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«Я нічого не вигадую – пишу  

лише голос своєї душі» 

Іван Марчук 

 

Іван Марчук 

(12.05.1936 р.) 

 

Один з найвідоміших 

сучасних українських 

художників Іван Марчук 

народився 12 травня 1936 р. в 

селі Москалівка Лановецького 

району, що на Тернопільщині у 

незаможній селянській родині. 

Батько його був вправним ткачем і теслею, 

ковалем, муляром, добре володів швецьким ремеслом, 

мав схильність до каліграфії, що створювало йому 

чималий авторитет серед односельців. Мати – проста 

селянка, допомагала чоловікові, знала безліч казок та 

переказів, любила співати. 

Родина Марчуків славилася 

своїми килимами та ряднами, 

виробами з лози.  

Життя було нелегким, 

проте в хаті завжди панували 

душевна рівновага, злагода і любов. Підростаючи, 

хлопчик потроху вливався в ритм селянської праці. 

Обов’язком Івана в сім’ї було пасти корову. Саме в ті 

часи, коли він залишався на самоті серед поля, на 

узліссі, в чагарнику, у високих польових травах, де 

вирувало своє таємниче життя, в його душі 
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народжувався майбутній художник. Вдома не було ні 

фарб, ні навіть олівця, замість них хлопчик 

використовував стебла трав та квіти.  

Після закінчення семирічної школи Іван вступив 

на відділення декоративного розпису 

Львівського училища прикладного 

мистецтва. Після служби в армії 

продовжив навчання у Львівському 

інституті декоративного та 

прикладного мистецтва на факультеті 

кераміки. Заради заробітку студент 

паралельно працював у закарпатських 

художньо-виробничих майстернях, малював плакати, 

оголошення для різних фабрик, клубів, афіші для 

кінотеатрів.  

У 1965 р. переїхав до Києва, де працював 

художником в Інституті надтвердих матеріалів 

НАН України, а згодом – на комбінаті 

монументально-декоративного мистецтва.  
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Серйозною працею для Івана Марчука стало 

створення в Інституті теоретичної 

фізики керамічних рельєфних 

панно «Ярослав Мудрий» та «До 

далеких планет». Цим роботам 

притаманне віртуозне володіння 

матеріалом, уміння автора відчути 

і передати гармонійну єдність віків та поколінь. Проте 

схильність до вільної фантазії, бажання яскравіше 

виявити своє художнє світобачення привели митця у 

його творчих пошуках спочатку до графіки, а згодом і 

до станкового живопису. Про нього 

заговорили як про самобутнього 

художника з власною позицією, шо 

не вписувалась в канони принципу 

соціалістичного реалізму.   

     

 Молодий Іван Марчук шукав 

свою тему, свою пісню, йшов до себе 

через власну душу. Так народжувався 

цикл картин з філософською назвою «Голос моєї душі». 

Голос душі художника промовляє зі щедрою 

всеперемагаючою відвертістю. Він проводить себе 

самого, творця і людину, через духовні витоки, через 

випробування сповіддю, не лишаючи нічого 

прихованого, невиповіданого. Треба мати велику силу 

духу і волі, аби виступити в мистецтві з таким 

одкровенням. Головним у цих творах постає образ 

мислителя з високим відкритим чолом, що ніби увібрав 

усю філософію Всесвіту, з поглядом, що проникає у 

нескінченні глибини буття. Цей одухотворений, 
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відчужений від усього матеріального персонаж легко 

ототожнюється з особистістю художника і передовсім з 

його душею. Це духовне «Я» самого автора 

супроводжує його все життя і, трансформуючись у часі, 

віддзеркалює душевний стан і творчий пошук митця. 

«Голос моєї душі – мотив усього мого життя», – 

говорить Іван Марчук.  

Він постійно експериментує, 

намагається бути не схожим ні на 

кого. На жаль, в Радянському Союзі 

його картини не сприймали. Вважали, 

що в них неблагонадійний художник 

зашифровує антирежимні послання. 

Митець зазнавав утисків і 

переслідувань з боку органів КДБ, бо 

говорив живописець тільки 

українською мовою, відмовлявся малювати 

представників чинної влади, писав незрозумілі полотна, 

нічого у влади не просив, пороги кабінетів не оббивав. 

Творчість Івана Марчука була під забороною, його 

полотна на виставках не демонструвалися. До 1988 р. 

Спілка художників України офіційно не визнавала 

творчість митця. 

Не отримавши можливості 

вільно творити на батьківщині, 

Іван Марчук у 1989 р. емігрував 

до Австралії, жив у Сіднеї, 

згодом у Торонто (Канада) і в 

Нью-Йорку. Тут він розвивав 

нові техніки, щоправда оминав пейзажі – казав, що 

природу може малювати тільки в Україні. 



7 

Оригінальний мислитель, творець яскравих і 

талановитих образів, людина з багатющою фантазією і 

рідкісною здатністю донести до глядача через свої 

твори глибоку філософську думку, тонкі почуття, красу 

та гармонію навколишнього світу, художник незабаром 

досяг визнання у центрах сучасного мистецтва світу. 

Критики відзначають широту його художніх 

можливостей, віртуозне володіння матеріалом, 

глибинний зв’язок творів І. Марчука з національною 

культурою. Його пейзажі, портрети і натюрморти з 

успіхом виставлялися в музеях і галереях Європи, 

Америки та Австралії. 

За здобуттям Україною незалежності творчість 

видатного художника одержала заслужену оцінку й на 

батьківщині. У 1990 р. в Києві в Державному 

художньому музеї українського образотворчого 

мистецтва (нині Національний художній музей України) 

відбулася його перша офіційна виставка.  

У 1997 р. Івану Марчуку 

присуджена Національна премія 

України імені Тараса Шевченка за 

цикли «Шевченкіана» і «Голос моєї 

душі». До циклу «Шевченкіана» 

увійшли 42 картини, які 

вирізняються з усього, що було 

створено раніше в мистецтві на теми 

шевченкових поезій. У цих 

картинах-ілюстраціях відсутні описовість і 

сентиментальність, натомість доведені до максимуму 

експресіоністична напруга і драматизм. Саме такі 

мотиви творів геніального виразника української душі 
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виявилися суголосними відчуттям художника. В 1994 р. 

у видавництві «Дніпро» побачив світ «Кобзар» з 

ілюстраціями Івана Марчука.  

У 2001 р. Іван Марчук повернувся до Києва, де 

продовжує плідно працювати. У 2002 р. йому було 

присвоєно звання народного художника України.  

Іван Марчук виробив власний 

стиль – техніку «пльонтанізм» (від 

слова «пльонтати» – плести, 

переплітати) – коли картини 

нагадують мереживо з найтонших 

мазків. Ідея з’явилася в 1972 р., коли 

митець розглядав голі дерева посеред 

листопада – традиційний пейзаж не 

міг передати такого павутиння гілок. Здавалось, що 

вони сплітались, неначе нитки на вишиванці. Хлопець із 

дитинства бачив, як створюють плетиво. Іван Марчук 

придумав, як подібне втілити фарбами. Техніка дуже 

кропітка, доводилося днями виводити дрібні лабіринти 

ліній. З іншого боку, така унікальність картин убезпечує 

інтелектуальну власність художника, адже скопіювати 

роботи практично неможливо. 

Характерна особливість 

творчості Івана Марчука полягає  

в об’єднанні картин у великі 

цикли, кожен із яких має свою 

ідею, стиль і назву: «Голос моєї 

Душі», «Пейзаж», «Портрет», 

«Цвітіння», «Шевченкіана», 

«Кольорові прелюдії», «Нові експресії», «Натюрморт», 

«Біла планета 1», «Біла планета 2», «Виходять мрії з 
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берегів», «Погляд Безмежність». В них митець постає 

водночас як лірик, трагік, поет і філософ.  

Недаремно Дмитро Павличко свого часу назвав 

художника «поетом філософських метафор». 

Сьогодні пензлю українського генія належать 

близько п’яти тисяч робіт, виконаних у різних 

оригінальних живописних техніках, і кілька десятків 

скульптур, якими захоплюються на всіх континентах. 

Коли питають про секрет такої 

плідності, митець з усмішкою 

відповідає: «Я живу по чорому 

календарю. Це календар, в якого не 

має червоного кольору, робота 

365 днів в році». 

Іван Марчук є найбільш 

титулованим українським 

художником сучасності. Його роботи 

щороку демонструються на виставках по всьому світу. 

У 2006 р. Міжнародна академія сучасного 

мистецтва в Римі прийняла його до «Золотої гільдії» 

художників та обрала почесним членом наукової ради 

Академії. У 2007 р. він став єдиним українцем, який за 

версією британської газети «The Daily Telegraph» 

увійшов до рейтингу «100 геніїв сучасності». У 2016 р. 

став кавалером ордена Свободи.  

У 2010 р. в рідному селі Москалівка земляки 

назвали його ім’ям вулицю і створили перший музей 

геніального художника. 

У 20016 р. у Тернополі на честь живописця 

засновано обласну премію імені Івана Марчука для 

обдарованих дітей у галузі образотворчого мистецтва. 
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2016 року Укрпошта 

випустила конверт та марку із 

зображенням його картини 

«Скажи мені правду», а 2020 р. в 

Іспанії вийшла поштова марка із 

зображенням українського 

художника. 

У 2020 р. на «Площі зірок», що в 

Києві на честь Івана Марчука відкрито 

зірку як символ визнання, підтримки та 

популяризації національної культури, 

мистецтва. 

Іван Марчук – людина з потужною 

енергетикою, любов’ю до України, його 

роботи вкотре переконують, що українці 

– талановита нація.  
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Додаток 1 

 

Цитати Івана Марчука 

 

«Для мене мистецтво – це життя й одкровення. 

Іншої альтернативи нема. Й водночас мистецтво – це 

каторга. Я працюю 365 днів на рік і без цього не можу. 

Це присуд долі, карма, вирок, приреченість. І ніяк мені 

мистецтва не уникнути» 

 

«Уяви не маю, що таке щастя. Здається, що моє 

щастя – одвічні муки. Погані або приємні терзання, 

вони постійно мене супроводжують, це лейтмотив 

життя і, можливо, моє щастя. Адже саме коли я 

найбільше страждаю, щось народжується. Якщо я 

спокійний і вдоволений, я ніякий» 

 

«У студентські роки я ладен був годинами ходити 

по цій прекрасній землі в пошуках краси. Колеги пасли 

за мною із важкими етюдниками і сипали прокляттями в 

спину. Тепер я можу бувати де завгодно – і в усьому 

знайду красу. Аби лише мати час! Дайте мені 

тисячоліття – і я розмалюю небо!» 

 

«Вірите, я – ніяк не практична людина, бо 

повсякчас жив наперекір усьому. Ніхто мені не 

допомагав, хіба що заважали, особливо – за часів 

радянщини. Здається, мав би я жити дещо по-іншому, 

але коли заходжу до майстерні й дивлюся на стоси 

картин, коли згадую полотна, розсіяні по світу, – на 

серці тепліше... Це єдине, в чому я тішуся. Є такий 
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вислів: «Життя минає, а біографія стоїть». Так ось: аби 

переконатися, що моя біографія не стоїть, подумки я 

переглядаю власні картини... Аби написати полотно, 

потрібен час. Робіт у мене вже кілька тисяч. І сміливо, 

наче колись Рембрандт, я можу сказати, що життя 

прожив немарне» 

 

«Щоб не вбивати в собі людину, треба мати 

велику тягу до творчості. Коли вона є, коли ти твориш – 

ти живеш. І всюди сіяти навколо себе добро, тепло, 

радість, вселенську любов до всього – від комашки до 

людини і до всього, що ти бачиш: до неба, до сонця, до 

землі. Все треба любити, не мати зла ні до чого і ні на 

кого. Коли ти виділяєш тільки добро, воно тобі 

віддається» 
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