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ХІД УРОКУ 

ЖАНР (франц. від лат. – рід, вид)- стійкий різновид художнього твору, що 

склався історично. В образотворчому мистецтві  основні жанри визначаються за 

предметами зображення. 

 

Побутовий жанр  – відображення різностороннього повсякденного  життя 

людей.  

Побутовий жанр в образотворчому мистецтві присвячений відображенню 

повсякденного поодинокого й суспільного життя (зазвичай, сучасного 

художнику). Він поширений переважно в живописі, графіці та скульптурі. 

Перші твори цього жанру зустрічаються ще в первісному мистецтві, а також 

у мистецтвах Давнього Сходу, Давньої Греції, Давнього Риму, Київської Русі тощо, 

де побутові (жанрові) сцени включалися в міфологічні композиції. 

В епоху Відродження в європейському живописі релігійні та алегоричні 

сцени набули характеру розповіді про реальні події, наповнилися побутовими 

деталями. (Джото, А. Лоренцетів  в Італії, Ян ван Ейк, Р. Кампен, Гертген тот Сін-

Янс в Нідерландах; брати Лімбург у Франції; М. Шонгауер у Німечинні тощо). 

Як самостійний розділ побутовий жанр сформувався в XVII столітті. Він 

представлений, перш за все, творами майстрів голландської школи Пітер де 

Хоха, Стена, Терборха, Вермейєра, Дельфтського та інших). 

У різних національних школах зображення повсякденності було як 

вираження суспільних і філософських ідей, ствердження радості мирного життя, 

показом соціальної несправидливості та насилля. 



У побутовому жанрі XVIII століття виник буржуазний сімейний жанр і 

антифеодальна сатира. Соціально-критичний напрямок у цьому жанрі проклав 

англійський художник Хогарт. 

У ХІХ століття художники-демократи розглядали побутовий жанр як поле 

критики і викриття несправидливих соціальних відносин, утвердження прав 

пригнічених людей праці (О.Г. Венеціанов і його школа в Росії; Дж. К. Бінгем і 

У.С.Маунт США; Д.Уілкі в Шотландії; представники бідермейера Г.Ф. Керстінг і К. 

Шпінцвег у Німеччині та інші). Вони внесли в побутовий жанр дух протесту, 

узагальнення і психологічну насиченість образів простих людей. 

У вітчизняному живописі, особливо у другій половині ХІХ століття, 

художники А.М. Васнецов, Т.Г.Шевченко, П. А. Федотов, В.Г.Перов, І.М. 

Прянишников, В.М.Максимов, В.Ю.Маковський, К.А.Савицький, М.К.Пимоненко, 

І.Ю.Рєпін надали побутовому жанру не властиву для нього раніше глибоку 

соціальність, перетворили його в гострий засіб широкого критичного 

викриваючого показу всіх сторін сучасного їм життя і, разом з тим, у дійовий 

засіб естетичного ствердження трудового народу. 

У сучасному періоді вагомий внесок у розвиток побутового жанру внесли 

художники Т.Н.Яблонська, С.О.Григор’єв, О.О. Дейнека, Ю.І.Піменов, 

П.П.Кончаловський, Г.С.Меліхов, М.С.Самокиш, Й.Й.Бокшай та інші, в творах яких 

повсякденне життя народу постає в усій своїй різноманітності, насичене 

великими роздумами та переживанням. 

Жанр – стійкий різновид художнього твору, що склався історично. В 

образотворчому мистецтві основні жанри визначаються за предметами 

зображення: історичний, батальний, портрет, пейзаж та ін. 

Сім’я, школа, праця, відпочинок, все власне і громадське життя людини 

находить своє відображення  в творах образотворчого мистецтва. Найбільш ці 

сцени зустрічаються на картинах живописців,  але не рідко їх можна побачити і 

на листках станкової графіки, і в скульптурі. Дуже привабливі невеликі 

скульптурні групи, виконані майстрами народного мистецтва, наприклад різні 

дерев’яні іграшки селища Богородське в Московській області чи глиняні 

розписані фігурки слободи Димкрво (м. Кіров). Із фігурок створюються 

композиції на теми байок, казок, картин. Як правило вони прикрашені м’яким, 

добродушним гумором. 

Побутові сцени створені художниками різних епох, дозволяють ніби 

заглянути в реальне дійсне життя давно минулих часів. Адже художник, 



зображуючи сучасне для цього життя, мовби фіксує для їх майбутніх поколінь 

неповторні особливості побуту своєї епохи. 

Перші твори цього жанру зустрічаються ще в первісному мистецтві, а також 

в мистецтвах давнього Сходу, Давньої Греції, Риму, Київської Русі тощо, де 

побутові сцени включалися в міфологічні композиції. 

В сюжету Відродження в Європейському живописі алегоричні сцени 

набувають характеру розповіді про реальні події, , які  наповнилися побутовими 

деталями (Джотто, Ян Ван Ейк, Р,Кампеш, Гертген тот Сін-Янс в Нідерландах, 

М.Шокгауер у Німетчені тощо). 

Як самостійний розділ побутовий жанр сформувався в 17 ст. в Голландії. Це 

час формування буржуазного суспільства, затверджуючи своє право на особисте 

та громадське життя, своє світобачення. Цей жанр представлений , перш за все 

творами майстрів голландської епохи – Стен, Терборох, Вермейєр Дельфтський 

та інші.  Саме тоді зображення побутових сцен відносять до самостійного 

побутового жанру в мистецтві. В античну епоху і в середні віки відомі лише 

окремі зображення повсякденного життя, в більшості випадків слугуючи цікавим 

навчальним цілям. Голландські живописці любовно відтворюють життя самих 

різноманітних прошарків населення. На картинах Г. Тербоха «Урок музики» ми 

бачимо багаті аристократичні родини, дам в розкішних атласних сукнях, 

розмовляючи з вихованими кавалерами. 

Урізних національних школах  зображення повсякденності було як 

вираження суспільних і філософських ідей, ствердження радості мирного життя, 

показам соціальної несправедливості та населення.  

Новий розквіт побутового жанру настає в 19 ст. Художники намагаються 

дати відповідь на гострі соціальні питання, породженою сучасною дійсністю. В їх 

витворах починає перевищувати критична оцінка, розорених існуючих 

соціальних відносин та складених моральних норм, вони відстоюють права 

пригнічених прошарків населення. Важлива роль тут належить соціально – 

критичній сатирі  О.Домье, показавши належний виворіт благодійства 

буржуазного суспільства, з великою теплотою показавши представників тяжкого 

народу, з яким він пов’язував майбутнє своєї держав. Високе уявлення про 

людську працю відобразилося в творчості інших французьких живописців, і 

першу чергу Ф. Мілле та Г. Курбе. В побутовий жанр картини з життя різних 

верств населення, епізоди нагромаджених боїв. Образи звичайних людей 

героїзують та набувають етнічного характеру. Художники ніби запевняють 

глядача, що сіяти хліб, будувати дороги настільки ж гідно, як героїчний вчинок. 



У побутовому жанрі 18 ст. виник буржуазний сімейний жанр і 

антифеодальна сатира. Соціально – критичний напрямок у цьому жанрі поклав 

англійський художник – Хогарт. 

Побутовий жанр зайняв важливе місце в російському мистецтві першої 

половини  19 ст. А. Г Венеціанців і художники його школи висвітлюють красу 

людської праці та природи, ідеалізуючи образи селян, виготовляють поетичні 

картини селянського життя «На жниві», «Літо» 1820 рік. Сатиричні картини та 

малюнки П. А. Федотова підняли цілий пласт життя російської громади 

миколаївської епохи, супроводжували руйнуванню кріпосних порядків. Вони 

внесли в побутовий жанр дух протесту, узагальнення і психологічну насиченість 

образів простих людей. 

Вирішальну роль в розвитку російського батального жанру зіграли картини 

1860- х років в яких висвітлювалося життя Росії. З особливою силою ця тенденція 

постає  в творах  передвижників. В роботах передвижників, перш за все  І. Е. 

Репана широко і багатогранно зображена російська дійсність 1870- 1873 рр. «Не 

чекали», «Ареси пропагандиста». Репін не тільки зумів показати пригнічений 

стан народних мас, але й могутні життєві сили, героїзм та стійкість бійців за 

народне звільнення. 

Дуже тяжкими шляхами йде розвиток побутового жанру в мистецтві 10 ст. 

Незвичайно загострені протиріччя буржуазної дійсності. Прогресивні майстри 

капіталістичних країн висвітлюють не тільки незгоди і страждання мас, але й їх 

готовність до рішучої боротьби з експлуататорами.  

Принципово новим етапом в розвитку побутового жанру стало мистецтво 

соціалістичного реалізму. Радянські художники запевняють історичним 

оптимізмом – будівники комуністичного суспільства, радість вільної творчої 

праці, нового соціального побуту і людських відносин, розкривають багатий 

духовний світ радянської людини.  Вже в 1920- 1930 рр. в творах Б. В. Ігансона, А. 

А. Дейнеки, Ю. І. Пименоав та ін. майстрів радянського мистецтва широко 

відображають риси нового радянського побуту, героїки. 

У вітчизняному живописі, особливо в другій половині 19 стошліття, 

художники А.М.Васнецов, Т.І.Шевченко, П.А.Федотов, В.І.Петров надали 

побутовому жанру не властиву для нього раніше глибоку соціальність 

перетворивши його в гострий засіб глибокого критичного викриваю чого показу 

всіх сторін сучасного їм життя, і разом з тим діловий засіб естетичного 

ствердження трудового народу. 



У сучасному періоді вагомий внесок у розвиток побутового жанру внесли 

художники Т.Н.Яблонський, О.О.Дайнека, Ю.І.Піменов, П.П.Кончаловський та 

інші, в творах яких повсякденне життя постає у всій своїй різноманітності, 

насичене великими роздумами та переживаннями. 

Однією з багатьох представників побутового жанру є Тетяна Яблонська, яка 

народилася 24.11.1953 р. в Смоленську. Це живописець, народний художник 

УРСР з 1953р, член КПРС з 1952.В 1935-1941 вчилася в КНІ у Ф.Кричевського. 

Ранні твори Яблонської відображають події великої Вітчизняної війни 1941-1945 

«Ворог наближається». Основне місце в творчості Яблонської належать 

жанровим картинам у яких передано радість мирного життя, радість людей 

«Перед стартом» 1947, «У парку» 1949, «Хліб» 1949, «Над Дніпром», «Влітку», 

«Ранок» 1954, «Життя йде» 1971.Яблонська відома як портретист, її портрети: 

О.Шовкуненка, Г.Горяков. Твори Тетяни відрізняються ліризмом, тонкою 

барвистістю, різноманітністю. З 1944 викладала в Київському художньому 

інтернаті, стає професором з 1967 року. В 1949 з’являється її уславлений «Хліб» - 

перше полотно художниці, котре принесло їй славу першорядного майстра і 

стало видатним явищем у радянському образотворчому мистецтві. Цьому 

творові передувала величезна кількість начерків, ескізів, етюдів, що їх виконала 

художниця в селі Летава на Поділлі. Навіяний жарким сонцем «хліб» став 

наслідком глибоких роздумів і шукань того творчого окрилення, яке народжує 

тільки невгамовна жадоба дії, активного втручання в життя. Герої картини – 

жінки. І це не випадково. Саме воно заступали чоловіків у тилу в повоєнні роки, 

разом з ними відбудовували зруйноване народне господарство. Правда життя 

стала правдою характерів,  правдою образів. Складне завдання створити не 

просто правдиву картину, а річ поетичну, монументальну за змістом і формою 

було виконане з честю. 

В картині ми не бачмо жодного конкретного персонажа. Втім, усе, що було 

спочатку - то велика робота розуму і серця, переплавлена в образ хліба, 

освяченого Працею, що переріс у символ велетенського трудового поступу 

народу, своєрідний заклик до творчої діяльності (центральна постать - молода 

жінка, яка обернулася до глядача, неначе запрошує позмагатися в праці). 

Картина немовби увібрала в себе кращі здобутки радянського мистецтва 

перших повоєнних років і увійшла до золотого фонду образотворчої класики. 
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