність досліджень, проте варто відзначити і тяжіння до вивчення 

соціально-культурної сфери буття ранньомодерного нідерландського суспільства, 

проте спеціальні праці, присвячені комплексному розгляду ранньмодерної 

популярної культури Нідерландів поки що відсутні. Джерельна база дослідження 

представлена законодавчими, документальними, наративними та візуальними 

джерелами. Вона є достатньо репрезентативною для вирішення поставлених мети і 

завдань. Варто відзначити, тим не менш, що вони мають свою специфіку. 

Найбільший джерельний масив складають непрямі свідчення – законодавство, 
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наративи сучасників, що належали до «високої культури», візуальний матеріал, які, 

не дивлячись на їх часом опосередкований характер, є однак інформативними та 

репрезентативними, але вимагають іншої методики роботи, заснованої на 

реконструкції та критичному аналізі. 

- Виділено чотири основні сфери буття Провінцій, які зазнали суттєвих 

трансформацій: політико-адміністративна, соціально-економічна, релігійна та 

внутрішньополітична. В політико-адміністративній сфері відбувся перехід від 

композитного утворення, яким були Нідерланди за часів герцогів Бургундських, до 

централізованої держави, що, за Прагматичною санкцією, мала переходити у спадок 

в недоторканій цілісності. Змінилась і релігійна адміністрація – в чотири рази була 

збільшена кількість єпископств. Великі географічні відкриття уможливили для 

Нідерландів, як частини імперії Габсбургів, трансатлантичну торгівлю на вигідних 

податкових умовах, що призвело до перетворення найбільшого порту Брабанта – 

Антверпена – на столицю міжнародної торгівлі європейського рівня. Ескалація ж 

внутрішньополітичного конфлікту відбулась в 1567-1568 рр. в результаті експедиції 

герцога Альби та страти «великих сеньйорів» графів Егмонта та Горна, а також 

переслідування інших головних представників нідерландського політичного життя – 

Вільгельма та Моріца Оранських, Х. Бредероде та ін., які користувались значною 

суспільною підтримкою. Популярні настрої щодо суперечливої політики про-

іспанської адміністрації в Нідерландах знайшли відображення як у наративній, так і 

у візуальній культурі, призвели до створення так званої «Чорної легенди», 

специфічного стилю історіописання та візуалізації іспанців з елементами їх 

демонізації, зображення в якості уособлення жорстокості, терору, релігійного 

фанатизму тощо. 

 - Трансформації в різних сферах суспільного життя не могли не вплинути на 

динаміку розвитку популярної культури. Особливим чином це стосується релігійної 

сфери: Реформація, рух за оновлення Католицької церкви, розпочатий ще 

гуманістами та посилений Тридентським собором, передбачали значні зміни в 

культі та його відправленні, а також у сфері народної релігійності. Ці прагнення 

«очищення» популярних практик від «язичницьких» або «папістських» елементів 

отримали назву «реформи» популярної культури.  

 - В середовищі нідерландської еліти був створений образ популярної 

культури, відмінний від політичного та релігійного бачення народних практик. 

Містяни, хоч і відділяли себе від народного, проте не відмовлялись від участі в 

ньому, вбачаючи в популярних святкуваннях «місце відпочинку», яке вони, 

звичайно інтелектуалізуючи популярну культуру, відтворювали у своїх міських 

помешканнях під час зібрань-конвівіумів за допомогою книг, картин та творів 

декоративно-прикладного мистецтва. 

 - Виходячи з проаналізованих шляхів взаємодії між популярною та вченою 

культурами запропоновано нову парадигму аналізу міжкультурної взаємодії. На 

нашу думку, вона проходила в трьох основних вимірах: гіперболізації, 

інтелектуалізації та естетизації популярної культури в наративах та візуальності. 

Інтелектуалізація проявилась в переосмисленні, даному в «великих наративах» 

окремих топосів популярної культури як-то образу «корабля дурнів» та «блакитного 
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човна» та образу блазня, котрі були використані в нових соціокультурних 

контекстах – реформаційній полеміці, гуманістичних практиках тощо, що надало їм 

новий, не властивий до того, зміст.  

 - Естетизація популярних практик проявилась у збиранні, публікації та 

вживанні гуманістами в своїх творах народних прислів’їв та приказок; вона також 

знайшла своє відображення у візуальній культурі, де живописцями, які належали до 

«високої культури» (І. Босхом, П. Брейгелем Старшим) було дане нове, художнє 

трактування образів народної мови.  

 - Гіперболізація помітна у трактуванні популярних святкувань, зокрема дня 

Св. Мартіна, до якого вдаються гуманісти та міські інтелектуали – редерейкери – в 

своїх наративах, а також художники в картинах та гравюрах. З метою висвітлення 

окремих суспільних явищ – жебрацтва, зловживання алкоголем тощо ритори, 

гуманісти та художники вдаються до перебільшення існуючих практик, що надає 

моралізаторському підтексту їх творів більшої переконливості, а сатирі – гостроти. 

Взаємодія між «вченою» та популярною культурами відзначалась складністю та 

відбувалась у декількох вимірах – гіперболізації, інтелектуалізації та естетизації, і не 

була односторонньою – мав місце не лише рух «зверху – вниз», від еліти – до 

популярного середовища, але й зворотній, коли елементи популярної культури 

інкорпорувалися та переосмислювались в уявленнях та практиках представників 

«високої культури».  
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Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню популярної 

культури ранньомодерних Нідерландів. На основі широкого кола джерел відтворено 

суспільно-політичні, економічні та релігійні трансформації, в контексті яких 

формувалася популярна культура, і які спричинили до змін, що їх зазнавали 

популярні практики протягом XVI ст.  

У дослідженні запропоновано нову парадигму аналізу міжкультурної 

взаємодії. На нашу думку, вона проходила в трьох основних вимірах: гіперболізації, 

інтелектуалізації та естетизації народної культури в наративах та візуальності. 

Інтелектуалізація проявилась в переосмисленні, даному в «великих наративах» 

окремих топосів популярної культури як-то образу «корабля дурнів» та «блакитного 

човна» та образу блазня, котрі були використані в реформаційній полеміці та 

гуманістичних практиках. 

Естетизація популярних практик проявилась у збиранні, публікації та 

вживанні гуманістами в своїх творах народних прислів’їв та приказок; а також у 

створенні в середовищі міської еліти образу популярної культури «як місця 

відпочинку». 

Гіперболізація помітна у трактуванні популярних святкувань, зокрема дня Св. 

Мартіна, до якого вдаються гуманісти та міські інтелектуали. 

Ключові слова: популярна культура, Нідерланди, Реформація, Гуманізм, 

Відродження, Габсбурги, «блакитний човен», блазень, прислів’я. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ковбасюк С.А. Популярная культура ранненовых Нидерландов (1480-тые 

– 1580-тые гг.). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию популярной 

культуры ранненовых Нидерландов. На основе широкого круга источников 

воспроизведены социально-политические, экономические и религиозные 

трансформации, в контексте которых формировалась популярная культура, и 

которые привели к изменениям в популярных практиках XVI в. 

В исследовании предложена новая модель анализа межкультурного 

взаимодействия. На наш взгляд, она происходила в трёх основных измерениях: 

гиперболизации, интеллектуализации и эстетизации народной культуры в 

нарративах и визуальности. 

Интеллектуализация проявилась в переосмыслении отдельных топосов 

популярной культуры, как-то «корабля дураков», «голубой лодки» и шута в 

«больших нарративах», вследствие чего образы были использованы в 

реформационной полемике и гуманистических практиках. 

Эстетизация популярных практик проявилась в собирании, публикации и 

использовании гуманистами в своих произведениях народных пословиц и 
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поговорок, а также в создании в среде городской элиты образа популярной культуры 

как «места отдыха». 

Гиперболизация заметна в трактовке популярных празднеств, в частности дня 

Св. Мартина, к которой прибегают гуманисты и городские интеллектуалы. 

Ключевые слова: популярная культура, Нидерланды, Реформация, Гуманизм, 

Возрождение, Габсбурги, «голубая лодка», шут, пословицы. 

 

SUMMARY 

Kovbasiuk S.A. Popular culture in the early modern Netherlands (1480s – 

1580s). – Manuscript copyright. 

Dissertation for acquiring of scientific degree of candidate of historical sciences on 

specialty 07.00.02 – World History. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

Research of the popular culture of the early modern Netherlands is the primary 

focus of this doctoral thesis. Utilisation of a miscellaneous assortment of sources made it 

possible to reconstruct social and political, economic and religious transformations 

shaping the popular culture and provoking changes in popular practices witnessed in 

XVIth century. 

Social and political, economic and religious transformations affecting both the 

popular culture and its perception by the urban elites have been thoroughly explored in this 

thesis. Four principal domains of the then everyday life in the Provinces, which sustained 

the most profound changes, have been identified: i.e. political-administrative, socio-

economic, religious and local politics. Social and administrative reforms transformed the 

Netherlands from a patchwork of territories once governed by the dukes of Burgundy into 

a centralized state with hereditary monarchy and unequivocal integrity imposed by the 

Pragmatic Sanction. Religious administration was also reorganized with the number of 

episcopacies quadrupled. 

The Great Geographic Discoveries bestowed on the Netherlands, being a part of the 

Hapsburg Empire, unique opportunities for Transatlantic commerce unrestrained by duties 

resulting in transformation of the Brabant’s biggest port, Antwerp, into the European 

capital of international trade. These shifts in trade promoted further urbanization of the 

Netherlands. The Habsburgs’ attempt to amend the taxation rules had misfired provoking 

strong resistance from population and popularized opposition in the Dutch society. 

Relations between the Habsburgs as sovereigns and the Dutch nobility as their 

vassals also sustained changes. The tension had been mounting since Charles V. However, 

the crisis erupted only during the rule of Philip II culminating with the breakup between 

the monarch and «grand seigneurs», planting of Spaniards into the administration and 

eventually armed resistance from the nobles to the punitive expedition of the Duke of Alba 

dispatched by Philip II to suppress the nobility and other subjects. 

Popular perception of the controversial policy adopted by the pro-Spanish 

administration in the Netherlands was reflected in the narrative and visual culture (e.g. in 

engravings by Frans Hogenberg and other creators of the Black Legend). 

Changes in various spheres of social life could not have left the pace of 

development of the popular culture unaffected. Religious transformations were in the front 
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line. Reform of the popular culture was boosted by the growing popularity of ideas 

propagated by the Reformation envisaging profound changes in worship and service, as 

well as in popular religiosity. The movement for modernization of the Catholic Church 

initiated by the Humanists and later transformed by the Council of Trent also propagated 

trimming and «purging» of the popular religious practices and thus also promoted reform 

of the popular culture. 

The Dutch elite created another perception of the popular culture, which was 

different from the political and religious interpretations of popular practices. Although the 

townsmen dissociated themselves from popular practices, they did not refrain from taking 

part in them perceiving the popular celebrations as a «place of relaxation», which they 

recreated in their urban premises during meetings by the means of books, paintings and 

works of decorative art adding intellectual flavor to the popular culture. 

This research offers a new paradigm for analysis of the intercultural interaction. We 

have identified three dimensions of this interaction: hyperbolization, intellectualization 

and aesthetization of popular culture in narratives and visualization. 

Intellectualization found its incarnation in rethinking of certain topoi of the popular 

culture presented in «big narratives», e.g. images of the «ship of fools», «blue barge» and 

jester employed in the Reformation disputes and Humanist practices. 

Aesthetization of popular practices can be found in the works of Humanists, who 

collected, published and took advantage of popular proverbs and sayings. It also 

contributed to popularization of the perception of popular culture as a «place of 

relaxation» among the urban elite. 

One can see hyperbolization in interpretations given to popular celebrations, e.g. St. 

Martin’s day, by the Humanists and urban intellectuals. 

Therefore, interaction between the «learned» and popular cultures was complex, 

multidimensional, i.e. through hyperbolization, intellectualization and aesthetization, and 

had never been unilateral. Information flows were not limited to «top-bottom» or «elite-

popular milieu» itineraries. Reverse flows can also be clearly seen with popular culture 

elements being incorporated and reconsidered in perceptions and practices of the 

propagators’ of «high culture». 

Keywords: popular culture, the Netherlands, the Reform, Humanism, Renaissance, 

the Habsbourgs, «the blue barge», jester, adagia. 
 


