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RITPffHИй ДЕНЬ. 
()Ji i fl. 1978. 

Цл виставна відмінна від тих, яюши протлгом деслтиріч Тетяна Нилівна Яблонсьrш 
звітувала про свою роботу. Не схожа на персональну 1960 рону, де посташ1 вибрані 
твори усього її попереднього творчого життл. Еr<спозицін 1971 рону репрезентувала 
переважно rшртини певного, чітr<о онресленого періоду,- шістдесппrх ронін. Нинішин 
ж, па відміну від неї, сrшадаєтьсл внІшючпо з пейзажів. 
Та, безперечно, найбільше вразить, мабуть, не новий xapartтep вистаюш, а нові риси 
у творчості художниці. Яr< і завжди, вона з незрівнянною щирістю рознриває світ 
своїх творчих шунапь, і ось перед нами - ніби незнанпа Т. Яб.rrонсьrш, знову нова, 
знову несподівана. 
Несподівана почасти, бо денні риси її мистецтва, тан юшснравлепі нині, сформува .rпr
сн у попередній період, ще наприr<інці 60-х ронів, чи павіть і раніше . 
Н:ульмінаційним у творчості Т. І-І. Яблонсьrщї 60-х ронін і разом з тим перо.лампrш 
було, мабу1ь, полотно <<Бее~іменпі висоти». 
Започатнувашr його враженнн, що прийшли у поїздці по місцях боїв за Дніпро часів 
Вешшої Вітчизняної війни. Т. Яблонсьна згадувала потім, НІ\ уперше побачила <<В 
пизишх променях прпзахідного соицл три сопюr, ніби велетепсьні орашнево-фіолето
ні застиглі х.вилі», і мрінла побачити їх знову, ЯІ\ повернулася до цих місцL: <<Снджу 
па одному з па r.·орбів. ІЦойно протилежним схилом пройшла нолгоспа череда. ]\о
рови, як у строю, йдуть одна за одною протоптаними ними доріжнами. Череда -
черга. На бугрі турrютить трантор. Лінії гір дивовижно пластичні, ніби молоде шоп
сьне тіло. І все це тіло в шрамах. На всіх соннах можна розгледітп онопи, воронют, 
сліди бліндажів. Усо ааросло тепер уже пошовю1ою осінньою травою. Зовсім неподаліІ\ 
знаходиться Бунринсьrшй плацдарм>>. (Татьяна Яблонсr<ал. Безьтмлнпьте вьrсотьт. Из 
тварческого опьrта совотСІ\НХ художшшов. :м., 1972, стор. 140- 142). Все це відбилн 
зроблені саме тоді ма.тпопюr: і етюдп художниці, яні ста.тпr початrюм: <<Безіменних 
ВИСОТ». 

Це поJrотно , у нному присутня грізна . •· пам' лтr, про Вешшу Віт<rизнлну війну - Ш' 
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лише про війну. Художниця зводить воєдино теперішнє й минуле. Сnогади - живі, 
нев'лнучі, вічні пронизують сьогоднішній день, а сам він - лише сторінка у велич
ному рухові часів. <<lС!оричний» пейзаж відкриває їй дорогу до епосу. 'Узагальнений, 
синтезований погляд на життя обумовлює форму картини Т. Яблонської, її ретельну 
виваженість і вагомість, її класичну суворість, непорушну єдність усіх пластичних 
3асобів. Нолорит, побудований на зіткненні сизих і вохрииих тонів , приведений до 
високої напруженої гармонії, і освітленин - останні промені заходу, що проклада
ють у золоті осінніх паrорбів глrrбокі похмурі тіні , сповнюють твір 1ужнrtм дпханннм 
драми . Але рнсно поJшті кров 'ю безіменні впсота кругJІнтьсн могутні~ш нрутшш ло
бамн, і шелестлтr, траваюr, і золотиться під сонцем, тихо пливучи просторами перед
вечірнього неба: земля живе, вона непе реможна і безсмертна, нк народ. 
Художні проблемn, нкі Т. Яблонська ставпть і вирішує у <<Безіменних висотаю>, були 
не менш аІ\туальними для неї і під час роботи над нартинамtr <<Вечір. Стара Флорен
ціт>, <<Поділ. Зима>>, «Зима у Седневі» , <<Льою>- над усіма ве.тшю1ми поJютнами 70-х 
ронін . 
Нартипа «Вечір. Стара Флоренцію>, вперше енспоповапа на внставці, присвнчеши 
250-річчю Академії мнстецтв СРСР, автобіографічна (не випадково вона згодом 
експонуваJІасн на Всесоюзній виставці автопоТJтрета) . Справді, був у житті худож
ин ці ранній, нк у її картині, літній вечір, збавJІенпй білл відчиненого вікна, а за 
вікном простешшасн ФJІоренціл. На агадну Jшшивсл малюнон з натури, з ююго й 
почаласн 1•артина. Вона підкреслено проста за сюжетом, неснладні і всі інші її :ком
поненти - живопис, номпозиціл, nластина. Саме 1юмnознційні зв'нзни утримують 
у німнаті постать жінюr, нна схплиJrася б і ля вікна. Вона подаJІас.н уперед, зовсім 
ненричетна до проааїчного І'О:rельпоrо номера а акуратно пофарбовюнtмtt стінами й 
підлогою, розграфленою нудними тринут.шшами. Здаєтьс.н, місто за вінном, нозоло
чене передзахідним сонцем, ледь оповите прозорим серпашюм,- тан , н емов найтоп
mі , майже пематеріаJrьні. ПІІ JІИІШи нруж.птотJ, у сонлопrому промі.тші пад r~axaмJt ,-
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оточене яюrмось невидимим сиJrовим полем, ЯІ\е непереборно манить до себе .rrтодп
пу. Це справжня влада нраси. Втілена в старовинних шедеврах флореrпійсьr>ого 
зод•rества, вона витлумачена, трапсформована в Rартипі: художниця падала творові 
нарбонаного номпозиційного .ладу, rшаспчного тричастинного членування, непогрі
шимої частотн й строгості ліній, зваженості І\ожної де"Jалі. Але, ЯІ\ і всі нращі по
лотна Т. Яблопсьної, нартлпа багатопланова й багатозначна,- і нраса -но єдинІІЙ 
її <<герой». Праця, rцо пароджувала ШJrіфовапі століттпмн доснО І І<l JІі форм 11 флпреп
тійсьrшї архітентурн, творчий геній людrши і її прпстрасть до довершеност і , пере
'~~оюга, яку одержує шодсьішй дух пад руйнівними силамп часу,- ось що стоїть за 
!\расою старовинного міста. Це і становить духовний світ картпнн. Вона піtіт·т осяває 
все наnнруrи. Відчуття цього шшюшє ніби саме по собі, дпвтптм чином но пов 'лзу
ючись з колористичною стриманістю нартини, з її неясr>равим СПОІ\ійштм освітлеJі
ням, і запам'ятовується понад усе інше. 
Ті самі думни, таr\ само насичене, сrшадне внутрішнє життя Т. Яблонсьна вдихпула 
і в І\раєвид зимового Седrrева зі старим-престарим дерев'яним будиначном наr~ 
річною посеред устеленого снігом молодого саду. І тут - пам'ять довгої, що бере 
початО!{ у глибині століть, людсьRої праці. Ії мудрість, її доброту уособлює безліч 
предметів, ніби випадrшво полишоних біля стіни. І сам будинок, потемнілий nід ча
су, просторий, надійний, і молоді дерева перед ним, нолодяsь і доріаша, r;o яній но
поспіхом дріботить пухнастий рудий ніт,- sамнненпі-і ціліснпй світ, оспянттй прохо
лодним полисRом снігу, урочисто й дбайливо прибраний до зими. Строгість ліній, 
присніпливо nивірена ртпміна <<Старої Флоренції>> заступаютьсн і'УТ плавними пе
реходами ОІ{руrлих форм. Цей світ напрочуд людяний. І особлиnа м'яність і жи
вість форми - не що інше, ян пластичні синоніми людяності, Ш\ОТО сповнений для 
художниці обраний мотив, і саме тому весь образний лад твору не менш нраспомов
ний і важливий ДJІН nтіленнн задуму, ніж сюжет. 
І\артини останніх ронів засвідчують оновлення, що відбулося у мистецтві Т. Яб-
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лонсьr<ої - одне з тих, можливість ЯЮІ Х у самій його прпроді, в його невідривності 
від перемінливото життя JПОДСЬІ\ОГО. 
Тими самимп · залишаються теми художниці, <<Вічні>> темп, що піполи не В'[ ра чають 
)\ЛЯ неї гостротн. Але весь шrастнчний .тrад нартип - їхній живопис, трантування 
форми, рисуноІ\ і номпозиційні вирішення змішоються суттєво і, зрозуміло, необо
ропrо. Змінюється і трантувания простору, шшй багато ваапrть у нопцепці'і полотен. 
Довгі роюr Т. Яблонсьна свідомо надавала перевагу вирішенпням, при ЯІ\ИХ внутріш
ньонартинний простір, негшrбоний, гранично обмежений, без снільюr-небудь розроб
лених задні х планів,- широно відтtривався назовні у справжній, трпвим ірнпй: світ. 
Звідси приходюш її герої, немов для того, щоб t:та т 1 1: з нами норуч (<<Разом з бать
ном», <<Травень», «Заручені»). 
І·Іове трактуваюІН простору в нартннах Т. Яблонсиюї, mt завждн, встановлює зв 'яз
ІШ між зображуваним художницею світом і світом реальним. Та досягаєпен це вже 
іншими засобами, і зміни, що відбулися, :шичай:но, знаменні. Тепер простір не роз
нриваєтьсн назовні , центр силового полн полотна - у його глибині, і ми самі ніби 
потрапляємо в нього, вступаємо у світ, до нного причетні герої художпи,ці, як у 
«Юності>> чи у «Старій Флоренції», мовби заворожені плавним рухом форм, що ма
пить у глибину, ян: у «Безіменних висотах>>. Це - світ духовний, світ мистецтва, 
підвладпий законам r'раси і гармонії: принаджуючи нас у цей світ, художниця тнм 
самим утверджує значення й смисл духовного начала в людсьному житті. 
Підсумком шукань митцн кінцн 60-х ронін стала нартипа <<Льон»- визначне поJrот
но, що є одним з вищих досягнень усього радянського живопису останнього часу. 

Т. Н. Яблонсьт'а удостоєна за неї Державної премії СРСР . Робота засвідчує, що ху
дожниця відкрила длн себе і разом з тим у своїй творчості зовсім нові мистецьr\і 
цінності. Спираючись у 1960-і рони на традиції народного мистецтва, переосмислюю
чи їх тоді у своїй творчості, нині художниця звертається до стилістини російсьного 
й українського реалістичного живопису ХІХ століттн. Ян завжди,- і у <<Хлібі>> ( 40-і 

8 

гондоли . 
Олія. 1977. 





ЛІТНІй ДЕНЬ. 

рони), і у <<Травні» (60-і рони), втілюючи тему праці, знову розробляючи мотив жі
ночої фігури у зіставленні 3 пейзажем,- художниця цього разу знаходить рішення 
цілном відмінні від поnередніх. Шляхів - прямих і норотrпrх, яні б вели з нартини 
просто у життя,- яr,, снажімо, у noJroтпi <<Разом з батьном>>- тут годі й шукати. 
Немає тут, JШ і в інших недавніх роботах Т. ЯблонсJ>иої, зв'я3І,ів, яні б об'єднувашr 
умовш1й nростір нартини і простір реальний, тривимірний. Відnовідно до обраної 
живописної системи, художниця піднресшоє внутрішню за~пшеність <шозарамного» 
простору, автономність світу нартипи. Він nобудований з nритаманним мистецтву 
Т. Яблопсьr,ої бездоганним ПО'lуттям правди. Та світ цей умовний, ян самі елемен
ти, що його сrшадають. Все наnисано 3 ретельністю , небувалою, мабуть, павіть у 
пайвідоміших нартипах. Кожна деталь довершена і промошІста. ХудоrІППІ ЩІ не бо
їться зуnинятися на частиовостях, падаючи ножній nевної ваги й неаб 1ншого смнс
лу, і глядачеві nередається та внеона насолода, яну щора зу п срежнває митець, тор
наючись пепзлем полотна, невтомно й завзято проробшпочн щонайменший елемепт 
номпозиції. Тана методш<а несе в собі загрозу: загшrбившпсь у частновості, ху
дожюш може втратитп ціле, нартина розnадеться па онремі не зібрані донупи 
детаJrі. Щось подібне траплялося й у Т. Яблопсшої на почnтку 50-х ронів. Але зараз 
найменша дрібшщя у нартпnі невіддільна від іншпх її елементів. Шліфуючи, 
«доводячи» нажну з них до незрівпяної доснопюrості, художниця водночас <<Веде>> 
все полотно, вся його живописна система зрушується, змінюється, набуває дедалі 
нових яностей у прагпсrші до шшстичної доснопалості, що захошrює й вадихає 
майстра. Т. Яблопсьr'а досягає єдності всьото світу 1шртипи, одухотвореного образом 
її героїні. І перед нами - не просто фігура па TJri пейзажу, ЯІ{ у «Травні>>, не <<ВИ
члепована>> з номnозиції постать, ян у <<Хлібі ». Все - і сама героїня, і лави вавнру
ги, далочі землі й простори неба - все це звучить узІ'оджсно, юпивпо стверджуючи 
шиття земне, його пайменшу дрібшщю, його висоrшй смисJІ, його незмірне щастя, 
властичним сипонімом яного стає нраса нартини, багатство і сюrадиа простота її 
живопису, юrасична зваженість її номпозиції. 
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fli< ба•rимо, кар1. ини і тепер посідають неабrнтс місце ~ доробІ<у Т. Н. Яблопсьиої. 
проте, на виставці вона поІ<азує JІише пейзажі- бJІизьк сотні невеличних полотен, 
виконаних у 70-ті р01ш. Зібрані разом, вони засвідчують свою ниеону мистецьну вар
тість, і виняпшве, принц~шовоrо хараІ\теру значення творчості художниці. Зна
мютне навіть саме рішенп~ .. її - _поназатн па впс.тавці_ в~юпочно. пейзажі, .. зал r~ШИl! ·· 
ши поза межами снспозrrцв не тшr,r; ІІ картипн вщповщ~го перюду, але и пеизаж
нартнпу <<Зима у старому J\иєві». ТаІ\ було тільrш у 195j році, ношr після повернен
ня з Вірменії Т. Н. Яблоньсна разом а Г. С. МеJІіховим' (вони подорожували водно
час і удвох влаштували виставну) - поназала лише r~йзажпі етюди. Барви і світJrо 
rі_Рсьної південної землі з~аrатили п_алі 'ІJ?.У художюу і. Уї lІірме нс~,І\і ет~од rr ~0-х ро
юв продемонстрували раюш незпаю в 11 мистецтвt олористи чю знахщюr 1 стали 

одюrм з джерел художньої мови її нартин нінця ~0- - початну 60-х ронів. Але не 
більше. , 
Вони і справді відіграли JІише допоміжну роль у творчості художниці, рол r, дорож
нього щоденнина і творчої JІабораторії, і аиітрохІ,І не претендують на місце пору•r 
із близьrшми до юrх у часі напітальн11ми творами митця. 
Інша pi•r - пейзажі 70-х ронів. Іх п е так уже й багато. У житті Т. Яблонської буJІи 
•rаси ніJІЬІ~і~но не менш продуr\тивІ!і. Та ніноJІи /ії пей~ажі не буш1 наст.ілJ,ют в~~нін
ченими, ЦІЛІсними, довершеними, юношr таr\ яctto не юд'rувалося, що це - не шдrо
товча робота, а нінцева мета, до ЛІ\ОЇ художниця прагне із справжнім ентузіазмом. 
І тепер, ян і завжди, в основі маленьних полотен Т. Яблопсьної - враження, при
несені їй зустрічами з життям, ножним доторrюм до джерела, що живить її мистецт
во. Вона пише один по одному пейзажі Седнева - зелене світло літа, що відбива
ється у неrшапній течії Снова і відсвічує зоJтотом і сріблом у дрібній річновій хвилі. 
Пише урочисто й затпшно вбрану пухнастим снігом седнівсьІ'У зиму. Пише пано
рами древніх, напівстертих часом горбів і ярів ПодоJІу - вони простеляютьсІТ перед 
віr) нами її юrївсьної майстерні. Вічні їінливі, ян сама природа, ЛІ\ життя, вони 
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стають щоразу невпізиапшнш - у дпі вссшшого нвітуваиия, у дощовій осіпп ій 
імлі, у прозорі, блаюrтиі, дзвіпні від морозу зимові місяці. 
ПісJш nepcpв t,r довжштою в двадцять ронів, художшщп знову працює nід час занор
доншrх подорожей - чнмала частитта її ма .н ею,rшх робіт 70-х ронів втілює італійсь
кі та іспансьІ\і вражеrпш . 
І полотна, створепі па Батьнівщипі, і твори, написані за її межами, не зважаючи 
JШ розмір,- здебільшого пс стюд Іt у звичайному розумішrі : у нращих з них немає 
нісrого досJrідпицьr\ого, студійиого, суто етюдного. Та й винопані вони не ш< етюди. 
Часто патура дав художниці JШШе поштовх. ВражепІш втіюоються у машшшу, на
'Ісрну, яні нравлять за основу майбутнього твору. До багатьох своїх малс tп>юrх по
лотен художниця повертається знову й знову, і радіє , знаходячи раніше приховані 
від неї можливості їхнього вдоспопалснпн. Тобто, мстодина і тут тана сама, нн і пі:І 
час її роботи пад r<артиною. 
Часто задум твору остаточ 1 10 Н І Ізна<JаєтJ,сп далсно л е відразу. Наrшса ний з натурн, 
піп постуново від неї відонрсмшоєтьсн, набуває незалежності, самоцінної мистецьr<о ї 
ціліспості, паповпюється хуrr.ожнім змістом, що рою<риваєтьсп сюжетом, усією 
нлаетичною організацією . І перед нами ясно постає втілена в художьному образі те
ма твору. І-Іай<Jастіше це стан прнроюr, снладпа єдність, утворюва 11 а еJrсмептамн 
п ейзажу, І\ОЛ r,ором, освітлепппм, повітрнм. Післп остаточного визначення задуму, по
чинають діптн внутрішні ЗаІ\ОНІ1 твору, за шпrмп переставлшотьсп ющенти, зпи
нають,- бо вшшJшютьсп випадновими, а тому й непотрібними, чужимн в живому 
оргапізмі псйзюну,- дсталі й частновост.і. Серед юшопапих протю·ом 70-х ронін 
творів художниці є нартншr зпайомих, не раз зображуваппх м і сць - це стосується, 
зонрема, частишr італійсьюrх пейзажів. Вошr паппса ні із звичною ДJШ инпішн ьої 
Т. Яблонсьr,ої бездогавпою майстерністю. Проте, найвагомішу частипу малеІІьтшх 
полотен сюrадають папевне ті, що втіJrюють враже tшн небувалі і1: неповторні -
суто її вражсшш. Тана більша частІша пашrсанпх. JJ І с панії робіт, де сті ни старо-

Н 
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вшших кварталів тонуть у химерному блаюrтному серпанну, або ндшмаються до
сноналимн нубічними формами у сліпучому сяянпі південного сонця, де шинуються 
й губJшться вдалині сріблясті ряди ОJІИВ. Тані й полотна , створепі на Чернігівщині. 
І тут сили природи злиті нерозд ільно. ЗеJІеНЬ JІевад опромінює землю і снє у повіт
рі , відблнсюr иев~rдимого сонця грають у темній воді. Дерева й нущі оповиті повіт
рнм, таюш :густим і ВОJІОПІМ, що воно здаєтьсн відчутним н а дотюс 
Об'єднуючи все, що снладає матеріальпий світ у неподільн е ціле, Т. Яблонс r,на траt\
тує це , Ш\ єдину жинопr r сну субстанцію, одухотворену її власним відчуням краси, 
її стве рдженням радості, значущості, величі земного життя. Художниця винятново 
уважно ставиться до пробдем фанту.Ри твору, до створення його поверхні, пророб
ллю<rн її невтомно і з невичерпним розмаїттям чп то невеличними пензлями, чи 
мастихіном. БJшгородно-матова, часом :шорстІШ й нерівна, вона сюr адно заломJr ює 
й відбиває світJто, значно підсишоючи звучашш ;нивопису, .в rr нвJшючи його баt'атст
но, сюtадніс·r·r,, в и.в ершен і сть. 
Все, що сюrадає світ иовнх полотен художниці,- їхня нонструнтн вність, безмежно 
r ·шtбона і ніноли не nорушувана відповідність задуму засобам йо го втілення, і до
СJюнала майстерність Т. Яблонсьно'і - р 1r су вальнrrна, номпоз rпора, полориста -все 
це разом означає, що вони - нренрасні. Вони винромінюють нрасу у простір , в нно
му «живуть » на виставнах і в муаелх, немов осяваючн його собою. J\ paca - пе л 11 ше 
об ' єнтнвна властивість усього зображунаного художницею , не відбитон . з <<Нартнн 
ж~rттш>, ніби з досноналого і непорушноrо н.ІJіше. Тетяна Яблонсьна віднри.ває нра
су в тому, що зображує , і це - її власне утвердження нашого світу, вираженнн її 
художн.rщ r .• ної 11озиції. 

ВОЛОДИJVІ111' 1 \ЕЛЬТНІ.<; Р. 
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