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імені П. І. Чайковського. Міністерство культури та інформаційної політики Укра-

їни. Київ, 2021. 

Зміст анотації 

Мета наукового обґрунтування творчого мистецького проєкту – виявити 

можливість асоціативного взаємозв’язку українського «запльонтаного» живопису 

та сучасного хорового мистецтва на основі національної тематики. У ході роботи 

встановлено мистецькі паралелі у висвітленні образів України між творами сучас-

них композиторів, зокрема Ганни Гаврилець, Валентина Сильвестрова, Вікторії 

Польової, та картинами геніального художника сучасності Івана Марчука. 

У першому розділі досліджено проблему образного осмислення дійсності, 

на основі якої окреслено поняття художнього образу, його роль у мистецтві як 

форми художнього мислення. 

Розглянуто образність сприйняття як одну з найважливіших ознак українсь-

кого менталітету. Окреслено особливості національної ментальності, яка закладає 

основу світовідчуття митця – композитора чи живописця і впливає на формування 

національного стилю, який, базуючись на міцному підґрунті традицій, по-різному 

виявляє себе в різні історичні епохи. Виявлено питомі риси української менталь-

ності у проєкції на художню образність творів українських митців. 

Окреслено узагальнену характеристику особистісного феномену митця та 

визначено його роль у сучасній культурі, висвітлено поняття творчості, творчого 

процесу, його природи та формування творчих здібностей. Розглянуто обдарова-

ність, талант та геніальність як вищий прояв розвитку мистецьких здібностей. 

Здійснено огляд наукових підходів щодо визначення структури художньо-

творчого процесу від зародження задуму і до реального його втілення в музичних 

творах і картинах та виокремлено спільні й відмінні риси у процесі їх творення. 

У другому розділі вперше на науковому рівні здійснено аналіз життєвого й 

творчого шляху живописного генія сучасності Івана Марчука із застосуванням 

біографічного, аналітичного та інших методів дослідження. Наведено висловлю-

вання митця, які характеризують його особистість, бажання творити, самовдоско-

налюватися, бути особливим, неординарним та неоднозначним у судженнях та 

самовираженні. Висвітлено унікальну техніку живописного письма – «пльонта-

нізм», що є своєрідною візитівкою художника у всьому світі. 

Розглянуто хорову творчість сучасних українських композиторів Ганни Гав-

рилець, Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової, особливості їхніх індивідуаль-

них стилів та окреслено національно-духовні образи, які стали об’єднавчим аспек-

том між творами визнаних майстрів живопису та музики. Виявлено образно-
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художні асоціації, що дають змогу використовувати митецькі твори у постановці 

музичного-художнього дійства. 

Ключові слова: художній образ, національна ментальність, художньо-

творчий процес, творчість І. Марчука, Г. Гаврилець, В. Сильвестрова, 

В. Польової, мистецький проєкт. 

SUMMARY 

Kushnir T. I. Images of Ukraine in Ivan Marchuk's paintings and the con-

temporary composers choral works: artistic parallels. – Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Scientific substantiation for obtaining the educational and creative degree of Doctor 

of Arts in the specialty 025 “Musical Art”. – P. Tchaikovsky National Music Academy 

of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Abstract content 

The purpose of the scientific substantiation is to reveal the possibility of associa-

tive interrelation of Ukrainian “plaited” painting and modern choral art on the basis of 

national topics. The work establishes artistic parallels in the coverage of Ukraine’s im-

ages between the works of contemporary composers, including Hanna Gavrylets, 

Valentyna Silvestrova, Victoriia Polova, and the paintings of the genius contemporary 

artist Ivan Marchuk. 

The first section examines the problem of figurative reality understanding, which 

is the base for outlining the concept of artistic image, its role in art as a form of artistic 

thinking. 

It is considered the imagery perception as one of the most important features of 

the Ukrainian mentality. The peculiarities of the national mentality are outlined, which 

lays the foundation of the artist’s worldview – composer or painter and influences the 

national style formation, which is based on a solid foundation of traditions, and mani-

fests itself differently in different historical epochs. It is revealed the specific features of 

the Ukrainian mentality in the projection on the artistic imagery of the Ukrainian artists 

works. 

It is outlined the generalized characteristic of the artist personal phenomenon and 

it is defined its role in modern culture and covered the concepts of creativity, creative 

process, its nature, and creative abilities formation. Giftedness, talent and genius are 

considered as the highest manifestation of the artistic abilities development. 

It is performed a scientific approaches review to determine the structure of the ar-

tistic and creative process from the idea origin to its actual implementation in musical 

works and paintings and it is identified the common and distinctive features in the pro-

cess of their creation. 

In the second chapter, for the first time at the scientific level, the life and creative 

path analysis of the picturesque genius of modern times Ivan Marchuk is carried out us-

ing biographical, analytical and other research methods. It is provided the artist's state-

ments that characterize his personality, desire to creation, self-improvement, to be spe-

cial, extraordinary, and ambiguous in judgments and self-expressions. The unique tech-
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nique of painting is highlighted – “plontanism”, which is a kind of the artist calling card 

all around the world. 

It is examined the choral works of contemporary Ukrainian composers Hanna 

Gavrylets, Valentyna Silvestrova, Victoriia Polova, features of their individual styles 

and it is highlighted the national-spiritual images, which became a unifying aspect be-

tween the works of renowned painting and music masters. It is identified figurative-

artistic associations that allow usage of artistic works in the production of musical and 

artistic performance. 

Keywords: artistic image, national mentality, artistic and creative process, crea-

tivity of I. Marchuk, H. Gavrylets, V. Silvestrov, V. Polova, art project. 
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ВСТУП  

Актуальність теми дослідження. Поєднання музики та живопису в куль-

турно-мистецькому просторі є однією з форм активізації естетичного сприйняття 

мистецтва в умовах сучасного соціуму. Пошуки нових способів презентації мис-

тецьких творів стали актуальним напрямом діяльності багатьох митців у всьому 

світі. Поряд із експериментуванням у галузі жанрів, стилів, інструментарію, мате-

ріалів надзвичайно плідним є поєднання засобів різних видів мистецтва з метою 

увиразнення, доповнення або й переосмислення художньо-образного змісту, який 

митець уклав у свій твір. У такий спосіб посилюється емоційний вплив на аудито-

рію, полегшується сприйняття авторського задуму і водночас розширюються го-

ризонти слухацької та глядацької інтерпретації. 

В історичній ретроспективі простежується поступальний рух від первинно-

го синкретизму до диференціації різних видів мистецтва, а далі – до утворення 

синтетичних жанрів, потужний розвиток і популярність яких засвідчує життєвість 

і актуальність цього шляху. До процесу взаємодії також залучаються твори, авто-

ри яких не передбачали їх функціонування в єдності з творами інших видів мис-

тецтва, коли застосування нових підходів відбувається з ініціативи організаторів і 

виконавців відповідних творчих проєктів. Такі експерименти можуть дати яскра-

вий синергетичний ефект як наслідок спорідненості творів на рівні художньо-

образних концепцій. 

Наявність художнього образу є визначальною ознакою мистецтва, його ат-

рибутом. Художній образ є формою естетичного освоєння дійсності, формою ми-

слення у мистецтві, і саме завдяки йому слухачі або глядачі можуть сприймати 

ідеї автора. Тому поняття художнього образу стало ключовим для наукового об-

ґрунтування пропонованого творчого мистецького проєкту, який спрямований на 

знаходження паралелей між живописними та музичними творами на основі спорі-

дненості їхнього образного змісту. 

Важливим для розгляду є питання українського менталітету, на формування 

якого впливає територія, на якій проживає народ, історичні та соціальні чинники. 

Національна ментальність закладає основу світовідчуття митця – композитора чи 
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живописця – та визначає об’єкти їхнього естетичного споглядання, теми, які їх 

передусім хвилюють, детермінує специфіку відображення життєвих явищ, емо-

ційний тон образного втілення. 

Розглядаючи питання образних паралелей, варто зазначити, що обрані кар-

тини Івана Марчука, залучені до мистецького проєкту, могли додатково увираз-

нити ідейно-образний зміст хорових творів згаданих композиторів. Оскільки при 

написанні своїх творів митці не передбачали їх поєднання, мова може йти лише 

про асоціативне сприйняття реципієнтами і ми можемо розглядати це як засіб для 

підсилення образно-художньої спрямованості витворів мистецтва. 

До аналізу хорової творчості Ганни Гаврилець, Валентина Сильвестрова та 

Вікторії Польової зверталися О. Баланко, А. Вайсбанд, О. Голинська, О. Жукова, 

Л. Кияновська, Л. Корній, А. Лунина, Т. Маскович, Н. Нестьева, І. Низкогуз, 

С. Пелютиков, М. Северинова, М. Семенченко, К. Сигов, Т. Сухомлінова, 

О. Таранченко, О. Торба, А. Ткаченко, Ю. Чекан. У роботах мистецтвознавців бу-

ло ґрунтовно досліджено засади композиторського мислення, висвітлено пробле-

матику стильового визначення, мистецьку діяльність та напрямки розвитку хоро-

вої творчості композиторів. 

Живописність, характеристика митецького стилю, репродукції картин та 

особливості технічних прийомів Івана Марчука описані в каталогах таких упорядни-

ків: С. Бушак, І. Дідковський, В. Ліновицька, Б. Півненко, Т. Стрипко, А. Тернавська, 

А. Шоріна. Явище синтезу мистецтв досліджували мистецтвознавці Л. Генералюк, 

Ю. Грибер, Ю. Маслова, Е. Неізвєстний, І. Кузнецова, В. Чернявський. 

У пропонованому науковому обґрунтуванні мистецького проєкту розгляда-

ється коло образів, особливості техніки композиторського письма та колористич-

них прийомів живопису Івана Марчука в контексті української культури. У розг-

ляді творів художника та композиторів зосереджено увагу на асоціативних пара-

лелях між хоровою музикою та живописними полотнами і можливостях створен-

ня нового художнього явища у процесі максимального наближення різних видів 

мистецтва в концертному виконанні. 
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Мета дослідження – виявити можливість асоціативного взаємозв’язку укра-

їнського «запльонтаного» живопису та сучасного хорового мистецтва на основі 

національної тематики. 

Основні завдання дослідження: 

– окреслити поняття художнього образу, специфічні ознаки образного 

осмислення дійсності в різних видах мистецтва; 

– виявити питомі особливості української ментальності у проєкції на худо-

жню образність творів українських митців; 

– висвітлити специфіку творчої особистості, найвищих проявів творчих зді-

бностей, структури художньо-творчого процесу; 

– виокремити етапи становлення та творчу спрямованість живопису Івана 

Марчука; 

– розглянути особливості образного світу й стилістики хорової творчості 

Ганни Гаврилець, Валентина Сильвестрова й Вікторії Польової та встановити спіль-

ні риси національно-духовних образів у їхніх творах та живописних полотнах Івана 

Марчука задля з’ясування можливості їхнього поєднання у концертному дійстві. 

Об’єкт дослідження – хорова творчість сучасних українських композиторів 

(Г. Гаврилець, В. Сильвестров, В. Польова) та картини Івана Марчука. 

Предмет дослідження – асоціативні паралелі між хоровою музикою та жи-

вописними полотнами. 

Методи дослідження. У процесі роботи над обраною темою використову-

валися загальнонаукові методи дослідження, а саме аналіз і синтез, пояснення, 

узагальнення, необхідні для докладного розгляду певних мистецьких явищ за 

окремими параметрами, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, підведення 

підсумків здійсненого аналізу. У висвітленні музичної творчості застосовано ме-

тоди теоретичного та історичного музикознавства, які дали змогу виявити стиліс-

тичні особливості окремих творів, а також індивідуально-стильові риси творчості 

певних композиторів. Виявлення паралелей між хоровими творами сучасних 

українських композиторів та художніми полотнами Івана Марчука уможливило 

застосування методу аналогії, емпіричного та компаративного методів. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше на науковому рі-

вні здійснено спробу встановити мистецькі паралелі у висвітленні образів України 

між творами сучасних композиторів хорового мистецтва, зокрема Ганни Гаври-

лець, Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової, та художніми творами геніаль-

ного художника сучасності Івана Марчука. 

Практичне значення роботи. Матеріали наукового обґрунтування можуть 

бути використані у навчальних курсах з історії української музики, історії мисте-

цтва, хорової літератури, психології творчості, музичної психології. Застосовані у 

творчому проєкті підходи до презентації у концертних програмах хорових творів 

сучасних українських композиторів та живописних творів можуть бути викорис-

тані як у концертній практиці, так і в навчальному процесі. 

Апробація матеріалів дослідження відбувалася на засіданнях кафедри хо-

рового диригування, міжнародній та всеукраїнській науково-практичних конфе-

ренціях та на круглому столі. 

Матеріали роботи презентовано на двох творчих мистецьких проєктах: 

«Запльонтаний у тисячі мелодій» з нагоди 85–річчя Івана Марчука 

(29 травня 2021 року, м. Ланівці, Тернопільська область). 

15 вересня 2021 року у Малому залі імені О. С. Тимошенко відбулася пре-

зентація концертної програми під назвою «Запльонтаний у тисячі мелодій», що є 

творчою складовою проєкту «Образи України в живописних полотнах Івана Мар-

чука та хоровій творчості сучасних композиторів: мистецькі паралелі» на здобут-

тя ступеня доктора мистецтва. У виконанні Муніципальний академічний камер-

ний хор «Київ» (художній керівник – Микола Гобдич) прозвучали твори сучасних 

українських композиторів Вікторії Польової, Ганни Гаврилець, Віктора Степурка, 

Валентина Сильвестрова, що були проілюстровані живописними полотнами Івана 

Марчука. Автор проєкту: творчий аспірант, лауреат міжнародних конкурсів    

Кушнір Тарас. 

У закладах загальної середньої освіти Лановецької територіальної громади 

Кременецького району Тернопільської області у травні 2021 року (до 85–річчя з 

дня народження Івана Марчука) було проведено інтегровані уроки з дисципліни 
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«Мистецтво» для учнів 9-11 класів. Після ознайомлення з життєвим і творчим 

шляхом лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, композиторів Ган-

ни Гаврилець, Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової та художника Івана 

Марчука, учням було запропоновано в тестовій формі на основі особистісного 

сприйняття встановити відповідність між запропонованими музичними компози-

ціями та художніми образами картин І. Марчука. Автором наукового обґрунту-

вання надавалися методичні рекомендації щодо підготовки навчального матеріалу 

та тестового завдання: проведено підбір картин і музичних творів на основі асоці-

ативного поєднання національно-духовної тематики (Додаток Б). 

Публікації здобувача. Основні положення кваліфікаційної наукової праці 

викладено у двох одноосібних статтях, опублікованих у наукових виданнях, за-

тверджених МОН України як фахові в галузі «Мистецтвознавство». 

Структура дослідження. Наукове обґрунтування складається з анотацій 

(українською та англійською мовами), вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 109 сторінок, з 

них основного тексту – 100 сторінок. Список використаних джерел містить 

108 позицій. 
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РОЗДІЛ  1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ  

1.1. Образне осмислення дійсності у мистецтві 

Мистецтво як одна з форм суспільної свідомості являє собою «вид людської 

діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до 

певних естетичних ідеалів» [4, с. 287]. 

Уже в Давній Греції сформувалися різні погляди на природу мистецтва у 

зв’язку з його образним змістом: ішлося про інтерпретацію образів як картин на-

вколишнього світу (Аристид) або про мистецтво, натхненне музами, тож таке, що 

виражає те, що знаходиться вище від реального життя, у площині внутрішніх по-

чуттів (Платон). Із розумінням природи мистецтва останнього напряму узгоджу-

ється відомий вислів Леонардо да Вінчі про те, що немає мистецтва там, де дух не 

водить рукою художника. 

Поняття образу походить від латинського слова species – вид. 

З філософського погляду це поняття розглядає Ярослава Стратій, пояснюючи, як 

образ уявлявся у схоластичній концепції пізнання, а також у відповідних концеп-

ціях професорів Київо-Могилянської академії. Отже, образи поділялися на «чут-

тєві, у яких присутній максимум ознак індивідуальних речей, та умоосяжні. Повна 

дематеріалізація чуттєвих образів досягається в процесі їхнього опрацювання ін-

телектом. Процес абстрагування, що позбавляє чуттєві образи індивідуальних 

ознак і виявляє родові й видові форми речей, трансформує ці чуттєві образи в об-

рази умоосяжні» [85, с. 443]. 

Гегель увів в естетику поняття художнього образу, однак, як відомо, вже в 

античній філософії (Платон) відбувалося осмислення поняття образів-ейдосів, яке 

надалі продовжувало розвиватися. 

У ХХ столітті відчутною є тенденція, коли митці у створенні художніх об-

разів перестають орієнтуватися лише на відображення дійсності. Поступово «до-

мінантною стає ситуація, коли художні образи розглядаються як такі, що не копі-
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юють, а творчо моделюють буття» [68, с. 702]. Особливо ціннім стає особистий, 

індивідуальний погляд митця, його уявлення, переживання, оцінки. 

На відміну від наукового пізнання, художній образ як форма естетичного 

освоєння дійсності зберігає предметно-чуттєвий характер. Художній образ можна 

означити як зміст, який закладено у різних мистецьких знакових системах. Саме 

через художній образ реципієнти сприймають ідею автора. Художній образ є фо-

рмою мислення в мистецтві, тож види мистецтва відрізняються за способом ство-

рення художнього образу: розрізняють просторові, часові та просторово-часові 

мистецтва. Види мистецтва розрізняються також за формою чуттєвого сприйнят-

тя: слухові, зорові, зорово-слухові. Створюючи художні образи, митці користу-

ються знаками різного типу: зображувального, «що передбачає подібність образів 

до чуттєво сприйманої реальності <…> незображувального типу, що не допуска-

ють впізнання в образах реальних предметів, явищ, дій <…> і змішаного типу, 

властиві синтетичним формам творчості» [4, с. 289]. 

Т. Орлова пропонує таке визначення художнього образу: це «синтезуюча 

форма художньої свідомості та творчості в цілому, яка втілює, творить та 

об’єднує зміст твору; характеризується повнотою і цілісністю. В залежності від 

масштабу охоплення матеріалу художній образ виступає як окрема складова тво-

ру або як його подоба в цілому. Наявність художнього образу є визначальною 

ознакою, атрибутом мистецтва, що перетворює чуттєвий аспект естетичних явищ 

у феномен художньої культури, надає мистецтву рис однієї з вищих форм духов-

ного освоєння буття» [68, с. 701]. 

У художній літературі виокремлюють два типи художніх образів в залежності 

від співвідношення між чуттєвим образом та його ідеєю. Першу групу складають 

образи, які отримали умовну назву «автологічних» (з грецької – сам та слово, тоб-

то – дослівний). Такий вид художніх образів, змальовуючи якийсь предмет і при 

цьому, звісно, розширюючи і узагальнюючи його зміст, однак не виходить за межі 

означуваного предмету в розумінні того, що він не вказує на принципово інший 

предмет. Такі образи називають образами-типами, або самодостатніми, самозна-

чущими (наприклад, образ «садка вишневого»). Натомість другу групу утворю-
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ють художні образи «не самодостатні», які означують як металогічні (з грецької – 

через та слово, буквально – позаслівний). Такі образи виходять за межі чуттєвого 

предмету в інший ряд явищ. До таких образів належать символ, алегорія, підтекст. 

Проте слід розуміти, що й автологічні образи не є носіями виключно буквального 

змісту. адже це – образи, а не прості повідомлення про предмети. Такий образ, як 

певне узагальнення, покликаний справити естетичне враження завдяки ефекту 

впізнання. У сучасній літературі найбільш поширений саме такий тип художніх 

образів. Особливим його різновидом можна вважати гротесковий образ. 

Так, прикладом образу-символу (з грецької – знак, розпізнавальна прикме-

та) є образ червоних вітрил у Олександра Гріна, адже він є для героїв повісті роз-

пізнавальною прикметою, а водночас – ідеєю величі кохання. Такі індивідуальні 

авторські образи можуть ставати символами. Поновлюючи призабутий зміст (плуг 

у Павла Тичини або собор у Олеся Гончара). Народних піснях широко розповсю-

джений образно-психологічний паралелізм – співставлення з образами природи. 

В образах-алегоріях (з грецької – інший та говорю) натомість чуттєвий об-

раз та ідея пов’язуються інакше (жінка з терезами – правосуддя, Марс – війна, ли-

сиця – хитрощі). Проте існують різні типи алегорії. В широкому сенсі, за думкою 

О. Потебні, уся поезія за своєю природою інакомовна, тобто алегорична. У підте-

ксті ж закладено установку автора на приховування певного змісту. Так, за допо-

могою езопової мови приховувалися оцінки ідеологічного характеру, за допомо-

гою пародії на стиль – вказівки на літературно-естетичну полеміку тощо [9]. 

Для створення художнього образу в музичному мистецтві композитори ви-

користовують цілий комплекс виражальних засобів – звуковисотність, ритм, 

тембр, динаміку, агогіку, фактуру, композицію, драматургію – все те, що в тісно-

му й широкому сенсі є інтонацією. 

У науковій літературі розповсюдженими є поняття «художня картина світу» 

та «національний образ світу». Стосовно музичного мистецтва Ю. Чекан, спира-

ючись на інтонаційну теорію Б. Асаф’єва, увів нове поняття – «інтонаційний об-

раз світу». Цю категорію він обґрунтовує у своїй монографії та докторській дисе-

ртації, апробуючи її на абсолютно різному матеріалі – композиторській творчості 
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різних епох, жанрів, стилів та національних традицій, розкриваючи, зокрема, як 

по-різному в музичних творах організовано простір і час, а також зміст художньої 

концепції, як проявляється авторська індивідуальність (зокрема, аналізуються 

твори М. Березовського, П. Чайковського, інших видатних композиторів, а також 

особливості музичної культури, наприклад, ромів) [103]. 

Широке коло сучасної музикознавчої літератури так чи інакше торкається 

поняття художнього образу, зокрема це стосується праць, присвячених творчості 

українських митців. Так, розглядаючи звернення видатного українського компо-

зитора Михайла Вериківського до образів національної історії, А. Кармазін уво-

дить поняття «парадигма національно-історичної тематики творчості 

М. Вериківського» як ключову позицію його творчого методу. У кандидатській 

дисертації дослідника ця проблема розглядається у різних площинах – як продов-

ження традиції, що склалася в українській музиці ХІХ та ХХ століть (твори 

М. Лисенка, К. Стеценка та інших композиторів на історичну тематику), як ре-

зультат впливу малої батьківщини М. Вериківського на його творчість (Волинсь-

кий культурний ареал та місто Кременець), у простеженні процесу становлення 

творчої особистості митця з визначенням певних етапів на цьому шляху, а далі – в 

аналізі окремих творів (кантата-фантазія «Гайдамаки» на тексти з поеми 

Т. Шевченка, фортепіанний цикл «Волинські акварелі» та Концерт для фортепіа-

но з оркестром). Цікаво, що в останньому творі, який не має заявленої програми, 

дослідник убачає стилістичні й драматургічні ознаки, що споріднюють його з ма-

сивом творів національно-історичної образності, широко представлених у творчій 

спадщині композитора. Образи національної історії становлять основу творів усіх 

без виключення жанрів, представлених у творчому доробку М. Вериківського, і – 

більшою чи меншою мірою – у творах, написаних у різні періоди його творчості. 

Саме ця особливість творчого методу митця стала приводом для суворої критики, 

звинувачень його у замилуванні історією та в націоналізмі [28]. 

Образність перебуває у центрі уваги дослідника, коли йдеться про музичну 

драматургію та про авторський стиль. Так, прагнучи розкрити особливості твор-

чості Артемія Веделя, Т. Гусарчук аналізує створені композитором образи, засто-
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совуючи герменевтичний підход – залучаючи різні трактування псалмових текстів 

і спостерігаючи, якими засобами користується автор і, відповідно, які саме смисли 

він вкладає у той чи інший музичний образ. Зокрема, підкреслюється характер-

ність для хорових концертів А. Веделя протиставлення образів добра і зла. Перші 

виражено через молитовні звернення від першої особи, звернені до людей ідеї 

проповідницького змісту та вияв у музичній драматургії власної позиції автора, 

що полягає у ствердженні ідеалів добра, гуманізму, віри у справедливість. До 

протилежного полюсу конфлікту належать образи ворогів, які часто втілено у 

псалмах, але які привертали увагу не всіх композиторів (наприклад, для концертів 

Бортнянського звернення до таких текстів і створення відповідних образів не було 

характерним). У висновках щодо творчості А. Веделя дослідниця, зокрема, зазна-

чає: такі «творчі знахідки, як образи другої частини концерту “Доколі, Господи, 

забудеши мя”, четвертої частини концерту “Господь пасет мя”, першої і третьої 

частин концерту “Боже, законопреступниці восташа на мя”, першої частини кон-

церту “Ко Господу, внегда скорбіти мі, воззвах”, є свідченням трансгресії творчої 

думки композитора далеко за межі своєї епохи і можуть бути кваліфіковані як ху-

дожні відкриття» [16, с. 400]. 

Образні контрасти загалом є основою багатьох музичних жанрів, творів різних 

епох. У вже згаданому жанрі духовного концерту вони проявляються зазвичай на 

рівні окремих частин циклу, а також нерідко і всередині частин – на рівні окремих 

розділів форми. Утім, принцип образного контрасту яскраво проявляється в епоху 

класицизму також і в традиційному жанрі літургії. Так, аналізуючи Літургію Степа-

на Дегтярьова до мажор, Т. Гусарчук зауважує, що провідному урочистому, пане-

гіричному характеру гімнічних піснеспівів, які обрамлюють цикл, з їхніми фан-

фарними мотивами, юбіляціями у мелодиці, мажорним ладом та гучною динамі-

кою, «контрастують лірично-споглядальні, молитовні образи» [16, с. 138]. 

Безумовно, такі прикмети образного змісту в духовній музиці ХVІІІ – поча-

тку ХІХ століття були наслідком потужного впливу світського музичного мистец-

тва. Не випадково, духовний концерт нерідко порівнюють із симфонією. Нато-

мість у період українського Відродження наприкінці ХІХ – у перші десятиліття 
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ХХ століття в літургійній творчості українських композиторів спостерігається по-

вернення до питомих традицій православного співу. Про це свідчить, зокрема, ду-

ховна музика Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича та інших композиторів. 

Новий етап відродження переживає українська духовна музика на межі ХХ–

ХХІ століть. Набуття Україною державної незалежності актуалізувало проблему 

духовності, традицій, звернення до витоків національної культури. У творчості 

сучасних українських композиторів яскраво простежується діалог епох. Знаковим 

щодо цього напряму є творчість Віктора Степурка, зокрема його цикл «Монологи 

віків» та Літургія св. Іоанна Златоуста» мі-бемоль мажор / ре-бемоль мажор. Так, 

загальний характер Літургії цілком відповідає традиційному прочитанню жанру: 

«це надзвичайно світлий та піднесений духовний діалог, певний стан, «генералізова-

ний» у цілісних піснеспівах, а також в окремих випадках – досягнутий у процесі 

розвитку психологічного стану в напрямку просвітлення всередині піснеспівів. 

Зовсім зрідка трапляються піснеспіви драматичного характеру, наприкінці яких 

ще не досягається стан просвітлення, умиротворення, що, безумовно, є виправданим 

з огляду на їх зміст і функцію» [16, с. 343]. У цьому творі спостерігаємо звернення 

до православної монодії, ранніх форм багатоголосся та інших ознак глибинної 

співочої традиції, спрямоване на створення відповідних музичних образів. 

Інший підхід до образної драматургії можемо виявити, наприклад, у «Хоро-

вому концерті пам’яті Артемія Веделя» Світлани Острової, яка, втілюючи ідеї Гри-

горія Сковороди, різко протиставляє у складній сонатній формі контрастні образи: 

сфері негативу (згадкам про пороки, які роблять людину нещасною, незважаючи 

навіть на її матеріальний достаток) протистоять образи прекрасної земної краси. 

Отже, на завершення можемо навести висловлювання Т. Орлової, яка підкрес-

лює, що «художній образ є універсальною категорією художньої діяльності та худо-

жньої культури, мультимоделлю, котра у специфічних формах мистецтва забезпе-

чує творче освоєння та духовне осмислення розмаїтої палітри світу» [68, с. 702]. 
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1.2. Особливості української ментальності 

Образність сприйняття є однією з найважливіших ознак українського мен-

талітету. До відповідного розділу своєї праці О. Стражний взяв як епіграф першу 

строфу шевченківського «Садка вишневого», після чого зазначає: «Сприймання 

українцями дійсності – це плин насичених різними барвами слайдів. Щоб у цьому 

переконатися, достатньо порівняти картини українських художників із творами 

інших майстрів» [83, с. 293]. Автор протиставляє образність українського мис-

лення абстрактно-філософському типу російського, посилаючись, зокрема, на 

Форум видавців у Львові, який відбувся 2005 року. Представлена там російська 

література засвідчила переважання структури, детальної проробки композиції, 

сюжетів, увагу до основної ідеї, гру розуму, пошук відповідей на вічні питання, 

але не почуття візуальності, яким завжди була натомість потужна українська літе-

ратура. «Творчий пошук українських авторів, – стверджує О. Стражний, – прохо-

дить не в рамках структури й форми оповіді, а в атмосфері духу й образу» [83, 

с. 293]. Отже, українські майстри художнього слова приділяють особливу увагу 

його виразності, оздобленню його сюжету ілюстраціями, картинами реального 

життя. Тому не випадково, що «найсильнішим жанром української літературної 

ментальності є фентезі» [83, с. 294]. 

Таким чином, від поняття художнього образу ми переходимо до проблеми 

української ментальності. Отже, «ментальність – це національний тип світовід-

чуття, який ґрунтується на етнічних образах і символах (часто підсвідомих), що 

зумовлюють стереотипи поведінки, психічні реакції, оцінку певних подій чи осіб, 

ставлення до навколишньої дійсності» [43, с. 81]. Найповніше національний хара-

ктер проявляється в культурі. Галина Лозко цитує Дмитра Овсянико-

Куликовського, на думку якого, яскравість національних рис прямо пропорційна 

рівню інтелектуальної обдарованості, а отже «геній завжди в психологічному 

смислі завжди глибоко національний». Окремі ж суб’єкти, що стоять у розумово-

му відношенні нижче середнього рівня, тим більше слабоумні, а також ідіоти поз-

бавлені національних ознак» [цит. за: 43, с. 81]. 
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На формування національного характеру впливає територія, на якій прожи-

ває народ, а також історичні та соціальні чинники. Такі риси українського харак-

теру, як ліризм, закоханість у природу, споглядання і спокій, безумовно, сформу-

валися під впливом природи українських земель. Поряд з цим, багатство, родю-

чість українських земель спричинила зменшення активності, адже людина отри-

мувала від землі все без особливих зусиль. Водночас багатство українських зе-

мель постійно принаджувало завойовників, тож українці мали обороняти їх, що 

сформувало так званий «авантюрничо-козацький» тип характеру [43, с. 81]. 

Особливості української душі почали досліджувати ще у ХVІІІ–

ХІХ століттях. Серед цих учених – Григорій Сковорода, Микола Костомаров, Іван 

Нечуй-Левицький та ін. Образ російського народу вивчав, як відомо, вихованець 

Київського університету св. Володимира Микола Бердяєв, на праці якого спира-

ється більшість дослідників у ХХ столітті. Питання ж української ментальності, 

природно, актуалізуються у перші роки після набуття Україною державної неза-

лежності, адже тоді «окреслюються майбутні контури нового образу нашої істо-

рії» [101, с. 3]. «Сьогодні, коли ми прагнемо осмислити минуле, розібратися в те-

перішньому та знайти орієнтири на майбутнє, – підкреслює доктор філософських 

наук Вікторія Храмова, – необхідний якийсь узагальнюючий та проникливий пог-

ляд на душу народу, що виявляється у національному характері» [101, с. 9]. 

Дослідження української душі стає надзвичайно перспективним напрямом, 

до якого долучаються вчені, відкриваючи невідомі або призабуті праці відповід-

ної тематики. Об’єктом дослідження стають ментальні аспекти як на рівні буден-

но-емоційного і навіть несвідомого, так і на рівні ідейно-теоретичного, автори то-

ркаються таких аспектів, як світовідчуття українців, українська емоційність, ро-

дина і душа народу, душа народу і пісня тощо. 

У короткому бібліографічному огляді літератури, присвяченої української 

ментальності, директор бібліотеки НТШ В. Дорошенко підкреслює заслугу Мико-

ли Костомарова, праця якого «Книга битія українського народу» стала важливим 

виявом національного самопізнання у середовищі Кирило-Мефодіївського братс-

тва. М. Костомарову також належить «перша спроба схарактеризувати вдачу 
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українського народу в її протиставленні народу московського» [19, с. 115]. Окрім 

відомо нарису І. Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу» (1875 р.), 

В. Дорошенко, звісно, згадує праці багатьох авторів, які сприяли вивченню цього 

питання, починаючи зі славнозвісної «Історії Русів», згадує Т. Шевченка та 

І. Франка, Лесю Українку та К. Квітку, Ф. Колессу та М. Возняка, підкреслює 

внесок М. Грушевського, перераховує праці дослідників в українській діаспорі 

[19, с. 114–125]. 

Як відомо, формування психоповедінкових архетипів відбувалося в дуже 

віддалені часи, і попри неминучі зміни, які переживав певний етнос, ці особливо-

сті все ж таки зберігалися як інваріантні, що проявлялося на мовному, культурно-

му, морально-етичному рівнях і в усі часи, за будь-яких непростих обставин до-

помагало народу зберігати свою ідентичність. Усі дослідники підкреслюють укра-

їнську емоційність, чутливість, ліризм, естетизм народного побуту, славнозвісну 

пісенність, м’який гумор. 

Досліджуючи коріння комплексу характерних ознак української ментально-

сті, вчені вказують на селянську структуру нашої нації, а звідти – орієнтацію не 

на великі спільноти, а на малі соціальні групи, що сприяло формування почуттє-

вої близькості між людьми, а також спрямованості на самозаглиблення, самопі-

знання, сприяло формуванню індивідуалізму, інтровертованості. «Все це спричи-

нило особливу значущість рефлексивних світосприймальних настанов для україн-

ської психіки, котрі гармонійно узгоджуються з «кордоцентричністю», емоційно-

почуттєвим характером вдачі», – зазначає В. Храмова [101, с. 14]. Водночас емо-

ційно-почуттєвий характер української душі «зменшує роль раціонально-вольової 

компоненти у проявах національного характеру» [101, с. 29]. 

Стосовно застосування терміну «інтроверсія» принагідно додамо, що окрім 

класичного розуміння, яке затвердилося з часів К. Г. Юнга (спряиованість свідо-

мості, яку виявив і докладно описав видатний учений і яка є одним з головних 

елемнтів чотирьох з восьми психологічних типів людини), це поняття сьогодні 

застосовується і дещо в іншому розумінні. Так, В. Степурко у своїй дисертації 

«Вияви мистецької інтроверсії у творчості композиторів України другої половини 
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ХХ – початку ХХІ століття» під інтровертованістю має на увазі спільну для ком-

позиторів заглибленість у власний внутрішній світ, схильність до рефлексії [82]. 

Сучасні вчені використовують у своїх концепціях учення К. Г. Юнга про 

колективне несвідоме та архетипи – універсальні праобрази, проформи, які впли-

вають на спосіб мислення та поведінку людей. За професором Олександром Ку-

льчицьким (Франція), найважливішим архетипом колективного несвідомого укра-

їнців є архетип «ласкавої, плодючої Землі, опертий на віковий спільний досвід 

співжиття хліборобського народу з доброю Ненькою – Землею» [101, с. 13]. 

Вплив природного середовища, території проживання, приналежності до пев-

ного народу на формування людських рис помітили ще в епоху Бароко і розглядали 

цей чинник поряд із природніми потребами людини та моральними доброчинностя-

ми (розумом та волею). На це вказує Леся Довга у статті «До питання про барокову 

ментальність українців» [18, с. 112–113]. «Теорія бароко, – зазначає дослідниця, – 

вперше звертається до спостереження над національним характером, підкреслює 

необхідність не цуратися його, а навпаки – розвивати і вдосконалювати. Важли-

вою рисою на шляху до досягнення досконалості вважалося вміння приховати ва-

ди свого народу, виправити їх і тим самим примножити його славу» [18, с. 115]. 

Серед ознак української ментальності, поряд із образністю сприйняття, 

О. Стражний називає, зокрема, містицизм та барокове мислення. Він підкреслює, 

що барокове світовідчуття не лише надзвичайно яскраво виявилося в архітектурі 

України (як відомо, саме у стилі бароко вона має найбільші здобутки – безліч ви-

датних мистецьких шедеврів), а також віддзеркалюється у народних переказах, 

літературі, живописі, та навіть у військовій майстерності запорозьких козаків [83, 

с. 297–298]. На жаль, автор чомусь не згадав музичне мистецтво барокової доби, 

яке становить цілу епоху в розвитку української музики, адже вона позначена по-

явою і розквітом партесного співу і його вершини – партесного концерту. Вплив 

цього стилю відчутний і в сучасній українській хоровій музиці, завдяки тій вели-

чезній реставраційній роботі, яку провели і проводять українські музикознавці 

Н. Герасимова-Персидська, Є. Ігнатенко, О. Шуміліна, та співпраці з ними дири-

гентів, передусім М. Гобдича. 
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Твердження О. Стражного про універсалізм бароко, яке проявлялося в різ-

них сферах української культури, звісно, не є новим, адже загальновідомо, що ба-

роко – один з історичних, або епохальних стилів, які, власне, і відзначалися таким 

універсалізмом. Саме ця ідея є провідною у книжці А. Макарова «Світло україн-

ського бароко», де автор розглядає філософські трактати й архітектуру, літерату-

ру й живопис, згадує музику, а також вказує на бароковість дипломатії, почерків 

тощо. При цьому він розкриває вияв у всіх цих сферах певного, особливого стану 

душі, досліджує стиль барокового мислення. Окремі розділи книжки присвячено 

таким питанням, як розум бароко, краса бароко, ірраціоналізм бароко. Розглядаю-

чи проблему «козацтво і бароко», автор стверджує, що козацький собор – це небо 

на землі, а гетьманський собор – храм української державності. Однак найперше, 

від чого відштовхується дослідник, це характер людини бароко. Цьому питанню 

присвячено перший розділ книги, що є логічним, а ще – принциповим для автора, 

адже він (що для нас є надзвичайно цікавим) розповсюджує поняття людини ба-

роко на інші епохи, зокрема й на наш час. Розглядаючи «таємниці барокового ха-

рактеру» (так названо один з підрозділів розділу «Людина бароко»), Анатолій 

Макаров зазначає, що у мистецтві українського бароко «є гамлетівська двознач-

ність у ставленні до звичайних життєвих цінностей і прагнень. Є сум за недосяж-

ним ідеалом раю на землі, співчуття і любов до тих, хто зумів зробити цей про-

клятий самим творцем світ хоч трохи красивішим, добрішим, справедливішим» 

[46, с. 30]. Завершуючи тему людини бароко, дослідник стверджує: «Завдяки мис-

лителям Бароко в європейській культурі почав вироблятися й утверджуватися по-

гляд на духовний світ особистості як на арену одвічної боротьби добра й зла, яка 

дає непередбачувані наслідки. Таке барокове розуміння душевного життя можна 

виявити і в багатьох сучасних авторів» [46, с. 38]. 

Інтуїтивізм, символізм, емблематичність – риси, характерні для різних видів 

мистецтва бароко. Яскраві їх зразки можемо спостерігати у філософських тракта-

тах Григорія Сковороди, який завершує епоху бароко в українській літературі, 

водночас являючи світу її вершину. Підґрунтя його світогляду – теолого-

природничий, або емблематичний, метод пізнання – був типовою ознакою бароко. 
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Тому до творів Г. Сковороди цілком можна віднести висловлювання А. Макарова 

загалом про старовинні барокові трактати й книжки: «Вони сприяли пробуджен-

ню уяви читача, бо зверталися до його інтуїтивно-образного мислення, а створю-

вана ними картина світу мала цінність художньо завершеного поетичного твору і 

була доступна для естетичної й моральної оцінки. Інакше кажучи, реальність пос-

тавала в них н як наукова абстракція, а як світ, створений для споглядання або ді-

алогу з душею людини» [46, с. 69]. 

Першим в українській і світовій літературі систематичним висвітленням укра-

їнської ментальності стало масштабне видання відомого українського психолога 

Олексія Губка «Психологія українського народу», розпочате у першій книзі (2003, 

друге видання, значно доповнене – 2010). Друга книга складається з трьох частин. 

У першій простежено розвиток українського духу від Трипілля та Київської Русі 

до сьогодення (перша частина книги). У другій частині міститься галерея етнотипів 

українців, зокрема, хліборобський, кордоцентричний, побожний, тип українця-

воїна, психоетнотип української жінки, етнотип конформіста та інші, розгляда-

ються типи екстравертів та інтровертів як українські етнотипи. Третю ж частину 

присвячено порівняльному аналізу психології українців та інших етносів планети. 

У заключному розділі книги «Планетарна місія України» О. Губко підкрес-

лює: «І саме гармонійна злука мислителя й естета-художника, також талановитого 

практика й витворює в особі українця найбільш гармонійний тип особистості як 

вселюдський ідеал. <…> І оживе наш могутній національний інтелект, який нині 

чадить поруйнований, мов четвертий чорнобильський реактор, під мертвенним 

саркофагом україноненависницької блокади. Запорукою цього Відродження є не 

лише наші потужні генетичні потенції, але й уже викоханий в минулому наш ін-

телектуальний потенціал» [14, с. 385]. Учений стверджує: «<…> так склалася іс-

торична доля українців, що саме вони сьогодні мають право бути речниками пла-

нети в духовно-моральній, естетичній та астрально-езотеричній сферах. Бо саме 

вони протягом усього свого праведного історичного буття жили за законами Кра-

си – художницької, моральної й суспільної. Тож-бо настає їх час – час Пророчої 

доби. <…> Міра гуманізму, любові до ближніх, до всіх народів, сущих на землі, 
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дотримання морального кодексу, виробленого людством, культ краси, духова, 

душевна просвітленість – ось що цінуватиметься в народах і окремих їх представ-

ників» [14, с. 389]. 

1.3. Особистісний феномен митця та його роль у формуванні основних 

аспектів розвитку сучасної культури 

Становлення сучасної культури, як і суспільний розвиток загалом, зумовле-

ний динамічними змінами в усіх сферах людської діяльності. Такі зміни, водно-

час, виявляють потребу суспільства у формуванні творчої особистості з високим 

рівнем творчих можливостей та інтелектуального розвитку, яка здатна до ство-

рення та впровадження інновацій у будь-якій галузі. Особистість, яка розвиваєть-

ся, є однією із найбільших цінностей в усіх європейських країнах, а для незалеж-

ної України, яка впевнено робить кроки на шляху розбудови високорозвиненої 

демократичної держави, проблема розвитку творчих активностей, стимулювання 

творчої діяльності її громадян набуває пріоритетного значення. 

Творча особистість у координатах різних часових послідовностей, у просторі 

численних творчих звершень завжди визначала вектор розвитку і становлення світо-

глядної системи нації, держави, людства. Та надзвичайно потужний відблиск тво-

рча постать отримала у своєму духовному, мистецькому прояві, стаючи епіцент-

ром науки, мистецтва [6, с. 53]. Складність розгляду взаємодії особистісних влас-

тивостей музиканта та характеру його творчої діяльності «пов’язана передусім з 

таємничою сутністю творчості, а також зумовлена необхідністю її комплексного, 

міждисциплінарного дослідження» [16, с. 58]. 

Автори численних монографій, дисертаційних досліджень та статей – 

В. Моляко, Л. Музика, Л. Кияновська, В. Бондарчук, Т. Гусарчук, О. Коменда, 

Р. Варнава, Л. Міщиха, М. Дроздова, Н. Карпенко, О. Туриніна, С. Яланська та 

інші визначають особистість як явище, сформоване в наукових дискусіях психо-

логії, педагогіки, філософії та мистецтвознавства. 

Особистість, яка прагне до самоактуалізації та творчого розвитку в сучас-

ному світі, постійно постає перед вибором шляхів та методів розв’язання завдань. 
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Тому однією з ключових потреб особистості є прагнення знайти свій шлях та своє 

місце в житті. Як зазначає В. Моляко, «смисл людського життя у творенні» 

[цит. за: 29, с. 14], а на думку Л. Міщихи, «творча людина, ламає повсякденні сте-

реотипи діяльності і бачення світу, доходить до відкриття нестандартних унікаль-

них способів пізнання, виробництва, дозвілля. Успадковуючи певні алгоритми 

людського буття, вона створює досі небачені форми життєдіяльності – поліпшує, 

оптимізує навколишнє середовище і свій власний світ» [54, с. 7]. 

Феномен творчості в культурі проявляється насамперед в осмисленні форм 

буття, у пізнанні «моделі світу» та суб’єктивних проривах людського інтелекту в 

незвідані константи світів – внутрішнього й зовнішнього, замкненого, одиничного 

й універсального, всезагального, що дає поштовх для створення духовних концепцій 

особистості, окреслення ціннісних орієнтирів її буття. Творчість як цивілізаційний 

феномен «включає принаймні два визначальних концепти – культуру та особистість, 

їх діалектичну поєднаність. Разом з тим зберігається (і виникає знову) трактування 

творчості як особистісного (глибинного чи містичного) процесу, що не зводиться ні 

до яких схем діяльності, що не підлягає стандартизації та масовізації. Переосмис-

лення ролі і значення особистості як суб’єкта творчості задає нові психологічні, 

онтологічні та гносеологічні координати розгляду проблеми творчості [59, с. 70]. 

Отже, дослідження проблеми феномену особистості, зокрема митця – твор-

ця нового, носить міждисциплінарний характер та розглядається у філософсько-

му, психологічному, соціологічному, культурологічному та мистецтвознавчому 

аспектах. Мистецтво за своєю суттю відображає найкращі прояви людської душі, 

і саме це поєднує його з іншою науковою галуззю – психологією. Адже саме пе-

ред психологічною наукою першочергово завжди поставало завдання – розкрити 

наукові засади творчої особистості, обґрунтувати та виокремити складові творчо-

го процесу, його передумови та мотиви, розкрити природу та структуру творчих 

здібностей і найвищих їх проявів – таланту та геніальності. 

Перш ніж здійснити аналіз творчого доробку митців, який став основою про-

понованого дослідження, вважаємо за доцільне звернутися до методологічних основ 

наукового означення творчості як психологічного поняття і, зокрема, художньої 
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творчості (музичної та образотворчої) як методологічної основи мистецької осві-

ти, звернутися до теоретико-методологічних основ питання феномену творчості та її 

складових, а також проаналізувати джерельну базу роботи і методи дослідження. 

Першочергово варто зазначити, що психологія творчості виокремлюється як 

спеціальна галузь науки наприкінці ХІХ століття. Саме в цей період до питання 

природи творчості звертаються Ф. Гальтон, Ч. Ломброзо, З. Фрейд, Гартман. На 

початку XX століття дослідження проблем творчості знаходить продовження у 

розробках П. Енгельмейера, Т. Рібо, І. Лапшина, роботах С. Грузенберга «Психо-

логія творчості: вступ до психології і теорії творчості» (1923) та «Геній 

і творчість» (1924), Л. Виготського «Психологія мистецтва» (1925). У монографії 

Б. Теплова «Психологія музичних здібностей» (1947) було сформульоване визна-

чення здібностей, яке стало класичним. Загалом вчення Б. Теплова стало теоретич-

ним підґрунтям подальших досліджень у сфері психології здібностей та обдарова-

ності. Американський психолог Д. Гілфорд (1950) закликав всіляко розширювати 

дослідження з психології творчості. Відтак, новий інтерес до означуваних про-

блем, пов’язаний з потребами практики, був зумовлений початком науково-

технічної революції. Дослідники Л. Терстон, Ф. Баррон, Ф. Вернон Д. Гілфорд, 

Д. Осборн вивчають закономірності творчого мислення, особливості творчої уяви, 

розробляють тести, що діагностують творчі здібності, впроваджують навчання 

прийомам творчого мислення. 

Психологія творчості стає самостійним розділом, що має свій предмет, цілі і 

методи вивчення. Я. Пономарьов (1976) визначає предмет психології творчості, як 

психічний структурний рівень організації творчої діяльності. 

Визначальною стає психологічна лінія, пов’язана з особистісним підходом у 

мистецтві і творчості. Академік В. Моляко [56] зазначає, що сьогодні ми маємо 

всі підстави говорити про наявність чіткого замовлення на проведення досліджень 

саме з психології творчості. І пояснює це насамперед тим, що загальні тенденції 

розвитку людства, окремих країн і тенденції в індивідуальних праці, житті майже 

кожної людини вимагають, окрім класичних знань та вмінь, таких, що пов’язані з 
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творчістю, бо у кожного є певна необхідність успішно вирішувати нові завдання, 

нові проблеми творчого характеру. 

На сьогодні творча активність людини є важливим чинником, що стимулює 

розвиток культури і є запорукою успішної соціалізації особистості. Суспільні 

процеси відбуваються дуже швидко і динамічно, торкаються інтересів кожного та 

вимагають постійного зростання соціальної та особистісної компетентності. 

Н. Карпенко [29, с. 17–18] виокремлює такі теорії творчості: 

– Психоаналітична теорія творчості (3. Фрейд, К. Юнг), яка розглядає два 

аспекти: мотивацію і несвідомі компоненти. 

– Когнітивна теорія творчості Дж. Келлі, що розглядає творчість як альтер-

нативу банальному. 

До нинішнього часу багато наукових досліджень присвячено вивченню 

проблеми феномена творчості та його природи, формуванню та прояву творчих 

здібностей, їх діагностиці. Зокрема, цим займалися В. Ананьєв, 

Д. Богоявленська, Л. Виготський, В. Моляко, В. Роменець Л. Рубінштейн, 

Б. Теплов, Я. Пономарьов, А. Цибуля, В. Шадриков та ін. 

Серед зарубіжних науковців, проблему творчості досліджували: Г. Айзенк, 

Дж. Гілфорд, Е. де Боно, М. Воллах С. Мідник, К. Роджерс, Т. Рібо, 

Р. Стернберг, Е. Торренс, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг та ін. 

Важливим для нашого наукового обгрунтування є аналіз методологічних 

основ психології мистецтва – галузі психології, яка вивчає закономірності проце-

су сприйняття і розуміння людьми творів мистецтва, досліджує особливості пси-

хічної діяльності людей, що займаються творчістю (письменників, художників, 

композиторів тощо), під час створення ними художніх творів, а також розробляє 

психологічні основи художнього виховання. Об’єктом психології мистецтва є вза-

ємодія між людиною і твором мистецтва у рамках системи «людина – художній 

образ», а предметом – процеси сприйняття і розуміння художніх творів, а також 

психологічні аспекти творчої діяльності. Вирізняють такі основні види мистецтва: 

образотворче (живопис, художня фотографія, графіка), музичне, літературне, ску-

льптура і архітектура, сценічне та кіномистецтво (театр, кіно). 
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М. Дроздова [20] зазначає, що психологія мистецтва розглядає такі основні 

проблеми: сприйняття художніх творів; психологічні особливості людей, що за-

ймаються мистецтвом; психологічний вплив мистецтва на людей; естетичне вихо-

вання; арт-терапія тощо. Дослідження у сфері мистецтва будуть успішними лише 

тоді, коли дослідник має художній смак і ерудицію у цьому питанні. Не випадково 

вчені, які серйозно займались вивченням психологічних проблем мистецтва, зазви-

чай були професійними мистецтвознавцями (яскравим прикладом є постать 

Л. Виготського, який починав свій науковий шлях як літературознавець та критик). 

Важливим для нашого дослідження є аналіз факторів, які спонукають до за-

нять образотворчим мистецтвом. Серед основних дослідниця М. Дроздова 

[20, с. 68] виокремлює такі: 

– глибоке емоційне переживання дитини під час сприйняття предмета чи 

явища, що вразили її уяву – яскравої картинки, книжки, іграшки, тварини, мальо-

вничого пейзажу тощо; 

– спостереження за тими, хто малює чи займається ліпленням. 

Ці фактори можуть бути імпульсом до того, щоб людина чітко відчула своє 

покликання. 

А ось, як пригадує художник Іван Марчук, «у сьомому класі, після того, як 

він намалював портрет Тараса Шевченка і його взяли на районну виставку – у 

майбутнього митця виросли крила і це стало неабияким стимулом до того, щоб 

стати художником. Саме ці незабутні спогади дитинства стали для І. Марчука в 

майбутньому циклом його картин – Шевченкіаною» [25]. 

Особливим видом образотворчого мистецтва є портретний живопис. На 

психологічні аспекти останнього звернула увагу дослідниця О. Шатагіна. На її 

думку, «стан художника у процесі роботи над певним твором залежить від його 

темпераменту, настрою під час роботи, емоційного ставлення до об’єкта зобра-

ження. Якщо говорити про портрет, то тут має значення взаємний психологічний 

вплив художника і людини, яку він малює» [цит за: 20]. 

Цікавою, згідно з О. Шатагіною, «робота художника над автопортретом. Під 

час такої роботи художник уявляє кінцевий образ зовсім іншим на кожному етапі 
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розвитку об’єкта. Цей образ вимальовується як на основі певних, значних на кон-

кретний момент, переживаннях і почуттях, так і на невиразно усвідомлюваних 

чуттєвих переживаннях, про наявність яких художник лише підозрює. Таким чи-

ном, у процесі створення автопортрета художник «переносить» свої неусвідом-

лювані або слабо усвідомлювані переживання у сферу цілком усвідомлених» [цит. 

за: 20 с. 70]. Наприклад, художник Іван Марчук досить часто використовує авто-

портрет у своїх картинах, немов би залишаючи власну присутність на полотні. 

Зосередимо увагу на характеристиці музичного мистецтва, яке, за визначенням 

Дроздової, «це вид мистецтва, що відображає дійсність у звукових художніх образах 

і активно діє на психіку людини. Музика здатна точно і переконливо передавати 

емоційні стани людей і з цією метою залучає інші види мистецтва» [20, с. 83]. 

Досліджуючи на нинішньому етапі психологічні особливості музики, нау-

ковці виокремили чотири рівні її сприйняття: 

Сенсорний рівень. На цьому рівні (рівні відчуттів) відбувається аналіз еле-

ментарних звукових характеристик музичного твору (гучність, висота звуку, 

тембр тощо) та їх взаємодії. 

Звуковисотний інтонаційний рівень. У цьому випадку відображення звуку 

відбувається вже на більш високому рівні – рівні сприйняття. Музичний звук 

«оцінюється» і переживається як частина мотиву, інтервалу, акорду, що у свою 

чергу дає можливість сприймати та розрізняти цілісний музичний образ. 

Емоційно-семантичний рівень. На цьому рівні сприйняття емоційна оцінка 

звучання дає можливість розуміти поняттєвий зміст музичного твору. 

Інтегрально-семантичний, евристичний рівень. Для нього є характерним 

одночасне поєднання емоційного та аналітично-синтетичного сприйняття музич-

ного образу, в результаті чого відбувається досить швидке усвідомлення форми та 

змісту музичного твору. 

Серед багатьох аспектів музичної психології важливе місце також посіда-

ють концепції музичного таланту. Зокрема, у науці існує два підходи стосовно 

природи музичного таланту, де він розглядається як вроджений і як набутий. 
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Прихильники першого підходу звертають увагу на те, що у деяких дітей рано 

виявляється досить рідкісна здібність розрізняти абсолютну висоту музичних звуків. 

Діти з такою здібністю (наявністю абсолютного слуху) можуть назвати і заспівати 

будь-яку ноту звукового ряду без попереднього слухового настрою. З метою під-

твердження своєї теорії дослідники наводять багато свідчень надзвичайно ранньо-

го прояву музичної обдарованості. Моцарт в дуже юному віці вже створював ме-

лодії і з успіхом виступав на сцені. Угорський геній музики Е. Нірегішаді міг по-

вторити прості пісеньки у дворічному віці, а виконати мелодії на губній гармошці 

в чотирирічному. І. Стравінський дивував своїх батьків співом у дворічному віці, а 

А. Рубінштейн почав освоювати фортепіано раніше, ніж вивчився говорити. 

Прихильники іншого підходу вважають, що навіть якщо ранній прояв музи-

чної обдарованості є ознакою вродженого таланту, то його значення не варто пе-

реоцінювати. Основний акцент тут варто зробити на розвитку задатків. 

Таким чином, вивчення у рамках музичної психології особливостей сприй-

няття і розуміння музичних творів, закономірностей впливу останніх на емоцій-

ний стан людини, природи музичних здібностей тощо є актуальними проблемами 

сьогодення. 

Розглядаючи питання особистісного феномену митця, вважаємо за необхід-

не проаналізувати дослідження психологічних особливостей творчих і таланови-

тих особистостей. Так, науковець В. Бондарчук зазначає, що «проблемі дослі-

дження особистості присвячені відомі наукові теорії, концепції, школи, серед 

яких: гуманістична теорія К. Роджерса, гуманістична теорія А. Маслоу, психоана-

літична теорія З. Фройда, аналітична психологія К. Юнґа, теорія особистості 

А. Адлера, теорія розвитку особистості К. Хорні, егопсихологія Е. Еріксона, дис-

позиційна теорія формування особистості психологів Г. Айзенка, Б. Теплова та В. 

Небиліцина, теорія особистісних конструктів Дж. Келлі, пасіонарна теорія етноге-

незу Л. Гумільова, теорія О. Леонтьєва» [6, с. 53]. 

С. Сисоєва [80] наголошує, що творчість кожної окремої людини потрібно роз-

глядати у двох аспектах: як сутність якості особистості, у якій виявляється став-

лення суб’єкта до самого себе і світу, і як діяльність певного характеру, яка відбиває 
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найвищий ступінь активності людини, спрямованої на подолання певних протиріч у 

відповідності з визначеною метою. 

С. Яланська [107] констатує, що на сьогодні у дослідників відсутній єдиний 

підхід до розуміння творчої особистості та виокремлює певні аспекти в межах рі-

зних психологічних підходів: 

1) цілісність, активність, унікальність, здатність до самовираження, відкри-

тість, саморегуляція складають особистісність природи психіки людини 

(С. Максименко); 

2) психічний стан учня та діагностичне мислння займає важливе місце в 

психолого-педагогічній творчій діяльності вчителя (А. Ануфрієв); 

3) центральною ланкою педагогічної творчості як цілісного процесу профе-

сійної реалізації та самореалізації педагога є особистісно орієнтована система 

«вчитель-учень»(С. Сисоєва); 

Ми погоджуємося з дослідницею С. Яланською [107], яка визначає, що науко-

вою цінністю для розв’язання проблеми розвитку творчості особистості є концепція 

академіка В. Моляко, за якою творчість розглядається як діяльність, котра сприяє 

створенню, відкриттю чогось раніше невідомого певній особистості (суб’єктові). 

За В. Моляко [57, с. 57] головним у творчості є оригінальність, новизна в ді-

яльності та відмінність від створеного раніше, уже відомого. Важливою рисою 

творчої особистості є високий рівень знань, умінь аналізувати явища, порівнюва-

ти їх. Недостатньо тільки сприйняття, як і самого бажання нового, оригінального, 

якщо немає відповідного підґрунтя, загальної і професійної підготовки, а також 

великої наполегливості в роботі, основними методами вивчення творчості є: спо-

стереження анкетування, бесіда, вивчення продуктів діяльності, біографічний ме-

тод та експеримент. 

Наприклад, автор переконаний, що біографічний аналіз процесу становлен-

ня та розвитку творчої особистості потрібно орієнтувати на такі положення: 

– вивчення видатної особистості (таланту, генія) та констатація вираженої 

обдарованості і визначних досягнень у певній діяльності, що закріплено достовір-

ним способом; 
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– виявлення принципово важливих періодів у житті особистості і встанов-

лення конкретних зв’язків між цими періодами і творчими досягненнями; 

– вивчення макро- і мікросередовища буття творчої особистості та їх впливу 

на творчу діяльність; 

– вивчення творчого «кредо» (плани, стратегії) особистості, як суми її розу-

мових пошуків, етичної та естетичної оцінки світу, моральних ідеалів і т. д.; 

– вивчення індивідуального стилю творчої діяльності – витоків, розвитку, 

форм і особливостей прояву, реагування на різні складні умови та перешкоди по 

реалізації творчих задумів; 

– виявлення впливу творчості досліджуваної особистості на оточення, певну 

сферу або галузь творчості, на культуру, на сучасників і нащадків. 

Учені визначають поняття «загальні» і «спеціальні» здібності, підкреслюючи їх-

ню взаємопов’язаність, адже розвиток спеціальних здібностей не буде можливим без 

наявності в особи загальних здібностей. 

Творчими здібностями є, передусім, здатність людини народжувати і гене-

рувати ідеї, асоціативно мислити, висувати гіпотези, переносити знання і вміння в 

нові ситуації, здатність відмовитися від стандартної ідеї і брати участь у створенні 

нового, творчого продукту [107]. 

Талант – високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного 

виду діяльності. З набуттям навичок та досвіду розвиваються природні здібності 

людини, які обумовлюють високий рівень розвитку спеціальних здібностей. Це 

дає людині можливість самостійно, успішно й оригінально виконати поставлене 

завдання та отримати продукт діяльності, який характеризується новизною, висо-

ким рівнем довершеності і суспільною значимістю. Тільки певній особистості, в 

кожному конкретному випадку, властиве поєднання здібностей, які є основою та-

ланту. За результатами діяльності людини, які вирізняються оригінальними під-

ходами та новизною, можна стверджувати про наявність у неї таланту [107]. 

В. Моляко [56] розглядає творчу людину, як таку, що виражає вищий сту-

пінь розвитку та підготовленості до конкретних видів діяльності й до життя зага-
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лом, до пошуку виходів із кризових ситуацій. Вивчаючи талант, науковець роз-

глядає коло питань, які видаються важливими: 

– талант – вища форма прояву обдарованості та творчих здібностей, які гене-

руються у структурі особистості й розвиваються в конкретних соціальних умовах; 

– розвиток таланту – це наявність діалогу в системі «особистість – середо-

вище»; 

– рівень свідомості, спрямованість особистості, система її пріоритетів та 

ціннісних орієнтацій зумовлює суспільний сенс та значення таланту; 

– тенденції до продукування новаторських ідей у сферах науки, літератури, 

мистецтва є психологічно визначальними у структурі талановитої особистості. 

Аналізуючи роботи дослідників здібностей та обдарованості – Г. Костюка, 

Н. Кузьміна, О. Матюшкіна Б. Теплова, Я. Пономарьова та інших, можна конста-

тувати, що вони вживали як синоніми поняття «творчий потенціал» та «обдарова-

ність». 

Проведений аналіз значної кількості досліджень з проблем творчості, які 

проходили в останні десятиліття в галузі психології, філософії, педагогіки, акмео-

логії та медицини, дає змогу зробити висновок про те, що для розв’язання склад-

них завдань, зумовлених соціально-економічними перетвореннями, оволодіння 

творчими вміннями для сучасної людини вже є життєвою необхідністю. 

Серед властивостей особистості художника-митця можна виділити такі як: 

сприйнятливість до нового, висока спонтанність, тобто готовність діяти без яв-

них зовнішніх спонукань, самодисципліна та зосередженість, широта інтересів і 

несприйняття зовнішніх обмежень, переважання естетичної спрямованості, твер-

дість характеру та віра в себе, готовність до ризику, завищена потреба в самови-

раженні, низький рівень «психологічного захисту» і пов’язаних з ним гальмувань, 

здібність до імпровізації, самокритичність, наполегливість у досягненні творчої 

мети, здатність до точного і правдивого вираження свого досвіду, реалістичне 

світосприйняття, довіра до життя, прагнення до суспільного визнання, почуття 

гумору, високий рівень самосвідомості. 
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Образний світ творів кожного композитора детермінується багатьма чинни-

ками – як об’єктивними (специфіка історичної епохи, місце народження митця, 

виховання в родині, освіта, належність до певної культурної традиції тощо), так і 

суб’єктивними (особистісні властивості). Безумовно, останні найважче піддають-

ся аналізу, але їхню надзвичайну важливість підкреслюють багато музикознавців. 

«Авторство – це завжди особистісне явище, точніше явлення особистості світу», – 

підкреслює О. Самойленко, маючи на увазі, звісно, епоху авторської творчості 

[76, с. 30]. Є. Назайкінський стверджує: «особистість – ось що генерує, народжує 

неповторний за стилем твір або його виконання» [63, с. 19]. Отже, інтерпретація 

музичного твору також залежить великою мірою від особистості інтерпретатора – 

і не тільки музиканта виконавця, а й музикознавця, дослідника, музичного крити-

ка. Те ж саме можна стверджувати й стосовно слухацького сприйняття, адже в 

цьому випадку теж ідеться про інтерпретація. Так, В. Москаленко розширює по-

няття інтерпретації музичних явищ як «процесу звукової реалізації нотного текс-

ту» [24, с. 214], розповсюджуючи його на різні аспекти діяльності, розрізняючи 

таким чином ще й слухацькі, редакторські, режисерські та інші інтерпретації 

[60, с. 15–18]. Розрізняючи поняття інтерпретації та інтерпретування як процесу, 

В. Москаленко дає таке його визначення: «це організована інтелектом творча дія-

льність музичного мислення, спрямована на розкриття виражально-смислових 

можливостей музичного твору» [60, с. 13]. 

Сучасні музикознавці, науково інтерпретуючи зміст музичних творів, дедалі 

більше уваги приділяють вияву в музичній драматургії та стилістиці особистісних 

рис композиторів. Так, Т. Гусарчук зазначає, що динамічному характеру особис-

тості Миколи Лисенка відповідає, наприклад, загальний радісно-піднесений хара-

ктер його духовного концерту «Камо пойду от лиця Твоєго, Господи», зокрема 

«наявність образів руху, втіленого вже на початку концерту (“Камо пойду”, ”камо 

біжу”, вірш 7), висхідного та низхідного напрямків руху та його способів (образи 

крил, моря)» [16, с. 319]. 

У творчості Лесі Дичко яскраво проявляється екстравертний тип її особистос-

ті, зокрема в увазі до явищ навколишньої дійсності (об’єктивність), у картинності, 
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образній конкретиці, багатстві асоціацій, широті зацікавлень, серед яких особливо 

підкреслимо захоплення живописом, що проявилося в багатьох її творах, зокрема 

у кантати «П’ять фантазій за картинами російських художників», балеті «Катери-

на Білокур» та ін. Як відомо, Леся Василівна отримала й відповідну освіту, про-

слухавши лекції у Київському художньому інституті. Яскраве зорове сприйняття 

доповнюється в неї потужною емоційною реакцією, захопленням красою приро-

ди, її твори буквально випромінюють радість від зустрічі з нею. Образи сонця, 

світла, весни, ранку – це наскрізні образні лейтмотиви її творчості [16, с. 352]. 

Яскраві образи природи народжуються й при зверненні мисткині до поетич-

ного слова: згадаймо образи чотирьох пір доби у камерно-вокальному циклі «Пас-

телі» та образи сонця й дощу, туману й вітру в циклі «Енгармонійне» на тексти 

поезій Павла Тичини. Твори Лесі Дичко вражають безпосередністю естетичного 

сприйняття, тож цілком природно, ті з них, що адресовані дітям, незмінно корис-

туються любов’ю маленьких виконавців і слухачів. 

У контексті досліджуваної нами проблематики особистісного феномену ми-

тця вважаємо за необхідне звернутися до питання вищого прояву особистості – 

геніальності. 

Так, С. Яланська визначає геніальність, як «найвищий ступінь розвитку зді-

бностей, що виявляється у творчій діяльності, результати якої мають історичне 

значення. Геній – дуже рідкісне явище. Виражаючи потреби суспільства, він тво-

рить самостійно й оригінально, шукаючи відповіді на такі питання, яких інші лю-

ди часто й не помічають. Своєю діяльністю геній сприяє прогресивному роз-

витку всього суспільства» [107 с. 45–46]. 

Саме таку роль в історії вітчизняної культури і науки відіграла творчість 

Т. Шевченка, М. Ломоносова, О. Пушкіна, Д. Менделєєва, І. Павлова та ін. Геніям 

властива надзвичайна творча активність, особливе ставлення до культурних надбань 

минулого, рішуче подолання уставлених стереотипів, застарілих поглядів і традицій. 

Активно досліджується також і проблема інтелектуальної обдарованості 

творчих геніїв. Як уже зазначалось раніше, ряд дослідників пов’язують рівень 

креативності з рівнем IQ особистості. У цьому плані цікаві результати дослідження, 
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яке провели 1926 року американці Л. Термен і К. Кокс [57]: вони проаналізували 

біографії 282 західноєвропейських знаменитостей і спробували оцінити їх IQ на 

основі досягнень у віці від 17 до 26 років. Були отримані відповідні результати 

(таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Співвідношення рівня IQ та віку геніїв 

Генії 17 років 26 років 

Бетховен 150 165 

Рембрандт 130 150 

Леонардо да Вінчі 155 180 

Моцарт 160 165 

Гюго 160 180 

Діккенс 160 180 

Гете 190 210 

28 жовтня 2007 року газета «Телеграф» опублікувала британський рейтинг 

«100 геніїв сучасності» (англ. «Top 100 living geniuses»), укладений міжнародною 

консалтинговою компанією Creators Synectics. Компанія влітку 2007 року опитала 

електронною поштою 4000 британців, запропонувавши їм визначити десять гені-

їв, які живуть у різних країнах. За даними опитування, шість експертів компанії з 

креативності та інновацій склали список 100 геніїв сучасності (додаток А). На фор-

мування рейтингу впливали: роль в зміні системи поглядів, суспільне визнання, 

сила інтелекту, досягнення та культурна значимість кожного з кандидатів [51]. 

На сьогодні ряд науковців усе ж ведуть мову про існування фізіологічних 

особливостей, які, як максимум, схиляють до творчості, а як мінімум – наклада-

ють свій відбиток на його специфіку. Зокрема, дослідження ряду музикантів пока-

зали, що музичні звуки можуть викликати у них сильніші психофізіологічні реак-

ції, ніж у звичайних людей. У цьому контексті дослідники відмічають значний 

вплив особливостей ЦНС (типу темпераменту). Так, деякі науковці вважають, що 

для заняття мистецтвом найоптимальнішим є сангвінічний тип, оскільки він пе-

редбачає урівноваженість процесів збудження та гальмування. 

Поряд з тим практика показує, що високі досягнення в мистецтві трапля-

ються серед людей будь-якого темпераменту. Так, О. Пушкін був холериком, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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М. Гоголь і П. Чайковський – меланхоліками, І. Крилов – флегматиком. Отже, мо-

ву скоріше можна вести про зв’язок типу темпераменту з певними особливостями 

творчої діяльності, зокрема – з особливостями обстановки, необхідної для роботи. 

Наприклад, авторам зі слабкою нервовою системою часто необхідні «оранжерей-

ні» умови для роботи, у той час як автори іншого типу можуть творити практично 

в будь-якій обстановці. 

Отже, творча особистість поряд з рисами, що властиві «звичайній», серед-

ньостатистичній людині, має свої індивідуально-психологічні особливості. Остан-

нє можна пояснити специфікою творчої діяльності. Так, наприклад, багатогран-

ність музиканта завжди є особливістю, яка вирізняла представників цієї професії з-

поміж фахівців інших галузей. В уяві дослідника, сучасний «образ» особистості 

музиканта формується в ціннісно-змістовному ракурсі на основі органічного по-

єднання традиційної системи ціннісних естетичних критеріїв і осмислення нових 

реалій та умов творчого буття. Саме це визначає результати діяльності митця не-

повторними та унікальними, оскільки досягається надважлива для людини творчої 

професії мета – «знайти своє обличчя». 

Якщо мистецтво можна визначити як сприйняття дійсності в художніх обра-

зах, то щодо культури в науці та філософії існує декілька визначень цього поняття: 

– культура – це історично обумовлений рівень розвитку суспільства, твор-

чих сил і здібностей людини, відображений у типах і формах організації життєді-

яльності, а також у створюваних духовних і матеріальних цінностях; 

– сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством; 

– система цінностей, уявлень про світ і правил поведінки, спільних для лю-

дей, що пов’язані певним способом життя. 

Зазначимо, що твори мистецтва, як правило, відображають цінності існую-

чої культури. За допомогою творів мистецтва можна прослідкувати формування і 

трансформацію культур різних народів. Так, у Луврі на переважній частині картин 

середньовічного періоду Ісус, Діва Марія та деякі інші святі займають центральну 

частину картини, а люди з народу розміщені на периферії. Ці картини відобра-

жають іудейсько-християнську систему ціннісних установок того часу. Бог і Тво-
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рець Всесвіту уособлює Істину, Світло, Красу, Добро і тому знаходиться в центрі. 

Люди, яких він створив, розташовуються на периферії. 

Особливості художніх образів, створених у різних культурах, пов’язані з 

особливостями ментальності їх авторів. 

Творчість являє собою таку здатність, завдяки якій людина конструює нову 

реальність з позицій смислотворення, опановуючи світ не лише за законами доці-

льності, але й за законами краси. Творчість як мистецький процес – явище склад-

ноструктуроване й пов’язане як зі світом суб’єктних переживань і оцінок, так і з 

логікою культурної епохи, яку представляє митець. 

Академік Іван Дзюба наголошує: «Культурна життєздатність української 

нації неодноразово діставала підтвердження в історії і за найважчих часів. Не 

втрачена вона і нині. Можна назвати ряд чинників, що її засвідчують. Політична і 

творча свобода, наявна сьогодні принаймні тією мірою, якої раніше ніколи не бу-

ло, зумовила інтенсивність художньої творчості. Картина літературного, образот-

ворчого, музичного, театрального життя сьогодні розмаїтіша і цікавіша, ніж будь-

коли, за винятком хіба 1920-х років; уявлення протилежного характеру виплива-

ють із елементарної необізнаності» [17]. 

Українська культура є цікава та актуальна для світу і вона здатна виходити 

на нові творчі горизонти. Культура є реальністю, величезним резервом для про-

фесійної творчості, яка постійно народжує нові й нові таланти. М. Березовський і 

А. Ведель, Г. Сковорода і Т. Шевченко, Леся Українка й І. Франко, М. Леонтович 

і М. Лисенко, Л. Ревуцький і Б. Лятошинський, І. Паторжинський і Є. Чавдар, 

Б. Руденко і Д. Гнатюк, А. Солов’яненко, І. Козловський і Є. Мірошниченко, 

Є. Станкович і М. Скорик – це лише частка славетної когорти видатних українських 

музикантів. Серед них є унікальні творчі особистості, які плідно проявили себе в 

різних галузях музичного мистецтва – як композитори й музиканти-виконавці, 

диригенти й науковці, педагоги, організатори музичної освіти й активні музично-

громадські діячі. Таких музикантів О. Коменда називає універсальними особистос-

тями і розглядає індивідуальну специфіку таких діяльнісних поєднань на прикладі, 
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зокрема, М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, М. Вериківського, М. Скорика, 

О. Козаренка та інших видатних митців [34–36]. 

В Україні і сьогодні є достатньо велика спільнота особистостей, які творять 

національну культуру і для яких її доля ототожнюється з їхньою власною творчою і 

життєвою долею. І це вони неодноразово підтверджують своєю працею. Серед таких 

постатей і особистісних феноменів є геніальні митці сучасності – художник Іван Ма-

рчук і композитори – Валентин Сильвестров, Ганна Гаврилець, Вікторія Польова. 

1.4. Структура художньо-творчого процесу: від задуму до втілення 

Процес створення художнього образу, як прояв оригінальності таланту мит-

ця, є неповторною художньою діяльністю. Особистість творця проявляється як у 

процесі мисленнєвої обробки матеріалу дійсності, так і в процесі закріплення ре-

зультатів цього переосмислення мовою мистецтва – створення гармонійного, цілі-

сного і здатного до саморозвитку образу. Вивчення особливостей структури ху-

дожньо-творчого процесу на різних етапах має певну складність, яка зумовлена 

тим, що способи освоєння дійсності, такі як сприйняття, уява, мислення, пам’ять, 

а також спеціальні здібності, в тому числі музичні та художні, взаємодіють між 

собою, адже всі вони є органічними компонентами цілісної системи творчої орга-

нізації особи, динамічними внутрішніми і зовнішніми її проявами. На практиці 

важко розрізнити і розмежувати етапи творчого процесу і це ускладнюється його 

самобутністю, імпульсивністю, безпосередністю. Тільки у процесі теоретичного 

аналізу можливо вибудувати певну послідовність. Однак, у процесі самої діяльно-

сті, враховуючи досвід митця, може відбуватися згортання окремих етапів і ство-

рюватися ілюзія миттєвого і несподіваного художнього рішення. 

Н. Карпенко розглядає творчу діяльність як форму діяльності людини, 

спрямована на створення якісно нових суспільних і особистісних цінностей. У її 

загальну структуру входять такі компоненти: процес творчої діяльності; продукт 

творчої діяльності; особистість творця; середовище; умови за яких відбувається 

творчий процес [29, с. 24–25]. Творчий процес людини – це послідовність творчих 

актів. А сам творчий акт вважають умовною одиницею творчого процесу, зруч-
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ною для аналізу та вивчення механізмів творчості. В основу виділення етапів, фаз 

творчого процесу покладено експериментально досліджені факти переходу від 

свідомо організованих, логічно обґрунтованих пошуків до інтуїтивного вирішення 

проблеми або поставленого завдання. 

Варто зазначити, що результати технічної і наукової творчості відрізняють-

ся від художньої, адже багато дослідників вважають, що безпосередньо з твору 

мистецтва можна отримати психологічну інформацію, бо він наповнений чимось 

особистісним. Мистецтво відображає результати процесу пізнання людини люди-

ною, у якому проявляються особливості характеру та поведінки, образне мислен-

ня не тільки героїв твору, але й самого автора. 

Ми погоджуємося із дослідниками, які розглядають творчість як продов-

ження пізнавальної діяльності людини за межами конкретно заданої ситуації. І 

тільки так можна зрозуміти, як митець виходить за межі окресленого. Однознач-

но, що тут багато залежить від моральних відчуттів людини, адже насправді твор-

чою особистістю може бути лише захоплена, одержима якоюсь ідеєю людина, 

якій властивий надзвичайно високий рівень творчої активності. Особливими умо-

вами творчості можна вважати продукування нових ідей, здатність знаходити й 

піднімати нові проблеми, незалежність власних суджень та поведінки, сміливість 

висловлювань і водночас уміння критично ставитися до своїх попередніх думок. 

Неусвідомлені ідеї, імпульсивні здогадки, які виконують важливу функцію 

поштовху щодо ціннісних асоціацій, теж впливають на результативність творчої 

думки, породжують теоретичні уявлення про творчий процес. 

Насправді, у житті, творчим особистостям доводиться долати багато переш-

код, зовнішніх та внутрішніх бар’єрів, які в свою чергу негативно позначаються 

на результатах творчого процесу. 

Дослідник творчості В. Моляко вважає, що «до внутрішніх бар’єрів можна 

віднести: незібраність, лінощі, незацікавленість у роботі, хвороби, незадовільний 

психічний стан, погані звички, робота без режиму, невміння організувати свій час, 

негативні якості характеру та мислення. Основна властивість обмеженого мис-

лення – функціональна фіксованість, нездатність людини бачити зовсім нове за-
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стосування знайомих об’єктів, які вже використовуються певним чином» 

[цит. за: 29, с. 28]. 

Вченими доведено, що якраз саме прояву креативності може перешкоджати 

страх виявитися не таким як усі, так званою «білою вороною», а також наявність 

певних моральних заборон та одноманітність завдань, які доводиться вирішувати 

у щоденній діяльності. 

Важливими, на нашу думку, у проявах творчих здібностей є ще й зовнішня 

та внутрішня мотивації. Саме реакція соціального оточення, така як захоплення, 

увага, заохочення, винагорода чи то критика, осуд, покарання - для багатьох мит-

ців стає визначальною. І чим сильнішою є внутрішня мотивація, тим менший 

вплив мають зазначені зовнішні фактори. 

М. Глейтман, А. Фрідлунд, Д. Райсберг [89, с. 41] виокремлюють такі психі-

чні блоки та фіксації, що можуть перешкодити виконанню завдання: 

– емоційні бар’єри: заборони та страх бути смішним або помилитися, нете-

рпимість до двозначності, надмірна самокритика; 

– культурні бар’єри: думка про те, що фантазія — це гаяння часу; що грай-

ливість властива тільки дітям; що розум, логіка й числа сприяють, а почуття, інту-

їція, задоволення й гумор перешкоджають розв’язанню проблем; 

– засвоєні бар’єри: норми застосування (функціонального використання) 

значень, можливостей і табу; 

– бар’єри сприйняття: звички заважають визначити важливі елементи за-

вдання. 

М. Дроздова зазначає [20, с. 34], що дослідження проблеми творчості при-

вернули увагу вчених до її центральної ланки – творчого процесу. Зокрема, біль-

шість науковців одностайні в тому, що творчий процес не є суцільним явищем і 

складається з певних етапів. На думку російського дослідника І. Савранського 

[цит. за: 20, с. 34], таких етапів можна виділити три: 

Початкова стадія – спостереження за об’єктивним світом і виникнення за-

думу художнього твору, що відбувається шляхом накопичення творцем вражень 

від навколишнього світу. 
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Стадія кристалізації задуму, узагальнення отриманих вражень, спостере-

жень, думок, переживань тощо, моделювання характерів героїв. На цій стадії у 

художника виникає ідейно-естетична установка, що мобілізує його творчу енер-

гію на реалізацію задуму. Для цього етапу характерним є феномен перевтілення 

творця в образ створеного уявою героя. При цьому основними психологічними 

механізмами, що сприяють реалізації процесу перевтілення, є творча уява та здат-

ність повторно переживати різні емоційні стани. 

Стадія практичного втілення художнього твору в матеріалі того чи іншого 

виду мистецтва. На цій стадії митець вносить важливі, іноді надто суттєві корективи 

до первісного задуму, поглиблює психологічну характеристику героїв. Активним 

початком творчості є асоціативна образність. Умовами її формування і реалізації 

є: наявність пам’яті, ідейно-естетична установка, художня уява, інтуїція. 

На художню творчість діє ряд механізмів, і зокрема, Ю. Борєв 

[цит. за: 20, с. 35] виокремлює такі: 

– вибіркова і творча пам’ять: потреба у внутрішньому звільненні, тобто по-

треба творчої індивідуальності у сповіді, бажання поділитися з близькою люди-

ною глибоким переживанням або яскравим враженням; 

– уява відтворює ланцюг уявлень і вражень, що зберігаються в пам’яті; за-

вдяки уяві у свідомості митця виникають живі картини; 

– поєднання свідомого та несвідомого, розуму та інтуїції. 

Аналізуючи психологічні особливості творчого процесу, дослідники виді-

ляють дві його сторони – усвідомлену (довільну) і неусвідомлену (мимовільну). 

Проте, переважна більшість дослідників розглядають творчий процес як вид 

усвідомленої діяльності особистості, котрий включає в себе такі компоненти: 

1) вольові зусилля; 

2) раціональна оцінка накреслених цілей – визначення того, твір якого жан-

ру хоче створити автор, якого обсягу, у який термін тощо; 

3) відчуття внутрішньої відповідальності за результати. 

Поряд із тим ряд дослідників (психоаналітичного та інших напрямків) ви-

рішальну роль надають несвідомій стороні творчості, розглядаючи творчий про-
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цес як мимовільну активність, якій властиві безперервне фантазування, потреба, 

спонукання, інтенція (внутрішній нахил митця до певних тем, способів художньої 

виразності, характерних мовних та композиційних прийомів), потяг, прагнення. 

Стан натхнення, на думку Ю. Борєва «це специфічний творчо-психологічний 

стан виразності думки, інтенсивності її роботи, багатства асоціацій, глибокого про-

никнення у зміст життєвих проблем, могутнього «викиду» накопиченого у підсвідо-

мому життєвого і художнього досвіду та безпосереднього включення його у твор-

чість. Натхнення породжує незвичайну творчу енергію» [цит. за: 20, с. 37]. 

Усі проаналізовані нами дослідження підтверджують той факт, що творча дія-

льність є складним і на сьогодні ще не достатньо вивченим процесом, а дискусії про 

те, чи доречно виокремлювати в ній якісь етапи, чи впливають на згадану діяльність 

несвідомі процеси і які основні фактори художньої творчості, триватимуть і надалі. 

Ми підтримуємо позицію дослідниці творчості Н. Карпенко, яка стверджує, 

що «творчий процес являє собою послідовність творчих актів. Творчий акт можна 

вважати умовною одиницею творчого процесу, зручною для аналізу та вивчення 

механізмів творчості. Стимулом до творчої діяльності слугує проблемна ситуація, 

яку неможливо вирішити на основі наявних даних традиційними способами. На 

творчий процес уяву людини спонукає потреба створити щось нове. Нейрофізіо-

логічний механізм творчості вмикає так звані детектори новизни, які виявляють 

це нове в зовнішньому та внутрішньому світі. Це спеціальні нейрони, що відпові-

дають лише на нові подразники та не реагують на повторення стимулів. Детекто-

рам новизни властива висока чутливість, тому людина відчуває приємне хвилю-

вання, позитивне емоційне переживання в процесі творчості. Нові враження сти-

мулюють потяг до творчості та безпосередньо її процес» [29, с. 29]. 

Отже, різні дослідники акцентують увагу на різних складових процесу тво-

рчості, виділяючи, як пріоритетну, одну складову, або ж будують складну систему 

взаємодіючих процесів. Так, Г. Гельмгольц і А. Пуанкаре провели ґрунтовний 

аналіз структури творчого процесу, його етапів, а також співвідношення в ньому 

свідомого та несвідомого. 
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За роки досліджень художньо-творчого процесу вченими запропоновано 

безліч варіантів визначення його структури, які різняться кількістю та наймену-

ванням етапів, стадій, фаз і моментів. 

Різні аспекти творчого процесу та його етапи стали предметом дослідження 

багатьох психологів, таких як О. Леонтьєв, С. Берштейн, Д. Богоявленська, 

В. Біблер, А. Брушлінський, Л. Виготсякий, Дж. Гілфорд, Б. Кедров, 

О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, О. Тихомиров, 

П. Якобсон та багато інших. Підсумовуючи, можемо узагальнити (таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2. 

Фази процесу творчості (уклав автор) 

Назва фази Короткий зміст Характеристика 

І 
Свідома робота / фаза 

логічного аналізу 
підготовча 

передумова інтуїтивного визначення нової 

ідеї; використовуються знання для визна-

чення завдання 

ІІ 

несвідома робота / інтуї-

тивне вирішення 

проблеми 

дозрівання 

несвідома робота над проблемою, інкубація 

спрямованої ідеї; характерна ознака – не-

усвідомлений засіб вирішення проблеми 

ІІІ 

перехід несвідомого 

у свідомість / фаза верба-

лізації інтуїтивного 

вирішення 

натхнення 

ідея народжується внаслідок несвідомої ро-

боти; спершу гіпотетично, як задум; особа не 

може конкретно пояснити, як отримала ре-

зультат, але розуміє, що завдання вирішено. 

IV свідома робота 

фаза формаліза-

ції вербалізова-

ного вирішення 

проблеми 

розвиток ідеї, її кінцеве оформлення та пере-

вірка; рішення є кінцевим, логічно заверше-

ним; людина найкраще осмислює і процес, і 

результат своєї творчої діяльності 

Х. Гарднер [29, с. 32] виділив сім відносно незалежних інтелектуальних 

компетенцій, визначених як навички, що відповідають двом ґрунтовним стандартам: 

формулювання й творчого вирішення проблем чи нового підходу до вирішених 

проблем, широкого використання й високої оцінки суспільством: лінгвістичний ін-

телект; логічно-математичний інтелект; просторовий інтелект; тілесно-кінестатич-

ний інтелект; музичний інтелект; інтраперсональний інтелект; інтерперсональний 

інтелект. І найчастіше за все у процесі творчої діяльності вони виступають разом. 

Суперечливим серед дослідників є питання про те, чи є творчий процес 

«нормативним» і чи можна за таких обставин вважати, що креативність 

(лат. creatio — створення) — творча, новаторська діяльність, властива лише 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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окремим особам. Чи, можливо, креативність наявна у кожного і її можна тренува-

ти. 

Цікавими є погляди вчених дослідників на роль уяви у творчості. Так, було 

досліджено, що люди з середнім рівнем інтелекту мають не надто розвинену уяву, 

як і багато інтелектуально розвинених особистостей. Науковці говорять про від-

сутність у них або незначну візуальну уяву, а інтелектуально скромні люди на-

впаки говорять про яскраву уяву. 

О. Туриніна [89, с. 49] поділяє творчий процес на три фази: пускову (спону-

кальну та підготовчу), пошукову та виконавчу. Кожна з них має свою специфіку 

щодо виникнення, тривалості, продуктів і показників творчості. Перша фаза хара-

ктеризується інтелектуальною ініціативою — умінням самостійно бачити та ста-

вити проблеми. Під час неї виявляються індивідуальна готовність до творчості, 

розвиненість пізнавальних процесів, емоційна готовність, потреба в напруженій 

діяльності. Вимоги цієї фази становлять програму розвитку творчих здібностей, 

цільову матрицю творчого процесу. На побудову програми спонукають внутрішні 

та зовнішні фактори, залежно від яких проходить підготовчий процес, що поро-

джує ідею і сам задум. Друга фаза починається з гострого бажання втілити заду-

мане. Вона проходить у пошуку засобів для його реалізації та закінчується їх по-

шуком і ухваленням рішення щодо конкретних способів утілення. На третій фазі 

відбувається реалізація задуманого, контроль над проміжними результатами та 

корекція способів виконання, а також критична оцінка кінцевого продукту. Дослі-

дниця наголошує, що у процесі творчості потрібно вміти перетворювати енергію з 

однієї форми на іншу. Це основа механізму творчості. Унаслідок процесу творчо-

сті виникає оригінальний, об’єктивно цінний і самодостатній продукт. Продукта-

ми творчості можуть бути відкриття, винаходи, художні образи. І тільки художні 

образи допомагають пізнавати душу іншої людини та вдосконалювати свою. 

На основі описаних спостережень за власним творчим процесом 

О. Туриніна [89, с. 51–52] виділяє такі етапи творчої праці: інтенсивне ознайом-

лення з проблемою; відпочинок, або, рідше, несвідома робота, що відповідає виз-

ріванню думки; перерва та розробка нової ідеї. 
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Вивчаючи роботу, зокрема художників, у лабораторних умовах, дослідни-

ки-психологи дійшли одностайності в тому, що надзвичайно важко виокремити 

етапи та ступені творчого процесу, які дуже часто накладаються один на одного. 

Доцільніше було б говорити про надзвичайну його складність та індивідуальність 

для кожного митця. 

Однак, дослідниця О. Туриніна [89, с. 53–54] все ж таки виокремлює етапи 

творчого процесу – задум і його втілення. Специфічні риси творчості виявляються 

в діях, спрямованих на створення нових продуктів, які являють собою суспільно 

цінну ідею у виникненні, конкретизації та матеріалізації якої важливу роль відіг-

рає уява. Ідея розвивається не сама по собі, а тією мірою, якою вона втілюється в 

образ. Розкрити єдність чуттєвого та раціонального аспектів образу, способи його 

втілення означає зрозуміти істотні особливості творчого процесу. У виникненні 

задуму образу, його ідеї можна виокремити три взаємопов’язані етапи: абстракт-

ний задум, імпровізація та конкретний задум. Абстрактний задум іще не відбиває 

чіткої спрямованості в розвитку образу. Щоб це стало можливим, у творчому 

процесі слід застосувати як чуттєвий, так і раціональний підходи. 

Стан потреби та зацікавленості можна вважати початком творчого акту, яка 

в свою чергу стимулює формування творчого задуму. Одночасно використовуєть-

ся і додаткова інформація: знання, думки, враження. Виношування задуму може 

розтягнутися в часі і відкластися. Кінцевий результат за своїми оцінками може не 

співпадати з думками автора і оточуючих. Досить часто буває так, що автор вва-

жає свою роботу найкращою, а критики – ні. 

Отже, беззаперечним є той факт, що створенню мистецького твору передує 

процес поглибленого вивчення митцем навколишнього світу, процесів його роз-

витку, спостереження, осмислення, узагальнення, набуття нових вражень. Розви-

ток таланту митця прямо пропорційно залежить від глибини пізнання самого жит-

тя художником чи композитором. 

О. Туриніна [89, с. 48] визначає важливою складовою творчого процесу – 

творчий потенціал. Він характеризує потенційну енергію суб’єкта творчості, його 

силу й міць. Таким суб’єктом може бути людина, колектив, народ, суспільство 
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тощо. Творчий потенціал як цілісна якість людини, соціальної за своєю сутністю, 

виникає у процесі соціалізації та проявляється у її творчій активності, яка, своєю 

чергою має такі складові, як загальні властивості, зумовлені фізіологічною приро-

дою людини (наприклад, темперамент) та індивідуальні властивості психічних 

процесів (відчуття, сприйняття, уява, мислення, емоції, пам’ять, воля). Виявлення 

цих властивостей у певних видах діяльності дає можливість визначити рівень роз-

витку природних здібностей і спрямованої творчої активності як цілісної якості 

особистості. 

Такий період творчості, як виникнення задуму художнього твору, розглядаєть-

ся як синтетичний інтуїтивний акт, що підготовлений всією попередньою практикою 

митця, його духовним пошуком. Він пов’язаний зі створенням ідеального утво-

рення, яке містить загальні контури майбутнього твору, зародкові елементи худо-

жньої форми і змісту. Вже створюючи ідеальну модель, митець мислить в матері-

алі свого мистецтва. Але на цьому етапі творчості формуються лише загальні ри-

си майбутнього втілення образу. Матеріал мистецтва тут присутній в знятому ви-

гляді, але його особливості впливають на формування образу, визначаючи діапа-

зон, сферу, у якій зможе розгорнути своє матеріальне існування художня модель. 

У цей період митець ясніше уявляє собі те, що він хоче «висловити» в заду-

маному творі, а ніж те, як саме це повинно бути «висловлено». Виникнення заду-

му здійснюється, переважно, коли людський організм «мислить», наче потайки 

від інтелекту. Народження задуму митець скоріше відчуває, ніж позначає. Відчу-

вається присутність чогось нового, неясного, але такого що народжує хвилюван-

ня. Щодо чуттєвого і раціонального, то задум твору містить у собі обидва ці мо-

менти, певне співвідношення яких характеризує цей етап становлення твору. У 

цьому випадку синтез чуттєвого і раціонального не є конкретним. Задум має дос-

татньо загальний характер, безпосередньо-почуттєвої цілісної картини ще немає. 

Образи уривчасті, їх обриси розмиті. Потрібно зазначити, що задум виникає по-

різному. В одному випадку, його перша іскра породжується певним життєвим 

враженням, яке пробуджує почуття і думку художника чи музиканта і розпочинає 

творчий процес. В інших випадках задум виникає наче спонтанно, з раптово усві-
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домленої потреби виразити певний душевний стан, генетичний зв'язок якого з по-

передніми життєвими враженнями залишається неясним. Наступний «спалах» є 

або прямим інтуїтивним доповненням, продовженням сприйняття, або асоціацією, 

що інтуїтивно виникла. 

Асоціації бувають як життєвими, так і художніми враженнями митця, що 

включаються у різні рівні організації художнього задуму. Так, наприклад, першим 

імпульсом, який стимулює дію складних механізмів творчої свідомості окремих 

живописців, може бути окремий колір, який диктує в кожному випадку різний 

сюжет картини. Для багатьох композиторів часто окрема музична інтонація може 

сколихнути цілу низку образів. А може бути і синтез мистецтв, коли музичний 

твір спонукає до написання картин художником, чи то споглядання картини – до 

написання музики. 

Задум є складним, внутрішньо динамічним цілим, яке містить різноманітні 

елементи. Це і окремі образи, і загальні ідеї, і елементи ритмічного, композицій-

ного характеру, уявлення про просторово-структурну організацію твору. Форму-

ється ідеальна конструкція, у якій схоплюється загальний смисл уявного об'єкту і, 

в той же час, утримуються його конкретні види, деталі. Втілення можливостей, 

«запрограмованих» в задумі, у конкретні чуттєві форми, обробка потрібної інфо-

рмації в художній образ відбувається як на рівні раціонального, так і чуттєво-

емоційного. У результаті художньо-образного мислення розширюється зміст об-

разів та формування в них естетичних запитів часу, духовних потреб сучасного 

суспільства, до яких так чи інакше митець визначає своє ставлення. Художня 

концепція автора визначає характер певного зв’язку образів, їх зміст та поєднан-

ня. Визначальним є чуттєвий зміст образів, не логічне їх поєднання, як у тради-

ційній науці, а саме об’єднання за принципом вільних асоціацій. 

Л. Міщиха, аналізуючи творчий характер діяльності виконавця музичних 

творів і діяльність композитора, зазначає, що «на етапі виникнення замислу спі-

льним для них є те, що в основі прагнення написати музику або виконати твір ле-

жить ідея, образ, думка. І хоча для музиканта вагомим фактором є захоплення 

твором, його музичною формою, головну роль у творчому процесі відіграє відпо-
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відність музики його станам, емоціям, що виникли під впливом подій суспільного 

і особистого життя. Суттєва різниця з’являється на етапі дозрівання замислу: для 

композитора це тривала внутрішня робота з переведення задумів та ідей в зону 

їхньої реалізації (створення музичної композиції), надання їм завершеної форми, а 

для виконавця в процесі роботи над твором важливо, навпаки, найбільш повно 

розкрити замисел композитора» [54, с. 370]. 

Важливо зазначити, що після втілення задуму композитор майже не повер-

тається до свого твору, а для виконавця можлива постійна робота над твором. По-

перше, у плані розвитку і корекції першочергового замислу, оскільки світогляд 

виконавця змінюється протягом його життя, а по-друге, в разовому виконанні 

просто неможливо реалізувати все багатство творчих замислів, звідси й багато 

трактувань у наступних виконаннях. По-третє, у творчій атмосфері концерту мо-

жливе народження нових образів, які не могли народитись на час репетиції. Безу-

мовно, що діяльність виконавця спрямована на найбільш повне розкриття замислу 

композитора, створення художнього образу, але в той же час інтерпретація твору 

тісно пов’язана із світоглядом, думками, почуттями – внутрішнім світом самого 

виконавця. Саме багатство внутрішнього світу особистості виконавця дає йому 

змогу знаходити найбільш глибокі й тонкі відтінки авторського замислу. 

Проте не менш важливо, щоб музика знайшла внутрішнє відлуння в душі 

виконавця і викликала захоплення нею. Тільки тоді в музиці буде «співати його 

душа». Вона буде жити разом з інтерпретатором, даючи новий зміст твору, входя-

чи, дотикаючись до почуттів, думок і переживань виконавця. 

В таких видах мистецтва, як література, живопис, музика, в аналізі специфі-

ки творчого процесу необхідно брати до уваги різний ступінь свободи у митця – 

«першотворця» і «співтворця» – інтерпретатора (режисер, актор, диригент, балет-

мейстер, співак, музикант-виконавець). 

Н. Карпенко [29, с. 38] зазначає, що у сфері мистецтва виділяють особливий 

вид творчості людей, що сприймають витвори мистецтва, – співтворчість. Це рівень 

сприйняття, що дає змогу глядачеві або слухачеві відкрити і зрозуміти за подієвою 

стороною витвору мистецтва його глибинне смислове значення (контекст – текст – 
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підтекст). У «співтворця» творча дія організована вже створеною літературною, му-

зичною та іншою першоосновою. Вона організована в напрямі ідей автора – «пер-

шотворця». Суб’єктивне прочитання, інтерпретаторська діяльність специфічна у то-

му, що співавтор повинен рухатися за логікою розвитку сюжету твору, але він віль-

ний у розстановці ціннісних акцентів. З одного боку, творче мислення, художня уява 

спрямовуються на «спілкування» з автором першооснови, формування загальних 

уявлень про нього завдяки вивченню його епохи, стилю, індивідуальних особливос-

тей. З іншого – на осягнення створеної «першотворцем» образної моделі дійсності і 

водночас – на формування її особливого варіанту. Унаслідок цього у кожного спів-

автора твір – першооснова «розкодовується», «оживає» по-різному. 

Так, наприклад у статті автора цієї наукової роботи «Еволюція сприйняття 

інтерпретаційних версій симфонії для мішаного хору a cappella “Страсна седмиця” 

Святослава Луньова» [40], розглядаючи виконавські версії вокального ансамблю 

сучасної музики «Alter Ratio» (керівник О. Приходько) та Муніципального камер-

ного хору «Київ» (керівник М. Гобдич), виокремлено критерії, які могли б впли-

нути на інтерпретаційні підходи диригентів до постановки цього твору: 

1. Кількісний склад виконавців 

2. Принципи роботи диригентів 

3. Хронотопічний аспект 

4. Особистісне сприйняття виконавців 

Порівнюючи методичні підходи до організації творчих процесів, утілення 

диригентами власних поглядів та донесення їх колективу співаків, доходимо виснов-

ку, що все зазначене виливається в якісну реалізацію задумів композитора, вислов-

лених через музичний матеріал, що надає змогу виконавцям стати «співтворцями». 

Зазначимо, що кожен період пропонує своє оригінальне бачення того чи ін-

шого художнього образу. У процесі творчої діяльності одні співавтори ставлять 

завдання максимально наблизитися до авторської образної моделі, враховуючи 

можливості авторського задуму. Інші – перетворюють художній образ, наділяючи 

його новим смислом. І в першому, і в другому випадку – внаслідок неповторності 

особистого досвіду кожного виконавця відбувається переосмислення та перене-
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сення авторського образу на новий якісний рівень (наприклад, про вплив особис-

тісних рис М. Гобдича на його творчу діяльність див.: [15]). 

У результаті роботи співавтора, твір, як першооснова, через призму сприй-

няття, перетворюється на нову художньо-образну модель. І тут великі можливості 

для співтворчості автора і слухача (читача, глядача) відкриває, на думку вчених, 

синтез мистецтв. Водночас, він приховує в собі потенційну небезпеку, оскільки 

надмірне зменшення «недомовленості» унеможливлює співтворчість при сприй-

нятті. Якщо вона не замінюється новою співтворчістю, художній вплив буде 

зруйновано. Тому досягти оптимального рівня співтворчості реципієнта з автором 

мистецького твору можливо за умови забезпечення його підготовленості до худо-

жнього сприйняття, підвищення рівня його художньо-пізнавальної діяльності як 

здатності до творчого способу спілкування з мистецтвом. 

Автор, створюючи в уяві модель майбутнього твору, мислить у матеріалі 

того виду мистецтва, у якому працює. Так, художник бачить майбутні образи у 

пластиці й кольорі, а музикант своїм внутрішнім слухом уявляє ці образи і перет-

ворює їх у певні звукові комплекси. 

Для матеріального втілення задуму художник залучає різні можливості ви-

хідного матеріалу мистецтва, які допоможуть йому матеріалізувати задум: поєд-

нання фарб і структур, музичних інтонацій і звуків. Відтак формуються певні зву-

кові, зорові чи інтонаційні асоціації. 

Утілюючи новий задум, автору необхідно відмовитися від попередньої тво-

рчої діяльності, переглянути способи та засоби вираження, яким він користувався 

в попередніх роботах. Однак це не заперечує дотримання автором певних устав-

лених традицій, характерних ліній, мотивів та способів вираження. Кожен митець 

намагається не зупинятися на досягнутому, але і повторювати вже створене. 

Отже, провівши аналіз наукових досліджень, зазначимо, що структуру тво-

рчого процесу можна означити чотирма етапами роботи авторів над твором: 

1) сприйняття дійсності як етап загального пізнання; 

2) зародження задуму; 

3) вибіркове пізнання; 
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4) безпосередня творча реалізація художнього задуму. 

При цьому наголошуємо, що творчий процес має цілісний характер із тільки 

властивою йому динамічною взаємодією. Творчий процес розпочинається тоді, 

коли знайти рішення логічними засобами не завжди можливо. Пошук рішення пе-

реходить у площину інтуїції, гіпотез та припущень. Тому окремі науковці пояс-

нюють інтуїтивне осяяння та кульмінацію творчого акту як завершену логіку. 

Якщо відштовхуватися від твердження філософів, що наслідком будь-якої 

творчості (матеріальної чи духовної) є творення, формування людини-митця, яка 

відчуває потяг до самовдосконалення і до вдосконалення оточуючого середовища, 

то тим більше, на наше переконання, цьому сприятиме мистецтво, яке, як процес і 

результат художньої творчості, володіє потужними й невичерпними можливостя-

ми впливу на становлення творчої індивідуальності, залучених до нього людей. 

Підтвердженням цьому є слова В. Роменця, що «найвище вираження своєї індиві-

дуалізації людина знаходить у творчій діяльності» [21, с. 122]. 

На нашу думку, особливості художньо-творчого процесу і в музиці, і в об-

разотворчому мистецтві мають багато спільних характеристик: від задуму (боро-

тьби свідомого і несвідомого) до втілення художніх образів чи то в музичному 

творі, чи то в картині. Водночас, для кожного митця – це глибоко індивідуальний 

процес, який залежить від низки взаємопов’язаних факторів. 

Висновки до першого розділу 

Ключовим для пропонованого наукового обґрунтування є поняття художнього 

образу, адже відповідний мистецький проєкт спрямований на знаходження парале-

лей між живописними та музичними творами. Проведене дослідження проблеми об-

разного осмислення дійсності на основі фахової літератури дало змогу окреслили 

поняття художнього образу, його роль у мистецтві як форми художнього мислення. 

Найважливіші сенси, які митець вкладає у свій твір, виражаються в образах-

концептах. Для створення художнього образу митці використовують різноманітні 

виражальні засоби, притаманні певному виду мистецтва. Саме за способом ство-

рення художнього образу та формою чуттєвого сприйняття вирізняються види 
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мистецтва. Отже, музика і живопис, за цими параметрами, належать до різних ти-

пів: музика – до часових, живопис – до просторових видів мистецтва; музика ба-

зується на слухових, живопис – на зорових образах. Однак в обох видах мистецт-

ва є те, що поєднує їхню образну систему, а саме образи, які змальовують певні 

явища – події, героїв, пейзажі, ідеї, емоції тощо. Музика, поєднана з вербальним 

текстом, програмна музика здатні створювати конкретні, зображувальні образи. 

Натомість живопис, подібно до музики, здатен викликати сильні емоції, втілюва-

ти певні ідеї. Спільним між видами мистецтва є феномен естетичного сприйняття 

реципієнтами, переживання від почутого або побачено – саме завдяки втіленим у 

творах художнім образам. 

Дослідження творчості митців, належних до певної національної культури, 

не може оминути проблему національного стилю. Оскільки ж він, базуючись на 

міцному підґрунті традицій, по-різному виявляє себе в різні історичні епохи, то 

ключовим, концептуальним чинником тут є питання національної ментальності, 

національного характеру. Саме національна ментальність закладає основу світо-

відчуття митця – композитора чи живописця. Вона ж до певної міри визначає 

об’єкти їхнього естетичного споглядання, теми, які їх передусім хвилюють, детермі-

нує специфіку відображення життєвих явищ, емоційний тон образного втілення. 

Так, серед типових рис української ментальності, які зазвичай називають 

науковці (осілість, хазяйновитість, миролюбство, консерватизм, сміливість, воле-

любність, демократичність, сердечність, ліризм, кмітливість, почуття гумору то-

що), звертаємо увагу передусім на таку рису, як образність сприйняття, адже це, 

безумовно, позначається на творчості українських митців. Звертаємо увагу ще й 

та кі риси, як бароковість мислення й містицизм. Епоха бароко на українських те-

ренах співпала з національно-визвольною боротьбою народу, що багато в чому 

визначило характер барокового мистецтва. яке досягло у ХVІІ–ХVІІІ століттях 

надзвичайних висот. Витворений духовно-естетичний ідеал потужно впливає на 

українців до сьогодні і, природно, знаходить вияв у різних видах мистецтва, зок-

рема у стилі необароко. Символізм, містична складова, декоративність та інші ба-
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рокові риси можемо спостерігати у творах сучасних українських митців, тому 

цьому аспекту приділено увагу у пропонованому науковому обґрунтуванні. 

Проаналізувавши надбання зарубіжних та вітчизняних вчених, встановивши 

міждисциплінарні зв’язки філософії, психології, культурології та мистецтвознавс-

тва окреслено узагальнену характеристику особистісного феномену митця та ви-

значено його роль у формуванні основних аспектів розвитку сучасної культури. 

Визначення поняття творчості, творчого процесу, його природи, формування тво-

рчих здібностей та їх діагностика ще й досі залишаються неоднозначними з пог-

ляду дослідників. І до сьогодні не запропоновано єдиних підходів у підборі спеці-

альних методів дослідження творчих процесів, особливо в мистецтві. 

Розвиток особистості в суспільстві розглядається нами як певна взаємодія 

зовнішніх та внутрішніх факторів. З одного боку, суспільство впливає на форму-

вання людини, зокрема, в першу чергу, сім’я, соціальне оточення, рівень освіти, 

спілкування, тощо. З іншого ж боку – особистість виступає творцем суспільних 

змін та поступального розвитку вперед, пропонуючи нові нестандартні ідеї, ство-

рюючи матеріальні та нематеріальні продукти, твори мистецтва. 

Обдарованість, талант та геніальність розглядаються як вищий прояв розви-

тку творчих здібностей. Саме їх поєднання є особливим у кожному конкретному 

випадку і властивим тільки одній унікальній особистості. 

У цьому ж розділі проведено дослідження структури художньо-творчого 

процесу: від зародження задуму і до реального його втілення в музичних творах і 

картинах. Саме порівняльний аналіз процесів створення художніх образів в музич-

ному та образотворчому мистецтвах дає змогу виокремити спільні та відмінні харак-

терні їх риси. Серед спільних – визначальна роль належить підготовчому етапу 

творення – розвитку творчої уяви та накопиченню досвіду, виношуванню ідеї та 

формуванню задуму. Серед відмінних – художній образ на картинах ми сприймаємо 

візуально і намагаємося переосмислити втілений митцем задум. У музичному творі 

найбільшу роль відіграє творча уява та участь «співтворця» або ж виконавця. 
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Аналіз теоретико-методологічних підходів став основою для подальшого 

наукового дослідження та реалізації мистецьких проєктів, які поєднали для широ-

кого кола глядачів музику і живопис. 
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РОЗДІЛ  2 

МИСТЕЦЬКІ ГРАНІ ЖИВОПИСУ ТА ХОРОВОЇ МУЗИКИ  

2.1. Етапи становлення і творча спрямованість живопису 

Івана Марчука 

В особі Івана Марчука ми маємо живого класика українського живопису, 

масштаб таланту та роль якого у реформуванні мистецького процесу ще по-

справжньому не усвідомлені і не оцінені. Поступ українського мистецтва остан-

ньої третини ХХ століття неможливо уявити без творчої еволюції Івана Марчука, 

настільки багатогранною, новаторською та могутньою у своєму темпераменті є 

формотворча стихія його таланту. Майстер створив свою, яскраво індивідуальну 

стилістику образотворення, його твори не сплутаєш з будь-чиїми іншими; в них, 

як і в самому Марчукові, дивовижно поєдналися полярності традиціоналіста і но-

ватора, реаліста і модерніста глибоко національного митця і водночас – художни-

ка планети Земля. Інколи здається, що в ньому живе не один, а кілька митців, ко-

жен із яких є повноцінною, оригінальною особистістю, зі своїм неповторним сві-

тобаченням та індивідуальним стилем формотворення. Через те важко сказати, 

який же із численних «Марчуків» справжній; сам митець стверджує, що справж-

німи є вони всі. Тому вивести якусь певну «формулу творчості» художника не-

просто – він виступає дуже різним, часом навіть парадоксально-суперечливим 

щодо самого себе «більш раннього». 

Мистецтвознавець Тамара Стрипко пише: «Часом Творець посилає людству 

своїх гінців нагадати через їх творіння про велич і багатогранність Всесвіту. Не 

обтяжені земною системою координат, не підвладні земному тяжінню, недосяжні 

для мирської суєти, вони являють світові концентровані у звукові, пластиці, кольорі 

вивершені взірці досконалості і гармонії, матеріалізують в шедеврах і дарують 

людям унікальну можливість сповна відчути облагороджуючу силу одвічних цін-

ностей – Краси, Добра і Любові. <…> Така земна місія і у видатного українського 

художника з когорти великих мислителів, нині сущого Генія – Івана Марчука» 

[49, с. 3]. 
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Іван Степанович Марчук – визначна постать сьогоднішнього українського 

художнього мистецтва. Він є народним художником України, керамістом, графі-

ком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, членом Зо-

лотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. Іван Марчук – єдиний украї-

нець, який потрапив до всесвітнього списку сотні геніїв сучасності, що був скла-

дений консалтинговою компанією Creators Synectics. 

Народився Іван Марчук 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопі-

льщині (ґміна Білозірка Кременецького повіту Волинського воєводства, Польська 

республіка). Батько художника, Степан Маркіянович, був відомим в окрузі тка-

чем, який працював за станком удень і вночі, щоб прогодувати родину. Мама, На-

талка Варламівна, любила співати, часто розповідала дітям казки. Іван любив ма-

лювати, але вдома не було ні фарб, ні навіть олівця. Як пригадує сам майстер у 

своїх численних інтерв’ю, що вже тоді, в ранньому дитинстві, він малював синьо-

жовтий прапор України, взявши жовті півонії, що росли під хатою, та голубі пе-

люстки бараболі (картоплі) і розтирав їх на клаптику паперу з татової сумки. 

У становленні майстра визначальну роль зіграло дитинство, визначивши 

фундаментальні засади і його світобачення, і неповторної людської індивідуаль-

ності. Марчука породила благодатна українська земля, підтвердивши, що аж ніяк 

не вичерпався її могутній потенціал, що село було і залишається тим головним 

питомим субстратом, який об’єднує наш народ єдиною духовною традицією та 

вдихає у нього нові животворчі сили. 

За спогадами самого Івана Марчука, зростав він «у кольорах: три рідні сест-

ри прикрашали хату квітами, а за вікном духмяно хвилювали вишні» [51, с. 7]. 

Митець і сьогодні вважає, що Україна – улюблений мольберт Всевишнього. У рі-

дному селі Іван закінчив семирічну школу та вирішив вступати до Львівського 

училища прикладного мистецтва імені Івана Труша. Батьки хотіли, щоб син обрав 

більш життєву професію хірурга або ж біолога, але не стали перечити втіленню 

його мрії. До училища Марчук вступив з другого разу на відділ декоративного 

розпису, а старша сестра, щоб допомогти братові, переїхала разом із ним до Льво-

ва та влаштувалася працювати на цегельний завод. В училищі Іван Марчук навча-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(II_%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1921%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
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вся у 1951-1956 роках у викладачів Карла Звіринського та Олекси Шатківського, 

студіював декоративний розпис, живопис, малюнок, композицію та орнаментику. 

Відслуживши в армії, Іван Марчук продовжив навчання у Львівському ін-

ституті прикладного мистецтва на відділі кераміки, який закінчив у 1965 року. 

Закінчивши навчання, Іван Степанович отримав направлення на роботу в 

Інститут надтвердих матеріалів АН УРСР (нині – НАН України в Києві). У 1969–

1971 роках він, захоплюючись керамікою, винаходить техніку, яка дає змогу шту-

чно зістарювати вироби. Водночас художник виконує виготовлення мозаїк для 

Київського інституту теоретичної фізики, а ще працює на Київському комбінаті 

монументально-декоративного мистецтва. 

Уже тоді, на ранньому етапі пошуку власного «Я», молодий і творчий Мар-

чук вирішує для себе, що буде робити тільки те, що захоче. Хотів же він недозво-

леного – самовираження. Іван Марчук говорить: «Я був нормальним художником, 

вчився ж бо аж одинадцять років: було училище у Львові, потім – інститут. Але 

вже у вузі я сказав: якщо не знайду себе – не відкрию власний художній світ, то 

полишу пензлі та візьму лопату, сокиру, граблі, бо ж і досі я – селянин, який 

страшенно любить ходити біля землі. Мій тато був на всю волость відомий ткач. 

Дехто думає, що все моє життя було засноване нитками. І це правда. Всі вважали, 

що нитка моя тягнеться з дитинства. Але одного разу я забув, що мій тато – ткач. 

Мені самому кортіло ткати нитку, але в іншому вигляді. І я вигадав власну техні-

ку. Так ніхто ніколи не робив і, дякувати Богові, не робитиме. Бо для того треба 

мати неабиякі терплячість та вміння» [47, с. 9]. 

У художника з’явилася можливість малювати не так, як вчили викладачі, а 

як бажала його душа. З життя довелося викреслити роки навчання, не бути «нор-

мальним совєтским художником», а шукати й знайти власний стиль. Так на світ 

з’явився перший цикл його робіт — «Голос моєї душі», який Марчук порівнює зі 

стовбуром дерева у своїй творчості. Переважно це були пейзажі, які художник 

намалював у селі, вигадавши власну техніку — «пльонталізм». Іван Марчук, роз-

дивляючись голі гілки дерев, які сплелись між собою мов мереживо, розміркову-

вав, як би їх намалювати по-новому. Тоді він пригадав батька-ткача і зробив 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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спробу переплести мазки фарби на полотні так, як переплітаються нитки на стан-

ку. Саме так виник пльонтанізм. На сьогодні цей стиль описується у світових ен-

циклопедіях із мистецтва. Марчук наголошує, що для одного пейзажу доводиться 

пльонтати десятки кілометрів ліній на полотні і щоб малювати в такій техніці по-

трібна надзвичайна терплячість. Незвичайно, але його улюбленою твариною є па-

вук, бо він теж «пльонтає» павутину. «Пльонтанізм» – це власна оригінальна тех-

ніка, якав властива тільки Марчуковим полотнам і яка полягає у балансуванні на 

межі рукотворного і технологічного накладання мазка й через складність і філіг-

ранність виконання практично не підлягає повторенню [50; 49]. 

На роботи Івана Марчука та його своєрідний стиль ще 1979 року звернув 

увагу авторитетний мистецтвознавець Роланд Пенроуз, який був особистим біог-

рафом Пабло Пікассо. Проте, за обставинами радянської реальності, Іван Марчук 

став небажаним художником, адже він малював власною технікою, говорив укра-

їнською та не вшановував чинну владу. Так, на мозаїках для Інституту надтвердих 

матеріалів НАН України він зобразив лише українських митців, а не партійних 

вождів. Відтак, Марчуку відмовили у прийомі до Спілки художників СРСР, не 

запрошували на виставки та не давали замовлень. Першу виставку Марчука в Ки-

єві було організовано лише 1980-го за сприянням письменників Павла Загребель-

ного та Дмитра Павличка. У 1984 році Марчук звільняється з Київського комбіна-

ту монументально-декоративного мистецтва та переходить на творчу роботу. Ка-

ртини продаються мало, а персональні виставки дозволялося проводити тільки у 

відділі мистецтв Національної бібліотеки, а не в художніх галереях. Однак худо-

жник не опускає рук і в маленькій квартирці на Микільській Борщагівці продов-

жує творити цикл картин «Голос моєї душі» на маленьких полотнах, щоб знайомі 

і друзі, виїжджаючи за кордон, змогли вивести їх і показати усьому світові. 

Із приходом до влади Михайла Горбачова і початком «перебудови» ситуація 

покращилася – художника нарешті перестали переслідувати та почали визнавати 

його творчість. Однак Іван Марчук передбачав, що репресії можуть розпочатися 

знову, тому прийняв рішення переїхати. Так і поїхав 1989 року до Австралії. Жи-

вучи у Сіднеї, на п’ятому континенті, через незнання англійської, свої картини 
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виставляв та продавав лише українцям, які там проживали, і мав за них всього 

300–800 доларів. Через півроку Іван Марчук опинився в Канаді, а потім – у Спо-

лучених Штатах. Мешкаючи одинадцять років у країні дядечка Сема, на сьомому 

поверсі, він по пам’яті, писав милі серцю українські хатки. 

«Вся Україна у мене в душі, в голові, я буквально ношу її на своїх плечах. У 

Нью-Йорку я справді малював, в основному, цикл “Голос моєї душі”, але незчув-

ся, як перейшов на великі формати, нові фарби. Утім, туга за Україною залишала-

ся. Ось тоді і пішла ціла серія чарівних українських ночей» – розповідає Іван Ма-

рчук [25, с. 24]. 

Митець жив у Сіднеї, Торонто, Нью-Йорку, проте душею тягнувся в Украї-

ну. Коли його часом запитували, чому він, вигнанець повернувся на Батьківщину, 

Іван Марчук відповідав: «Я повертався на рідну землю, до моїх земляків. Бо земля 

i держава – це різні речі. Державу я ніколи не полюблю». На чужині йому часто 

снилася власна квартирка, кухня на чотири квадратні метри, що була й майстер-

нею, де день i нiч він малював, а йому підбадьорливо стукала ткацька ляда. «Тоді, 

ще в Україні я щодня малював маленькі картини на папері (мав цікавий період, 

класичний – “Голос моєї душі”) і віддавав вивозити їх за кордон акторам, богемі. 

Хто знає, – думав я, – виживу чи ні? Так нехай хоч картинки ці залишаться. Я так 

їх називав – “картинками”, я хотів, щоб вони вирушили у світ. Так батьки відпус-

кають своїх дітей на пошуки кращого життя» – згадував майстер [25, с. 27]. 

Як тільки митець став відомим за кордоном, його визнали і в Радянському 

Союзі 1988 року Марчука прийняли до Спілки художників СРСР. У 1990 році ху-

дожник відвідав Київ, де йому вперше організували офіційну виставку в Націона-

льному художньому музеї України. Тоді Марчук задумався про повернення в 

Україну, однак у той час він уже оформляв переїзд до США. 

Перша виставка Івана Марчука у Нью-Йорку відбулася в Українському му-

зеї, одну з кімнат якого використовували як картинну галерею. Деякий час Іван 

ходив на курси та вивчав мову, але зрештою вирішив бути «німим художником» і 

витрачати весь час на малювання. 
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Протягом одинадцяти років, проведених у США, Іван Марчук часто приїз-

див в Україну, адже дуже сумував за Батьківщиною. Щоб милуватися Дніпром і 

надихатися, навіть придбав стару хату в Каневі. Остаточне ж рішення повернути-

ся в Україну було прийнято 2001 року після теракту 11 вересня. 

Художник ніколи не втрачав кревного зв’язку з рідною Україною: «Так, усе, 

що я пишу, робиться не на натурі, хоча мотиви беруться з натури. Картина вини-

кає на стаціонарі, в майстерні. Коли я про Седнів забув, то перекинувся на пейза-

жі придніпровських сіл. Навіть мешкаючи в Америці, щороку я приїздив в Украї-

ну, шукав собі хату над Дніпром – то в одному місці, то в іншому. Зрештою, на-

дибав своєрідну студію на батьківщині Шевченка, придбав у Каневі звичайну ста-

ру хату, навколо самі старі дерева. Хоча це не мій ідеал, адже я люблю поля, а в 

Каневі немає полів. Утім, я милуюся Дніпром, надихаюся Славутою. Після того, 

як я повернувся в Україну, жити я став – то в Києві, то в Каневі. Але пейзажам я 

відтоді приділяю менше і менше час» [47, с. 8]. 

Із набуттям Україною суверенітету ситуація в культурі, як і в суспільному 

житті загалом, дещо змінилася. Процеси демократизації та відродження історич-

ної духовної спадщини сприяли тому, що 1996 року Івану Марчуку, живописцю у 

вигнанні, присвоїли звання «Заслуженого художника України», а 7 березня 

1997 року Іван Марчук став лауреатом Національної премії України імені Тараса 

Шевченка. У серпні 2002 року «за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизня-

ного образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність» Івану Ма-

рчуку присвоєно звання «Народного художника України» [91]. 

У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі (Accademia 

Internazionale D´arte Moderna; via Giulio Sacchetti, 10 B/16) прийняла Івана Мар-

чука до лав «Золотої гільдії» (Albo d’Oro) та обрала почесним членом Наукової 

ради Академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією 

такого високого рівня. Сьогодні «Золоту гільдію» складають 64 художники світу. 

Іван Марчук розповідає, що для нього ця новина стала цілковитою несподіван-

кою: «Свого часу я відправив до Академії сучасного мистецтва у Римі свою кни-

гу-альбом на 520 аркушів та й забувся (подарункове видання «Іван Марчук» здій-
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снило 2004 року Київське видавництво «Атлант ЮЕмСі»). Але через три місяці 

надійшов лист, у якому йшлося, що Академія високо оцінила мою творчість – уя-

вляєте, по репродукціях! – і запросила до Риму» [50, с. 14]. 

30 жовтня 2007 року українського художника, який нині мешкає і працює в 

Києві, зарахували до Всесвітнього списку геніїв сучасності. Згідно з рейтингом 

британського видання «The Daily Telegraph» (2007), українського художника згадано 

під № 72 у чарті «100 найбільших геніїв сучасності» («Top 100 Living Geniuses»). 

Складові, що бралися за основу моделі генія ХХІ століття: вплив особи на зміну 

суспільних уявлень, сила інтелекту, досягнення та культурна спадщина. 

У 2010 році на батьківщині художника у приміщенні Москалівської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лановецької районної ради Тернопільської області 

відкрито кімнату-музей Івана Марчука, де зберігається більше 20 картин майстра, 

подарованих односельцям. Поки що це єдиний музей всесвітньо визнаного генія. 

Укрпошта до 80-річчя від дня народження Івана Марчука видала поштовий 

конверт і марку із зображенням картини «Скажи мені правду», урочисте пога-

шення якої відбулося в Києві 12 травня 2016 року у присутності митця на Голов-

поштамті. 

У Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мисте-

цький Арсенал» розпочався ювілейний рік виставкою «Іван Марчук. Генотип во-

льності». На якій було представлено півтори сотні полотен. Однак це зовсім не-

значна частка того, що міг би показати художник поціновувачам його творчості. 

У рідному селі на Тернопільщині теж урочисто відзначили 80-річчя відомо-

го земляка. Уперше Іван Марчук прибув на урочистості з донькою Богданою Пів-

ненко – відомою українською скрипалькою. 

У травні цього ж року у виставковому залі Одеського художнього музею 

проходила виставка Івана Марчука — «Генотип вольності», яка поєднала в собі 

авторський цикл «Голос моєї Душі» та абстракції циклу «Біла Планета I» та «Біла 

Планета IІ», сюрреалізм циклу «Погляд у Безмежність». Більшість робіт в останні 

роки експонувалися тільки за кордоном: Німеччина (Берлін, Мюнхен), Литва (Ві-

льнюс), Польща (Варшава, Краків). 



63 

 

Тернопільська обласна рада шостого скликання підтримала проєкт про за-

початкування з 2016 року щорічної обласної премії імені Івана Марчука в галузі 

образотворчого мистецтва для обдарованих дітей області віком від семи до 15 років. 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм 25 червня 2016 року Іван Марчук на-

городжений Орденом Свободи [95]. 

Восени 2019 року в столичному художньому просторі ARTAREA відбувся 

проєкт «Секрети геніальності», який включав ранні та маловідомі твори митця. 

Художник назвав виставку останньою у столиці, однак вона видалася надзвичай-

но успішною і в січні в ARTAREA показали нову експозицію живопису Марчука 

та презентували картини, які повернулися після шестирічного світового турне. 

З нагоди 85-річчя земляка та світового генія Івана Марчука 29 травня 

2021 року в Культурному центрі Єловицьких, що в м. Ланівці на Тернопільщині, 

малій Батьківщині художника, відбулася презентація мистецького проєкту «За-

пльонтаний у тисячі мелодій». Іван Степанович Марчук записав для присутніх 

відеозвернення, у якому подякував за організоване свято та запевнив, що думками 

він сьогодні на малій Батьківщині. У рамках святкового концерту присутні пере-

гортали символічні сторінки дослідження творчості Івана Марчука та ролі музики 

у його житті. Художня програма була справжнім синтезом мистецтв, адже поєд-

нала в собі і живопис, і графіку, і скульптуру, і хореографію, і музику, і поезію, і 

навіть кіно. Участь у концерті взяли почесні гості — Заслужена артистка України 

Алла Опейда з м. Луцьк та співоче подружжя Тараса Кушніра і Наталії Кулеші. У 

рамках програми мистецького проєкту також відбулося нагородження переможців 

літературно-художнього конкурсу «Спльонтані дороги додому» та підготовлено 

літературно-художній альманах [99]. 

11 червня 2021 року до 85-річчя Івана Марчука Президент України Володи-

мир Зеленський підписав Указ № 232/2021 «Про створення музейно-культурного 

центру сучасного мистецтва Івана Марчука» [92]. Глава держави підтримав ініціа-

тиву представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого 

художника. Кабінет Міністрів України, згідно із документом, разом із представ-

никами творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-

культурного центру та план заходів з його створення. Крім того, уряд повинен за-

безпечити проведення промо-кампанії про цей центр. Також Кабінет Міністрів 

України має передбачити у 2021–2022 роках кошти на реконструкцію будівель 

для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і 

може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійни-

ків. Державне управління справами повинне забезпечити проведення реконструк-

ції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх 

до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики [93]. 

З нагоди 30-річчя Незалежності України Іван Марчук став одним із семи 

українців, які нагороджені відзнакою Президента України «Національна легенда 

України» за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України і зміц-

ненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва, спорту, 

багаторічну плідну професійну діяльність [94]. 

Власну творчість художник Іван Марчук розділяє на 13 циклів, кожен з яких 

має свою назву та відрізняється від інших за стилем. На виставках відвідувачі ча-

сто не розуміли, що такі різні картини написав один художник. На що Іван Степа-

нович відповідав, на що їх написали 13 різних Марчуків. 

Найпершим циклом став «Голос моєї душі», у ранніх роботах якого перева-

жають коричневі, чорні та білі відтінки. Ще один цикл – «Цвітіння» – художник 

присвятив своєму дитинству, згадуючи сад і квіти, що милували око на подвір’ї 

хати. У 1978 році народилися «Кольорові прелюдії», де художник розв’язував пи-

тання гармонізації кольору, ритму та форми. Саме цей цикл найбільше розійшов-

ся по світу. 

У 1980-х роках художник працював над циклом «Шевченкіана», яким хотів 

присвятити Кобзарю 100 картин, але створив 42 і зараз вони експонуються в Каневі. 

1994 року видавництві «Дніпро» у вийшов Шевченків «Кобзар» з ілюстраціями 

Марчука. Дмитро Павличко так відзначає своєрідність трактування «Кобзаря»: 
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«Марчук явив нам свого Шевченка… Була ще, мабуть, у художника мета показа-

ти, що “кобзар” – це вже не книжка, а плоть землі нашої. Тріщини, які пробігають 

через долоні, одяг, бандури, чола Шевченкових персонажів, нагадують тріщини у 

висохлому від суховію чорноземі… Він змушує нас іншими очима прочитати 

Шевченка, наново осмислити і в собі зміцнити його філософський дух» [25, с. 34]. 

С. Бушак проводить паралелі між життям Т. Шевченка та І. Марчука: «оби-

два вийшли із глибинки українського села; обидва без протекції, завдяки лиш 

вродженому талантові й титанічній праці досягши найвищих мистецьких вершин; 

обидва, попри популярність і славу, все життя були самітниками» [25, с. 35]. 

Чорнобиль став апокаліптичним знаком для України, а для Марчука – пері-

одом створення трагічних картин, серед яких «Мадонна» і «Чорнобильська ма-

донна» (1989), а також цикли «Пересторога» й «Чорнобиль-86», триптих «Моно-

лог» (1986). Художник своєю творчою інтуїцією передбачив катастрофу, яка ста-

ла трагедією національного масштабу. 

Триптих «Замовкли звуки» (1986) є знаковим, адже автор зобразив руйна-

цію звичного минулого світу та апофеоз смерті, яка «збирає свій урожай». Розбиті 

музичні інструменти, потрощені глеки та яйця, черепи тварин і птахів, рештки 

людських облич і тіл – ось знаки нової доби, яку провістила світові «Зірка По-

лин». У центрі триптиха – обличчя художника, яке перетворюється у змертвілий 

череп. Марчуку болить за Україну і він цю біль виливає у картинах. 

Цикл «Нові експресії» митець розпочав писати у Нью-Йорку. У цьому циклі 

він вміло поєднав графіку та живопис. У документальному фільмі художник пока-

зав, як пише свої роботи, проте глядачам важко було повірити у швидкість, з якою 

митець наносив штрихи, тож вони стверджували, що відео пришвидшили. Задля 

того, щоб розвіяти ці сумніви, Марчук продемонстрував свою дивовижну техніку 

під час виставки, за дві хвилини намалювавши автопортрет, який складався з 

1001 деталі. 

Наступні цикли («Пейзажі», «Портрет», «Виходять мрії з берегів», «Бі-

ла планета 1», «Біла планета 2», «Погляд у безмежність») різняться за стилем та 

малярською манерою різняться, адже щоразу, замість звичайного мазка художник 
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винаходить новий спосіб нанесення на полотно найменших одиниць кольору, що 

створює дивовижне мереживо, завдяки чому досягаються неймовірне світіння й 

відтінки кольору. Через серії абстрактних робіт проходить подальша трансформа-

ція ставлення художника до кольору й малюнку, їх вивільнення з підпорядкуван-

ня натурі, і кожна нова серія демонструє іншого Марчука. Після «Кольорових 

прелюдій» з їхньою поліфонією переважно мажорної палітри та футуристичного 

структуралізмуу «Нових експресіях», він створює дивовижні цикли «Бі-

ла планета 1», «Біла планета 2», у яких досягає апофеозу демонстрація можливос-

тей монохромного абстрактного зображення, його впливу на асоціативний ряд. 

Останній цикл, помітно, але все ще зв’язував Майстра з натурою і образом, ще 

обмежував політ авторської фантазії (астральні видіння – це ще силуети, чи вже 

почуття?). У циклі «Виходять мрії з берегів» домінує жест, імпульс, стихійний 

потік кольорів, збурена фантазія розбудженої підсвідомості: десятки рухів за се-

кунду і з суцільного дисгармонійного хаосу народжується гармонійний лад уро-

чистого порядку. Художник «пльонтає» над полотном із затятістю язичницького 

чаклуна, чи може сільського ткача з Волині, як батько в далекому дитинстві. По-

лотно структурується таким чином, що кожен його сантиметр, як голограма, ви-

дає конкретне зображення. 

Іван Марчук написав більше 5000 робіт і на сьогодні його вважають одним з 

найдорожчих художників України. Мистецтвознавиця Тамара Стрипко пише, що 

«визнаний американський експресіоніст Дж. Поллок порівнював процес творення 

своїх полотен у стилі жестикуляційного живопису з ритуальними діями племен 

Навахо – ті з піску в процесі магічного танку вибудовували малюнок. І водночас 

зазначає, що головна спорідненість українця з американцем в одному – їх шедев-

ри переступають національні кордони, вони стають надбанням світового мистецт-

ва, але натхненні духом рідної землі» [49, с. 8]. 

Полотна митця високо цінують іноземні та вітчизняні колекціонери. Так, 

2020 року картина Івана Марчука «Човни цвітом поросли» продана на аукціоні за 

56 тисяч доларів, а цьогоріч пейзаж «Золота ніч» – за 96,8 тисяч доларів. 
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Іван Марчук говорить: «Українські хатки я люблю не тому, що я – архаїч-

ний художник… Хатка – це предмет. Розумієте, трава, жито, дерева – всі вони 

мають конструкцію, мерехтливу, таку пом’яту, гілки гнуться. Коли робиш щось 

дрібне, для контрасту потрібний квадрат стіни, а якщо ще світло на неї пролити» 

[47]. Марчук не раз помічав, що люди плачуть біля його картини «Народились, 

виросли, пішли», на якій зображена облуплена стара хата. Митець вважає, що ба-

гато українців народилось в подібному місці, потім їх життя рознесло по світу, 

але рідна хатинка назавжди залишилась у їхньому серці. Таким для багатьох є об-

раз покинутої України, але водночас і близької серцю сторони. «У студентські ро-

ки я ладен був годинами ходити по цій прекрасній землі в пошуках краси…Тепер 

я можу бувати де завгодно – і в усьому знайду красу. Аби лише мати час! Дайте 

мені тисячоліття – і я розмалюю небо!» – говорить Майстер [47, с. 8] 

Цікаво, що Іван Марчук порівнює свою творчість із музикою та зазначає, 

що рука з пензлем сама його веде: «як диригент махнув рукою і полилася музика, 

так і я – махнув пензлем, а він сліди лишає» [25, с. 20]. 

Твори Марчука – метафорично-знакові, медитативно-містичні – змушують 

задуматися над змістом буття, над проблематикою часу і просторовими вимірами, 

над загадковою красою та безцінним даром – життям. У цих роботах зображення 

нерозривно пов’язане з самим матеріалом та технікою виконання, створюючи ди-

вовижний за філософською глибиною та цілісність ідеї, форми та матеріальної 

субстанції, з первісного хаосу яких волею художника-творця постає образ. 

Іван Марчук – художник переважно місячної тональності, у якій домінує 

емоційно-непередбачуване, таємниче, ірраціонально-інтуїтивне начало. Надзви-

чайно рельєфно ці риси проявилися в його нічних пейзажах, де Україна постає 

дивовижним незбагненно-таємничим видінням місячної ночі, коли прокидаються 

до життя приховані вдень енергії, розквітає квітка папороті, цілуються закохані та 

чаклують ворожки. Українська ніч, оспівана Гоголем, Антоничем, Куїнджі, Тру-

шем, Світлицьким, Айвазовським, постає на полотнах Марчука як одна з найпре-

красніших і найвеличніших світових містерій, де в пантеїстичному єднанні люди-

ни та природи найповніше проявляється одухотворена сутність рідної землі, не-
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вичерпна загадковість архаїчних праглибин її тисячолітньої культури. Уночі над-

звичайно загострюються запахи, предмети втрачають свої звичні обриси, мерехт-

ливе примарне сяйво срібного світила раптово виявляє те, що вдень було непомі-

тним і банальним. Митець, який і в Нью-Йорку пише українські ночі, стверджує, 

що рідна земля пахне йому там яблуками та грушами, які на деяких його творах 

виростають до гігантських розмірів, височіючи, мов піраміди, на березі ріки ди-

тинства серед дерев’яних діжок, човнів та копиць сіна [49]. 

Немовби скупана в молоці місячної ночі, часто з висоти пташиного польоту, 

Україна постає на полотнах майстра як найвродливіша у світі дівчина, напівсном, 

мрією, міфом, який треба розгадати, матеріалізувати, наповнити живою плоттю і 

кров’ю. У низці творів рідна земля зображена закутою в крижану крицю, закута-

ною в снігові замети, мов спляча красуня, зачарована лихим чаклуном. Але – о 

диво! – серед цього мертвого безлюддя раптом невідомо звідки з’являється чер-

воне яблуко, як символ майбутнього цвітіння тимчасово завмерлої природи, доно-

сячи аромат літа та нагадуючи про те, що життя незнищенне і все на світі перехо-

дить в інші форми [52]. 

У роботах раннього Марчука ожили гіперболізовані зображення правічних 

істин, що втілилися в образи безкраїх просторів натрудженого степу («А кругом 

тільки степ»), портрети мудрих і сумних корів («Очі дивилися нам услід»), самої 

землі (а, можливо матері) з ликом прекрасної дівчини чи жінки («І вийшла з лі-

су»). У цих ранніх роботах його стільки філософського змісту й художньої доско-

налості, що було очевидним: на мистецькому небосхилі з’явився не лише самобу-

тній художник, але й мислитель. 

Доречно у зв’язку згадати висловлення шанованого Марчуком ідеолога ана-

літичного мистецтва Павла Філонова [51], який у ним же сформульованій декла-

рації «Світового розквіту» переконував, що крім форми й світла, є цілий світ не-

видимих явищ, яких не бачить «бачаче око», але осягає «знаюче око». Оцим зага-

дковим ірраціональним секретом аналітичного мистецтва заволодів Іван Марчук, 

ніби атрибутував власне ДНК, що дало змогу вголос заявити: «Я – єсмь!». 
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Заслуговує на окрему увагу заслуговує гігантський цикл творів «Голос моєї 

душі», який художник веде від 1965 року аж донині. Він не має аналогів в україн-

ському мистецтві. У його центрі – Всесвіт, ніби побачений «третім» оком худож-

ника, яке дає глядачу змогу прозирнути в запаморочливі глибини форми, сховані 

за оболонкою звичної реальності. Дійовими особами містерії, яку відкриває нам 

майстер, стають люди, тварини, птахи, рослини – учасники і водночас символи 

одвічного міфу під назвою «життя». 

Як головна загадка і водночас відповідь на всі існуючі питання виступає в 

Марчука образ людини у нескінченних варіаціях Обличчя на його полотнах – це 

символ людської сутності, роздвоєності її матеріального і духовного начал. Тому 

людина виступає водночас і як вінець творіння, і як його жертва. З цих облич, не-

красивих за звичними мірками, ніби зірвана мішура зовнішньої привабливості, 

оголюючи натомість справжню, трагічно-роздвоєну, земну і божественну прина-

лежність людського єства. Гармонізуючим началом гріховного світу виступає 

краса, носієм якої є жінка: саме вона надає світові довершеності та мети. Не випа-

дково в образі чарівної юної жінки зобразив Марчук Україну в дивовижному за 

красою та глибиною символіки полотні «Пробудження» (1992). Чоловічі ж облич-

чя перебувають ніби в безупинному процесі становлення, якогось постійного бу-

дівництва, виростаючи, мов химерні споруди, зі складного плетива проміжних 

деталей. Часто на картинах з’являється обличчя самого митця, який виступає й 

учасником, і водночас свідком усього того, що відбувається навколо. 

Іван Марчук, мандруючи у своєму внутрішньому світі, проживаючи нові 

враження та бачення, розмежовує цикли, які позначають початок нового творчого 

пошуку, але не мають остаточного завершення. Кожен такий цикл творчості, 

зав’язаний на внутрішній емоційний стан, живописець називає «перший Марчук, 

другий, третій…» [106]. 

На сьогодні Марчуків уже тринадцять, але перший цикл сам їхній автор 

вважає домінантою, що пройшла через усі етапи його творчості – величною мело-

дією в різних варіаціях пластичних форм, стилістичних прийомів, ритмічних кольо-

рових акцентів, що переходять із візуальних в слухові, музичні асоціації. У циклі 
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«Голос моєї душі» відбилися щемливі спогади дитинства, затишок батьківської 

оселі, мудрі і розумні корови, коні і ворони, мову яких митець навчився розуміти. 

«Сімейна ідилія», «Спустіле гніздо», «Земля материнська», «Осяяння», «За-

тихли струни навесні», «Звуки органа», «Де ж істина?», «Пробудження», 

«У дорозі», «Мудреці в полях дрімали» – таких робіт Майстер створює сотні, про-

те уже однієї з них вистачило, щоб художник став відомим. Майстер досягає аб-

солютної технічної досконалості в оперуванні кольоровою палітрою, застосуванні 

структурних і стилістичних розв’язок, розстановці колористичних акцентів, за-

безпеченні ритмічної гармонії. Тільки йому підвладними прийомами «знаючого 

ока» «озвучує» і «підсвічує» полотна, тож глядачеві здається, що картини не об-

межуються просторовими рамками, і для їх інтерпретації мало споглядання – во-

ни «діють» на межі людських почуттів і відчуттів, їх можна чути і відчувати [51]. 

Безумовно, що картини Івана Марчука віддзеркалюють справжню, глибинну 

сутність світу, де трагічне начало є невід’ємною частиною буття, неминучим нас-

лідком тієї духовної боротьби, яка полягає в одухотворенні інертної матерії. Оцей 

екзистенційний біль від недосконалості світу – надзвичайно прикметна риса твор-

чості майстра, для якого поняття совісті та співзвучності всьому, що відбувається 

навколо, є альфою та омегою його естетичних пошуків. 

Марчук досяг реалістичного ефекту виключно за рахунок власноруч винай-

деної малярської техніки, названої ним «пльонтанізм» – від українського діалект-

ного слова, яке вживала мама, розчісуючи волосся сестричкам («Ну хто це його 

так запльонтав [заплутав – авт.], що гребінець не бере?»). 

Як технічний прийом пльонтанізм художник винайшов 1972 року. Перебу-

ваючи на Чернігівщині, у мальовничому містечку Седневі, він по-новому глянув 

на чарівну красу голих дерев на тлі блакитного неба і зрозумів, що жодна з відомих 

технік, якими він володіє, не здатна передати природне мереживо безлистого гіл-

ля. Тоді й пригадалося дитинство у плетеві килимарського збіжжя, адже він у ди-

тинстві добре засвоїв процес його вирощування, виготовлення і застосування. Ху-

дожник додав його до арсеналу своїх мистецьких прийомів – і вийшло фантасти-

чне плетиво з оптичним ефектом, що відтворювало фактуру гілочок і стовбурів 
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дерев, зимові краєвиди, сонячне й місячне сяйво з небаченою до того реалістичні-

стю. 

Сьогодні термін «пльонтанізм», збагативши інтернаціональний мистецький 

словник, поширився на означення всієї, притаманної тільки Марчукові системи 

художнього мислення і світобачення – унікального, винайденого ним творчого 

методу. Випробував всі прийоми, створені до нього, митець запропонував нова-

торські технічні рішення. Творчість Марчука, у всій її багатогранності вже давно 

повинна була б вивчатися та аналізуватися науковцями і мистецтвознавцями. Од-

нак на сьогодні відсутні ґрунтовні праці відповідного рівня. Вкотре погоджуємося 

із твердженням мистецтвознавця Тамари Стрипко, яка зазначає, що «відсутність 

ґрунтовних, достойних узагальнень до сьогодні можна пояснити одним – розгуб-

леністю фахівців перед масштабністю і потужністю доробку художника в змісто-

вому, технічному, філософському, методологічному, зрештою, кількісному вимі-

рах – як підійти, з якого боку підступитися, як це все, зрештою, назвати. Спроби 

збагнути глибину робіт майстра наштовхуються на обмеженість і недосконалість 

мистецтвознавчого інструментарію. Перед марчуковими творіннями розбивається 

вщент формальна логіка, не витримує гегелівська діалектика, перетворюється в 

артефакт ньютонівська динаміка, схиляється в пошані ейнштейнівська теорія від-

носності» [86, с. 15]. 

Виникнення пльонтанізму відбулося в період кризи у розвитку світового 

образотворчого мистецтва, спричиненого відходом у небуття двох великих іспан-

ців – Пабло Пікассо і Сальвадора Далі, які понад півстоліття володіли свідомістю 

шанувальників і художників, впливали на всі мистецькі течії й напрямки. Ця 

втрата на тлі зміни цивілізаційної парадигми (утвердження інформаційного суспі-

льства, початку його глобалізації) поглибила розкол у поглядах на роль мистецтва 

в житті, способи його творення, вплив на глядача. 

За твердженням самого Івана Марчука, вплив його полотен на глядачів мо-

жна порівняти з дією на підсвідомість 25-ого кадру, адже підсвідомість породжує 

в уяві митця незбагненні образи його картин. Сам він про це говорить так: «Напе-

ред не знаю що малюватиму, у мене виникає один образ, другий. Рука мене сама 
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веде. Можу сказати: мало яку картину я писав головою, розумом. Вони мені ніби-

то являються» [50, с. 16]. 

Магічний вплив образів марчукових картин неодмінно відчувають усі, по-

бував на його виставках. Люди, різні за віком, соціальним статусом і освітою, 

отримують сильні враження, що надовго залишаються в пам’яті. Навіть його абс-

трактні картини виявляються зрозумілими непідготовленому глядачеві. 

Винайдений Марчуком творчий метод докорінно змінив погляди на можли-

вості творення сучасного візуального мистецтва. «Я вирвався в люди за рахунок 

власної праці, зробив сам себе, ніколи не заздрив іншим і не заважав їм робити 

свою справу», – наголошує Іван Марчук. 

У мистецькій спадщині українського художника розкрилися потужні резер-

ви автохтонної етнічної народної традиції. Часом здається, що Марчук ще в ра-

дянські часи знайшов шлях із цивілізаційного тупика, художніми засобами вибу-

дувавши власну світоглядну систему – заглиблену у наїв, але спрямовану на дале-

ку перспективу. 

Новий цикл Івана Марчука «Погляд у Безмежність» виходить за межі часо-

вих і просторових вимірів. Для розуміння побаченого не можна уникнути міжди-

сциплінарних зв’язків, які переносять нас у площину філософських категорій, си-

нергетичних фундаментальних закономірностей в галузі фізики й астрономії. Те, 

що видатні фізики й математики формулюють як гіпотезу, геніальний художник 

передбачає й ретельно виписує у вигляді пластичних кольорових розв’язок-

констатацій, розгортає на полотні і подає як безсумнівну істину, доведену теоре-

му, не залишаючи місця для вагань. 

Отже, на підставі здійсненого дослідження життєвого та творчого шляху 

художника Івана Марчука можна стверджувати, що саме дитинство і батьківська 

турбота стали визначальними у формуванні світогляду великого Генія. Саме укра-

їнська земля стала для великого майстра життєдайним джерелом невичерпного 

натхнення. 
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2.2. Синтезійні аспекти інтерпретації національно-духовних образів 

живописних полотен Івана Марчука та композиторських творів 

Ганни Гаврилець, Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової 

Невід’ємною складовою культурної спадщини України є хорова творчість 

сучасних композиторів, яка збагачує духовний світ української нації. Кожен вид 

мистецтва, як відомо, володіє специфічними засобами створення художних обра-

зів. Так, музичні відтворюють звукову картину світу. Музика, на відміну від жи-

вопису, архітектури чи літератури, не здатна зобразити дійсність конкретними 

формами. Музичні образи передають переживання світу, оскільки музика, перш за 

все, зображає внутрішнє, емоційне та суб’єктивне ставлення людини до навколи-

шнього світу. 

Основою музики є інтонації людської мови, які досягають пластичності в 

мелодії. У музиці інтонація спирається на звук у повноті його властивостей: не-

зчисленних тембрових відтінків, способів артикуляції, відмінностей темпу, ритму, 

рівнів динаміки, гармонії тощо. Тому музика значно яскравіше, ніж мова, виражає 

емоції людини, але смислова, понятійна сутність мови в музиці зникає. Слово на-

зиває явище, інтонація ж змушує відчути і пережити його [53, с. 27.]. 

У рамках одного із видів мистецтва та у взаємозв’язку зі специфічною сис-

темою мови інших видів мистецтва можуть виникати відповідні асоціації – звуко-

ві, зорові інтонаційні. Як відомо, давні мистецькі форми існували у синкретичнній 

єдності, якою, зокрема, відзначався обрядовий фольклор українців. Поступово 

відбувалося відокремлення і автономний розвиток різних видів мистецтва, але на 

певних етапах цього розвитку виникали нові форми поєднання мистецтв – уже в 

межах синтетичних жанрів. Зокрема, й музичні твори інтегруються з іншими ви-

дами мистецтв, передусім з літературою – у різноманітних жанрах вокальної, во-

кально-хорової, театральної музики. Синтез музики та живопису в культурно-

мистецькому просторі відображається прагненням митців у створенні національ-

но-духовних образів, що зображуються у зверненні до стилістично-жанрових, об-

разних аспектів образотворчого мистецтва та втілення їх у музиці. 
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Мистецькі поєднання будуються на внутрішніх посилах авторів, які ство-

рюючи власні твори, пропагують та звертають увагу суспільства на ключові «лі-

нії» національної свідомості, що залишаються актуальними незалежно від часу. 

Проаналізувавши художні роботи Івана Марчука та хорову творчість сучасних 

українських композиторів (Г. Гаврилець, В. Сильвестров, В. Польова), виокрем-

люємо такі образно-художні поєднання, що дають змогу використовувати їхні 

твори у постановці мистецько-художнього дійства: 

1. Тарас Шевченко – ключова постать для українського народу, що своєю 

творчістю спонукає зберігати національні цінності та боротися за світле майбутнє 

України. 

2. Народно-фольклорні колорити – зображені художником у красі українських 

пейзажів, а композиторами – в обробках народних пісень. 

3. Духовність – звернення митців як до сталих духовних образів, так і вико-

ристання медитативної піднесеності у творчості. 

Розглянемо детальніше згадані образно-художні поєднання. 

Взірцем осягнення глибини національної ідеї у творчості вважається постать 

Тараса Шевченка. Як зазначає у своїх працях О. Рудкевич, «Українська національна 

ідея є своєрідною концентрацією національної свідомості, яка може реалізуватися 

лише через свідомість кожного члена суспільства. Саме національна свідомість не 

лише надає національній ідеї суто національного забарвлення, але й передусім 

забезпечує усвідомлення норм тієї чи іншої нації, на яких вона ідентифікується і 

функціонує. Національна ідея, спираючись на національну свідомість, сама стає 

такою – і унікальною, і неповторною, і водночас – універсальною, вселюдською 

цінністю, що відображає національну форму розвитку суспільства» [75, с. 28–30]. 

Звернення Тараса Шевченка до глибин національної свідомості посідає до-

мінуюче місце у поезії Кобзаря: «Т. Шевченко був першим, хто звернувся до 

пам’яті українського народу, до глибин його національної душі, до його ним са-

мим витвореного скарбу його національної культури, творчості, рухів, щоб пізна-

ти всю його минувшину, а тим самим і його національну душу. Т. Шевченко вва-

жається речником національно-естетичної парадигми в національно-історичному 
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контексті, бо реакція на соціальні кривди народжувала твори, у яких сконцентру-

вався духовно-моральний світ національно-історичних, християнсько-естетичних 

цінностей українського народу» [8, с. 50]. 

Шевченкіана Івана Марчука налічує 42 твори, які об’єднуються в повноцін-

ний цикл, що були використані як ілюстрації до «Кобзаря» (видавництво «Дніп-

ро», 1994). У них Марчук ілюстрував поетичні рядки не буквально, а навпаки на-

магався передати напругу шевченківського слова, палітру емоційних потрясінь та 

духовних поривів. 

Шевченківська тематика у творчості Ганни Гаврилець представлена хоро-

вим твором «Все упованіє моє..» на вірші з поеми «Марія», де висвітлюється одна 

з основних тем поетичної творчості Тараса Шевченка – страдницьке життя жінки-

матері. Дослідниця Т. Сухомлінова у своїй роботі так описує цей хоровий твір: 

«У музиці хору втілюється характер козацької молитви – мужньої, гімнічної, єди-

ної. Музичній молитві властива ідея подолання страждань служінням вільній 

Україні. Поряд з образом Богоматері оспівується доля кожної жінки-матері у світі, 

молитва якої вважається найсильнішою» [87, с. 93]. 

Хоча у своїй хоровій музиці Валентин Сильвестров звертається до творів рі-

зних українських класиків – Павла Тичини, Івана Франка, Лесі Українки, Павла 

Чубинського та інших, все ж таки найвагоміший внесок робить композитор саме у 

втілення Шевченківської поезії. Митець по-особливому ставиться до символу не-

зламності українського духу, борця за свободу – Тараса Шевченка. Близько тре-

тини хорової творчості композитора присвячена Кобзарю: 

– Кантата на вірші Т. Шевченка (1977). 

– Елегія (на сл. Т. Шевченка, 1996). 

– Реквієм для Лариси (на сл. Т. Шевченка, 1997–1999). 

– Псалми на слова Т. Шевченка (2005). 

– Піснеспіви на слова Т. Шевченка (2014). 

– Чотири Триптихи на слова Т. Шевченка (2013–2015). 

– Два Диптихи на слова Т. Шевченка (1995, 2016). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%94%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8
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Цей список постійно поповнюється, оскільки композитор акцентує увагу на 

важливості поезії Тараса Шевченка для української нації: «В історії це унікальний 

випадок, коли поет став символом не тільки боротьби за незалежність, а й симво-

лом України. Через слово. У нього навіть є рядок: “І на сторожі поставлю слово”. 

У Шевченка відношення зі словом – біблійне, його творчість взагалі тісно пов'я-

зане з Біблією. Біблійне ставлення до слова – це важливо. <… > А це як би псал-

ми, він псалмоспівець. Він – не поет в такому літературному відношенні… <… > 

Він – інший. Він не прагнув до красоти написання, у нього було абсолютно інше 

завдання» [78]. 

Серед поезій, до яких звертається композитор, – з балади «Причинна», «За-

повіт», «Єсть на світі доля» з поеми «Катерина», «Садок вишневий коло хати» з 

поезії «В казематі». З шевченківських текстів В. Сильвестров використовує філо-

софські, лірико-споглядальні епізоди, оскільки своєю музикою композитор «під-

носить» їх на вищий рівень слухацького сприйняття. Сильвестров завжди спира-

ється на тонкий внутрішній слух, в його творах «співіснують» різні сторони твор-

чої індивідуальності: технічна композиторська наповненість і здатність втілення 

філософського осмислення буття, прагнення до концептуальності авторського за-

думу і реалізації найтонших емоційних станів, відтворення зовнішньо оманливої 

простоти музичного матеріалу і його внутрішньої складності. 

У хорах, присвячених поезії Тараса Шевченка, композитор дотримується 

принципів специфічного звуковидобування та агогічної варіативності, що спря-

мовані на досягнення об’ємності та просторовості звучання, на що автор вказує у 

своїх творах. Тут все знаходиться в балансі та підвладне логіці розвитку епізоди-

чних ліній. Так, сольні «розповідні» фрагменти («Заповіт», «Схаменіться, будьте 

люди», 2014, 2015) чергуються з напруженими мелодичними tutti альтів («Реве та 

стогне Дніпр широкий», 2014, 2016), а в замальовках природи композитор вико-

ристовує світлі, мальовничі сопранові мелодії («Садок вишневий коло хати», 

2014). Характерна співоча «фортепіанна» фактура хорів композитора може втіли-

тися лише за допомогою особливої культури виконання, яка залежить не тільки 
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від внутрішнього музичного сприйняття виконавцем, але й від розуміння ним 

найтонших динамічних нюансів, «нав’язаних» митцем у своїх творах. 

Хорова творчість Валентина Сильвестрова тяжіє до інструментальних жан-

рів композитора, у яких центральну увагу займає мелодична лінія, а все інше – 

основа, яка лише доповнює її. «Його музика знайшла дивовижне мелодичне ба-

гатство. І це в черговий раз підтверджує приголомшуючий талант композитора. 

Адже рідкісний і дорогоцінний дар для композитора – це дар створювати свою 

мелодію. Можна навчитися оркеструвати, оволодіти формою, але майже немож-

ливо осягнути таємничі закони поєднання звуків у мелодію, що має свій характер 

і особливе життя. Валентин Васильович, незважаючи ні на що, зберіг головне – 

свою особистість і тому був нагороджений долею творчим довголіттям, визнан-

ням, успіхом. Його блискуче обдарування не тьмяніє з роками, а набуває нового 

світла» [23]. 

Народно-фольклорна тематика займає вагоме місце у творчості українських 

митців. Як зазначає Станіслав Бушак, «багато символів І. Марчука мають своїми 

витоками українську народно-поетичну традицію, але пропущену через душу та 

біографію самого митця <…> Символіка багатьох творів І. Марчука сприймається 

як відлуння українських слов’яно-трипільських праглибин, закодованих в архаїці 

безмежного океану національного фольклору, що несе сліди призабутих знань…» 

[25]. Митець зображає у своїх пейзажах красу української природи за допомогою 

характерної для митця техніки «пльонтанізму», яка настільки підсилює враження 

на глядача, що буквально переносить його в «зображувальну» природу. 

Найяскравішим композитором що популяризує народно-фольклорну тради-

цію у своїх обробках народних пісень, по праву вважається Ганна Гаврилець. 

Г. Степанченко зауважила: «В музичній мові Ганни Гаврилець відчувається вплив 

багатющих народно-пісенних джерел, але, переплавлені в композиторській свідо-

мості, вони стали її власною мовою. Хорове письмо Ганни Гаврилець, особливо в 

її фольклорній музиці, вражає тембровою інструментовкою, саме в цьому вона 

близька до особливостей хорового мислення Миколи Леонтовича. Її оригінальні 
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твори на народні тексти, а також обробки народних пісень – це справжні поетичні 

новели з життя людини» [81, с. 4]. 

Національна спрямованість, яскравість композиторського стилю Ганни Гав-

рилець сприяли визнанню її творчості серед виконавців і слухачів в Україні і за 

кордоном. О. Корчова пише: «Композиторка Ганна Гаврилець має особливу твор-

чу вдачу – в програмі будь-якого концерту її музику впізнаєш одразу, без вагань і 

сумнівів. Упізнаєш як своє, зрозуміле й рідне, як вірші Ліни Костенко, як голос 

Ніни Матвієнко, як живописне плетиво Івана Марчука, як ті вибрані художні ще-

дроти, що народжені не байдужими до України митцями. Здається, що пані Ганна 

має унікальне чуття національного, природне, як дихання, навряд чи зумовлене 

раціональним, скоріше – інтуїтивне, вроджене, те, що від Бога» [36, с. 10]. 

У доробку композиторки десятки колядок, щедрівок та обробок народних 

пісень, хоровий твір на народні тексти «Жалі, мої, жалі», фолк-концерт на народні 

тексти «Кроковеє колесо». Серед творів крупної форми – ораторії: «Барбівська 

коляда», «Буковинське різдво», «Віють вітри» та музично-сценічне дійство «Зо-

лотий камінь посіємо». Ольга Бенч–Шокало зазначає: «В осягненні прадавніх ос-

нов української народної духовної традиції Анну Гаврилець вирізняє глибока 

проникливість у сутність українського міфологічного сприйняття і світовідчуття. 

Композиторка інтерпретує першотворчі елементи засобами сучасної музичної мо-

ви, не порушуючи первинної Гармонії» [3, с. 307] 

Особливістю фольклорного напряму композиторської творчості 

Г. Гаврилець є те, що авторка, звертаючись до фольклорних першоджерел, охоп-

лює ліричні та побутові пісні та повне коло календарно-обрядових пісень. Фольк-

лорні мініатюри Г. Гаврилець представлені обробками українських народних пі-

сень та оригінальними творами на народні тексти. Використовуючи різні фольк-

лорні жанри, композиторка адаптує відповідний виконавський склад до тематики 

народних пісень. Так, для жанру купальської пісні авторка використовує жіночий 

хор, а от у соціально-побутових піснях – жіночий та мішаний склади. 

Найпоширенішою тематикою народно-фольклорної хорової творчості 

Г. Гаврилець є Різдвяна тема, представлена ораторією «Барбівська коляда». Твір 
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написаний для солістів, мішаного та дитячого хору, також композиторка викорис-

товує ударні та народні інструменти, прообразом яких є троїсті музики. «Барбів-

ська коляда» – це музична вистава, де демонструється обрядовість новорічно-

різдвяних свят і краса українського мелосу. У цьому творі Ганна Гаврилець до-

тримується не тільки вербально-мелодичних особливостей першоджерел, а й не-

обхідності голосоведення в інтонаційно-фактурних властивостях: «Тонке відчуття 

міри, народно-автентичного стилю, уроджений смак і знання народної пісні до-

помогли композиторці майстерно передати терпкий національний звуковий коло-

рит вокальної поліфонії і народного інструментарію, причому справжнього, а не 

імітованого» [44]. 

Розглядаючи характерні риси національного стилю Ганни Гаврилець, немо-

жливо оминути увагою ораторію «Віють вітри» для хору, бандури і ударних, сві-

това прем’єра якої відбулася 2018 року, як пам’ять геніальному композитору, ди-

ригенту Олександру Кошицю та його легендарній капелі. Різноманітна фактура, 

пісенність у підголосковій поліфонії, виразність кожної хорової партії, особлива 

емоційна наповненість загального звучання – це характерні риси музич-

но-хорового письма, що повною мірою використані композиторкою в ораторії 

«Віють вітри». 

Звертаючись до національно-духовної тематики неможливо не звернути 

увагу на образ Богородиці у творчості українських митців сучасності. Для Івана 

Марчука Богородиця виступає в образі жінки – як символ людської сутності, кра-

си, саме вона надає світові довершеності та мети, зображаючи земну і божествен-

ну приналежність людського єства. Справжніми шедеврами Івана Марчука, які 

підсилюють образ Богородиці у слухача є: «Мадонна» (1989), «Світло в її руках» 

(1996), «Скажи мені правду» (1994) та інші. Проте, на мою думку, проаналізував-

ши найвідоміші полотна з циклу «Голос моєї душі» Івана Марчука, можна виок-

ремити картину «Пробудження» (1992), яка зможе посилити сприйняття націона-

льно-духовного змісту хорових творів Ганни Гаврилець, а особливо підкреслити 

ідейно-образний зміст хорового твору Ганни Гаврилець «Молитва». 
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Композиторський підхід Г. Гаврилець до написання мініатюр духовного 

спрямування полягає у вільному використанні сакрального слова. В обраних текс-

тах композиторка не використовує всього об’єму молитви, спираючись лише на ті 

її фрагменти, у яких проголошується ключова, на думку мисткині, духовна лінія. 

Такий підхід пояснюється концертним трактуванням молитовних мініатюр, при-

таманним композиторці. Для творів релігійної тематики притаманна сповідаль-

ність та внутрішня зосередженість, яка є особливою рисою стилю Г. Гаврилець. 

Дослідниця Т. Сухомлінова [87] зазначає, що наявність багатовимірного роз-

витку центральної вербальної ідеї у хорових творах Г. Гаврилець сприяє обґрунту-

ванню композиторського рішення, яке зростає з початкового інтонаційного компле-

ксу, що набуває значення ліричної молитви. Так формується вербальна й інтона-

ційна єдність художнього задуму, ключовій словесній фразі відповідає провідна 

інтонаційна ідея. Фазу експозиційного викладення вербально-інтонаційної ідеї 

змінює етап розвитку, де вербальний зміст збагачується завдяки музичному онов-

ленню; фінальною фазою є репризне повторення ключової ідеї. Таким є загальний 

план розвитку музично-вербальної драматургії хорової молитви Ганни Гаврилець. 

Наскрізну функцію у хоровій творчості Г. Гаврилець виконує образ Богоро-

диці, який втілюється в кожному з напрямів. Так, на початку хорової творчості, 

образ Богородиці висвітлюється у творі «Все упованіє моє… » на вірші 

Т. Шевченка з поеми «Марія» (2006). Згодом представлений творами православ-

ної та католицької традиції образ Богородиці репрезентований у православній мо-

литві «Богородице Діво, радуйся» (2004), «Достойно є» (2014) та «Stabat Mater» 

(2002). У народно-фольклорному спрямуванні образ Богородиці є провідним в об-

робках колядок, щедрівок, кантів. [87, с. 98]. 

Традиційну для своєї творчості лінію авторка зберігає і по сьогоднішній 

день. Одним з останніх творів, у якому Ганна Гаврилець звертається до образу 

Богородиці, є «Молитва» – прохання до Пресвятої Богородиці про допомогу в бо-

ротьбі з ворогами. 

Розглянемо детальніше характерні композиторські прийоми, які Г. Гаврилець 

використала у написанні хорової мініатюри. Для мисткині головним завданням 
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інтерпретації молитви є не повне використання тексту, а розвиток інтонаційної 

драматургії. Саме тому композиторка застосовує прийом багаторазового повтору 

слів та словосполучень, яким надає основного значення (приклад 2.1). 

Приклад 2.1. 

Г. Гаврилець. Молитва 

 

У прикладі спостерігаємо багаторазові повтори «інтонаційного зерна» тракто-

вані як своєрідний ключ до осягнення змісту твору. Композиторка намагається 

зосередити увагу на ідеї, яка домінує у вербальному тексті молитви, виявити осо-

бливості її змісту у розвитку, внаслідок чого обране як «ключове» словосполу-

чення – «Пресвятая Богородице» – набуває багаторівневого змісту. Оскільки клю-

чова ідея молитви, як правило, міститься у його перших реченнях, хорові твори 

Г. Гаврилець спираються саме на них. Композиторка тяжіє до узагальненого вті-

лення головної ідеї, впроваджуючи її у музичному розвитку [41, с. 13]. 

Провідним прийомом втілення духовного змісту у творах Ганни Гаврилець 

є використання хорової педалі, яка контрастує мелодії, пов’язаної з викладом вер-

бальної складової. Так, у перших тактах твору, при трикратному сольному повто-

ренні мелодії редактор (Микола Гобдич) та композиторка пропонують використа-

ти такі варіації хорової педалі: перший раз – Solo та Basso-ison; другий – Solo, 

Basso-ison та Alto; третій – Solo та хор Tutti. Для посилення звучності та гармоніч-

ної насиченості композиторка використовує прийом хорового divisi, завдяки яко-

му кількість голосів часом збільшується до семи [41, с. 13]. 

Принцип варіативного оновлення звернення-прохання, застосований автор-

кою, не передбачає докорінних змін інтонаційних зворотів. Характерною є дина-
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мізація розвитку за рахунок поступової мелодизації всіх голосів фактури, а також 

композиторка вдається до різкої зміни тональності (g moll – cis moll) у кульміна-

ційній частині твору з подальшим поверненням до основної тональності в коді. 

Оскільки при створенні своїх творів митці не передбачали їх поєднання, ми 

можемо говорити про асоціативне сприйняття мистецтва слухачем та розглядати 

це як засіб для підсилення сприйняття образно-художньої спрямованості витворів 

мистецтва. 

Розглянемо творчість Івана Марчука з точки зору медитативності як однієї з 

глибинних її сутностей. Так, Станіслав Бушак зауважив: «У творах Марчука є та-

ємниця, загадка, яка не прочитується з першого погляду чи першого разу, а змушує 

глядача знову і знову повертатися до спілкування з картиною, вдивлятися в неї, 

занурюватись в її непізнані глибини, знаходячи в цьому контакті життєдайне і 

надзвичайно потужне джерело сили, закладеної енергією самого художника» 

[25, с. 13]. 

Суть медитації – у зупинці часу, тобто перехід у позачасовість, коли зникає 

звичний рух. Вдивляючись у полотна Марчука, вловлюєш момент, коли створе-

ний ним образ ніби розчиняється у плетиві мазків, переносячи свідомість у якесь 

таємниче задзеркалля, відкриваючи таємниці світобуття. 

Твори І. Марчука глибоко філософські, вони змушують замислитись над се-

нсом буття, над проблемами часу і простору, над незбагненними загадками краси 

та безцінним Божим даром – життям людини. Власне, вся творчість Івана Марчу-

ка – глибинно-релігійна за своєю суттю, в буквальному розумінні одухотворена, 

сповнена вібрацій духу вселенської музики. 

На думку мистецтвознавців і виконавців, яскравим зразком духовно-

медитативного спрямування є хорова творчість Вікторії Польової. Композиторка 

розділяє для себе хор та оркестр: хор – сакральний, піднесений, божественний 

вимір; оркестр – земний, людський світ. Варто зауважити, що мисткиня не зверта-

ється до авангарду, гострих ритмів та модерних співзвуччів, продовжуючи у своїх 

хорових творах тисячолітню традицію церковного співу. Майже усі хорові твори 

В. Польової мають у своїй основі канонічні тексти, тож її музика набуває особли-
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вого, сповненого глибини та відчуття вічності звучання. Композиторка веде спо-

кійну, здається, нескінченну мелодичну лінію, де немає метушливих рухів, дає 

змогу слухачеві заглибитись у повільне звучання думок про вічне. 

Валентин Сильвесторов підкреслював: «Твори Вікторії Польової – значне 

явище у сучасному світі. Її музика надчутлива та духовно піднесена. <…> кожний 

твір Вікторії – це особисте Послання до людини. Особливо досконалі її хорові 

твори a cappella…» [цит. за: 104]. 

О. Торба визначає постать Вікторії Польової як надзвичайно талановитого 

митця зі сформованим індивідуальним стилем. Науковець підкреслює, що «звер-

нення до хорового, а особливо до духовно-літургічного жанрів є сталою традиці-

єю, певною духовною потребою композитора. «Хорове письмо композиторки по-

значене не тільки надзвичайною цілісністю та специфічністю, йому притаманна 

рідкісна якість – стильність» [88, с. 359]. У цих творах В. Польова має намір пока-

зати, що її музика існує поза часом, вона змушує слухача замислитись про вічне, 

про те, що чекає нас після земного життя. 

Слід зауважити, що композиторка розповіла в одному з інтерв’ю: «Як кожна 

людина, йду, переступаючи через свою гординю, гнів, страх, розчарування, зневі-

ру і багато чого іншого. Але і музика з’являється, як немовля, із цього процесу, 

зцілює і дає спокійне відчуття себе людиною. Довіряю музиці, невимовній красі 

світу, його неймовірній гармонії, марності своїх спроб висловити цю гармонію, 

нескінченній печалі тих, хто залишає цей світ і нескінченній надії бути вічно з 

Творцем» [64]. 

Доктор мистецтвознавства, лауреат премії імені Миколи Лисенка, Юрій Че-

кан у свої статті в журналі «Музика» так характеризує особливості хорової твор-

чості В. Польової: «Повільний плин сакрального часу зумовлює відповідний йому 

звуковий простір хорових творів Вікторії Польової. Тут нічого не з’являється не-

сподівано, тут усе є й було завжди. Просто у потрібний момент воно відкриваєть-

ся (тому, хто готовий і хоче почути) – новим виміром, глибинним відлунням, ра-

дісним упізнанням. Тут немає місця повсякденно-буденним думкам і почуттям; 

тут – думки про Вічне, а почуття позбавлені поверхової афектованості, зате спов-
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нені глибинної символічності. Можна навіть сказати, що це не так почуття, як ві-

дчуття, навіть осяяння» [104]. 

Серед духовних творів важливе місце займає «Псалом Давида 50», який на-

зивають стильовим відкриттям, оскільки авторка наповнила його скромністю та 

аскетичністю. Композиторка ігнорує складні гармонії, твір побудований на основі 

тембрових забарвлень та лінеарного сполучення хору і солістів. Саме тут прояви-

лася характерна риса композиторського письма Вікторії Польової – створення не-

ординарної музики не за рахунок нагромадження фактури або ультрасучасних за-

собів, а звернення до «медитативного» звучання хору та вкладення глибокого змі-

сту в музичне полотно. 

Вершиною хорової творчості Вікторії Польової по праву вважається симфо-

нія для хору a cappella «Світлі піснеспіви», за написання якої композиторці було 

присуджено премію імені Т. Г. Шевченка 2018 року. Основною рисою цього тво-

ру є закладена авторкою глибока внутрішня лінія, яка об’єднує молитви, що при-

урочені різним богослужбовим подіям, у масштабне полотно. Тут використані лі-

тургійні тексти частин зі Всенічної, Літургії, молитви до святих, тропарів – Зве-

дення Христа, Покаяльного та Пасхального. 

Вікторія Польова, не зраджуючи своєму стилю, звертається до канонічних 

текстів, передаючи через власну музику до слухачів одну з центральних ідей хри-

стиянства – смерть і воскресіння. Як зазначалося раніше, хор для Польової – це 

поняття небесного, високого, піднесеного звучання. Саме тому композиторка пи-

ше симфонію для хору a cappella без використання будь-якого інструменту, який 

своїм «земним звучанням» порушив би ті високі матерії, що закладені у цей твір. 

Юрій Чекан в описі до диску зазначає, що у цьому монументальному творі 

немає прискорених рухів, людська метушня, залишається поза твором. Звучання 

лише помірно-повільне. Науковець вказує на те, що в сучасному ритмі життя лю-

дина просто функціонує і не встигає подумати про сенс життя, і саме під час про-

слуховування «Світлих піснеспівів» ми маємо змогу виключитись із шаленого те-

мпу і наблизитись до вічного. 
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Важливим компонентом виконання хорових творів Вікторії Польової є ко-

мунікація композиторки з диригентом і хором. Часто усвідомлення усієї глибини 

наповненості партитури приходить у виконавців тільки після спілкування з авто-

ром, саме її слова допомагають виконати твір не лише голосом, а й душею. 

Польова приділяє велику увагу вибору тембру та окраски голосу, що виконувати-

ме соло та особливі тематичні лінії. Композиторка чітко усвідомлює, які емоції 

має викликати голос у слухача в певний момент, хоча її побажання буває дуже 

важко виконати. Наприклад, високі ноти у партії сопрано, які мають динамічні 

відтінки від pp до ff у високій теситурі, надаючи партитурі саме того «високого 

звучання», водночас є найважчими для виконавців. 

Одним з основних композиторських прийомів написання хорової симфонії 

«Світлі піснепіви» є використання педалі всього хору на murmurando, у той час як 

соло виконує основну тему. Ще одним характерним прийомом, який вирізняє хорову 

музику Вікторії Польової серед інших є загальнохорова декламація тексту в задано-

му ритмі та темпі, який композиторка використовує в моменти динамічного наро-

стання та емоційного напруження, особливо в кульмінаційних частинах симфонії. 

На мою думку, хорова «медитативна» творчість Вікторії Польової поєднує в 

собі ті визначальні риси, які переживають реципієнти у живописних полотнах 

Івана Марчука. Художник говорить: «По суті, медитативний період триває у мене 

протягом усього життя. В моїх творах немає рухів, немає сюжетної експресії. Я не 

люблю рухів – бо це вже сюжет. У мене все статичне, все – в стані очікування, на 

порозі великої таємниці: ось-ось щось відбудеться. В моїх творах – глибоке за-

глиблення і споглядання, великий спокій, передчуття чогось, очікування того, що 

може і не відбутись» [25, с. 11]. 

Слід зауважити і той факт, що митцям властиво емоційно реагувати на події 

національного значення, виливаючи це у свою творчість. Так, Іван Марчук, буду-

чи свідком екологічної катастрофи на Чорнобильській АЕС і краху комуністичної 

системи, написав цикл картин, які в характерному для митця стилі передають 

апокаліптичний стан свідомості тогочасної України. Одними з найвідоміших тра-

гічних шедеврів є полотна «Мадонна» та «Чорнобильська мадонна» (обидва – 
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1989р.), а також цикли «Пересторога» і «Чорнобиль–86». Знаковими творами цьо-

го періоду є триптих «Замовкли звуки» (1986), де зображено руйнацію звичного 

світу й апофеоз смерті, яка збирає свій «урожай». У його центрі – обличчя худож-

ника, яке на очах перетворюється в змертвілий череп, який спостерігає згасаючи-

ми очима за незворотними наслідками всесвітньої катастрофи. 

Своє ставлення до історичних подій у сучасному житті українського народу, 

чітку громадську позицію яскраво демонструє у своїq творчості Валентин Сильвест-

ров, який був активним учасником революційних подій 2004 та 2013–2014 років. 

Ось як композитор коментує події Революції Гідності та власну участь у ній: «По 

вигляду цього Майдану вже багато чого можна сказати. Він же не приймає тільки 

одну якусь категорію людей – тут зібрана вся Україна, дуже різні люди. Але серед 

них дуже багато освічених людей. Як би не завершився Євромайдан, але народ 

вже переміг. <…> Я все ж таки, як і будь-яка інша творча людина, більше індиві-

дуаліст по своїй природі. Але наступає такий момент, коли просто неможливо не 

вийти. <…> Влада повинна розуміти, що в молодих людей загострене моральне 

почуття <…> Цю моральну фальш від діючої влади може розчути кожна людина, 

яка має совість і здатна мислити. Совість – це і є моральний слух» [77]. 

Революція Гідності стала поштовхом до написання Сильвестровим циклу 

циклів «Майдан – 2014», для мішаного хору, у якому у хронологічному порядку 

відображено біль, страждання, національні цінності та перемога українського на-

роду. Композитор у цьому творі надає важливе значення мелодизації мотиву та 

фрази, деталізації форми, звертається до найтонших деталей агогіки, що виража-

ють природність інтонації, фокусуючи увагу на потенційних можливостях музич-

ного матеріалу. 

Висновки до другого розділу 

Підбиваючи підсумки другого розділу, зазначимо, що нами вперше прове-

дено на науковому рівні аналіз життєвого та творчого шляху живописного Генія 

сучасності Івана Марчука із застосуванням біографічного, аналітичного та інших 

методів дослідження. У тексті наведено цитати митця та його висловлювання, які 
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характеризують особистість художника. Серед найбільш визначальних – це одер-

жимість роботою, бажання творити, самовдосконалюватися, не бути таким, як усі, 

а бути іншим, особливим, неординарним та неоднозначним у судженнях та само-

вираженні. Творчий доробок митця вражає найдоскіпливіших критиків, а багатог-

ранна палітра запропонованих інтерпретацій дає змогу поціновувачам його мис-

тецтва відкривати все нові і нові грані Марчукового таланту. 

Безумовно, у творчості будь-якого митця проявляється вплив індивідуальних 

рис його особистості. Однак виявлення цих впливів пов’язане з необхідністю розу-

міти їх «механізми», які є дуже непростими і навіть суперечливими. Проте, як свід-

чать сучасні дослідження у цій царині, зокрема й музикознавчі, все ж таки у цьому 

напряму наукової думки є вже певні успіхи. Творчий процес геніальних митців 

зазвичай забезпечується взаємодією багатьох особистісних властивостей, зокрема 

й у основними юнгівськими функціями – відчуттям, інтуїцією, почуттям, розу-

мом. Для митців, які реалізують себе в образотворчому мистецтві, загалом харак-

терний розвиток відчуттєвої функції як провідної. Однак при цьому, безумовно, 

працюють і всі інші функції – тією чи іншою мірою, у різних комбінаціях. Тому 

до кожного окремого випадку слід підходити індивідуально і дуже обережно. 

Якщо спробувати розглянути особистість Івана Марчука в категоріях пси-

хологічних типів, визначених Карлом Густавом Юнгом, слід насамперед відзна-

чити такі типологічні ознаки, як інтуїтивність та інтровертність. Хоча робота ху-

дожника пов’язана із зоровими образами (основа – зорові відчуття) та певними 

матеріалами й роботою руками, що також вказує на дію відчуттєвої функції, ре-

зультат інтегрованої роботи всіх особистісних властивостей забезпечує кінцевий 

результат творчої діяльності – появу витвору мистецтва Результати ж творчої дія-

льності, згідно із сучасними поглядами науковців, також зараховуються до понят-

тя діяльності і, відповідно, можуть бути розглянуті з погляду характерних її ознак. 

Отже, якщо брати до уваги кінцеві результати творчого процесу художника Івана 

Марчука, то його полотна насичені образами не сенсорного змісту – це ідеї, при-

хований зміст, символи, містичні одкровення, підсвідомість – все те, що пов’язане 

з інтуїтивним пізнанням, інтуїтивним сприйняттям і освоєнням інформації. 
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На користь другого типологічного елементу, зокрема, свідчать висловлення 

самого Івана Марчука, який розповідає про свій творчий процес, про свої творчі 

принципи, уподобання, що також дає змогу зробити певні припущення щодо вла-

стивостей його особистості. Так, свідчення митця про те, що він не любить руху, 

що в нього все статичне, у стані очікування, заглиблення, споглядання – все це 

вказує на належність його до інтровертного типу особистості. На такий висновок 

наштовхує і споглядання його живописних полотен, яке, власне, і реципієнтів 

«змушує» інторовертуватися, відсторонитися від усього, що їх наразі оточує, від 

їхніх попередніх думок і психологічного стану та цілковито зосередитися на 

сприйнятті внутрішнього змісту зображуваного. 

У картинах Івана Марчука музиці відведено особливе місце. У різні роки 

його творчості музична тематика була однією з визначальних: «І відкриються та-

ємниці» (1993), «Вечірня молитва» (1977), «Мудреці в помеж дрімали» (1980), 

«Голос проростання» (1981), «Пісню осінь проспівала» (1988), «Заглянь у дитинс-

тво своє» (2003) та інші. 

Об’єднавчим аспектом творчості Івана Марчука та визнаних композиторів 

сучасності Валентина Сильвестрова, Ганни Гаврилець та Вікторії Польової є на-

ціонально-духовні образи. Шевченкіана в картинах Івана Марчука та музичні тво-

ри Валентина Сильвестрова і Ганни Гаврилець на вірші українського пророка є 

творчим переосмисленням шевченкового слова. Фольклорні мініатюри, музичні 

твори на оригінальні народні тексти композиторки Ганни Гаврилець теж милоз-

вучать із пейзажами художника Марчука. Сакральний світ духовних творів Вікто-

рії Польової бентежить і надихає при спогляданні картин Івана Степановича із 

циклу «Погляд у безмежність» та ін. Таких мистецьких паралелей можна навести 

багато, адже всі вони народжені від надзвичайних проявів креативної енергії. 

Порівняльний аналіз лише незначної частини доробку відомих композито-

рів та художника – їхніх музичних творів та картин – надав можливість підготува-

ти й реалізувати творчі проєкти у травні та вересні 2021 року. 
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ВИСНОВКИ  

Узагальнюючи теоретико-методологічні засади представленого творчого 

проєкту, підкреслимо насамперед, що художній образ має перебувати в центрі 

уваги дослідників як мистецьке явище, що концентрує в собі художній зміст тво-

ру. Тому саме образність може передусім бути тим об’єднувальним чинником, 

який уможливлює асоціативне сприйняття мистецьких артефактів та може слугу-

вати підставою для свідомого співставлення їх у певних умовах, наприклад, у 

процесі залучення творів живопису до концертних програм. При цьому естетич-

ному сприйняттю реципієнтів не буде перешкодою належність творів до різних 

видів мистецтва – просторового чи часового, зображального чи не зображального. 

Мозок людини здатен сприймати одночасно зорові та слухові образи, синтезуючи 

їх в одне ціле на основі втілених у творах художніх образів. 

«Механізм» утворення художнього образу є дуже складним, адже залежить 

від безлічі детермінант об’єктивного та суб’єктивного характеру: від епохи, країни, 

культурного оточення митця – до найтонших нюансів його психіки. Отже, тут поле 

зору дослідника має розширюватися як у бік естетичних питань відображення 

дійсності та творення в мистецтві нової реальності, так і в бік диференціальної 

психології – задля розуміння різноманітних особистісно-психологічних детермі-

нант творчості; зосереджуватися як на проблемі природи творчих здібностей, так і 

на специфіці творчої діяльності, стадіальності творчого процесу. Окрім питань 

психології творчості, до кола теоретико-методологічних засад дослідження вхо-

дять і аспекти народознавства, адже специфіка національної ментальності, безу-

мовно, впливає на художню образність мистецьких творів. Безпосередню 

«участь» у створенні художнього образу беруть і такі чинники, як стильові особ-

ливості творчості. 

Дослідження різних видів мистецтва й можливості їхнього інтегрування на 

основі асоціативного сприйняття реципієнтами торкається також питання інтерп-

ретації. Зрештою, і педагогічні аспекти естетичного виховання й виховання твор-

чої особистості актуалізуються в колі згаданих питань, зважаючи на кінцеву мету 

досліджуваного експерименту із поєднання різних видів мистецтва у пропонова-
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ному творчому проєкті. Розгляд згаданих аспектів заклало основу для подальшого 

дослідження, у ході якого було з’ясовано таке. 

Твори Івана Марчука одухотворені, глибоко-релігійні, глибоко-філософські. 

Вони спрямовують думку глядача вглиб речей. «закликають» до міркувань над 

сенсом буття, заглиблюють у відчуття часу й простору, ставлять перед одвічними 

загадками життя і смерті, даром життя і можливості відчувати красу, вводять у 

стан медитації, коли здається, що плин часу зупинився. 

У творах І. Марчука багато українських пейзажів, створених за допомогою 

його індивідуальної техніки – пльонтанізму. У них відчувається глибока закоха-

ність у рідну землю і ностальгія. Його твори багаті закодованими ідеями, симво-

лами, відгомоном прадавніх трипільських і слов’янських традицій, поетикою фо-

льклору, містикою прадавніх вірувань. Поряд із цим бачимо багато сюжетів, 

пов’язаних із історією України та сучасними подіями на її теренах. 

У творчості українського генія органічно поєднуються переживання мину-

лого й думки про майбутнє, традиційні для української культури, архетипові об-

рази (наприклад, образ Матері-землі, матері з дитям, садка вишневого, українсь-

кої оселі тощо) та сучасні й новаторські художні техніки. Як видається, секрет 

творчого феномену Івана Марчука криється передусім у надзвичайно яскравому 

вияві в його особистості й творчості української ментальності. Він – по-

справжньому глибоко національний митець, якому притаманні такі ознаки, як ду-

ховність і працьовитість, волелюбність і патріотизм, індивідуалізм та інтроверт-

ність, образність сприйняття й містицизм. 

Як видається, до цього можна додати ще й таку рису, як бароковість мис-

лення. Саме починаючи з мистецтва бароко, на противагу ренесансному світоба-

ченню, формується розуміння того, що людина є уособлення протилежностей – 

добра і зла, світла й тіні, високого й низького. Звідси – внутрішня конфліктність, 

особлива напругу й драматизм. Звісно, цей дуалізм знайшов подальший розвиток і 

вияв у європейському Класицизмі, романтизму, а також у мистецтві ХХ і 

ХХІ століть, тож цей принцип навряд чи можна позиціонувати як суто бароковий. 

Однак у творчості Івана Марчука цей аспект внутрішнього драматизму й навіть 
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трагізму поєднується і з іншими ознаками барокового мислення, такими, як інтуї-

тивізм, символізм, теолого-природничий, або емблематичний, метод пізнання – 

тими рисами, що були характерні для різних видів мистецтва бароко і яскраво 

проявилися, зокрема, у різних сферах української культури епохи Бароко, а в наш 

час також виявляються у творчості українських митців. 

Виконавська практика та аналіз творів сучасних українських композиторів 

показали, що серед них є багато таких, образний світ яких може викликати асоці-

ації з живописом Івана Марчука і, отже, може бути актуалізований у концертних 

програмах з метою досягнення ще більшого естетичного ефекту, розкриття мож-

ливостей ширшого, синтезійного сприйняття окремих творів, унаочнення слухо-

вих образів. Для здійснення відповідного творчого проекту були обрані твори ви-

датних українських композиторів сучасності – Валентина Сильвестрова, Ганни 

Гаврилець та Вікторії Польової, а серед підстав для проведення паралелей із жи-

вописними творами було виокремлено три основні напрямки: шевченкіана, фоль-

клорний напрямок та духовність. 

Обрання першого образно-смислового напрямку не потребує спеціальної 

аргументації, адже творчість Тараса Шевченка є взірцем осягнення національної 

ідеї, ставлення до національних і загально-гуманістичних цінностей, жертовної 

боротьби за їх утвердження, за світле, достойне майбутнє України. До образів ше-

вченківської поезії зверталися безліч митців, що засвідчують, зокрема, видання 

музичної шевченкіани. У творчому доробку ж Івана Марчука представлено масш-

табний цикл із 42 творів, тому виникла ідея використати фрагменти його шевчен-

кіани у творчому проєкті, провівши паралелі з музичними творами відповідного 

спрямування. При цьому було обрано композиторську творчість, яка за своїм об-

разним змістом може бути близькою до творчості художника. 

Звернення до творчості Валентина Сильвестрова була обумовлена її характер-

ними стильовими ознаками: лірика, медитативний тип драматургії, спрямованість 

до вищих духовних сфер, до споглядання вічної краси, втілення в музичних образах 

досконалості й гармонії, сприйняття якої потребує зосередженості, відсторонено-

сті від усього дрібного й буденного. Саме такий стан піднесеного спокою має 
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сприяти діалогу слухачів із музикою композитора, який веде з ними розмову про 

вищий сенс буття. Створенню такого особливого стану сприяє передусім краса 

мелодичних ліній, яка буквально зачаровує хвилями-злетами секвенційного руху, 

нескінченними повторами. Виконавцям добре відома його особлива, сильвестров-

ська інтонація з її зовнішньою простотою, але з найтоншим емоційно-смисловим 

нюансуванням, його неймовірно докладні агогічні й динамічні позначки в нотно-

му тексті, що вимагають особливої уваги й зосередженості під час виконання. Усі 

ці індивідуально-стильові особливості проявляються, зокрема, у творах на шевче-

нківські тексти – філософські, лірико-споглядальні, емоційно насичені. Звернення 

до поезій Великого Кобзаря є своєрідним образно-смисловим лейтмотивом твор-

чості композитора, який з особливим пієтетом ставиться до постаті й творчості 

Тараса Шевченка як символу України та її боротьби за незалежність. 

У творі Ганни Гаврилець «Все упованіє моє..» на вірші з поеми «Марія», 

вчувається мужність, ідея подолання страждань шляхом служінням Україні. Ідучи 

за образом, створеним Тарасом Шевченком, мисткиня асоціює образ Богоматері з 

образом жінки-матері. Для Івана Марчука образ Богородиці асоціюється з обра-

зом жінки як символом людяності, краси, що поєднує земне й божественне. Образ 

Богородиці проходить через усю творчості Ганни Гаврилець, втілюючись у різних 

її жанрах. Після першого твору такого спрямування, яким стало згадуване «Все 

упованіє моє…», з’явилися твори, написані у православних і католицьких тради-

ціях, присвячені образу Пресвятої Богородиці, а також у жанрі обробок народних 

пісень – колядок, щедрівок, духовних пісень. Один з прекрасних, проникливих 

зразків, у яких втілено прохання до Богородиці про допомогу – «Молитва», один з 

нових творів Ганни Гаврилець, у якому застосовано типовий для духовних творів 

композиторки – вільний підхід до компонування вербального ряду, музично-

виражальні засоби, що сприяють створенню зосередженого молитовного стану – 

повторність, варіантний розвиток, поступова мелодизація фактури, хорова педаль 

тощо. Загалом слід зазначити, що для Ганни Гаврилець надзвичайно органічною є 

духовна хорова творчість, сповідальність, внутрішня зосередженість, молитов-

ність є наскрізними станами у багатьох її творах. 
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Із медитативністю творчості Івана Марчука асоціюється хорова творчість 

Вікторії Польової, яка цілковито заснована на релігійних текстах і втілює особли-

ві стани духовної піднесеності, прагнення світла, чистоти, стверджує вічну духов-

ні цінності. Невипадково її масштабний твір, за який композиторку було удостоє-

но Національної премії імені Тараса Шевченка, отримав назву «Світлі піснеспі-

ви». І цілком природно, що образна палітра твору надихнула на створення спеціа-

льної світло-музичної партитури, – дійства, яке надовго залишиться в пам’яті слу-

хачів, які отримали неймовірні враження під час прем’єрного виконання твору 

Муніципальним камерним хором «Київ» у лютеранському храмі святої Катерини 

в Києві. 

Слід зауважити, що три обрані на початку напрямки, за якими спостерігали-

ся паралелі у творчості митців, – шевченківські образи, духовно-медитативна 

сфера та національно-фольклорні мотиви – перетинаються між собою. Утім, пот-

рібно окремо підкреслити місце народно-фольклорної тематики у творчості укра-

їнських митців. Так, народний колорит, проявляється, зокрема, у створених Іва-

ном Марчуком українських пейзажах. Серед сучасних українських композиторів 

втілення та розвиток фольклорних традицій найяскравіше проявляється у хоровій 

творчості Ганни Гаврилець. Її хорова творчість ніби дихає прадавніми традиція-

ми, глибоко проникаючи у народне світосприйняття. Характерною особливістю 

індивідуального стилю мисткині при цьому є те, що образи, безпосередньо 

пов’язні з народно-фольклорною тематикою, вона втілює, використовуючи сучас-

ні виражальні засоби. 

Творчість Ганни Гаврилець позначено широкомасштабним зверненням до 

фольклорних першоджерел – повного кола календарних пісень, а також ліричних 

та родинно-побутових. При цьому слід зазначити, що у творчій інтерпретації 

композиторки ці джерела втілюються не лише в жанрі обробки народної пісні: це 

ще й оригінальні твори, написані на фольклорні тексти. 

Центральною у тематиці народно-фольклорного напряму творчості Ганни 

Гаврилець можна вважати Різдвяну тема, масштабним зразком втілення якої є 
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ораторія «Барбівська коляда» з її яскравою обрядовістю та притаманною стилю 

композиторки мелодичною красою. 

Яскраво проявляються риси національного стилю в ораторії Ганни Гаври-

лець «Віють вітри», яка. власне, є даниною пам’яті Олександру Кошицю. 

До кола творів національної образності слід також долучити звернення 

українських митців до актуальних історичних подій, найгостріших тем сучаснос-

ті. У творчості Івана Марчука до такого тематичного напряму належать численні 

твори на тему чорнобильської трагедії. У творчості Валентина Сильвестрова – це 

тема Майдану, глибоко, особистісно пережита композитором як безпосереднім 

учасником тих драматичних подій. 

Насамкінець підкреслимо потужний естетичний і морально-етичний потен-

ціал живописних творів Івана Марчука та хорових творів сучасних українських 

композиторів, який при їх поєднанні, безумовно, ще посилюється. Це надзвичай-

но важливо з погляду місії мистецтва, яке покликане робити цей світ кращим, до-

брішим, сповненим любові й поваги до людської особистості. Таке мистецтво 

звертається до інтуїтивно-образного мислення сучасників, сприяє пробудженню 

уяви читача, слухача, глядача, закликає до роздумів. Таке мистецтво – це світ, 

створений для діалогу з людською душею. 
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ДОДАТКИ  

ДОДАТОК А. 

100 ГЕНІЇВ СУЧАСНОСТІ: МУЗИКАНТИ І ХУДОЖНИКИ 

Найбільша кількість геніїв серед країн світу належить Великій Британії. 

Поміж тим – британці та американці разом складають близько 60 % списку, україн-

ське походження мають 4% номінантів, а єдиним українцем у списку є Іван Марчук 

(78/72 місце). 

Українське походження мають: 

Стівен Спілберг – США, кінорежисер, сценарист, продюсер (27/26 місце). 

Ноам Чомскі (Хомський) – США, філософ, лінгвіст (36/32 місце). 

Стів Возняк – США, інженер, співзасновник Apple Computers (70/67 місце). 

Мартін Купер – США, винахідник стільникового (мобільного) телефону 

(71/67 місце). 

Серед художників у списку 3%: 

Дем’єн Стівен Герст – Велика Британія, найвидатніший член групи, відомої 

як «Young British Artists», та на цей день найбагатший англійський митець 

(16/15 місце). 

Роберт Денніс Крамб – США, американський художник-ілюстратор, кари-

катурист, засновник андеграундного комікс-руху (20/20 місце). 

Серед композиторів у списку 4%: 

Філіп Ґласс – США, американський композитор, ранні твори якого відносять 

до мінімалізму, відомий, як автор симфоній, камерних творів, музики до фільмів 

(10/9 місце). 

Даніель Баренбойм – ізраїльський диригент, піаніст аргентинського похо-

дження (19 місце). 

Генрик Миколай Гурецький – Польща, композитор і викладач (35/32 місце). 

Ганс Циммер – Німеччина, німецький композитор, автор музики 

до кінофільмів (74/72 місце). 

Джон Вільямс – США, американський композитор, написав музику до відо-

мих фільмів як «Зоряні війни», «Індіана Джонс», «Парк Юрського періоду», «Ще-

лепи», «Сам удома», «Гаррі Поттер» та інші (75/72 місце). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B0%D0%BC_%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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ДОДАТОК Б. 

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ПРЕДМЕТУ «МИСТЕЦТВО» ДЛЯ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ 

Завдання: 

Прослухайте почергово музичні композиції: Ганна Гаврилець «Молитва», 

Вікторія Польова «Царю небесний» (частина з циклу «Світлі піснеспіви»), Вален-

тин Сильвестров «Заповіт» (із триптиху на слова Т. Шевченка) у виконанні Муні-

ципального академічного камерного хору «Київ» та перегляньте запропоновані 

ілюстрації картин Івана Марчука. 

Доберіть (на вашу думку) до запропонованих музичних творів ілюстрації 

картин
1
. 

Запропоновані до перегляду картини 

Івана Марчука 

Ганна 

Гаврилець 

Вікторія 

Польова 

Валентин 

Сильвестров 

Ілюстрація 1 «Садок вишневий коло хати»    

Ілюстрація 2 «Тополя»    

Ілюстрація 3 «Скажи мені правду»    

Ілюстрація 4 «Мадонна»    

Ілюстрація 5 «Іван Підкова»    

Ілюстрація 6 «Гайдамаки»    

Ілюстрація 7 «У дорозі»    

Ілюстрація 8 «Тарасова ніч»    

Ілюстрація 9 «Чорнобильська мадонна»    

Ілюстрація 10 «А тим часом відпочину»    

Ілюстрація 11 «Мислитель»    

Ілюстрація 12 «Псалтир»    

Ілюстрація 13 «Світло в її руках»    

Ілюстрація 14 «І відкриваються таємниці»    

Ілюстрація 15 «Пробудження     

Підсумок: Процес встановлення відповідності між запропонованими музи-

чними композиціями та художніми картинами виражається в індивідуальному 

особистісному сприйнятті образів та їх неповторному поєднанні. 

                                                      
1
 Посилання на гугл-форму: https://docs.google.com/forms/d/1nEtSFlrbukrAsQl-

qBwIfm6S7ml-Af35iEE0NKx4UR4/edit 
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ДОДАТОК В. 

АФІШІ ТВОРЧИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТІВ 
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ДОДАТОК Г. 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ 

1. Кушнір Т. І. Еволюція сприйняття інтерпретаційних версій симфонії для 

мішаного хору a cappella «Страсна седмиця» Святослава Луньова. Мистецтво-

знавчі записки : зб. наук. праць / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. 

Київ : Міленіум, 2020. Вип. 38. С. 165–170. 

2. Кушнір Т. І. Синтезійні аспекти національної духовності живопису та хоро-

вого мистецтва (на прикладі картин Івана Марчука та хорового твору Ганни Гав-

рилець «Молитва»). Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. праць / Ін-т 

муз. мистецтва Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Дрогобич : Гельве-

тика, 2021. Вип. 39. Т. 2. С. 10–14. 

ДОДАТОК Д. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Кваліфікаційну наукову працю обговорено на засіданнях кафедри хорового 

диригування. Матеріали дослідження викладено в доповідях на міжнародній та 

всеукраїнській науково-практичних конференціях і на круглому столі. Презенто-

вано два творчих мистецьких проєкти, один із них – на здобуття освітньо-

творчого ступеня доктора мистецтва, проведено дев’ять уроків у закладах загаль-

ної середньої освіти: 

1. Кушнір Т. І. Еволюція сприйняття інтерпретаційних версій симфонії для 

мішаного хору a cappella «Страсна седмиця» Святослава Луньова : доповідь. Ін-

терпретаційний потенціал музичного твору : програма XХ всеукраїнської науко-

вої конференції українського товариства аналізу музики / Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського (30 жовтня – 1 листопада 2020 року, Київ). Київ, 2020. 

2. Кушнір Т. І. Музика на полотні. До 85-річчя Івана Марчука : доповідь. 

Fresh science. Програма ХVІ міжнародної науково-практичної конференції / Нац. 

муз. акад. України ім. П. І. Чайковського (25–26 березня 2021 року). Київ, 2021. 

3. Кушнір Т. І. Поєднання «запльонтаного» живопису Івана Марчука та ду-

ховної хорової музики Ганни Гаврилець : доповідь. Сучасні тенденції у музично-

му мистецтв. : програма круглого столу / Нац. акад. мист–в України (3 червня 

2021 р.). Київ, 2021. 

4. Кушнір Т. І. Творчий мистецький проєкт «Запльонтаний у тисячі мело-

дій» з нагоди 85–річчя Івана Марчука (29 травня 2021 року, м. Ланівці, Терно-

пільська область). Київ, 2020. 

5. Кушнір Т. І. Творчий мистецький проєкт «Запльонтаний у тисячі мело-

дій» на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв (15 вересня 

2021 року). Київ, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Малий зал 

ім. О. С. Тимошенка. За участі Муніципального академічного камерного хору 

«Київ» (художній керівник – Микола Гобдич). Виконано твори сучасних україн-

ських композиторів Вікторії Польової, Ганни Гаврилець, Віктора Степурка, Вален-

тина Сильвестрова. Ілюстровано живописними полотнами Івана Марчука. 
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6. Інтегровані уроки з предмету «Мистецтво» для учнів 9–11 класів. Заклади 

загальної середньої освіти Лановецької територіальної громади Кременецького 

району Тернопільської області (до 85-річчя з дня народження Івана Марчука). 

Травень 2021 року. 
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