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РАДЯНСЬКИЙ ПЛАКАТ ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (др. пол. 1940 – 1960-х рр.)  

ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ 
 

У пропонованій статті здійснено аналіз радянського плакату періоду «холодної війни» як важливої, невід’ємної 
складової візуальної комунікації в межах психологічного протистояння, що велося між ворогуючими таборами – СРСР і США 
– протягом 1946 – 1991 рр. 
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В предлагаемой статье осуществлен анализ советского плаката периода «холодной войны» как важной, неотъемлемой 

составляющей визуальной коммуникации в рамках психологического противостояния между СССР и США на протяжении 
1946 – 1991 гг. 
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In article was analyzed the Soviet poster of period of Cold war as an important, integral part of visual communication in the 

framework of psychological confrontation between USSR and USA during 1946 – 1991. 
Key words: visual communication, poster, the Cold war, propaganda. 
 
Проблема. Уміння інтерпретувати те, що людина бачить довкола себе, дає їй змогу не замислюватися над 

тим, як саме це відбувається [2, с. 57]. Візуальне сприймання, а потім й осмислення світу суб’єктом – це процес 
двосторонній, адже ми конструюємо у своїй свідомості концепти, ґрунтуючись на асоціаціях чи певних традиціях 
розкодування символів, покажчиків, зображення, закладених у нашій свідомості навіть поза усвідомленим нами 
бажанням/небажанням. Ключовими компонентами в процесі візуальної комунікації А. Бергер, опираючись на 
модель Г. Лассвела, якраз і називає взаємозв’язок між твором мистецтва, аудиторією, засобами, що передають цей 
образ, автором твору й суспільством [2, с. 57]. У будь-якому випадку результатом такої комунікації обов’язково 
має стати досягнення конкретного ефекту, впливу на аудиторію, на що й спрямовувалися зусилля «архітекторів» 
глобального інформаційного протистояння в період «холодної війни» (1946 – 1991).  

Один із провідних дослідників технологій використання інформаційних стратегій, у тому числі й із 
залученням комплексу зображальних засобів, і ведення інформаційних війн, Г. Почепцов небезпідставно вважає, 
що «психологічна/інформаційна операція – це насамперед комунікація» [6, с. 595], тому важливими для вивчення є 
ті комунікативні процеси, які забезпечують перемогу під час протистояння в ідеологічно-інформаційній сфері.  

У зв’язку з цим метою пропонованої статті є аналіз радянських плакатів, створених протягом 1940 – 1960-х 
рр., як особливих зразків візуальної комунікації, спрямованої на здійснення пропагандистсько-ідеологічного 
впливу в межах глобального протистояння між блоком Західних і Східних держав у визначений період. 

Хід дослідження. Особливої актуальності перелічені питання набули в період «холодної війни». Навіть У. 
Донован, керівник організації, що передувала виникненню ЦРУ США, ще в 1939 р. відводив важливе місце в 
майбутніх битвах психологічній війні [4, с. 595]. Поле бою «холодної війни» постійно змінювалося: із реального 
світу – формат «локальних конфліктів» – воно переносилося у віртуальний простір, тому й вимагало креативних 
рішень, аби здобути перемогу у війні іміджів, інтерпретацій, де «будь-який факт ставав лише виразником 
символічних одиниць» [7, с. 39]. 

За допомогою пропаганди образ того чи іншого явища входить у громадську свідомість й формує відповідне 
ставлення. За таких умов потужним потенціалом впливу на суспільство є якраз візуальна пропаганда, що в 
Радянській державі здійснювалася насамперед через плакат, у котрому втілилися всі символи епохи. Темі 
«холодної війни» у них приділено багато уваги – виходили навіть цілі альбоми плакатів, присвячені подіям у 
міжнародному житті, представленим у жанрі політичної карикатури, аналіз котрих дозволяє простежити механізми 
формування образу ворога й побачити цей образ [3, с. 1]. 

Можна згодитися з Г. Джоветтом і В. О’Донеллом, які визначають пропаганду як маніпуляцію символічним 
оточенням, що може мати місце як без фізичного оточення, так і з його допомогою [6, с. 595]. За таких умов мова 
йшла про «комунікативні, а не інформаційні удари, оскільки рівнем зіткнення весь час обиралися об’єкти різного 
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рівня побутового спілкування» [7, с. 39].  

Цивілізація завжди використовувала засоби візуальної комунікації для ідеологічної пропаганди. Однак є й 
такі, які з давніх часів і до сьогодні не втратили своєї актуальності: це монети, статуї, бюсти, елементи одягу, 
прапори таке інше. Так, ще в античному Римі імператори зображалися на монетах, що давало можливість вести 
візуальну пропаганду. До неї у свій час вдавався й Наполеон: з’являлися металеві гроші, медалі з його 
зображенням, численні статуї, бюсти французького правителя. Російські імператори Петро І та Павло І боролися з 
одягом: перший – із традиційним (розуміємо контекст – відсталим) на користь німецького (прогресивного), а 
другий – із французьким, як занадто революційним. У радянські часи об’єктом ідеологічної боротьби ставали, 
наприклад, джинси як прояв прихильності до буржуазної ідеології. 

Психологічний вплив зображальними засобами здійснюється шляхом використання художньо оформлених 
плакатів, транспарантів, стінних газет, фотостендів, карикатур, карт, схем, спеціально організованих виставок, 
наклейок, нашивок, сувенірів із відповідною символікою і т.д. Найчастіше аналітики й психологи радять вдаватися 
саме до плакатів, адже порівняно з іншими формами психологічного впливу вони несуть потужний емоційний 
заряд, зумовлений ефектом багаторазового повторення/показу, сприйняттям зоровими рецепторами, при чому 
задіяні й свідомість, і підсвідомість.  

Фахівці з нейролінгвістичного програмування поділяють людей за типом сприйняття дійсності на аудіалів 
(основна інформація про навколишній світ надходить зі звукових каналів, а відповідні звуки породжують спогади-
асоціації); візуалів (реальність фіксується в пам’яті насамперед у вигляді зорових образів); кінестетиків (світ 
сприймається через дотик, рух, температуру – через тактильні відчуття) [1, с. 68–69]. Найбільш містким каналом 
передачі інформації в кору головного мозку є звичайно що зір: близько 80% знань про навколишню дійсність 
людина отримує через зорові рецептори. Недарма існує прислів’я: «Краще один раз побачити, аніж сто разів 
почути».  

Знання з психології й фізіології було взято на озброєння теоретиками «психологічної війни» для ефективної 
ідеологічної пропаганди й контрпропаганди в період «холодної війни». Основні інформаційні кампанії довели 
важливість контролю саме за візуальною складовою комунікації, адже «візуальні характеристики зорієнтовані на 
дію, на відображення зовнішності, додаткових рис, які не завжди мають вербальне відображення» [6, с. 611], або 
краще сказати: вербальне відтворення не викликало тієї реакції-дії, на яку розраховували замовники й виробники 
такої «психологічної продукції». 

Досить популярним і виправданим у цьому плані було використання плакатів, оскільки вони одночасно й 
багаторазово сприймалися великою кількістю людей, легко тиражувалися, а лозунги на них швидко й надовго 
запам’ятовувалися; на плакаті вміщували доволі об’ємну інформацію, яка вимагала б кількох сторінок друкованого 
тексту для пояснення; «картинка» викликала певні інтелектуальні й емоційні асоціації, на які легше «накладалися», 
«прищеплювалися» потрібні переконання й ціннісні орієнтації.  

Звісно ж «чистих» типів візуалів чи аудіалів немає, тому творці плакатів використовували такі образи, 
надписи, кольорову гаму, пропорції, які б знаходили б шлях до підсвідомості й свідомості кожного індивіда. Перед 
ідеологами стояло важливе завдання: трансформувати масову свідомість, перетворивши друга на ворога (США – 
союзники в Другій світовій війні – тепер супротивники) і пояснити цю метаморфозу (бажання капіталістів-
визискувачів збільшити свої статки, розпалюючи ворожнечу, аби мати змогу продавати конкурентам зброю), не 
завдавши шкоди власній системі цінностей, не посіявши зерна сумніву щодо правильності й доцільності 
зовнішньої й внутрішньої політики СРСР. У центрі нової моделі пропаганди перебував новий ворог: замість німця-
фашиста – американський неофашист з усіма атрибутами антигероя. Потенційний ворог існував завжди, проте 
саме комунікативними діями можна було підсилити його статус або понизити.  

Так, С. Кін у роботі «Обличчя ворога. Роздуми над образом» (1986), виділяє архетипи образу ворога, що мав 
кілька іпостасей: чужака, агресора, іновірця, варвара, загарбника й ін. Цей підхід діє тоді, коли мова заходить про 
збірний образ ворога, перед яким потрібно об’єднати народ в умовах небезпеки [3, с. 1]. У зв’язку з цим, «холодна 
війна» створювала нове інформаційне й віртуальне середовище [7, с. 46], куди імплантувалися нові знання або вже 
відомі лише зі зміненою конотацією. При цьому враховувалися основні закономірності та принципи впливу на 
глядача зображальними засобами: принцип привернення уваги й принцип пробудження інтересу [4, с. 230]. 
Художники «ілюстрували» боротьбу волелюбних і миролюбних країн на чолі зі СРСР проти агресивного ворога – 
США, що штовхали світ до третьої світової війни.  

Автори плакатів не ігнорували закони психологічної дії на масову й індивідуальну свідомість. Насамперед 
це стосувалося кількості предметів-символів на плакаті, кольорової гами, пропорцій зображення. З’ясовано, що 
увагу дорослих людей привертають ті малюнки, на яких кількість зображених предметів коливається в межах 
семи, отже, у зміст одиничного акту впливу виражальними засобами не можна залучати більше семи об’єктів. На 
плакатах це узагальнений образ дядечки Сема – товстого, багато вбраного американського капіталіста-
експлуататора, у циліндрі, краватці чи метелику на білому комірці, із нахабним виразом обличчя, із сигарою в 
зубах, що обмірковує плани третьої світової війни в нестримному бажанні збагачення («Не балуй!» (1948), «На 
кожному доларі – бруд …» (1949), «У них лише для багатих достаток…» (1957) [5] та інші), або військового 
генерала, що задумався над реалізацією наміру США панувати у світі («Фрази і бази» (1952) [5]).  

Не дозволять цього зробити радянський робітник чи солдат (залежно від контекстуального наповнення 
змісту плакату). Вони вимагають миру, опираючись на підтримку світову громадськість («Народи світу не хочуть 
повторення бідувань війни (Сталін)» (1949), «Ми вимагаємо миру!» (1950), «Сили миру непереможні!» (1950) [5]). 
При цьому вони недвозначно натякають, що можуть за себе постояти («Не балуй!» (1948), «Сили миру 
непереможні!» (1950), «Ясно?» (1953) [5]). 

Потрібно сказати, що рідко де з’являється надпис «Радянський Союз» чи «СРСР». В основному СРСР 
виступає в узагальненому образі селянина або робітника, котрі борються з «західним капіталістичним злом». І це 
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не випадково, адже формувати позитивний образ набагато легше на деперсоніфікованому матеріалі [3, с. 2].  

Важливим, емоційно насиченим образом є атрибути-ознаки капіталістів і капіталістичного світу, наділені 
символічним змістом: зображення долара, свастики, прикрас на руках у багатіїв, статуї Свободи, висотних 
будинків, дорогих авто, які доступні лише незначній частині «обраних визискувачів». Атрибути образу радянської 
людини й соціалістичної реальності – це чистий, практичний, зручний комбінезон робітника, повні руки пакунків 
із товарами, придбаними в численних магазинах, доступні соціальні блага – відвідини кінотеатрів, безкоштовна 
освіта, активна громадянська позиція («При капіталізмі… При соціалізмі» (1948), «При соціалізмі немає місця 
безробіттю» (1948), «Кому дістається національний прибуток?» (1950), «У них лише для багатих достаток…» 
(1957) [5] та інші).  

Символ, окрім інформативної, виконує також психологічну функцію, викликає емоційні асоціації, пов’язані 
з певними образами чи подіями. Для досягнення потрібного емоційного ефекту автори плакатів використовували 
карикатурне, викривлене, деформоване зображення військовослужбовців противника, їх командування, політичних 
лідерів.  

Узагалі на плакатах дуже часто зображали політичних противників так, щоб підкреслити перевагу власного 
істеблішменту. Для цього художники послуговувалися зооморфними образами або міфологічними персонажами, 
однак в аналізованих плакатах автори більше вдавалися насамперед до інформаційної асиметрії. Вона дає змогу 
реструктурувати інформаційний простір найбільш ефективно, оскільки створюється не лише з певного варіанта 
побудови, а й передбачає можливі реакцій на нього з боку супротивника. Тобто інформаційна асиметрія є більш 
складним інформаційним продуктом, що враховує не лише інтереси комунікатора, а й наступний крок з боку 
реципієнта [6, с. 628]. На плакатах радянський робочий чи солдат у два, а то й у три рази більший за своїх ворогів; 
він вродливий, упевнений, стриманий – один протистоїть цілій зграї носатих, вирячкуватих, товстопузих, 
агресивних імперіалістів (навіть зовні схожих на тогочасну європейську й американську політичну та військову 
еліту), що погрожують йому вибухівкою, ракетами, бактеріологічною зброєю. Тут також можна простежити 
художньо-зображальну метонімію й синекдоху, яка втілює принцип: «Один – за всіх, і всі – за одного!» 

Можливості асиметричної побудови до сьогодні залишаються «за сімома замками»: вони практично не 
аналізуються сучасними теоріями впливу [6, с. 623]. У період «холодної війни» супротивник завжди сприймався як 
асиметричний, навіть наявність тих самих видів озброєння завжди була справедливою для однієї сторони й 
несправедливою для іншої. І США, і СРСР стверджували: «Наші ракети – для миру, їхні – для нападу». І Ніксон, і 
Рейган подавали СРСР як «імперію зла». СРСР ототожнював себе «із прогресивним людством», а США – із 
реакційним. Спостерігається гіперболізація різниці: «наші» – лише позитивні, «їхні» – лише негативні. Це можна 
назвати контрастною пропагандою, що відповідає принципу асиметрії [6, с. 623]. 

Серед ефективних засобів впливу на психіку людини вчені називають колір, оскільки саме кольорова гама 
здатна породжувати різні емоції, тому при використанні кольору в зображальних засобах потрібно дотримуватися 
норм, пропорцій і комбінацій. Гнітючі сірі й чорні барви домінують на плакатах при зображенні західних агресорів 
або ж використовується ефект чорно-білої фотографії – при відтворенні «кадру» із життя робітника при 
капіталістичному виробництві. Натомість білий і червоний спектр характерний для відтворення радянського героя: 
червоні елементи одягу, червоний прапор із білими надписами з вимогами миру, червоний серп і молот на 
противагу чорному стягові з зображенням долара, під яким рушає військова американська техніка поневолювати 
беззахисні країни – та кольорова гама, яка була близькою, зрозумілою для громадян СРСР, мала символічне 
значення, укорінене у свідомості через історичні асоціації. 

Висновки 
Отже, автори радянського політичного плаката намагалися заповнити ідеологічно-інформаційну сферу, яка 

стала ареною боротьби в часи «холодної війни», візуальними засобами комунікації з метою маніпуляції 
символічним оточенням та контекстуальним значенням для ефективної пропаганди позиції СРСР у протистоянні з 
західними капіталістами як ініціаторами третьої світової війни. І хоча існувала значна кореляція між змістом 
карикатур і реальною політичною ситуацією, проте завдяки потужному образному акценту формувалася певна 
емоційна настанова, яка породжувала в радянського громадянина відчуття впевненості в правоті своєї справи й у 
здатності протистояти ворогові. Тобто за рахунок візуальної комунікації створювалася система міфологем, котра 
продовжує досить активно функціонувати й у сучасній політичній культурі у вигляді карикатур, шаржів, плакатів, 
листівок, що вимагає подальшого ґрунтовного вивчення й аналізу. 
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