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У  статті крізь призму синтезу мистецтв досліджено творчі контакти П. Тичини, поета, що 

майстерно поєднав слово, музику та живопис, з художниками Ю. Михайлівом та К. Білокуром, картини 
яких сугестують музичність.
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П. Тичина увійшов у літературу як геніальний 

поет, що зумів поєднати у слові музику та 
живопис. Аналізуючи вірші лірика, 
літературознавці замислювались над природою 
унікального синтетичного слова. Так, з ’явилося 
чимало праць, де встановлювалися можливі 
впливи відомих діячів на далеко неординарний 
стиль митця. Пригадаймо, як 1930 року було 
зроблено фактично першу спробу розкрити 
джерела становлення поетики українського лірика 
(ідеться про статтю М. Степняка «До проблеми 
поетики Павла Тичини» [10; 11]). Торкалися цього 
питання Г. Клочек [5], JI. Новиченко [7], 
С. Тельнюк [13]. Проте здебільшого це були 
порівняння поета з відомими майстрами слова 
(М. Коцюбинським, М. Вороним, О. Олесем, 
О. Блоком, П. Верленом тощо), що, на перший 
погляд, цілком логічно і зрозуміло.

Проте, думаємо, що в аспекті питання про 
впливи на митця, варто окремо говорити про 
творчі стосунки, де розкриваються й пояснюються 
тяжіння до тої чи тої техніки, специфічне бачення 
світу та, відповідно, представлення у творчому 
доробку. Та й звуження паралелей лише до 
літературного виміру значно збіднює уявлення про 
мистецьке синтетичне віяння, що охопило всі види 
мистецтва. У цьому контексті поза увагою 
залишаються відомі художники Ю. Михайлів і 
К. Білокур. роботи яких більшою чи меншою 
мірою несуть синтез різних видів мистецтва. У 
цьому полягає актуальність теми. Тож у статті 
ставимо за мету дослідити творчі контакти

П. Тичини з Ю. Михайлівом та К. Білокур крізь 
призму синтез різних видів мистецтва. Завдання: 
розглянути Ю. Михайліва та К. Білокур як митців- 
синтезистів, а також розкрити творчі стосунки 
П. Тичини з художниками крізь призму синтезу 
мистецтв.

Відомо, що епоха кінця XIX -  початку XX ст. 
позначена активізацією тенденцій до синтезу 
різних видів мистецтва, у той же час 
контактування постатей межового періоду 
створювало атмосферу, у якій формувався й 
посилювався інтерес до синтетичних тенденцій у 
мистецтві.

Український Чюрльоніс -  саме так можна 
назвати зараз маловідомого та недостатньо 
оціненого художника й поета, культурного й 
громадського діяча першої половини XX ст. 
Ю. Михайліва (1885-1935). Імовірно, не 
випадково П. Тичина в «Подорожі з капелою 
Стеценка», захоплюючись «музикою зорь», 
одночасно згадав М. Чюрльоніса та Ю. Михайліва: 
«Видно ліхтарі електричні, чорні виводи в небо 
показують. А в небі зорі дзвонять. «Ой дзвони 
дзвонять, хорти вовка гонять по болотах, очеретах, 
де люди не ходять». ...А зорі дійсно дзвонять. 
«Музика зорь». Як-як? Щось знайоме. Ах, так, це в 
Юхима Михайлова під такою назвою я картину 
бачив. Чюрльоніс -  от хто дав би! «Музика зорь, 
музика зорь...» [15, с. 55]. Адже і М. Чюрльоніс, і 
Ю. Михайлів є найяскравішими представниками 
музичного живопису. І якщо литовський художник
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у цьому разі є визнаним і відомим, то український
-  забутим і маловідомим.

Будучи політалановитим митцем (поетом і 
художником), Ю. Михайлів опинився перед 
вибором мистецької сфери. У такій ситуації 
неминуче (свідомо чи несвідомо!) опиняються 
конгеніальні митці (зокрема П. Тичина «обирав» 
між поезією, малярством та музикою): «Художник 
довго не міг знайти основний шлях, яким мала 
піти його мистецька дорога. В листах до 
М. Грінченкової він признається, що боротьба між 
поезією і малярством у нього набирала гострого 
характеру, і він довго не знав, на чий бік стати. 
Звичайно, ми знаємо, що малярство перемогло, але 
лише формою, як поет і музика він продовжував 
жити і в малярстві» [8, с. 182].

Дійсно, картини художника синтезують 
живопис і музику, та й сам художник убачає в них 
переплетіння різних видів мистецтва. Наприклад, 
про відому «Музику зір» художник писав 
наступне: «Я виконав синестезичну річ, «Музику 
зір», пастеллю, збудовану на принципах музики» 
[9, с. 37].

«Моя палітра вчула спів, /  «Музику зір» вона 
спізнала, / 1 водоспадів перелив /  Також музикою 
назвала. /  Пастелі ящик -  мій рояль /  Натхненно 
став мені співати /  Й  мою надхмарную печаль / В 
пастелі претворив сонати» [8, с. 186]. У цій поезії 
Ю. Михайліва чітко простежується синтетичне 
мислення творця, що поєднало живописне й 
музичне начало в єдине ціле: «Моя палітра вчула 
спів», «Пастелі ящик -  мій рояль / Натхненно став 
мені співати», «В пастелі претворив сонати». 
Цей вірш може бути візитівкою Ю. Михайліва як 
художника, яскравим епіграфом до його 
живописної діяльності.

«Михайлів -  музика, Михайлів -  поет. І в 
цьому аспекті музики і поета розкривається 
Михайлів -  художник. Через поезію і музику 
можемо ми збагнути більшість, величезну 
більшість його картин, бо найвидатніші, 
«найтональніші» картини Михайлова, безперечно, 
тільки музичні поеми. У цьому їх сила, у цьому їх 
слабкість. Справді, як інакше сприйняти «Книгу 
мудрості», «Музику зір», «Чайку», «За завісою 
життя», «Поезію ночі»? Та й сам він, як 
Чюрльоніс, деякі свої картини сприймає музично. 
«Місячною сонатою» називає він одну з останніх 
своїх пастелей, і чим, як не музикою, пройнято її 
основний н астр ій .»  [8, с. 186]. Дійсно, уже самі 
назви живописних творів Ю. Михайліва апелюють 
до музики («Музика зір», соната «Україна», 
«Музика водоспадів», «Місячна соната»), адже 
картини написані за законом музичного твору, та й 
техніка виконання (динаміка й ритмічність 
образів, зображення ліній і барв тощо) сугестує 
музичність.

Музичним живописом називають картини 
Ю. Михайліва, живописно-музичною поезією

можна назвати вірші П. Тичини. Контакт 
«Ю. Михайлів -П. Тичина» серед довгого переліку 
зазначених і незазначених впливів є найменш 
дослідженим, а то й зовсім невивченим.

«Ви питаєте про стосунки
Юхима Спиридоновича з П. Тичиною. Про це 
свідчать часті візити Тичини до 
Юхима Спиридоновича. Але ці відвідини були 
скороминущ і.» [8, с. 199], -  напише в листі 
Г. Бєлякова-Лапинська; «Бачив я у Михайлова і 
молодого Павла Т и чи н у .»  [8, с. 204], -  згадає 
Ю. Юркевич.

«Я по малярству щось хотів посунутись, 
Юхимом Михайловим цікавився.» [16, , с. 253], -  
зазначить П. Тичина. Обидва однаково 
захоплювалися музикою, живописом і поезією, 
обидва мали музичне світосприймання, в обох 
було наявне синестезійне відчуття.

Творче спілкування всебічно збагачувало 
поета. Зокрема, Ю. Михайлів і П. Тичина входили 
в Гурток дев’яти, що виник 1919 року, -  
«особливий колектив, мистецька родина» 
[2, с. 104-105], до якого належали, окрім згаданих 
художника й лірика, Г. Нарбут, М. Семенко, 
О. Чайківський, Лесь Курбас, П. Козицький. Він 
утворився, за словами Ю. Михайліва, з метою 
«спрямувати мистецтво певним шляхом, 
координувати, синтезувати окремі його галузі, по- 
товариському допомагати порадами в моменти 
зневір’я або знесилення під час праці, спільно 
оглядати проекти, шкіци, етюди з малярства, 
вислуховувати нові літературні твори та музичні 
композиції і разом з цим обговорювати принципи 
малярства сучасного» [2, с. 104-105]. Звичайно, 
така взаємодія, зокрема і з Ю. Михайлівом, 
розкривала великий світ мистецтва. До того ж 
збереглося два листи художника до П. Тичини, які 
свідчать про їхній контакт. У них Ю. Михайлів 
головним чином писав про свої творчі плани та 
про написання картин [2, с. 104]. Наприклад, в 
одному з листів (від 10 липня 1925 р.), окрім опису 
своїх останніх робіт (картини, етюди, малюнки 
тощо), він повідомить: «Задумав написати радість, 
але не животну, земну, а радість, коли хочете, з 
великої літери, або й всю великими літерами 
написати «РАДІСТЬ». Тільки все ж вона не буде 
«не от мира сего» [17, с. 27].

«Музика зір» Ю. Михайліва, здається, 
перегукується виразними «космічними» мотивами 
із «сонячнокларнетизмом» П. Тичини. Космічне й 
земне та їхній зв’язок розкриваються в картині 
Ю. Михайліва «Музика зір». «Музична тема, 
розкрита як зв’язок земного і космічного, як 
єдність Всесвіту з його гармонією вищої краси, 
становить основу твору «Музика зір».  Тут 
найвиразніше втілилося його глибинне чуття 
законів гармонії: мелодії земного і небесного 
звучать, ширяться і линуть назустріч одна одній. 
Дерева як символ довершеності і краси Землі і
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Зірки, як символ краси косм ічної.»  [9, с. 48-49],
-  відзначає В. Рубан. До речі, тема космосу була 
однією з провідних у творчості М. Чюрльоніса, 
що, скоріш за все, пояснюється захопленням 
художника астрономією й космогонією. Відомою в 
цьому аспекті є «Соната зірок» литовського 
художника, у якій подається «художнє уявлення 
Чюрльоніса про світовий хаос, з якого 
зароджується всесвіт» [1, с. 22]. На асоціативному 
рівні згадуються рядки з поезії П. Тичини «Не 
Зевс, не П а н .» : «Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух, -  
/  Лиш Сонячні кларнети. /  У танці я, ритмічний 
рух, / В безсмертнім -  всі планети. /  ...Акордились 
планети» [14, с. 37]. Таким чином космічні мотиви 
Ю. Михайліва та М. Чюрльоніса перетинаються з 
осягненням космічних ритмів П. Тичиною, з 
розумінням поета «гармонії сфер». (Космічні 
мотиви також вичитуються в малярських роботах 
К. Білокур «Берізки увечері» чи «Буйна» (зокрема 
з цього питання див.: [6, с. 15-20]), що слугує 
яскравим показником взаємодії митців).

Почасти в контексті художників-синтезистів 
можна розглядати й К. Білокур (1900-1961), 
неперевершенего творця мальовничого квітника: 
«Квіти в тумані», «Польові квіти», «Квіти 
увечері», «Декоративні квіти», «Колгоспне поле», 
«Буйна» і величний «Цар-колос» і т. д. Справа в 
тому, що народна художниця України (на жаль, 
сьогодні маловідома й непоцінена на належному 
рівні) не ставила за мету синтезувати живопис з 
музикою, як цього прагнули вже згадані 
М. Чюрльоніс чи Ю. Михайлів, проте картини 
К. Білокур несуть музику, нехай і на 
асоціативному рівні. Зокрема, А. Макаров один з 
дослідників творчості художниці, що тонко 
розуміє коди різних видів мистецтв насамперед як 
культуролог, відчув музику в її полотнах, 
пояснивши цей ефект таким чином: « .я к щ о  ви 
бачите «сонця», «сатурнів», сині чи червоні 
«хвилі» і відчуваєте, як велично рухаються вони у 
барвистому світі уяви художниці, то не дивуйтеся 
тому, що десь у глибинах вашої душі їм озивається 
якась тиха, неясна й ледь вловима музика. Така 
музично-акустична асоціація до музично- 
живописного твору цілком закономірна. 
Прислуховуючись до цієї туманної музики, ви 
прилучаєтесь до світу мистецтва» [6, с. 22].

Як і всі митці-синтезисти, К. Білокур тяжіла 
до мистецтва в цілому: до музики, літератури, 
театру. Зокрема, художниця любила народну 
пісню (сама, очевидно, гарно співала та й тонко 
відчувала її), захоплювалась театром (грала в 
п’єсах місцевого драмгуртка, «що влаштовував 
вистави у 20-х роках на клубній сцені» [4, с. 66], і, 
на думку односельців, «була непоганою 
акторкою» [4, с. 66]), та, що більш важливо, гарно 
володіла словом, мала письменницький талант. 
Так, її листи вражають блискучою образністю, у 
тому числі живописною. За словами Л. Новиченка,

листи сприймаються «в своїй цілісності як 
хвилюючий літературний твір», як «ще одна 
героїчна біографія видатного митця і видатної 
людини» [4, с. 385]. Серед літературних спроб 
була й автобіографічна п’єса, що не збереглася, та 
оповідання «В селі Богданівці Шрамківського 
району на Черкаській землі», що було 
опубліковане. Останнє, на думку
М. Кагарлицького, є твором, «що тяжіє до
серйозної літератури і промовляє за неабиякий 
письменницький хист» [4, с. 386].

«Серед культурно-мистецької еліти Києва 
Катерина Василівна мала багато друзів, -  зазначає 
Є. Осьмак, завідувач Яготинської картинної
галереї. -  Особливо вона гордилася знайомством з 
поетом-академіком Павлом Григоровичем 
Тичиною і його дружиною Лідією Петрівною» 
[4, с. 159]. Так, саме П. Тичина був одним з тих, 
хто відкрив шлях художниці у велике мистецтво. 
Варто згадати цей цікавий та доленосний факт. 
Послухавши по радіо пісню у виконанні відомої 
співачки О. Петрусенко, під враженням від неї 
художниця намалювала картину й надіслала їй. 
О. Петрусенко, побачивши талант ще нікому не 
відомої сільської художниці, принесла до 
П. Тичини на шматочку полотна малюнок 
художниці (той самий, який К. Білокур надіслала 
співачці), і вони разом із В. Касіяном привернули 
увагу Полтавського й Республіканського центрів 
народної творчості, які стали опікуватись нею, і з  

чого, фактично, почалася «кар’єра» К. Білокур, 
народної художниці України.

З того часу П. Тичина і К. Білокур почали 
спілкуватися. Неодноразово народна художниця 
гостювала в подружжя Тичин, збереглися листи, 
що свідчать про теплі стосунки (див.: [3, 117-121], 
[4, 160-162]) тощо. На спомин залишились збірка 
«І рости, і діяти», яку поет подарував художниці, 
та подарована художницею картина «Півонії», яку 
особливо цінував поет (див.: [4, 126]) тощо. 
Неабияк вражає один нюанс у спогадах 
односельчанки художниці М. Кобець, за словами 
якої «Катерина Василівна писала якусь книгу 
життя і передала її на суд Павлові Григоровичу 
Тичині» [4, с. 322]. Щоправда, одразу ж зауважує: 
«Вірити тому чи ні -  не знаю, бо пройшло ось уже 
багато років, а про ту книгу так нічого і не чуть» 
[4, с. 322].

Творчі перетини робіт митців виявляються, 
зокрема, на асоціативному, чуттєвому, образному 
рівнях. Зокрема, Д. Косарик згадує таку асоціацію, 
яка виникла при спогляданні картини «Цар 
Колос»: « . я  побачив незвичайний твір: на темній 
просині неба в облямуванні квіткового вінка гордо 
підноситься колосся жита, ячменю, пшениці. І 
мені одразу спали на думку рядки з поезії Павла 
Тичини, в яких він дав образ України:

.Н и в а  хліб зернить,
Аж за морем вусом звисла,
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Звисла і шумить .
Ця асоціація побаченого на полотні Катерини 

Білокур із поетичними рядками мого дорогого 
старшого друга була такою несподіваною і 
реальною, що я поділився цим своїм «відкриттям» 
з Павлом Григоровичем.

Він дуже зрадів з такого порівняння.» 
[4, с. 91].

Звернемо увагу на спостереження 
А. Макарова вже як дослідника над картиною 
«Буйна»: «Образ великого космічного вогню 
абсолютно новий в українському живописі. Проте 
в поезії можна знайти його аналогію у циклі 
П. Тичини «В космічному оркестрі». І в цьому 
Катерина Білокур виявила своє незмінне тяжіння 
саме до «поетичних» тем» [6, с. 16]. І далі 
культуролог наводить рядки з твору П. Тичини, 
що, на його думку, «виглядають словесною 
ілюстрацією .композиції» «Буйна» К. Білокур 
(див.: [6, с. 16]). Такі перегуки увиразнюють
єдність творців, що представляють різні види 
мистецтва.

Звичайно, контакт К. Білокур -  П. Тичина не 
розкриває вплив одного митця на іншого (на 
момент зустрічі з художницею поет був уже 
сформованим митцем-синтезистом), проте він 
розкриває атмосферу, у якій митці-синтезисти 
творили, що зайвий раз підкреслює й увиразнює 
синтетичність шукань творців того часу.

І ще одна головна причина поєднання поета й 
художниці в цьому контексті, яку важливо 
зазначити, -  це одні з небагатьох українських 
митців, яких визнав світ за межами «залізної 
стіни» ще за їхнього життя. Так, справжнім 
резонансом стали картини української художниці, 
представлені на міжнародній виставці в Парижі 
1954 року. Сам П. Пікассо був вражений і його 
слова («Якби в нас була такого рівня майстерності 
художниця, ми змусили б заговорити про неї весь 
світ»), що одразу ж облетіли весь світ, стали 
ознакою визнання художниці на світовому рівні. У 
свою чергу маловідомо для широкого загалу, що 
«Тичину двічі висували на Нобелівську премію. 
Не з Радянського Союзу, а з-за кордону: Асоціація 
англійських вчителів (Великобританія), 
Гарвардський університет (США)» [12, с. 195]. 
Мабуть, якби не «йшли самовідмови Тичини від 
розгляду його кандидатури на здобуття такої 
премії» [12, с. 195], ім’я митця-синтезиста давно 
поповнило б ряди Нобелівських лауреатів, які, 
безперечно, разом з премією отримують 
беззаперечне світове визнання їхньої геніальності.

Таким чином, творчі контакти П. Тичини з 
Ю. Михайлівом і К. Білокур посилюють 
усвідомлення того, наскільки потужним було поле 
синтезу мистецтв у мистецтві кінця ХІХ -  
початку ХХ ст. і наскільки глибоко впливало на 
розвиток синтетичних тенденцій контактування 
митців тієї доби. У свою чергу літературний

портрет П. Тичини як поета, що у своїй творчості 
поєднав слово, музику та живопис, чіткіше 
вирисовується крізь призму контактів з 
художниками Ю. Михайлівом і К. Білокур, що 
увиразнюють синтетичність їхньої творчої 
лабораторії.
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