Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 22 (61). 2009. № 1. С. 70-76.

УДК 304.2

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В ТВОРЧОСТІ К. БОГАЄВСЬКОГО ЯК ПРОЯВ
ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ
СТОЛІТТЯ
Шевчук В.Г.
Стаття присвячена синтезу мистецтв, що базується на взаємовпливі просторових та часових
художніх систем. Автор звертається до аналізу цього феномена в творчості К. Богаєвського як до
проява закономірностей художньої культури першої третини ХХ століття.
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Відомий мистецтвознавець Д. Сараб’янов, аналізуючи мистецтво 1900 – 1910-х
рр., відзначив таку особливість мистецтва, як його синтетичний характер, якому ХХ
століття дало нову форму [1, с. 117 – 160]. Про це ж писав О. Блок, стверджуючи,
що "... так само, як нерозлучні ... живопис, музика, проза, поезія, невідлучимі від
них і друг від друга – філософія, релігія, громадськість, навіть – політика. Разом
вони і утворюють єдиний потужний потік, що несе на собі дорогоцінну ношу
національної культури" [2, с. 175 – 176]. Повною мірою це відноситься й до
українського мистецтва. Про синтез мистецтв початку ХХ століття свідчили А.
Білий, В’яч. Іванов, В. Брюсов, релігійні мислителі П. Флоренський, Вл. Соловйов,
художник В. Кандінський, композитор О. Скрябін та ін. Теоретик мистецтва М.
Алпатов у середині 30-х років, міркуючи про природу синтезу мистецтв, різко
відмежував його від "примикання одного мистецтва до іншого", простого сусідства.
Він дійде висновку, що "під синтезом варто розуміти складне співвідношення,
засноване на протиріччі, що в остаточному підсумку складається в нову єдність. Не
слід забувати, що кожне мистецтво має свої завдання ... свій мир, свій простір, своє
співвідношення між речами" [3, с. 22]. Проблеми синтезу мистецтв особливо
актуальні в ті історичні періоди, коли система мистецтв радикально обновляється,
тобто в перехідні епохи. З погляду феномена синестезійності, кожний вид
мистецтва може бути зрозумілий як структура, що володіє "властивістю
"внутрішньої поліфонії", тобто багатоголосся, складеного з типологічних ознак
різних мистецтв" [4, с. 14]. Так, до живопису можуть бути віднесені поняття
"архітектонічність", "літературність", "музикальність", "ритм", що прийшли з інших
видів мистецтв, де вони були визначальними, тому що усередині кожного виду є
приховані можливості органічного сполучення окремих видів мистецтв у новий
синтетичний вид. Так синтез мистецтв стає загальною закономірністю існування
художньої творчості, для його здійснення від художника потрібне розуміння
специфіки кількох видів мистецтв, уміння встановити межі їхньої сполучуваності та
несполучуваності, рівні і характер їхньої контактної взаємодії й т.д.
Але, синтез мистецтв, який є предметом цього дослідження, – це не просто
контактний зв'язок різних видів мистецтв, це їхня органічна сполука в одне художнє
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ціле, що представляє собою нове художнє явище і має самостійну цінність. Мета
статті – продемонструвати цей зв'язок на прикладі творчості К. Богаєвського.
Можливість взаємопроникнення, взаємовпливу образних систем музичного,
словесного і пластичного мистецтв відзначена як художниками-творцями, так і
філософами, дослідниками мистецтва. Так, Гегель пророкував імовірність
зближення живопису, музики та скульптури: "...ця магія відблисків зрештою може
набути настільки переважне значення, що поруч із нею перестане бути цікавим
зміст зображень, і тим самим живопис у чистому ароматі та чарівництві своїх тонів,
у їхній протилежності, взаємопроникненні і граючій гармонії починає в такому ж
ступені наближатися до музики, як скульптура надалі розвитку рельєфу починає
наближатися до принципів живопису" [5, с. 244]. Відзначимо, що Гегель говорив
про мистецтво, де переважаючу роль грає форма ("живопис у чистому ароматі"),
уява ("граюча гармонія"), тобто художня образність, колір і звук, лінія і колір, а не
зміст.
До подібних висновків приходить і П. Флоренський: "...видові розходження між
часовими і просторовими мистецтвами існують у самій їхній структурі, однак їхнє
протиставлення не є безумовним і в значній мірі згладжується в самій практиці
сприйняття". У роботі "Іконостас" П. Флоренський помічає "внутрішню
спорідненість" між "самою консистенцією олійної фарби" і звуком органа – "олійногустим". Сам мазок на картині живописця, "із квітів олійного живопису"
асоціюється в його сприйнятті з "соковитістю органної музики" [6, с. 97]. Характер
руху руки художника, що накладає фарби на полотно, – це характер "багаторазово
повторюваних рухів" – розгортається в часі, як плин музичного твору. Створення і
мальовничого, і музичного образів пов'язане з "внутрішнім життям". Так само, із
внутрішнім, щиросердечним сприйняттям навколишнього світу, пов'язане для П.
Флоренського злиття зорових і слухових вражень при спогляданні природи –
символу Всесвіту.
Про внутрішній зв'язок живопису і музики неодноразово заявляли самі
художники, багато хто з яких не тільки любили музику, але й захоплювалися її
виконанням. Так, І. Рєпін колорит мальовничого добутку зіставляв зі звучанням
акорду в музиці, маючи на увазі загальні гармонійні принципи "співзвуччя" у
мальовничому і музичному творах. Про прагнення відтворювати у своїх
мальовничих полотнах музичну основу говорив художник Купрін, що сам
побудував орган і грав на ньому свої улюблені твори Баха. Про відповідність
емоційних початків живопису і музики, про їхнє ритмічне споріднення говорить
сучасний дослідник, зближаючи поняття мажору і мінору в цих видах мистецтва: і в
музиці, і в живопису вони "очевидно пов'язані з емоціями". І в "колірних
сполученнях художник також має "мажорні" і "мінорні" співзвуччя, він також
оперує ритмами – плавними переходами і стрибками. Колірні ходи іноді,
переплітаючись, утворюють щось подібне до контрапункту, колір наростає,
наближаючись до головної плями" [7, с. 84]. У музиці композитора-імпресіоніста
Клода Дебюссі проявляються аналогії з поезією і живописом; уже назви його творів
створюють в уяві слухачів мальовничі образи, емоційне фарбування яких здобуває
яскраву виразність у музичному звучанні: "Місячне світло", "Сліди на снігу" і ін.
Художник Костянтин Коровин, що проявив себе і як талановитий письменник,
чув, як фарби, які він кладе на полотно, звучать у розмаїтості, коли він осягає
сутність "в... зачаруванні від навколишнього мовчання ночі" [8, с. 89]. У нього в
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картині "у мовчанні співає весняна ніч", а душа прагне до "небувалого життя, що
там... десь там... Примара щастя" [8, с. 89]. Прагнення до синтезу мистецтв
знаходить своє втілення в музиці О. Скрябіна ("Мрії для фортепіано", "Поема
екстазу", "Прометей" та ін.). Композитор для вираження екстазу, споглядальності та
інших почуттів і настроїв винайшов форму "містерії", де музика, поезія, танець, гра
фарб і заходів зливаються в єдине ціле – естетико-релігійне дійство. Синтез
музичних і мальовничих принципів побудови знайшов прояв у творчості К.
Чюрльоніса, у його "музичному живопису". Сам Чюрльоніс був чудовим піаністом,
органістом, композитором і диригентом. Своїм картинам Чюрльоніс давав назви
музичних жанрів: прелюдія, фуга, соната, відбиваючи особливості цих жанрових
форм у мальовничих творах. Такі "Соната Сонця", "Соната Весни", "Соната Літа" та
інші. Кожна "Соната" Чюрльоніса, як і музичний твір, складається з декількох
частин: "Алегро", "Анданте", "Скерцо", "Фінал". Картини "сонатних циклів"
різнорідні по характері, вони відображають своєрідність різних частин музичної
сонати. Яскравим прикладом "живопису словом" є творчість видатного
письменника С. Сергєєва-Ценського, який жив в Криму в першої половині ХХ
століття і створив, образ кримського пейзажу в творі "Берегове", навіяному
зустріччю письменника з південно-східним берегом Криму, неподалік від Теодозії,
де жив і творив К. Богаєвський [9, с. 117 – 122]. Знаменно, що ще в 1914 році К.
Чуковський відзначав "музикальність" таланту Сергєєва-Ценського, а письменник
Г. Степанов зауважував, що Сергєєв-Ценський так умів ударити смичком по
струнах, що в кожній мелодії звучало "журчанье живої води" [Цит. по: 9, с. 117 –
122].
Ми привели лише деякі приклади синтезу мистецтв у творчості художників,
композиторів, письменників – сучасників К. Богаєвського, що дає нам можливість
обґрунтувати вже висловлену думку про синтетичність у мистецтві як одну з
характеристик мистецтва перехідної епохи. Звертаючись до історії мистецтва,
зокрема, кримського мистецтва ХІХ – ХХ ст., відзначимо наступну закономірність:
художники, творці образа кримського пейзажу, були широко ерудованими людьми,
які глибоко знали поезію, музику та постійно зверталися до різних творів мистецтва.
Видатний іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет писав: "Воістину разюча і
таємнича та тісна внутрішня єдність, що кожна історична епоха зберігає у всіх своїх
проявах. Єдині натхнення, той самий життєвий стиль пульсують у мистецтвах,
настільки несхожих між собою. Не віддаючи собі в тім звіту, молодий музикант
прагне відтворити у звуках у точності ті ж самі естетичні цінності, що й художник,
поет і драматург – його сучасники. І ця спільність художнього почуття поневолі
повинна привести до однакових соціологічних наслідків" [10, с. 230 – 231].
Все вищесказане відтворює картину культури першої третини ХХ століття з
позицій синтетичності як базового явища в мистецтві цього періоду. У контексті
цієї особливості культури перехідного періоду розглянемо і творчість Богаєвського.
Поезія і живопис... Цей синтез знайшов втілення й у дружбі К. Богаєвського з М.
Волошиним. М. Барсамов згадував: "Вони зрідка зустрічалися і ділилися своїми
творчими планами: Богаєвський показував свої картини, Волошин читав свої
останні вірші" [11, с. 22]. Відомо, що деякі свої роботи Богаєвський називав
героїчними пейзажами. Така картина "Кіммерія", що передає відчуття
схвильованості стихії: усе в ній у русі – хмари, море і, здається, сама хвиляста
рівнина. Ритмічний лад картини викликає музичні асоціації (відомо, що Богаєвський
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любив під час роботи слухати класичну музику). Більша частина полотна віддана
небу; воно покрито збентеженими хмарами, що швидко біжать і міняють свою
форму. Ефект руху в небі підсилює світло, що пробивається, сонце, воно звучить як
тема життя і надії в музичному творі. Похмуре і схвильоване море, покрите
пінистими бурунами, що біжать до берега, пагорби ж ідуть у мрячну далечінь...
Кримські пейзажі Богаєвського асоціюються зі звучанням симфонії, що прагне
відбити все різноманіття і складність життя, її напружену, титанічну боротьбу,
драматизм і надії. Саме так сприймається монументальне панорамне полотно
"Тавроскіфія", що розкриває красу, суворість і первозданність гір Східного Криму.
Образний лад картини народжує зіставлення з побудовою першої частини симфонії,
в основі якої лежить, як правило, протиставлення контрастних тем-образів. Основа
композиції "Тавроскіфії" – ритмічна організація протяжних горизонталей,
пересічних динамічними "сплесками". Нерухомості кам'яних накопичень берегів
протипоставлений швидкий біг хвиль. Живий блиск води контрастує із застиглими
уступами скель. Настрою цих пейзажів родинне звучання симфоній Бетховена,
овіяних подихом героїчної моці, піднесеним, філософським розумінням природи і її
впливу на почуття людини. Знаменна позначка Бетховена на рукописі першої
частини Шостої симфонії: "Більше почуття, чим музичний живопис". Глибоке
почуття єднання із природою лежить в основі одного із кращих творів Богаєвського
– картини "Гірський пейзаж". Вона народжує асоціації з "Героїчною" симфонією
Бетховена, що вирізняється монументальністю, величчю, напруженим драматизмом.
Суворий і піднесений живопис Богаєвського відтворює напівфантастичну картину
гірського пейзажу з його небом, що клубиться, різко обкресленими гранями
кам'янистих гір і освітленої яскравим сонячним світлом долиною, у якій збереглися
древні загадкові будови, що нагадують обриси казкових замків.
Гостро почуваючи своєрідну сувору красу Східного Криму, Богаєвський
відкрив у кримській природі нові риси, збагатив кримський пейзаж новими
образотворчими засобами, додавши йому звучання героїчної симфонії. Проблеми
синтезу мистецтв знаходять своє рішення в акварельних роботах Богаєвського, які
лише формально можна віднести до графіки. В акварельній техніці Богаєвський
виконав більшість натурних робіт. Іноді в акварелях повторювалися мотиви
мальовничих полотен ("Спогад про Мантенью", "Феодосія взимку"). Акварельні
етюди з натури – те саме що музичні етюди, невипадковий збіг позначень жанру.
Етюд "Вид на околицях Судака", написаний з натури, підлеглий складному
ритмічному руху, як і інструментальна музична п'єса, як правило, віртуозного
характеру. Художник прагне підкреслити стихійний, драматичний початок у
природі (згадаємо етюди Ф. Шопена, їх жагучий, бурхливий характер!). Динамічна
побудова композиції визначає два плани: величезні руїни, провали землі, їхній
неспокійний ритм (основна музична тема) і другий – силует гір удалині, обриси
якого вторять першому плану (як луна). Ритмічному руху відповідає характер мазка,
як звуки хроматичного ряду. Локальне фарбування окремих предметів, деталей
підвладні загальному колірному тону, як музичному ладу.
У своїх акварелях К. Богаєвський розвиває широку мальовничу манеру.
Точність промальовування деталей він сполучає з монументальною узагальненістю
форм. Акварелі Богаєвського передають найтонші нюанси в станах природи. Так, в
етюді "Судакський вид" художник зобразив настання ночі, разюче передав не тільки
відтінки холодіючого неба, але сам рух, зміну фарб, що тьмяніють, появу зірок на
небокраї, що відбиваються у воді. Перший план уже занурений у тьму, і в глибині,
на обрії, ще рожевіє смуга заходу. Рух у часі – властивість часових мистецтв –
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поезії, музики; живопис, графіка – статині, фарби нездатні до пересування по
полотну або по аркушу паперу. Але згадаємо міркування М. Алпатова, який
визнавав за архітектурою, живописом, скульптурою здатність відображати і
втілювати не тільки просторові, але й тимчасові характеристики буття. Так
найтоншої нюансировкою відрізняються "Скороминущості" великого композитора
Сергія Прокоф'єва, сучасника Богаєвського, у яких – всі грані буття: і відповідності,
і різкі контрасти. В 20-і роки К. Богаєвський створює свої кращі акварелі: "Доліна",
"Судакський мотив з вежею", "Призахідне сонце", "Пейзаж", "Веселка". Названі
акварелі вирізняє не тільки зроблена техніка, але передача настрою, викликаного
"акварельним" станом природи. Тут форми плавно перетікають друг у друга, чудово
передано повітряне середовище; художник одним прозорим мазком намічає об'ємну
форму дерева, передає ліричний, споглядальний настрій, що те саме що поезія
Сергія Єсеніна. Варто помітити, що на початку ХХ століття багато художників, з
якими спілкувався Богаєвський, працювали для театру: Бенуа, Бакст,
Добужинський, Білібін та інші. Тому певна декоративність, театральність була
властива не тільки їхнім роботам, але й живопису і графіці К. Богаєвського.
Елегійний настрій створює акварель "Судакський вид з вежею", художник
трохи змінив натурний мотив, "пересунувши" вежу. Вона створює потужну
вертикаль, організує всю композицію, як основна тема у величному творі Баха.
Художник узагальнює сюжет, у якому немає точної передачі часу доби. Акварель
зображує момент, перехідний від одного стану до іншого – ранок або вечір. Колорит
роботи (м'які нюанси, сіро-сріблясті тони, опалове небо) допомагає в створенні
узагальненого образа природи Криму – не яскравого Південного берега, а
улюбленого художником південно-сходу. Варто звернути увагу на майстерність
Богаєвського-аквареліста: "найтонші заливання кольором, що зберігають білизну
паперу, з накладенням тонких шарів фарб, сполучаються із глибокими, соковитими
мазками, з енергійним ліпленням, що передає форму, з тонким промальовуванням
деталей кистю" [12, с. 69].
Відомо, як любив К. Богаєвський музику, працював під звуки фортепіано, що
допомагало йому створювати породженою його уявою образи. Богаєвський ділився
цими думками з Риловим: "У той час, як я пишу тобі, моя дружина розбирає сонати
Бетховена. Урочиста мелодія звучить у моїй просторій майстерні. У темному куті
стоїть почате сьогодні полотно. Звуки музики захоплюють фантазію кудись у далекі
невідомі країни, і хочеться зробити, написати щось велике, грандіозне і урочисте, як
бетховенська мелодія" [13, с. 39]. Богаєвському хотілося, як у музиці, створити
інший, "нетутешній" мир. Він прагнув цього й у живопису, і у графіці. Чудовим
прикладом втілення синтезу мистецтв з'явилася серія автолітографій Богаєвського,
створена в 1920-і роки. Художник знаходив відпочинок не тільки в музиці
Бетховена. Йому була близька поезія Лермонтова, його жагучий, бентежний дух. У
листі С. Дуриліну від 12 січня 1234 р. Богаєвський повідомляв: "Особливо близька
моїй душі поезія Лермонтова, ніхто так захоплено і глибоко не любив і не почував
небо – як він" [13, с. 155]. "Лермонтовське" небо, у просторах якого "сумний Демон,
дух вигнання" тужив і страждав, відтворив К. Богаєвський у серії своїх
автолітографій.
Богаевский мріяв про героїчне, урочисте звучання пейзажів. В одному з листів
він визнавався: "Горить душу і тужить. У мріях створюєш собі інший, невідомий,
далекий і прекрасний мир" [13, с. 38]. Саме цей мир – у його автолітографіях, що
відтворюють образ світобудови. Боротьба світів, протистояння світла і тьми
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осмислювалися Богаєвським у контексті долі людства, знекровленого війнами і
революціями. Літографії – яскравий приклад глобальних узагальнень, але художник
незмінно відштовхувався від натурного матеріалу, переробляючи його. Так, у
малюнку "Пейзаж. Гори" (1923) загострені обриси скель бездоганно точно
промальовані, позбавлені умовності. У літографії "Пейзаж" тріумфує космічна ідея,
гострі скелі перенесені в композицію, але вони перебільшені, і пейзаж здобуває
саме "космічний", неземний характер. Те ж можна сказати і про інші відповідності
малюнків і літографій. Наприклад, акварель "Кримський пейзаж" схожа з
літографією "Зірки", але в акварелі і малюнках на цю тему – деталі кримського
узбережжя, живого життя людей. В автолітографії – феєрія небесного світіння.
Неземне світло заливає гострі піки гір, відбивається у водній гладі озера, що
створює, як уже було відзначено, урочисте звучання.
Мимоволі виникає аналогія з роботою композитора-музиканта: народжується
тема, нерідко це – навіть мелодія народної пісні, потім іде її розвиток за законами
композиції того або іншого жанру (концерту, симфонії й т.д.), оркестровка – і
народжується зовсім інший твір, сповнений глибокого філософського змісту.
Серія автолітографій К. Богаєвського чудово підтверджує (в образній формі)
наше положення про синтез мистецтв і про вплив музики, зокрема , творчості
Бетховена на художньо-стильову манеру Богаєвського. Графічні аркуші "Древня
земля", "Ніч", "Старе місто", "Сугдайя", "Хмара" поєднує композиційний прийом
контрасту: небо і земля, світло і тінь, горизонталі і вертикалі (антиномії можна
продовжити). Як і в музиці Бетховена, це джерело потужної динаміки. Особливо
потрясає динамізм пластичних форм у літографіях "Древня земля" і "Хмара".
Потужні акорди, forte оркестру – це земля: гострі гори, у певному ритмі піки, що
здіймають, своїх вершин, загадкові будови, вежі, сліди древніх доріг. Вихровий рух,
зліт скрипкового звучання – це небо, фантастичні хмари, що клубляться. Це небо –
лермонтовське, неспокійне, що не знаходить виходу у своїй тузі, протистоїть стійкій
монументальній землі. Грандіозність, вагомість земних форм створює враження
непохитності, вічності. Небо ж, мінливе, рухливе, символізує акт творіння. І як би
не були протипоставлені вони, який би різкий контраст світла і тьми не
представляли, у підсумку coda оркестру – це гімн життя, буттю у всіх його формах і
проявах.
Нам представляється доречним провести ще одну паралель. Пейзаж південносхідного Криму відтворив у літературному творі сучасник Богаєвського, що кілька
десятиліть жив у Криму, в Алушті, – С. Сергєєв-Ценський у прозаїчному етюді
"Берегове" (місцевість між Алуштою і Феодосією). Письменник, як і Богаєвський,
створив особливий фантастичний мир, деталі якого, як і в графіці, нагадують
конкретне місце. Але проте – мир цей незвичайний. Він обмежений горами,
схожими на казкових чудовиськ, що оберігають свої володіння: "Гори були як
соколи – гострі, застиглі, із круглими, утягненими головами, сизі, і по них прямі
темні тріщини, як пір'я. Сторожили всі виходи навкруги, сидячи на обривах,
дивилися в море. Століття нечутно залягли в їхніх зморшках. Карабкалися по укосах
тверді кущі і мирно всідалися внизу, як бородавки. Біла дорога тонко зміїлася по
них, як загублена кимсь нитка". А море представляється героям хащею, повної до
країв чимсь блакитним. "І від гір, і від моря, і від неба над нами пахнуло Богом, що
творить" [14, с. 16].
Так у мистецтві знайшли втілення ідеї "космізму", що охопили російську
філософію і мистецтво на початку ХХ століття: В. Вернадський, К. Ціолковський,
М. Федоров, В. Соловйов, П. Флоренський, В’яч. Іванов, О. Скрябін – і К.
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Богаєвський, які своїми творами, їхнім образним ладом доводили єдність Землі і
Космосу. Таким чином, можна зробити висновок, що проаналізований нами
матеріал підтверджує положення про синтез мистецтв як одну з визначальних рис
мистецтва першої третини ХХ століття, у контексті якого розвивалася творчість К.
Богаєвського. Органічний зв'язок творів Богаєвського зі стихіями поезії і музики дав
його графіці нові кольори і нові композиційні рішення.
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