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Анотація. У статті розглянуто закономірності розвитку твор-
чої особистості та принципи реалізації професійних здібностей у 
сфері образотворчого мистецтва: роль суспільства, найближчого 
оточення та наявності відповідних умов для розвитку талановитої 
людини; різні напрямки пошуку самореалізації та свого шляху в мис-
тецтві; споріднена сутність різних видів мистецтв; позитивна роль 
мистецтва в житті суспільства, його вплив на духовну атмосферу 
та розвиток людської душі. 
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Де та межа, що розділяє просто зображення і витвір мисте-
цтва? Кому необхідні всі ці пошуки шляхів художньої транс-
формації та імпровізації задля створення унікальних явищ в 
образотворчому мистецтві? Найдокладніші дослідження сут-
ності розвитку творчих здібностей і професійного становлення 
талановитої людини належать О. Родену, П. Чистякову, К. 
Коровіну, В. Кандинському, О. Богомазову, Е. Нєізвєстному 
та ін.  У статті розглядається універсальна проблема: існуван-
ня відповідальності суспільства за збереження творчої особис-
тості та моральної відповідальності творчої особистості за стан 
суспільства.

Творча особистість або існує або ні. Якщо особистість іс-
нує, вона існує всупереч усьому. Потяг дитини до творчості є її 
природним станом. Малі діти нетривіально мислять – вони не 
обмежують польоту своєї фантазії рамками конкретних знань, 
у їхніх малюнках листя може бути синім, небо зеленим, а сніг 
червоним. Згодом зникає дитяча безпосередність, для відобра-
ження оточення свідомо підбираються “правильні” кольори, а 
багатьох взагалі перестає вабити творчість: вони знаходять для 
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себе інші вподобання. Тільки обмежене коло насправді твор-
чих особистостей продовжує, працюючи, розвивати свої зді-
бності, тоді щасливе, непередбачуване сполучення: талант + 
працелюбність = художник стає непохитною формулою успіху 
в мистецтві. Безумовно, розвиток таланту потребує відповід-
них умов, але бажання творити в обдарованої людини настіль-
ки велике, що все перемагає. 

Усе починається з дитинства, але не всі батьки мріють про 
мистецьке майбутнє своєї дитини: не розумів свого сина, на-
приклад, батько Мікеланджело: “За своєю природною обда-
рованістю, прагнув він до рисування, на що й використовував 
потайки весь свій час, через що батько та вчителі його лаяли, а 
часом й побивали, враховуючи, напевно, що прагнути до цього 
невідомого їм мистецтва є справа низька та не гідна давнього 
їхнього роду”[1, 18]. 

Обдарована людина відчуває своє покликання і, незважа-
ючи на будь-які перепони, продовжує повсякчасно творити, 
але в житті багато чого залежить від випадковостей. О. Роден 
змалечку малював будь-чим на будь-яких клаптиках паперу, 
не маючи змоги придбати справжні художні матеріали. Коли 
знайомий художник подарував йому фарби – щастю не було 
меж. Та вже в перший день, коли він прийшов у студію на-
вчатися малюванню, фарби в нього поцупили, і він зі сльозами 
на очах, у повному відчаї був вимушений займатися ліпкою, бо 
глина була безкоштовна. Талант — це нездоланна сила! Дале-
ко не поодинокі долі тих, кого не відразу зрозуміло найближче 
оточення. Малий Т. Шевченко, з точки зору своїх односель-
ців, мабуть, вважався ледачим і неробою, бо сільські роботи, 
які йому доручали, він виконував “без запалу”, витрачаючи 
весь свій час на малювання, читання чи взагалі про щось мріяв. 
Помираючи, Тарасів батько заповідав весь сільський реманент 
іншим своїм дітям, визнаючи за Тарасом його особливу долю. 
А дорогоцінний самородок українського малярства Катерина 
Білокур? Чи легко було їй, не маючи жодних умов і родинної 
підтримки, самотужки стати “богинею квіткового царства”.

Існує сумна закономірність – лави талановитої меншості з 
часом рідшають. Тобто, талант не зникає, але суспільство його 
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втрачає. До того ж, окрім загальновідомих причин цього яви-
ща (фізичні можливості, особливості характеру, родинні об-
ставини, побутові та матеріальні умови), часто визначальним 
фактором стає відсутність належного педагогічного вміння у 
викладача. Але історичний творчо-педагогічний досвід має 
багато позитивних прикладів добродійних психологічних вза-
ємовідносин учителів і учнів. Завдяки нашим численним по-
передникам ми можемо узагальнювати здобутки минулого та 
говорити про національну художньо-педагогічну традицію. 
Попри всю різноманітність аспектів виховання творчої молоді, 
принципово важливо наголосити на педагогічній відповідаль-
ності вчителя за збереження таланту. Найгостріше ця пробле-
ма постає в процесі викладання мистецьких дисциплін: творча 
людина навіть на стадії початку отримання спеціальної освіти 
дуже вразлива щодо оцінок своїх здобутків, а особливо не-
вдач, які неминучі.

Безумовно, первинні професійні навички необхідні кож-
ному, хто прагне досягти успіху у своїй справі. Слід засвоїти 
елементарні правила створення гармонійного образу за допо-
могою практичного опанування основними художніми засоба-
ми, важливими для будь-якого візуального мистецтва. Тільки 
завдяки практичним навичкам, отриманим у процесі оволо-
діння універсальною та зрозумілою мовою в образотворчому 
мистецтві, можливі подальший розвиток творчої особистості 
та новаторські пошуки. Маючи значний обсяг знань і умінь, 
можна сподіватися на досконале рішення.

Сьогодні вміння просто правильно і подібно до натури ма-
лювати потрапляє під визначення ремісництва і не може роз-
раховувати на визнання в якості високого мистецтва. Значну 
роль у творчому процесі відіграють інтуїція, емоційна підне-
сеність, глибина змісту, натхнення митця. Завдяки згаданим 
чинникам народжуються образи, дещо відмінні від просто по-
баченого навколо – художник ніби по-новому сприймає ре-
альність. Мислення образами – власне такою є психологія 
творчості. Як буде діяти художник, коли він отримує певні 
навички та інструменти у вигляді набору основних художніх 
елементів для відтворення дійсності? Чи буде він копіювати 
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природу, чи наважиться її перевершити, чи піде зовсім іншим 
шляхом? Адже людина відрізняється від раціональної природи 
своїм інколи ірраціональним, ексцентричним, парадоксальним 
мисленням і, замість зовнішнього наслідування і копіювання, 
намагається переосмислити природу, уявити її зовсім незвич-
ним чином, поєднуючи протилежності, вишукуючи те єдине 
вирішення, яке й зумовлює чарівність мистецтва. Якщо при 
цьому всі елементи врівноважені, збалансовані і підпорядко-
вані певним закономірностям – уроки природи враховані – 
людське око відпочиває, сприймаючи твір.

Підсвідомо відчуваючи гармонію, навіть недосвідчений гля-
дач відрізняє вдалу картину від посередньої, хоча не в змозі 
пояснити чому це так, але інтуїтивно робить правильний вибір. 
Справжній художник не тільки бачить і відчуває, він, маючи 
професійні навички, може свідомо матеріалізувати свої від-
чуття. Кожен, хто замислюється над природою мистецтва, по-
чинає відчувати особливу спорідненість різних видів мистецтв 
і навколишнього середовища, існування їхнього єдиного гли-
бинного коріння. 

Стандарти природної краси універсальні та функціональні, 
понад те, виявилося, що люди дуже чутливі навіть до наймен-
ших відхилень від гармонії. На рівні підсвідомості зберігається 
ідеальний образ, з яким людина порівнює побачене.

Першочерговою в художній творчості може бути тільки ху-
дожня мета. Заради неї, і тільки заради неї – не плутати з 
елементарними помилками та незнанням – можна знехтувати 
анатомічною точністю, яка може заважати цілісному сприйман-
ню образу. Звільнення від залежності й диктату “правильної” 
форми дозволяє отримати безліч варіантів форми художньої. 
“Ви розійшлися з зовнішньою стороною дійсності, порушили 
перспективу тощо, але наблизились до її внутрішнього зміс-
ту. Тут неминуча логічна розбіжність, неминучий нормальний 
конфлікт живописного зображення предмета з самим предме-
том. І якби не було цієї живописної розбіжності, Мистецтво 
втратило б всякий сенс” [2, 51]. 

І все ж, що такого бачить і може відтворити художник, що 
захоплює, дивує та приваблює погляд? Однозначної відповіді 
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нема. Нема і повної впевненості, що тебе відразу зрозуміють. 
Багато видатних митців не здобули прижиттєвого визнання 
сучасників. Навіть К. Коровін говорив про себе: “Усе своє 
життя я був заперечуваним. Це мене дивувало тому, що людям 
я ніс тільки красу та уславлення життя” [3, 77]. Коли Гоґен 
привіз до Парижа серію блискучих полотен, зроблених у Таї-
ті, вони настільки відрізнялися від загальноприйнятого, що не 
були зрозумілими для більшості сучасників. Виставка, яку він 
спромігся організувати в борг, викликала глузування. Також, 
фактично для себе, не маючи змоги протистояти своєму по-
кликанню і не отримавши розуміння оточення, несамовито й 
наполегливо працював Ван Ґоґ, талант якого вибухнув, наче 
блискавка, що спалює все, навіть життя художника – така ви-
сока ціна сплачена за здійснення творчих прагнень. “Якщо ваш 
талант новий, не розраховуйте спочатку на велику кількість 
прихильників, навпаки ви будете мати безліч ворогів” [4, 15]. 

Що талановитіша людина, то вірогідніше непросто скла-
деться в неї особисте життя: не всі в змозі витримати й зрозу-
міти несамовите захоплення і заглиблення в справу, яка заби-
рає весь час, сили та бажання. Навіть похилий вік і хвороби не 
стають на заваді, і доки рука тримає пензлі, а очі відрізняють 
світло від темряви, митець не кидає свою справу. Моне, навіть 
напівсліпий, малював. Ледве бачачи світло, він запам’ятовував 
де і які фарби розташовані на палітрі та писав майже навпо-
мацки. Важко уявити, але життєстверджуючі, яскраві й радісні 
картини Кустодієва створені в інвалідному візку. Василь Ка-
сіян, нехтуючи забороною лікарів, у глухому куточку парку лі-
карні в Феофанії, з якої він так і не вийшов, шматочком вугілля 
робив на бетонному паркані свої останні, але дуже оптимістич-
ні твори, які вже майже ніхто не побачив. Творча особистість 
існує всупереч усьому, вона має відбутися, незважаючи на 
жодні несприятливі обставини, умови життя, риси характеру, 
походження та інше. Щастя для такої людини – це нескін-
ченний шлях до недосяжної мети. І тільки бракує часу, завжди 
не вистачає, здавалося б, ще трохи... Великий Мікеланджело 
наприкінці свого життя жалкував, що він повинен піти тоді, 
“коли щойно почав читати по складах у своїй професії” [1, 242].
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А що ж робить людина, яка хоче бути відомою, визнаною, 
успішною та все це прижиттєво, але не має для цього ні бажан-
ня несамовито працювати, ні якихось особливих талантів. Як 
правило, це люди, які дуже пильно стежать за кон’юнктурою, 
вони завжди в пошуку, але шукають, чим ще привернути увагу 
до себе, а не йдуть тернистим шляхом пізнання і мук творчості. 
Вони вибрали для себе не журавля в небі, а синицю в руках 
зараз і напевно. Бувають і такі: не зробивши жодного більш-
менш вдалого твору, але тусуючись у навколомистецьких ко-
лах – вишукують “визнання”. “Не витрачайте часу на пошук 
світських або політичних зв’язків. Ви знаєте, що багато ваших 
колег шляхом інтриг досягають слави та багатства; але це не 
справжні художники. Проте окремі з них дуже розумні, і якщо 
ви надумаєте боротися з ними в їхній сфері, то, як і вони, ви 
витратите на це безліч часу, іншою мовою, все ваше життя; 
у вас не лишиться жодної вільної хвилини на те, щоби стати 
художником” [4, 15]. 

Талановитих і водночас лінивих дуже багато, тому й справ-
жніх видатних майстрів одиниці. Окремі автори пояснюють 
свої невдачі відсутністю натхнення, поганою погодою, “не з 
тієї ноги встав” – тільки не зважають на свої вади. Першим 
дзвоником, що має насторожити художника, є самовдоволен-
ня досягнутим і небажання рухатися далі, бо дублювання кло-
нів може свідчити лише про бідність творчої фантазії та й про 
те, що його робота нікому, крім нього самого, не потрібна. 

Коли дивишся на “Чорний квадрат” К. Малевича, інтуїтив-
но відчуваєш “голокоролізм” цієї постаті. Так збіглося в часі, 
що символом чорної діри, що поглинула чарівний Срібний вік, 
став “Чорний квадрат”. Зі слів Бенуа: “Це не просто жарт, не 
звичайний виклик, це звістка про царство вже не майбутнього, 
а прийдешнього Хама” [5, 49]. “Чорний квадрат” насправді 
ознаменував безвихідь безпредметного мистецтва. Будь-що, 
аби звернули увагу – байдуже, в якому контексті. “В ранній 
період (Малевич) працював в імпресіоністичній манері, що 
близька П. Боннару, але млявій за композицією та кольором” 
[6, 35]. Бідолашний! Він не міг зрівнятися ані з імпресіоніста-
ми, ані з “міріскусніками”, та й художники-космісти Філонов і 
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Кандінський були недосяжні. І хай би собі тихо тішився, але піс-
ля 1917 р., займаючи високі посади, намагався адміністративно 
перекреслити досягнення всіх тих, кого не спромігся досягти 
творчо: видавав укази про знищення видатних творів мисте-
цтва, мабуть, щоби не було з чим порівнювати його квадрати. 

Подібні “геніальні” думки надходять в голови і сучасним 
аферистам від мистецтва, що продовжують вигадувати засоби, 
як приголомшити глядачів своєю зухвалістю та потворністю, 
не соромлячись зневажати основи професії та моралі, змушу-
ють визнавати себе володарями нових ідей і напрямків, поту-
раючи цим власним необґрунтованим амбіціям.

“Наскільки людство було б щасливішим, якби праця, за-
мість того, щоби бути тільки засобом існування, стала для нього 
ціллю! Для того, щоби здійснилася ця чудова зміна, потрібно, 
щоб усі люди пішли вслід за прикладом художників, чи, краще, 
всі стали художниками; під цим словом, у його найширшому 
значенні, я маю на увазі тих, хто із задоволенням виконує свою 
роботу” [4, 66]. Проте дедалі більше людей щиро стверджу-
ють, що прийшов час прагматизму: сьогодні тих, що працюють 
не заради грошей, сприймають за дурисвітів. Квітне приміти-
візм масової культури, позбавленої справжнього коріння, а в 
результаті – вбогість, вульгарність, низькопробність, відсут-
ність смаку. “Поряд зі скульптурою, тяжко, роками створюва-
ній в мармурі та бронзі, почали з’являтися якісь модерністські 
творіння, котрі можна було нашвидкоруч зляпати з картону, із 
залізяк, швидко зварити. Почав народжуватися новий поха-
пливий стиль, що є, за сутністю, дилетантською профанацією 
мистецтва. Народився новий тип митця – похапливого генія, 
генія останніх 15 хвилин. Від майстрів аванґарду він сприйняв 
тільки одну традицію – традицію епатажу та провокації. Але 
якщо Пікассо, Дюшамп і Далі були левами, що кинули виклик 
суспільству, то сьогодні окремі авангардисти, для котрих все 
зводиться до епатажу публіки, нагадують пуделів, що підстри-
жені під левів” [7, 193]. 

Животворча злива свободи щедра, але сліпа: зараз “...зро-
зуміло, чому так важко визначити справжні цінності на ринку 
мистецтв. Розкривається насправді неймовірне поле для само-
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ствердження невдах, графоманів, самозакоханих і вередливих 
нарцисів, котрі будь-якими засобами деруться нагору, до теле-
камери, в генії – неважливо, на який час. Та кожен вередує, 
волає. І ринок мистецтв перетворюється на джунґлі, через які 
доводиться пробиватися генієві. Напевно, перед ним відкриті 
всі можливості довести, що він геній. Але такі самі можливості 
відкриті перед кожним, хто оголосив себе художником” [7, 194].

Мистецтво різноманітне, талант художника — це завжди 
щось особливе, самобутнє, ні на що не схоже – це як відбитки 
пальців – такого не було і ніколи більше не буде. “У геніїв за-
соби виявлення є такими ж різними, як і їхні душі, і ми ніколи 
не можемо сказати, що рисунок або колір в одних кращий або 
гірший, ніж в інших” [4, 123]. 

Може не подобатися той чи інший художник, не бути близь-
ким той чи інший напрямок творчості, але там, де до таланту 
додається цілеспрямоване навчання і тяжка праця, безумовно, 
утворюється явище в мистецтві, яке викликає повагу.

Заглиблюючись у пошуки новаторських вирішень, зази-
раючи в майбутнє, художник створює духовну атмосферу, 
сприяє розвитку людської душі, бо душа і мистецтво взаємно 
вдосконалюють одне одного. “Природжене художникові від-
чуття є тим євангельським талантом, що не можна закопува-
ти. Художник, що не використовує своїх дарів, уподібнюється 
ледачому невільникові” [8, 62]. “Справа ринку – торгувати, 
справа ідеолога – розтлівати. Справа художника – вирощува-
ти в собі талант, дарований Богом” [7, 182]. 

Гонитва за тимчасовими цінностями не вчить терпінню і на-
полегливості, не дозволяє отримати визнання, не продавши 
частково або повністю свій талант. Усе має свою цінність і вар-
тість. Цінності не завжди чогось коштують, а те, що багато 
коштує, – не завжди є цінністю. Справжнє мистецтво не має 
вартості, воно просто цінність.
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 Annotation
Brazhnyk Olena. Principles of been of the creative personality. It was 

made a revue of principles of development of the creative personality and prin-
ciples of realization professional gift in artistic sphere. Especially marked the 
role of society, nearest surroundings and special conditions for creative person 
development. Different ways of oneself realization in the field of art are ana-
lyzed. Also it is marked positive role of art in everyday life its influence on the 
development of inner world of person.

Key words: creative personality, professionally gifted, oneself realization, 
art.

Аннотация
Бражник Олэна. Закономерности существования творческой 

личности. В статье рассмотрено закономерности развития твор-
ческой личности и принципы реализации профессиональной одарен-
ности в сфере изобразительного искусства: роль общества, ближай-
шего окружения и наличия соответствующий условий для развития 
талантливого человека; разные направления поиска самореализации и 
своего пути в искусстве; близость сути разных видов искусства; по-
зитивная роль искусства в жизни общества, его влияние на духовную 
атмосферу и развитие души человека. 

Ключевые слова: творческая личность, профессиональная одарен-
ность, самореализация, изобразительное искусство.


