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Співвідношення таланту та геніальності в творчості 

 Творчість – це багатосторонній процес прояву здатностей людської 

особистості. Часто ці здатності чи потенції ми називаємо талантом, «божою 

іскрою» чи геніальністю. Природа цього явища передусім пов`язана з 

сутністю особистості як такої. Відмінність геніальної людини від талановитої 

лежить саме в цій сутності, шляхах здійснення творчої діяльності та 

методологічних підходах до неї. Одним з головних питань є джерело 

геніальності - цими людьми народжуються чи стають в процесі клопітливої 

праці над своїм талантом? 

 Існують різні підходи до визначення таланту й геніальності. Ж.І. 

Трафімчік  в своїй статті «Обдарованість, талант, геніальність: введення в 

проблему» проводить аналіз даного поняття з точки зору психології: «талант 

– ( від грецького talanton – вага, міра, рівень здатностей) одними психологами 

ототожнюється з обдарованістю, іншими розглядається як високий рівень 

розвитку здатностей, перш за все спеціалізованих. Існує позиція коли талант 

ототожнюється з геніальністю, а не з обдарованістю. Є вчені, які талант 

розуміють як реалізовану обдарованість, а остання проявляється лише як 

природна передумова талантові» [3, с.141]. Але все ж таки, вчена доводить, 

що поняття таланту ширше за поняття обдарованості і означає здатність до 

певної діяльності, що проявляється як творчість.  

Теплов Б.М, визначає талант як: «високий рівень здатностей людини до 

певної діяльності. Це поєднання здібностей, які дають людині можливість 

успішно, самостійно й оригінально виконати певну складну трудову 

діяльність» [2, с. 106]. Тоді як геніальність постає як практичне втілення 

підвищеного рівня творчого потенціалу особистості щодо інших 

особистостей, що традиційно виражається в нових і унікальних творіннях, із 
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запізненням визнання їх «шедеврами». Іноді геніальність пояснюють як 

новий і несподіваний методологічний підхід до творчого процесу.  

Живоглядова І.В. стверджує, що: «більш класичним є уявлення про 

взаємозв`язок між талантом як особливою здатністю до творчості, 

художньою обдарованістю, яка характеризується неповторною єдністю 

інтелектуальних та емоційно-почуттєвих особливостей митця і вищим 

ступенем прояву таланту – геніальністю, що визначається тим рівнем 

здібностей, зміст яких складають форми перебудови світу» [1, с.350]. 

Таким чином, можна зрозуміти, що творчість та геніальність несуть в 

собі різне смислове навантаження, а найголовніше мають різні джерела 

походження. Можна виділити декілька практичних вимірів, в яких варто 

порівняти поняття: роль праці в розвитку творчості та геніальності, 

важливість натхнення, важливість природного задатку. 

Праця є однією з найважливіших складових в процесі творчості. Але 

історія дарує нам приклади, де не докладаючи зусиль людина створює щось, 

що повністю перевертає наші уявлення про світ. Саме тому, можна 

стверджувати, що талант безумовно потребує багато праці, тоді як 

геніальність – поняття поза логічним поясненням, прояв надлюдських 

ресурсів особистості: «Наприклад, американський психолог А.Дженсен, 

визначаючи роль праці у розвитку здібностей і у досягненні високих 

результатів, визначає межу цього розвитку – генетичні ресурси мозку 

конкретної людини. Геніальність неможливо здобути в результаті праці. Це – 

дарунок природи, долі» [1, с.353]. 

Талановита людина, завжди працьовита, цілеспрямовано йде до своєї 

мети та ніколи не чекає натхнення («піднесення творчих можливостей, 

фізичних і духовних сил, яке супроводжується сильним емоційним 

переживанням» [1, с.352] ). В процесі такої цілеспрямованої праці нерідко 

народжуються справжні шедеври – відомо, що П.Чайковський говорив – 



натхнення – гостя, яка не відвідує лінивих, а отже воно може з`являтися в 

процесі творчої діяльності безпосередньо. Тоді як геній, не потребує 

натхнення ні до, ні після творчого процесу, адже сама його особистісна 

сутність вже є незгасаючим джерелом натхнення. 

Цікаво розглянути питання творчої та геніальної людини на 

конкретних ситуаціях історії. Таким прикладом можуть стати постаті В.А. 

Моцарта та А.Сальєрі. Детально це питання розкриває О.С. Пушкін у своїй 

п`єсі «Моцарт і Сальєрі», де Моцарт постає генієм, до якого все життя прагне 

працелюбний та невтомний Сальєрі. Розкривається парадоксальна 

несправедливість співіснування генія і таланту, де останній все життя 

каторжно працює задля свідомої реалізації творчого задуму, на противагу 

генію, який може несвідомо, ніби випадково, легко і швидко створити 

шедевр світового рівня. 

Отже, талант – це особлива здібність до творчості, тоді як геніальність 

– вищий ступінь прояву таланту. Обидва поняття є проявом обдарованості та 

наділенням людини одухотвореними силами. Саме талановиті та геніальні 

люди рухають людській світ вперед до нових відкриттів та звершень. 
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