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РОЛЬ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ  

У ТВОРЕННІ ОБРАЗУ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  

В РАДЯНСЬКІЙ КАРИКАТУРІ 

The article describes the role of stylistic devises in creating the image of the intelligentsia in soviet 
caricature. The article was written within the «case study» methodological approach. The comedy 
magazines of the European part of the Soviet Union («Krocodil» in Russian SFSR, «Perets» 
in Ukrainian SSR, «Vozhyk» in Belarusian SSR and «Pikker» in Estonian SSR) were chosen 
for a detailed study of all Soviet satirical art. In addition, since we are dealing with a mass source 
study, this has necessitated a sample study. 
Cartoons were also involved in the creation of a stereotyped view of various phenomena 
in society. In order to create a stereotype, it was necessary to regularly repeat the same images 
in the illustrations. In this case, the type of cartoon image is based on a set of stable characters 
that are easy to read by recipients. The work focuses on the fact that the art of caricature has its 
own metaphorical system of images. Metaphorical images are used by stable units and are used 
by cartoonists as a commonly recognized terminology. 
It is noted that in the first decades of the existence of the «Krocodil» magazine, stylistic devises 
were used in the iconic component in illustrations of the Intelligentsia. The same situation can be 
seen in the early years of the existence of other satirical journals. The main reasons 
for the infrequent use of stylistic devises were the search for their own unique stylistic features 
and the policy of the Soviet authorities regarding the creation of «new intelligentsia». 
This necessitated the publication of more realistic illustrations. 
In the course of the study, it was found that the most frequent stylistic devises used by cartoonists 
were grotesque, allegory, hyperbola, litotes, metaphor, allusion, antithesis and others. All stylistic 
devises interact closely with phraseology. The use of a wide range of stylistic devises creates visual 
images and promotes their more accurate disclosure. 
Keywords: caricature, stylistic devises, intelligentsia, «Krokodil», «Perets», «Vozhyk», «Pikker». 

Постановка проблеми. Особлива «зображувальна» мова карикатур стала предметом 

дослідження спеціалістів різних областей знань, зокрема і дослідників-мистецтвознавців. 

Ще в 1928 р. радянський художній критик, мистецтвознавець Я. О. Тугендхольд у своєму огляді 

для газети «Правда» відзначав «графічно чітку й декоративну мову»1 Дені, одного з найвідоміших 

радянських карикатуристів. Художник-карикатурист журналу «Крокодил» Б. Єфімов також  

не раз у своїх спогадах наголошував на наявності «чіткої зображувальної мови», яка має широкий 

спектр художніх засобів, серед яких поширеними є метафора та алегорія або «езопова мова  – 

закодоване, але всім зрозуміле інакомовлення. Цей засіб, викликаючи безсилу злобу ворогів,  

 
1 Денисова, Л., Беспалова, Н. (1982). Русская советская художественная критика. Москва: Изобразительное 

искусство, 300. 
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надає опозиційній карикатурі особливої гостроти й привабливості в очах читачів, роблячи її 

ще смішніше та уїдливіше»1. 

Методологія та методи дослідження. Стаття була написана в межах такого різновиду 

досліджень як «case study». Для детального вивчення радянського сатиричного мистецтва за 1922 – 

1991 рр. були обрані гумористичні журнали Європейської частини Радянського Союзу – 

загальносоюзний «Крокодил», український «Перець», білоруський «Вожык» та естонський «Pikker». 

Нижня хронологічна межа дослідження обумовлена початком публікації першого регулярного 

сатиричного видання «Крокодил» у 1922 р., а верхня – кінцем існування СРСР і отже радянського 

сатиричного мистецтва, принаймні де-юре. Оскільки ми маємо справу з вивченням масового джерела, 

це обумовило необхідність проведення вибіркового дослідження. Вибірка у нашому дослідженні є 

випадковою, стратифікованою, з випадковим відбором одиниць аналізу. Загальний об’єм генеральної 

сукупності видань, який підлягає аналізу – 5649 (усього за період з 1922 – 1991 рр. було видано 

2496 журналів «Крокодил»; журналів «Вожык» за період з 1945 – 1991 рр. – 1101; журналів «Перець» 

за період з 1941 – 1991 рр. – 1224; журналів «Pikker» за період з 1945 – 1991 рр. – 828) журналів. 

Для такого об’єму генеральної сукупності репрезентативною буде вибірка у розмірі 500 одиниць, 

при точності вибірки 95% і при довірчому інтервалі 4,18. Від кожного із журналів нами була обрана 

рівна кількість одиниць – по 125 випусків. 

Виклад основного матеріалу. Різні стилістичні фігури починають використовуватися 

художниками ще з початку існування карикатури як окремого виду малюнку. У дореволюційному 

літературно-художньому журналі сатири та гумору «Сатирикон» рідко використовувалися художні 

засоби у жанрі соціальної карикатури. Дорадянські карикатури відрізнялися схематичністю, 

гротескністю і подекуди реалістичністю. Однак, саме за радянських часів доповнився і розширився 

спектр різноманітних художніх засобів, які використовувалися карикатуристами. 

Спрощеність і схематичність ілюстрацій у зображенні інтелігенції спостерігається в перші роки 

існування радянських сатиричних журналів. Так, у 1930-х рр. авторами журналу «Крокодил» майже 

не використовувалися художні прийоми в іконічному компоненті при зображенні інтелігенції. 

Відповідна ситуація простежується як у журналі «Перець» у 1940-ві рр. (видання відновило 

регулярний випуск журналу з 1941 р.), так і в журналі «Вожык» у першій половині 1950-х рр. (журнал 

почав видаватися з 1945 р.). Художники рідко зверталися до тих чи інших стилістичних прийомів 

у зображенні інтелігенції в означені роки з декількох причин. По-перше, спостерігається тяглість 

засобів художнього зображення карикатурних ілюстрацій, що обумовлено співробітництвом деяких 

сатириконівців із радянськими журналами, зокрема варто згадати О. Радакова, який співпрацював 

із журналом «Крокодил». По-друге, зазначені роки (1930–1940 рр.) припали на розпал боротьби 

зі старою інтелігенцією, що визначило ту необхідність у реалістичному зображенні представників 

інтелігенції, тогочасних ворогів народу, яких звинувачували в антирадянських ухилах, 

не ознайомленні із працями Леніна, Маркса, послуговуванні «троцькістською шпаргалкою»2 при 

публічних виступах тощо. 

У ході аналізу вдалося з’ясувати, що в 73% карикатур із зображенням інтелігенції присутні 

стилістичні фігури – тропи. При чому найчастіше художники-карикатуристи поєднують декілька і 

більше засобів на одній ілюстрації. Завдяки художнім засобам вдається досягти наочності і 

якнайкраще передати задум автора. Майже завжди карикатура – уявне, ірреальне зображення, тому 

не дивно, що найбільш поширеним засобом став гротеск (25%; 403 карикатури). Гротеск – 

це поєднання фантастичного та реального, бридкого і прекрасного. Світ таких карикатур на перший 

погляд здається реальним, але при більш детальному огляді стає зрозуміло, що поруч із цілком 

знайомим нам героєм-інтелігентом зображені Пегас, музи, антропоморфні тварини – персонажі 

міфологічних, казкових світів. 

Присутня в карикатурах і алегорія (21%; 335 карикатур). Для алегоричних зображень 

характерна передача ідеї через певний образ, серед таких поширених іконографічних образів можна 

назвати косу, що символізує смерть. Показовою алегоричною карикатурою із зображенням 

інтелігенції є «учений папуга»3. Перед нами постає антропоморфний папуга, що сидить на купі 

шпаргалок і книг, виголошуючи доповідь. Образ «ученого папуги» базується  на прецедентному 

факті, що означені птахи вміють повторювати слова за людьми, імітуючи звуки.  

 
1 Ефимов, Б. (2000). Десять десятилетий. Москва: Вагриус, 145. 
2 Топиков, А. (1932). По троцкистской шпаргалке. Крокодил. Москва, 2, 7. 
3 Литвиненко, В. (1956). Учений папуга. Перець. Київ, 6, 3. 
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Схожі образи-метафори в карикатурі починають мати характер «термінології» і стають 

упізнаваними та зрозумілими для читача. 

Гіпербола (19%; 298 карикатур) також є одним із найбільш поширених художніх засобів. При 

чому, перебільшення могло стосуватися як певних предметів, об’єктів та їхніх частин, так і дій 

персонажів, рухів, жестів тощо. Поруч із прийомом перебільшення нерідко використовувалася літота 

(5%; 80 карикатур). Цікаво, що стилістична фігура применшення обов’язково (у 93% випадках) 

використовувалася разом з гіперболою, а от для гіперболи ця дихотомія не була сталою. 

Влучним прикладом поєднання одразу декількох художніх засобів на одному зображенні став 

дружній шарж І. Лососінова1 з журналу «Крокодил» на радянського письменника Д. Граніна. 

Карикатура поєднує одночасно такі засоби: алюзії (за головним героєм, письменником Д. Граніним 

на пасажирському сидінні ми бачимо зубра. Зображення тварини є посиланням на відомий роман 

автора «Зубр»), гіперболи (збільшена голова письменника), літоти (зменшена форма літака, розміром 

з людину і невеликий зубр), алегорії (блискавка як образ-метафора разючої сили слова автора) 

та гротеску (поєднання фантастичного і реального). 

Метафора також є достатньо розповсюдженим (11%; 169 карикатур) художнім засобом для 

зображення радянської інтелігенції. Візуальні метафори являють собою образи, які на карикатурі 

трактуються у переносному значенні. Ґрунтуються візуальні метафори на порівнянні зображуваного 

предмета з іншим предметом, схожим за певними критеріями. Художник вдається до метафори 

зокрема тоді, коли необхідно «викрити» проблему лукавства інтелігенції. Так, в ілюстрації 

до карикатури «Критик-оглядач»2 зображено чоловіка з двома обличчями, причому друге з них – 

маска (метафора маски є однією з найбільш поширених в літературознавстві та лінгвістиці3). 

З уточнювального напису ми дізнаємося, що автор підіймає проблему лицемірства в професійному 

середовищі критиків: «Сердито супить лоба, зважати на особи не буде, запевня; в цім щиро 

присягається… А пише – оглядається на ранги і звання». Сьогодні лінгвісти говорять, що існує своя 

система образів, яка склалася під впливом екстралінгвістичних факторів4. Тому велика кількість 

візуальних метафор є інтерпретацією художників розповсюджених фразеологізмів, якими прийнято 

характеризувати представників тієї чи іншої професії. Так, загальновідома відірваність поетів 

від дійсності трактується суспільством через фразеологізм «витати (літати) у хмарах», що своєю 

чергою відбилося на карикатурі. На ілюстрації під назвою «Поет»5 з журналу «Pikker» зображено 

поета, що літає (стрічкою прив’язаний до хмари). Зчитування міміко-графічних знаків дає нам 

детальнішу інформацію: головний герой з відсутнім поглядом колупається в носі, що одразу дає 

змогу сказати про здібності та характер не обдарованого персонажа. Художник-карикатурист 

додатково підкреслив відірваність від життя головного героя через протиставлення його батьку, 

вдягненого в забруднений фартух (що вказує на працьовитість), який тримає в руках чобіт свого сина-

поета, «літаючого в хмарах» без взуття. 

Створення стереотипного уявлення про те чи інше явище в тому числі покладалося і 

на карикатури. Відповідний ефект досягався шляхом постійного повторення образів в ілюстраціях та 

підписах до них. Сам тип карикатурного зображення, з одного боку, ґрунтується на певному наборі 

стійких символів, що легко зчитуються адресатами (своєрідні сюжети-ієрогліфи 6 могли 

неодноразово відтворюватися протягом декількох років у майже незмінному вигляді), з іншого боку, 

допускає деяку недбалість та грайливість відносно положення героя у просторі, трактування кордонів 

тощо. Відомо, що своя система карикатурних образів могла формуватися не стільки на вигаданих, 

скільки на реальних подіях. Таку історію наводить у своїх спогадах Б. Єфімов: «Якщо у Франції 

 
1 Лососинов, И. (1991). Даниил Гранин. Крокодил. Москва, 5, 15. 
2 Золотаревський, І. (1973). Що посієш. Перець. Київ, 7, 14. 
3 Арутюнова, Н. (1978). Функциональные типы языковой метафоры. Известия АН СССР. Серия литературы 

и языка. Москва: Наука, 4, 333-343; Арутюнова, Н. Метафора и дискурс. Теория метафоры. 

<http://www.philology.ru/linguistics1/arutyunova-90.htm> (2021, грудень, 13); Будаев, Э. (2013). Когнитивная 

теория метафоры: новые горизонты. Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы 

образования, науки и культуры. Екатеринбург, 1 (110), 6-13. 
4 Талыбина, Е, Минакова, Н. (2013). Карикатура как взаимодействие вербальных и невербальных знаковых 

систем. Русистика, 1, 28. 
5 GORI (1958). Luuletaja. Pikker. Tallinn, 11, 9. 
6 Каспэ, И. (2009). Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. 

Новое литературное обозрение. <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ka39.html> (2021, грудень, 13). 
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для позначення коронованої особи в карикатурі застосовувалася груша, то в Росії, трішечки 

забігаючи наперед, для цієї ж мети пішла в хід ... шишка… Подібно груші у Франції, шишка в Росії 

сиділа на троні, приймала паради й т. п. Коли, скажімо, той же «Зритель» друкував на всю сторінку 

малюнок з оточеною шанобливою жандармською охороною ялиновою шишкою, то не було потреби 

в будь-якому пояснювальному тексті»1. В карикатурах із традиційними образами-метафорами 

вербальна складова не несе майже жодного смислового навантаження, при цьому іконічна складова 

набагато більш промовиста. 

На відміну від плакатного мистецтва, в якому існують чіткі символічно-просторові 

характеристики, карикатура у цьому відношенні допускає більш довільне відношення 

до композиційних елементів. Саме тому відсутність канону в зображенні карикатур визнається 

головним недоліком цього виду візуального джерела. Деякі дослідники навіть говорять про 

«дослідницьку інтуїцію»2, як один із факторів «об’єктивного» аналізу. Така суб’єктивність створює 

проблеми неправильної інтерпретації, наділення образів уявними значеннями та ін. Проте, варто 

зазначити, що такий канон може існувати, якщо досліджується масив джерел, створений одним 

автором, чи опублікований одним виданням (у цьому випадку, радянські сатиричні журнали 

містили карикатури, створені за єдиним принципом, що нівелює можливість дослідницької 

помилки) тощо. 

Одним із основних сатиричних регістрів у межах цього канону було викриття лицемірства3. 

Відповідно, характерною особливістю стало використання художниками-карикатуристами 

метафори маски. Проте, за маскою позитивної радянської людини (компетентний службовець, 

відповідальний начальник) приховується реальне обличчя – окозамилювача, хабарника, дармоїда, 

плагіатора, нероби. 

Соціальна девіація позначається так само умовно і символічно, як соціальна норма. Скажімо, 

характерною є карикатура Б. Лео «Талант»4. У ній пропонується зіставити поведінку лицемірного 

художника, який привселюдно заявляє, що автором картини є він. Водночас на іншій карикатурі 

з’ясовується, що насправді авторство належить підлеглому цього художника-плагіатора. Важливим 

у цій карикатурі є те, що перша частина демонструє нам публічну поведінку вже відомого, поважного 

художника, який у межах приватного (у цьому випадку – у своєму кабінеті) проявляє себе іншою 

людиною, яка приписує авторство собі, порушуючи при цьому «професійний кодекс». Вельми 

характерним для «Крокодила» цих років є спосіб демонстрації «приватного», яке протиставляється 

«публічному». Елементи символічного поля говорять нам про те, що на першій карикатурі, де 

намальовано одне з приміщень Союзу художників, розкоші ми не побачимо. Проте, якщо ми 

поглянемо на іншу частину карикатури, ми знайдемо розкішно оздоблений кабінет художника. 

Алюзія – ще один улюблений засіб (9%; 146 карикатур) художників-карикатуристів для 

створення «гострих», в’їдливих карикатур. Як відомо, алюзія – це стилістична фігура, яка містить 

указівку на історичний, літературний, міфологічний факт тощо. Дуже часто головну ідею карикатури, 

в якій використана алюзія, неможливо зрозуміти без додаткових знань, тому не дивно що художники-

карикатуристи використовували лише широковідомі для конкретного суспільства алюзії (що 

не можна сказати про вищезазначений приклад з ялинковою шишкою. Ця алюзія була призначена для 

дуже вузького кола читачів дореволюційного сатиричного журналу «Зритель», як правило, 

інтелігенції). 

Одним із яскравих прикладів алюзії є карикатура із зображенням чоловіка, який стоїть біля 

дверей кабінету. У написі на кабінеті зазначається: «Старший науковий співробітник», наступний 

напис уже уточнює – «Пішла на базу. Овочеву». Другий напис – це алюзія на відому в СРСР 

проблему з плодоовочевими базами: восени, коли починався сезон заповнення бази новим урожаєм 

гостро не вистачало робочих рук і тому ця проблема вирішувалася примусовим направленням міських 

працівників, включаючи інтелігенцію. Цей парадокс висміюється у відомому епізоді з радянського 

фільму «Гараж» 1979 р., коли професор на овочевій базі вкладав до пакетів з картоплею свої 

візитівки. 

 
1 Ефимов, Б. (2000). Десять десятилетий. Москва: Вагриус, 146. 
2 Рачков, Є. (2016). Емблеми класичних університетів України. кінця ХХ-початку ХХІ ст.: генезис, 

класифікація, функції: дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Харків, 38. 
3 Каспэ, И. (2009). Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. 

Новое литературное обозрение <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ka39.html> (2021, грудень, 13). 
4 Лео, Б. (1962). Талант. Крокодил. Москва, 8, 13. 
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Рідше на карикатурах із зображенням інтелігенції зустрічається антитеза (5%; 84 карикатури). 

Даний художній засіб допомагає чіткіше виділити позитивного і негативного персонажа, а також 

конкретизувати проблему. Зокрема, в карикатурі від 1959 р.1, що була надіслана читачем до журналу 

«Крокодил» зображено момент читання лектором доповіді на тему «Про поведінку молодої людини 

у суспільстві». При цьому ті єдині 3 слухачі, що сидять у великому майже порожньому залі, є літніми 

людьми. Завдяки художньому засобу, який базується на основі суперечності ми бачимо, що 

карикатурист підняв декілька проблем в ілюстрації: 1) читання лектором доповідей з неактуальних 

тем; 2) низька відвідуваність лекцій міським чи сільським населенням. 

Серед інших художніх тропів, які застосовувалися карикатуристами в ілюстраціях 

із зображенням інтелігенції, були: порівняння (2%; 36 карикатур), іронія (1%; 23 карикатури), 

антропоморфізм (1%; 23 карикатури), уособлення (0,5%; 9 карикатур), метонімія (0,25%; 

3 карикатури), персоніфікація (0,25%; 1 карикатура). Цікаво, що художній засіб метонімії є достатньо 

вживаним тропом в карикатурі, особливо в політичній, але є рідкістю для соціальної карикатури 

із зображенням інтелігенції. Пояснюється це різницею в гостроті соціальної і політичної карикатури, 

адже в останній художники переважно використовують гостру сатиру. Для прийому метонімії 

характерно зображення частини від цілого предмету (протягнута рука просить про допомогу – 

класичне зображення «Заходу, що загниває» в радянській політичній карикатурі; потирання рук – 

означений жест символізує жадібність тощо). Одним із небагатьох прикладів метонімії у карикатурах 

із зображенням інтелігенції є малюнок-strip К. Ротова у журналі «Крокодил»2. На першій ілюстрації 

зображено «кулака» (заможного селянина), який б’є сількора (сільського кореспондента), а на другій 

карикатурі художник використав поширений у літературі та живописі троп метонімії: кулак (частина 

тіла) «виривається» з газети і б’є «кулака» (селянина). При цьому вербальна складова для двох 

ілюстрацій типу «strip» незмінна: під першим зображенням зазначається «Це б’є кулак сількора», 

під другим – «а це б’є КУЛАК СІЛЬКОРА» (авт. орфографія збережена). Незмінний текст і гра слів 

у вербальній частині вказує нам, що автор серед іншого використав такий відомий художній троп 

як каламбур. 

Отже, з метою формування тих чи інших образів інтелігенції карикатуристами 

використовувався широкий спектр художніх стилістичних засобів, таких як гротеск, алегорія, 

гіпербола, метафора, алюзія, антитеза, літота, порівняння, метонімія та інші. Використання такого 

широкого спектру художніх засобів забезпечує творення візуальних образів і сприяє їх більш 

широкому розкриттю. Оскільки усі стилістичні засоби знаходяться в тісній взаємодії з різними 

лінгвістичними одиницями, зокрема фразеологізмами, це дає нам змогу говорити про тяглість 

використання тих чи інших образів інтелігенції протягом багатьох років у радянській візуальній 

культурі. 
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