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Репрезентуючи образ ворога за допомогою плакатної графіки, радянські художники - 

плакатисти активно відтворювали негативний образ солдата Вермахта, який виступав 

проти Червоної армії в ролі загарбника і поневолювача. Оскільки на початку війни у 

населення не було загального уявлення про 
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німецького солдата, не існувало й достатнього ідеологічного підґрунтя для 

формування образу ворога, який нещодавно був союзником. Радянські пропагандисти 

акцентували увагу на низькому культурному рівні ворога, апелюючи до образу 

«фашизму» 30-х років. 

В перший період війни в роботах плакатистів можна прослідкувати тенденцію 

створення «чорного» образу противника. Головним завданням пропагандистів на фоні 

власних поразок і прорахунків було підсилення негативу і викриття військового 

противника в образі нелюда і мародера, який своєю антигуманною поведінкою мав 

викликати відразу і непримиренне ставлення. 

Аналіз плакатного масиву дає підстави стверджувати, що німецькому солдатові 

не приписується природна агресивність, йому швидше притаманна неспроможність 

самостійно думати в результаті виховання в дусі націонал- соціалізму, яке за 

допомогою нав’язування ідеологічних стереотипів, політичних доктрин зробило 

німецького воїна маріонеткою в кривавих руках нацистської верхівки. 

Пропагандисти створили дефініцію «німця-ворога» для радянського населення 

в результаті динамічної трансформації «чужого», ідеологічно зашореного і керованого 

кривавого загарбника. Під впливом пропаганди нацист- солдат в очах радянських 

людей був неймовірно підступним і небезпечним ворогом, але таким, якого під силу 

було здолати Червоній армії. 

У ЗМІ часто давали характеристику противнику, яка потім відображалася в 

графічній продукції у вигляді листівок, плакатів чи карикатур. Так, у газеті «Червона 

зірка» дали таку характеристику ворогу: «Німець, цей примітивний організм, для 

чогось забезпечений звивинами мозку, але насправді складається з одного 

гіпертрофованого шлунку, здатний убити сотні розумних, добрих і прекрасних людей. 

Він здатний спалити бібліотеку, розбити статую, розтоптати дитину». 

Окрему і найбільш масивну групу плакатів становлять плакатні аркуші, що 

зображають німецьких вояків мародерами і грабіжниками. 

Формуючи образ ворога на першому етапі війни радянська пропаганда 
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створила образ бандита, акцентуючи увагу на антигуманних цінностях, які були 

характерними для німецьких військовослужбовців. У такому сенсі збірний образ 

характерно втілився на багатьох плакатних аркушах. 

Радянські ЗМІ активно використовували етнофолізми стосовно ворога: 

зневажлива назва «фріци» використовувалася для позначення німців, як етносу в 

цілому, хоча самі німці використовували цей термін з жартівливою чи панібратською 

конотацією. За допомогою графічного зображення формувалось певне стереотипне 

бачення німців, як нації-агресора. 

Однією з найпоширеніших форм серед плакатистів було анімалістичне 

зображення ворога. У такий спосіб акцентувалися саме такі його риси, які були легко 

зрозумілими і доступними для сприйняття. Йшлося про іманентні риси поведінки та 

зовнішній вигляд представників фауни, які художники використовували для 

зображення окупантів. 

У червні 1942 року виникає пропагандистське гасло - «Вбий німця!», яке 

широко використовувалося в плакатах як заголовок в листівках з цитатами зі статті І. 

Еренбурга. Саме в цей період солдат Вермахту постає у вигляді вояка з підкреслено 

відразливими, негативними рисами. 

На другому етапі тенденція у формуванні образу ворога суттєво змінилася: 

почалося масове розвінчання міфу непереможності німецьких військ. Образ ворога 

переходить в «сіру» площину, змішується фокус негативної ідентифікації. Зображення 

німця-солдата поступово втрачає свою зловісну форму, змінюється графічна палітра 

при зображенні військ СС, художники більш м’яко подають зображення. На 

плакатних аркушах німецький солдат все частіше виступає фоном, а на передньому 

плані зображувалися лиходійства, творені німцями. Підтекстовками до плакатів 

слугують заклики очистити землю від погані і знищити ворога у його ж лігві. 

Головний акцент переносився на варварство німецьких військовослужбовців, а самі 

вони відходять на другий план. 

На заключному етапі війни радянська пропаганда найчастіше зображувала 

німецьких солдатів в жалюгідному стані, поступово зникають плакати, які 

зображували солдатів Вермахту які несли загрозу, натомість з’являється більше 
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сатиричних малюнків і карикатур. 

Згортання антинімецької пропаганди напередодні Другої світової війни і її різке 

відродження з початком бойових дій внесло певну дезорганізацію як у свідомість 

населення, так і в роботу пропагандистських структур. Проте, активна мобілізація 

мистецького арсеналу дала змогу миттєво реагувати на події і формувати необхідні 

моделі ворога у масовій свідомості. Аналізуючи плакатну продукцію Радянського 

Союзу, в якій представлені військовослужбовці Вермахту можна простежити 

еволюцію формування образу супротивника від першого етапу, - де противник був 

представлений в образі кровожерливого, 

ПРО УКРАИНСКИЙ ХЛЕБ 
И НЕМЕЦКИЙ РЕМЕНЬ 

— В три дня,—хвалился лейтенант, Солдат постился пятый день, 
Ограбим Украину. Качался, как от ветра, 
Добудем славный провиант: Укоротил он свой ремень 
Пшеницу и свинину! Почти на четверть метра. 

 

Вперед, солдат! Наш фронт окреп! Солдат был бледен, точно тень, 
Еще два дня терпенья— Он сжался, как от стирки, 
И будешь есть пшеничный хлеб, Стянул он кожаный ремень 
Вишневое варенье! На три-четыре дырки. 

Хтили 

Солдат шатался в этот день. — Терпи, солдат! Один лишь день 
Как на канате в цирке. Осталось нам поститься 
Стянул сегодня он ремень К нам потечет из деревень 
На две последних дырки. Советская пшеница! 

Был лейтенант немецкий прав: 

Чуть засветлело небо, 
Солдат отведал, в плен попав. 

Украинского хлеба! 

недалекого варвара, і динамічну еволюцію до жалюгідного, обдуреного паразита. 
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« КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ » 

(носильщики культуры) 

Господин фон Риббентроп тнпломатичсский архив» 

Б О Е В Ы Е  В П Е Ч А Т Л Е Н И Я  

Рис. Б. Клинча 

 Послушай, ГАНС, говорят гтехоте больше всего достается? Какой 
там! Самое ценное забирают танкисты... 

ТАНК-УНИВЕРМАГ 
новинка Фашистких вояк 

Ворвались ВОРЫ и грдвнтели 
КРЯДУт, что талько можно наясть1 

И вот селеним МИРНЫХ жителя 
Изведали Фашистов сласть 

МЯЙОР сказал .„одно усилие1; „Как бы из РОГЯ изобилия 
„Одна атака - и тогда „К вам ВДРУГ повалится еда. 

И ВДРУГ-тревога, отступление И видят наши в удивлении 
Но не удрал трусливый враг . Что тяни-то склад универмаг 
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ХУДОЖНИКИ КУКРЫНИКСЫ 

ОКНО ІГ6 

№307 ТИСС 

юный ФРИЦ 

і шаловлив БЫЛ юный ФРИЦ  2 ОН ПОДРОС и стал УМНЕЕ  
РЕЗЯЛ КОШЕК, ВЕШЯЛ ПТИЦ. ПИЛ ОН ПИВО НЕ ПЬЯНЕЯ. 

1 ̂  1* , 

4 ПО УТРАМ ИГРПЛ В ТРУБУ  3 БЫЛ  ИСКУССТВО знатоком.  
И ЧИТРЛ ..МОЮ БОРЬБУ”. БИЛ СКУЛЬПТУРУ молотком  

5 У БПНДИТОВ СЛЫЛ ГЕРОЕМ 6 покатил он на ВОИНУ, 
ГРДБИТЬ РУССКУЮ СТРЯНУ.  ПРОМЫШЛЯЛ НОЧНЫМ РЯЗБОЕМ. 

ТЕКСТ С.МПРШЯК 
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В нем ааммчадо. ааиорчаио Фтіпст прея нами .иіпоЛ* проби 
Вес, что культуру помрачало ВЯИЛМТ -по облику миагь. 

Нет -инею и нем кроме алобы. Вше до дгеаинх пирамид. 
Антикультурное начало С ним радом чумные микробы 
В нам обрело свой эисрскяД вид. Не моп, а божьа благодаті. 

Вооруженные культурой 
іЧпозом амалі.и и труда. 
Мм с ыой варвар, к« И фигурой 
Пи кончим рад и налсегдо! 
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№612 окно 

Т И С С  

ФПШИСТСКИЕ „ИСКУССТВОВЕДЫ 

Зачем свинье культура и иаука?- 

Ведь кругоюр ее до крайности 

убог; 

„Мейи Нампф“—предел ее сенного хрюка, А 

идеал—фельдфебельский сапог! 

ТРОФЕЙНОЙ БПНДОЙ РИББЕНТРОПР БЫ ЛП 

ОГРПБЛЕНР ЕВРОПР ЕЕ МУЗЕИ И ДВОРЦЫ  

ПЫ
Рг°т-6„°и

Иг”Ы“ “2ЫТ 1] М  ““ШИСТСКИЕ ЗЛОДЕИ ип^11 4П И С Ь  а г а л я ть СОВЕТСКИЕ МУЗЕИ 
С Т Я Т ! | И '  КОЛОННЫ. ИЗРОЗЦЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННО СТЕЙ  РЕДЧОЙШИХ ОБРАЗЦЫ 

ВСЕ. ЧТО КОПИЛИ НОШИ ДЕДЫ ЧТО ЗИВЕЩЯПИ нам отцы в м е с т а х  
Г Я Е ВРЕМЕННОЙ ДОБИЛСЯ ВРЯГ ПОБЕДЫ ФЯШИСТСКИЕ,,  ИСКУССТВОВЕДЫ 

" 

РПЗВОРОВЯЛИ ПОДЛЕЦЫ  
БП И 30К  г р ОЗНЫЙ ЧЯС РПСПЛЯТЫ |р

 Е“Н ЫЕ  с тпрИННЫЕ ПОЛОТЫ.  
ЛРИдЁТсЯ НН,"иШ»ит“И ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ. ХРОМ Д -75* ВОЕМ  выть, попавши в наши 
руки организованным ворам  

ИСК УС?ТВ
П 0®1ДЧ °ЕС2И  -  ф?ши£?сРк°о*й ГРОБЬ -  НРУКИ * 

И  П Е Р  ДЬо'ГтПрРН6БЕНПТРПЛСВПЙ Я° Р ЯВ«0ЙП0 ЕТЬВЕ?П иК И  “ «нет РИББЕНТРОП —  . ,  
ИСКУССТВОВЕД" ?  

ж УД о жник —  П.Саркисян  п  
сян ТЕКЕТ-ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ 
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