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“ТЕМАТИЧНА КАРТИНА” У РАДЯНСЬКІЙ 
СИСТЕМІ ТА УМОВАХ СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ
Анотація. Здійснено спробу порівняльного аналізу “тематичної 

картини” другої половини XX ст. в Україні як продукта насадженого 
радянською системою гасла “мистецтво належить народові”, котре 
сповідувало творчий метод соціалістичного реалізму, не допускало 
свободи творчості, осягнення модерного (неофігуративного) мисте-
цтва, наголошено, що в умовах плюралізму звичні “тематичні кар-
тини” фактично зникають; водночас висловлено думку про потребу 
повернення до “тематичної картини” на засадах вільного творення 
задля національної консолідації.

Ключові слова: “тематична картина”, соцреалізм, творчий ме-
тод, неофігуративний, свобода творчості.

Сучасні українські художники нерідко прагнуть будь-що 
виявити неординарність (новаційність) своєї творчості. Тому 
модерні підходи в багатьох випадках витісняють традиційну 
зображальну основу живописної картини, її певне тематичне 
спрямування. На жаль, численні формальні експерименти, які 
не мають за собою відповідного досвіду та вагомого теоретич-
ного підґрунтя, усе частіше прикривають недостатній фаховий 
рівень молодих митців. Важливим моментом сьогодення ви-
дається подолання певного стереотипу трактування тематич-
ної картини, породженого недалеким минулим радянської по-
літичної системи.

Особливості та розмаїття розвитку українського живо-
пису в другій половині ХХ ст. викликали зацікавлення бага-
тьох дослідників. Специфіка згаданого періоду визначається 
його тісним зв’язком з історією та панівною ідеологією, а та-
кож з наступними швидкими перемінами внаслідок розвалу 
цієї ідеології та її бази — радянської системи. Власне в такій 
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послідовності розглядає зазначену проблему низка вчених-
мистецтвознавців, культурологів, до котрих апелюватимемо.  

Проте, попри наявний історіографічний доробок, окреслена 
проблема ще не знайшла належного дослідження та узагаль-
нення в сучасній мистецтвознавчій науці. Ставиться завдання, 
користуючись методом порівняльного аналізу, з’ясувати прин-
ципові відмінності сюжетної картини як продукту ідеологічної 
системи та поза нею, так би мовити, його появи в умовах сво-
боди творчості.

Загальновідомо, що в радянський період особлива увага 
приділялася ідеологічному спрямуванню мистецьких творів. 
У живописі таку тенденцію відображала насамперед так звана 
“тематична картина”. Цей термін у радянському мистецтвоз-
навстві поступово стверджувався як виразник твору глибоко-
ідейного та суспільного спрямування. Основні характеристики 
для подібних композицій передбачали актуальність, сучасність 
проблематики, підкреслену громадянськість в оцінці позитив-
них явищ соціалістичної дійсності, активність суспільного впли-
ву та втілення головних ідейно-політичних і соціально-етичних 
проблем свого часу з позицій соціалістичного реалізму [1, 9]. 

У творчому житті митця, виборі теми, певного сюжету май-
бутнього живописного полотна помітну роль відігравали тема-
тичні виставки. Вони становили більшість у переліку великих 
експозицій всесоюзного, республіканського та обласного фор-
мату. Промовистими були назви виставок: “Ми будуємо кому-
нізм”, “Радянська Україна”, “На варті миру”, “Тобі, партіє!”, 
“Земля і люди” тощо. Чимало вернісажів присвячувалося ви-
датним датам радянської історії, черговим з’їздам КПРС, річ-
ницям армії, працівникам міліції, пожежникам, або ж спортив-
ним подіям, приміром,  “Фізична культура і спорт в образотвор-
чому мистецтві”. Очевидно, основну масу експонованих творів 
складали тематичні картини. Не заперечуючи значний вплив 
ювілейних кампаній на формування тем у радянському обра-
зотворчому мистецтві, не можна, однак, пояснювати звернення 
митців до революційної тематики винятково святкуванням юві-
леїв історичних дат, оскільки були тут політичні мотиви [2, 61].

Провідну когорту радянського мистецтва становили 
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героїко-революційна тема і тема самовідданої праці на благо 
“комуністичного майбутнього”. Значне місце посідала тема 
спорту й молоді, “безмірно відданої ідеалам радянського сус-
пільства”. У тематичному переліку періодично з’являлася сво-
єрідно трактована історична тема боротьби українського на-
роду проти різного роду “гнобителів”. Асоціативно вона мала 
пов’язуватися з ідеологією революції та була “здебільшого 
розроблювана в єдиному руслі підготовки до відзначення” річ-
ниць від дня смерті чи дня народження Т. Шевченка [2, 61]. 
Мовилося, що митців зрілих, визнаних, здебільшого обласка-
них званнями, нагородами, матеріальними благами.

Окрім них, не менш заанґажованими в сенсі вибору сю-
жетів мали бути теми студентських дипломних робіт. Так, 
з-поміж 21-ї дипломної роботи 1953 р. Львівського держав-
ного інституту прикладного та декоративного мистецтва 15 
мають конкретизовані, ідеологічно спрямовані назви. Спосіб 
формулювання теми прогнозує певне стереотипне зображаль-
не вирішення твору, характерне для того часу: “Визволення 
Західної України військами червоної армії” (П. Безніщенко), 
“Ковпак в Карпатах” (Я. Бортков), “Рапорт народів СРСР” 
(В. Єлізаров), “Герої праці на сільськогосподарській виставці 
у Львові” (С. Коропчак), “Відкриття Волго-Донського кана-
лу” (О. Сухаревський), “Радянський Союз — знаменоносець 
миру в усьому світі” (М. Ткаченко), “Переяславська Рада”    
(В. Скосаренко) тощо [3, 176-179]. У цьому переліку ди-
пломних робіт можемо виокремити кілька основних тем: праці, 
героїко-революційну та історичну. Лише кілька робіт припадає 
на ідеологічно “нейтральну” тему природи, відпочинку.

Тематичну картину тісно пов’язують з принципами реа-
лізму. Однак історія свідчить, що “реалізм” як конкретно-
предметне відтворення форми чи акцентування на життєву 
правдоподібність, може бути по-різному використаний ху-
дожником – сюрреалізм, неореалізм, гіперреалізм і тощо. 
Поєднання з прикметником “соціалістичний” звужує цю 
можливість і вказує на конкретну ідеологічну заанґажованість 
творчості, присутність у ній цензури. З цього приводу про-
відні фахівці зазначають, що мистецтво “соціалістичного реа-
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лізму” не пояснюється “тільки зіпсованим смаком неосвічених 
лідерів. Таке відношення режиму до мистецтва абсолютно по-
слідовне. Йому протипоказані суперечності та шаленство при-
страстей, властиві багатьом напрямам сучасного мистецтва, 
він не терпить різноманіття – індивідуальних точок зору на 
світ... Пригладжено ідеалізована, бездоганна риторика офіцій-
ного партійного мистецтва вповні відповідає конформістській 
ментальності, від якої залежить режим” [4,  256].  

З дистанції сьогодення соцреалізм є своєрідним докумен-
том комуністичної епохи, фактом історії радянського мис-
тецтва, твореного на принципах партійності та народності. 
Прикметними рисами його звичного способу буття є здебіль-
шого штампування ілюстрацій радянської міфотворчості, до-
волі банальний, некритичний підхід до форми з властивою їй 
описовістю та натуралізмом, а також креативна інертність, 
яка в багатьох випадках стає синонімом виродження. Тому 
нині потрібно усвідомити, що це було повною мірою мисте-
цтво своєї доби, актуальне лише для цього історичного етапу. 
Не випадково один із фундаторів естетики абстракціонізму                       
В. Кандинський писав: “Таке мистецтво здатне тільки худож-
ньо заповнити те, чим уже заповнена сучасна атмосфера. Це 
мистецтво, яке не містить в собі перспективи, котре є тільки 
дитям свого часу і котре ніколи не стане матір’ю майбутньо-
го – становить собою мистецтво вихолощене. Воно коротко-
часне; воно морально вмирає в той момент, коли змінюється 
атмосфера, що створила його” [5, 160]. 

Хрестоматійним взірцем тематичної картини соцреаліз-
му на тему праці вважалося полотно Т. Яблонської “Хліб” 
(1949). Проте, зауважимо, цей твір не став визначальним у 
подальшій еволюції творчості видатної художниці. Її пошуки 
та експерименти надалі були неоднозначними й динамічними, 
скерованими до відкриття та освоєння інших методів і сю-
жетних реалій. Живописні полотна Т. Яблонської “Разом з 
батьком” (1954), “Молода мати” (1964), “Юність”(1969), 
“Вечір: стара Флоренція” (1973) свідчать, що йде від акаде-
мічної школи, через поступове узагальнення форми, до пло-
щинності, підкресленої лаконічності в живописній манері. Такі 
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метаморфози пластичної манери художниці відбулися в кон-
тексті її зацікавлення народним мистецтвом, зокрема, захопле-
ним сприйняттям малярства відомих майстринь – Катерини 
Білокур, Параски Власенко, Марії Приймаченко. Не випадко-
во, в публікаціях, присвячених Т. Яблонській, початок  1960-х 
рр. називають “народженням “нової” Яблонської” [6, 375]. 

Отже, провідні українські митці відчували закостенілість 
творчого методу соцреалізму і навіть у радянський час дик-
тату намагалися вирватися за його межі. Проте реальні зміни 
в їхньому творчому мисленні відбулися з розвалом радянської 
системи. Від кінця 1980-х рр. на художнє життя впливають 
кілька важливих чинників: розвал системи ідеологічного контр-
олю та швидке падіння пріоритетів соцреалізму, прогресуючий 
пошук національного підґрунтя на противагу насаджуваному 
раніше псевдоінтернаціоналізмові, відкриття безконечного 
розмаїття форм тогочасного світового мистецького творен-
ня. Українським художникам доводилося водночас немов би 
рухатися в протилежних часових вимірах. Їм вкрай необхідно 
було наново переосмислити минуле, утвердившись при цьому 
на міцних “стартових позиціях” і, водночас – здобути відчуття 
своїх майбутніх позицій “на світових просторах” [7, 126].

У комплексі згаданих явищ домінантним стало прагнення до 
проблем сучасного мистецтва. Але його супроводжувало ще й 
своєрідне повернення у минуле – до ідей аванґарду початку      
ХХ ст. Ці ідеї в західному мистецькому світі давно стали надбан-
ням історії, а в радянській системі перебували у “зоні заборони”.

Найбільш розповсюдженими були прояви прихильності 
українських митців до ідей експресіонізму та абстракціонізму. 
“Нефігуратив” посів особливе місце в мистецькому середови-
щі. Такий рух у зворотньому напрямку був доволі парадок-
сальним і неоднозначно оцінювався фахівцями: “Ситуація до-
волі дивна, оскільки в цілому світі ось уже майже вісімдесят 
років абстракціонізм у всіх його багатоликих варіантах – яви-
ще добре відоме, можна сказати повсякденне, яке пережило 
свій апогей. У країні основоположників та класиків цього на-
прямку ми тільки тепер усвідомлюємо, що традиція вітчизня-
ного абстракціонізму ніколи повністю не зникала, вона тільки 
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то йшла у глибоке підпілля, то ставала явною, але не стільки у 
нас, скільки за кордоном” [8, 12].

У кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. до абстрактного 
живопису, який користувався зростаючою популярністю, звер-
талося чимало українських художників. Причини цього явища 
могли бути різними. Одних захопила кон’юнктурна позиція, 
бажання будь-що продемонструвати активний “новітній” вияв 
сучасності. Інші відкривали собі черговий простір для творчо-
го експерименту. Проте найбільший інтерес виявляли ті, для 
кого нефігуративність становила програмний компонент у 
формуванні творчого шляху. Так, на рівні творчого об’єднання 
вперше задекларували свою причетність до абстракціонізму 
художники, що увійшли до складу “Живописного заповідни-
ка”, створеного в Києві 1992 р. Від початку заснування в гру-
пу входили О. Бабак, М. Гейко, О. Животков, П. Керестей, 
М. Кривенко, А. Криволап, С. Семернін і Т. Сільваші, серед 
яких є однокурсники автора цих рядків. 

“Живописний заповідник” залишався єдиним в Україні 
мистецьким об’єднанням, яке тривалий час дотримувалося за-
садничих принципів нефігуративного мистецтва. Його учасни-
ки організували кілька виставок і суттєво вплинули на фор-
мування нового мислення в українських митців, утвердження 
нових естетичних критеріїв. Яскравим свідченням визнання 
їхніх поглядів і результатів діяльності стала виставка, присвя-
чена 10-тій річниці від дня заснування об’єднання, 2002 р. у 
стінах Національного художнього музею в Києві.

Серед інших міст України варто відзначити популярність і 
традиційно високий професійний рівень мистецтва абстрак-
ціонізму в Одесі. Нефігуративним мистецтвом тут займа-
ються визнані майстри С. Савченко, В. Сад, О. Стовбур, 
В. Цюпко. Бурхливий прорив нефігуративного мистецтва 
у Львові пов’язаний насамперед з іменем В.Бажая, перша 
персональна виставка якого відбулася у Львівській картин-
ній галереї  1989 р. Своєрідним апогеєм помітного розвитку 
абстрактного живопису в Україні впродовж 1990-х рр. стало 
Перше бієнале нефігуративного живопису, яке проходило в 
межах 3-го Міжнародного артфестивалю (червень 1998 р.) в 
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“Українському домі”.
Популярність абстракціонізму пояснюється динамікою 

швидкого розлучення з постулатами соцреалізму. Паралельно 
відбувалося засвоєння найновіших, раніше недоступних над-
форм мистецького виразу — перформенс, інвайронмент, інста-
ляція. Окрім цього, в українське мистецьке середовище прони-
кали думки окремих західних спеціалістів, які пророкували по-
вну та остаточну загибель традиційного малярства. На тлі цьо-
го модерного наступу розмова про тематичну картину, тобто 
полотно, пов’язане з певним зображальним сюжетом і склад-
ною фігуративною композицією, виглядала неактуальною.

Безумовно, тематична картина в її радянському тлума-
ченні й творенні та конкретному ідеологічному наповненні є 
породженням міфічного минулого. Але прагнення митців до 
вирішення в живописі певного сюжету, творення своєрідної  
живописної “сценографії” і тепер може бути не тільки важ-
ливим компонентом творчого процесу, а й ознакою високого 
професійного рівня. У цьому сенсі спостерігаємо певні зрушен-
ня. До числа останніх належить цикл виставок “Україна від 
Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників”, 3-тя 
Всеукраїнська виставка, що присвячувалася батуринській тра-
гедії (1708 р.) та голодомору (1932 – 1933 рр.), активно спри-
яла подальшому відродженню історичного жанру в тематичних 
картинах нового часу. Її експозиція демонструвалася упро-
довж 2008 р. у Києві, Львові, Донецьку. Важливо, що вона 
об’єднала творчі зусилля молодих митців і досвідчених худож-
ників. Щодо тематичного спрямування та ідеологічної основи 
акції організатори відзначали: “Ми нікому не нав’язуємо свого 
бачення історії, ні своєї концепції розвитку історичного жанру. 
Впевнені: молоді митці знайдуть свій шлях, ба навіть шляхи. 
Ми лише хочемо, щоб вони були не байдужі до долі свого на-
роду...” [9, 5]. Сказане причетне до дискусій про потребу фор-
мування ідеології сьогодення, бо в середовищі повної безідей-
ності, відсутності мети й бажань важко розраховувати україн-
цям на консолідацію, утвердження національних устремлінь.      

Тематичну картину в її радянському тлумаченні, конкрет-
ному ідеологічному спрямуванні слід вважати продуктом ко 
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лишнього, що кануло в минуле. Водночас, бажання митців 
вирішувати в живописі певні сюжети, творити складні бага-
тофігурні композиції й нині може бути не тільки важливим і 
цікавим компонентом творчого процесу, а й ознакою високого 
професійного рівня. Вважаємо перспективним і корисним про-
ведення поглибленого вивчення досвіду українських живопис-
ців, що творили в умовах радянської системи та в роки держав-
ної незалежності України. 
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Annotation
Protsiv Ivan. “Genre picture” in Soviet system and conditions of free cre-

ativity. It is an attempt of comparable analysis of “genre picture” of the second 
half of the XX century of Ukraine as a product of Soviet idea “art belong to 
people”. Main creative method of Soviet art was social realism which didn’t 
assume free creativity, modern ideas of abstract art.  Attention is paid to the 
problem of disappear “genre picture” as a genre in the conditions of pluralism. 
It is stressed on the necessity of such kind of genre in the circumstances of free 
creativity which could works for national consolidation.  
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Аннотация
Процив Иван. “Тематическая картина” в советской системе и 

условиях свободы творчества. Совершено попытку сравнительного 
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анализа “тематической картины” второй половины ХХ в. в Украине 
как продукта, насажденного советской системой лозунга “искусство 
принадлежит народу”, которое  исповедовало творческий метод соци-
алистического реализма, не допускало свободы творчества, осмысле-
ния модерного (беспредметного) искусства, обращается внимание на 
то, что в условиях плюрализма привычные “тематические картины” 
исчезают как жанр; одновременно высказывается мысль о необходи-
мости возвращения к “тематической картине” на основах свободного 
творчества, что будет способствовать консолидации нации.

Ключевые слова: “тематическая картина”, соцреализм, творчес-
кий метод, беспредметный, свобода творчества.


