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АНОТАЦІЯ 

 

Спасскова О. П. Станкова і книжкова ілюстрація в графіці 

Віктора Єфименка: тематика та стилістика (остання третина 

ХХ сторіччя). – Кваліфікаційна наукова  праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво – 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського; Львівська національна академія мистецтв; Одеса, Львів, 

2020. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням, присвяченим 

творчості одеського художника-графіка Віктора Георгійовича Єфименка 

(1933 — 1994). Джерельну базу дослідження становить творча спадщина 

майстра та фактографічний матеріал, який дозволив систематизувати 

ілюстрації в тематичній і хронологічній послідовності. 

Нами було розглянуто графічне втілення Віктором Єфименком основних 

тем повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у ліногравюрах 

(1966) і літографіях (1970-ті роки). Зроблено висновок, що для ілюстрацій 

Віктора Єфименка, так само як і для повісті М. М. Коцюбинського, є 

притаманним творчий метод неоромантизм. Він проявляється як на рівні 

поетики, так і на рівні проблематики, зокрема у змалюванні центральних 

персонажів повісті. З’ясовано, що неоромантичний герой — це сильна 

особистість, вигнанець, якому притаманні потяг до особистої свободи та 

конфлікт із суспільством. Саме такими персонажами у графіці 

Віктора Єфименка представлені Іван Палійчук та Марічка, для яких любов 

стала сенсом всього життя.  

Доведено, що характерною рисою творчості митців-неоромантиків була 

зацікавленість національною міфологією та заперечення «міщанського» 

способу життя. Для одеського художника, як і для письменника, основним 

джерелом натхнення була природа Карпат і пов’язане з нею життя людей. 
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Тому важливе місце у графічних роботах Віктора Єфименка, як і в 

літературному творі, посідає містична природа Карпат. Простежується певна 

«естафета мистецтв», тобто історія, започаткована у художньому тексті, ще 

потужніше впливає на глядача у новому матеріалі, глибше і виразніше 

доносить зміст змальованого явища (повість М. М. Коцюбинського, фільм 

С. Й. Параджанова, ілюстрації Віктора Єфименка).  

Досліджуючи створений Віктором Єфименком макет книги «Тіні 

забутих предків» (1964 — 1966), ми керувалися науковими працями 

видатного графіка і теоретика мистецтва В. А. Фаворського. Книга у цих 

працях розглядається як художній твір, а не як предмет поліграфічної 

промисловості. Нами було проаналізовано перші ілюстрації Віктора 

Єфименка, створені в актуальній на той час техніці ліногравюри, 

спорідненій з книжковим мистецтвом. З’ясовано, що художник вдало 

використовує можливості художньої мови гравюри, застосовуючи 

різноманітні штрихування, виразність чорного і білого кольорів. Бажаючи 

відтворити в графічних зображеннях образну систему повісті, 

Віктор Єфименко створює портретну галерею всіх головних персонажів. 

Мовою чорно-білої графіки майстер передає характер та внутрішній стан 

героїв. Велика увага приділена символіко-метафоричному змісту 

ілюстрацій. Відзначено, що для Віктора Єфименка головними є теми 

кохання та зв’язку людини з природою.  

Також розглянуто ілюстрації Віктора Єфименка до повісті «Тіні 

забутих предків», виконані у техніці літографії (1970-ті роки), яка дала 

змогу відтворити м’який і широкий штрихи, передати найтонші тональні 

градації. У 1971 році ним було створено два графічних аркуші, на яких 

представлено портретні образи Палагни, мольфара Юри, відьми Химки та 

поховальний обряд Івана Палійчука. У 1973 році створено чотири 

двочастинні станкові композиції, близькі до форми книжкового розвороту. 

Працюючи над самостійними аркушами, художник не полишав сподівань на 

переведення їх у макет та видання улюбленої книги. У літографіях 
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Віктор Єфименко створює фігуративні композиції з образами щезника, 

закоханих Івана та Марічки, Палагни та Юри в просторі гірського пейзажу. 

Досліджено художнє втілення історичних образів у серії офортів до 

епічної поеми «Слово о полку Ігоревім» (1978 — 1985). Визначено місце 

творів Віктора Єфименка серед ілюстрацій провідних художників ХХ ст.: 

Д. С. Бісті, С. С. Кобуладзе, В. І. Лопати, Д. С. Моора, В. А. Фаворського, 

Г. В. Якутовича та інших. Щоб осягнути усю глибину, історичні та 

філософські аспекти поеми, Віктор Єфименко звертався до фундаментальних 

наукових праць, присвячених історії давньоруської літератури 

(М. С. Грушевський, Д. С. Лихачов, В. М. Перетц, Б. О. Рибаков).  

Одеський художник ретельно досліджував теоретичні праці та 

творчість В. А. Фаворського, який був своєрідним еталоном для книжкових 

графіків досліджуваного періоду. Проте, на відміну від стилізованих під 

давньоруську мініатюру, епічних і поетичних ксилографій 

В. А. Фаворського, офорти Віктора Єфименка більш драматичні за 

світовідчуттям та академічні за формою. Також простежено вплив 

новаторської графіки Г. В. Якутовича на творчість одеського художника. 

Серія офортів Віктора Єфименка містить 25 аркушів (приблизно 

40 х 50 см), зокрема 5 триптихів, які призначені для експонування на 

виставках. У них спостерігається особисте філософське сприйняття 

художником теми боротьби проти чужоземних загарбників. У графічних 

образах Ігоря, Всеволода, Ярославни, Діви-Образи, полеглих воїнів 

відчувається поетичність і символізм твору, духовність персонажів. 

Характерною є низька точка зору, яка використовується для возвеличення 

зображуваних героїв. Відзначено, що переконливість художніх образів була б 

неможлива без досконалого вивчення історичних та літературних джерел.  

З’ясовано, що Віктор Єфименко запропонував різноманітне вирішення 

серії: це не тільки окремі офорти, але й аркуші, об’єднані в триптихи. Для 

них притаманні хронологічна послідовність та стильова єдність. Доведено, 

що вміння використовувати різноманітні види перспективи дає змогу 
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майстрові вибудувати символічний простір. Майже в усіх офортах 

Віктор Єфименко використовує коло, завдяки чому земля уподібнюється до 

неба. Розширення просторових кордонів було характерним для часу польотів 

у космос (наприклад, у творчості одеських живописців: О. П. Ацманчука, 

В. Г. Власова, Ю. М. Єгорова).  

Простежено особливості творчого методу, притаманного 

Віктору Єфименку. З’ясовано, що працюючи над ілюстраціями, майстер 

ретельно аналізував літературний твір, вивчав культуру конкретної 

історичної епохи, виконував сотні композиційних замальовок, начерків з 

натури, якою слугували його учні та друзі. Художник, як і театральний актор, 

входив у роль персонажів. Звідси емоційна достовірність створених ним 

образів. У розробці ескізів використовувалися олівець, кулькова ручка, гуаш 

і туш. В аркушах серії виявлено глибоке розуміння та майстерне 

використання мови офорта. 

Досліджено соціально-філософську проблематику та художні 

особливості серії станкових офортів до роману М. О. Булгакова «Майстер і 

Маргарита» (1978 — 1992). Проаналізовано ідейно-естетичне підґрунтя та 

стилістичні особливості унікальної серії станкових ілюстрацій: 64 великих 

офортів, розмір яких зазначено в ілюстративному додатку.  

Доведено, що, звертаючись до культового роману ХХ ст., 

Віктор Єфименко осмислює кожний образ, пропускаючи його крізь призму 

свого світосприйняття, доповнюючи власними метафорами та символами. 

Творча взаємодія письменника та художника знаходить втілення у таких 

алегоричних образах, як Майстер із зав’язаним ротом, велетенське вухо, що 

підслуховує, порожній костюм, який керує живими людьми тощо.  

Визначено особливості розвитку мистецтва графіки в Україні 1970 — 

1980-тих років ХХ ст. Характерною рисою цього періоду було створення 

самостійних графічних аркушів і серій офортів. Віктор Єфименко обрав 

достатньо великий формат офортів (приблизно 40 х 50 см), що не є типовим 

для ілюстрації. На думку художника, теми, які були порушені в романі, 
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заслуговували на монументальне вирішення. На стилістику офортів вплинуло 

монументально-декоративне мистецтво, що було актуальним для останньої 

третини ХХ століття. З’ясовано, що для досягнення масштабності 

зображуваних подій художник використовує геометрію архітектури, складні 

ракурси, контрастні співвідношення просторових планів.  

Також проаналізовано графічні образи героїв роману. У зображеннях 

Ієшуа, Воланда, Майстра, Маргарити та інших кожна риса обличчя передає 

індивідуальність характеру, душевний стан, моральні якості. Створюючи 

переконливі портрети персонажів, Віктор Єфименко використовує риси 

зовнішності своїх учнів, родичів, друзів, відомих акторів, що надає їм 

достовірності. Художник застосовує різноманітну іконографію: крупний 

план, погрудний, поясний і парадний портрет у повний зріст. 

Особливе зацікавлення Віктора Єфименка викликала робота над 

зображенням Воланда, образ якого є неоднозначним. Майстру вдалося 

проникнути у світогляд письменника, який вважав темряву необхідним 

елементом світобудови, тому його Воланд не є втіленням абсолютного зла. 

Створюючи його образ, художник використовує власні фотографії та 

автопортрети, а також характерні риси скульптури Донателло «Гаттамелата».  

Загальний фон офортів, представлений у темних тонах, може 

асоціюватися як із політичним режимом сталінізму, за часів якого 

відбуваються головні події роману, так і з «дияволіадою», темними 

ірреальними силами. Порожній чорний фон у художньому баченні майстра 

— це територія, на якій відсутні людяність і гуманізм, де немає місця для 

творчості та внутрішнього росту. Це територія без Бога, що в сприйнятті 

обох авторів є однією з найвеличніших трагедій людства.  

З’ясовано, що важливе значення художник приділяє образу Маргарити, 

яка, на його думку, є значно сильнішою особистістю, ніж Майстер. У 

трактуванні художника Маргарита — це глибоко трагічна постать, адже вона 

жертвує всім, іде навіть на угоду з потойбічними силами, щоб врятувати 

зневіреного, хворого Майстра та його великий твір. Тому погляд жінки на 
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офортах митця завжди сумний, заглиблений у себе. Вона вже зробила вибір 

та усвідомлює його вплив на свою подальшу долю.  

Простежено, що в усій серії офортів присутні символи тоталітарної 

держави (Римська імперія, Радянський Союз), що пригноблює та знищує 

особистість людини. Центральним символом, притаманним багатьом творам, 

є образ порожнього костюма — здебільшого типового для тих часів 

напіввійськового френча. Він панує над рештою персонажів, видає 

розпорядження і вказівки. Це уособлення бездушної тоталітарно-

бюрократичної влади, притаманної всім імперіям, у які часи вони б не 

існували. Офортам одеського графіка властиве поєднання написів та 

зображень радянських лозунгів, цитат із роману. Також одним із значущих є 

образ «маскараду життя», який викриває брехливість та духовну порожнечу 

(«Поява Маргарити», «Через карнавал без ґудзиків», «Фантасмагорія № 1», 

«Фантасмагорія № 2»). Зазначено, що важливою для художника була тема 

протистояння особистості і натовпу. Зображення Майстра та Ієшуа із 

закритим обличчям — це алегоричний образ жертви тоталітарного 

суспільства, що проходить крізь усі офорти та співзвучний із біографіями 

митців («Митарства Майстра», «Спалення рукопису», «Голгофа» та інші).  

Проаналізовано особливості індивідуального стилю Віктора Єфименка 

в контексті загального художнього розвитку книжкового мистецтва 

досліджуваного періоду. За допомогою компаративного методу виявлено 

взаємозв’язок творчості графіка з українським та світовим мистецтвом. 

Показано, що художній формі досліджених нами творів властивий 

полістилізм. 

Визначено, що станкові та книжкові ілюстрації Віктора Єфименка є 

унікальним явищем української графіки. Звернення художника-філософа до 

позачасових тем, втілених у літературі Київської Русі і знакових творах ХХ 

століття, свідчить про глибоке осмислення проблем буття і створення 

визначних художніх образів. 
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Львовская национальная академия искусств, Министерство культуры и 

информационной политики Украины; Одесса, Львов, 2020. 

Диссертация является первым комплексным исследованием, 

посвященным творчеству одесского художника-графика Виктор Георгиевича 

Ефименко (1933 — 1994). Базу источников исследования составляет 

творческое наследие мастера и фактографический материал, который 

позволил систематизировать иллюстрации в тематической и 

хронологической последовательности. 

Нами было рассмотрено графическое воплощение Виктор Ефименко 

основных тем повести М. М. Коцюбинского «Тени забытых предков» в 

линогравюрах (1966) и литографиях (1970-е годы). Был сделан вывод, что 

иллюстрациям Виктор Ефименко, так же как и повести М. М. Коцюбинского, 

присущ творческий метод — неоромантизм. Он проявляется как на уровне 

поэтики, так и на уровне проблематики, в частности в изображении 

центральных персонажей повести. Выяснено, что неоромантический герой — 

это сильная личность, изгнанник, которому присущи влечение к личной 

свободе и конфликт с обществом. Именно такими персонажами в графике 

Виктор Ефименко представлены Иван Палийчук и Маричка, для которых 

любовь стала смыслом всей жизни. 
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Характерной чертой творчества художников-неоромантиков была 

заинтересованность национальной мифологией и отрицание «мещанского» 

образа жизни. Для одесского художника, как и для писателя, основным 

источником вдохновения была природа Карпат и связанная с ней жизнь 

людей. Поэтому важное место в графических работах Виктор Ефименко, как 

и в литературном произведении, занимает мистическая природа Карпат. 

Прослеживается определенная «эстафета искусств», то есть история, 

первоначально рассказанная в художественном тексте, еще мощнее 

воздействует на зрителя в новом материале, глубже и выразительнее доносит 

смысл изображенного явления (повесть М. М. Коцюбинского, фильм 

С. И. Параджанова, иллюстрации Виктор Ефименко). 

При исследовании макета книги «Тени забытых предков» (1964 — 

1966), осуществленного Виктор Ефименко, мы руководствовались научными 

трудами выдающегося графика и теоретика искусства В. А. Фаворского. 

Книга в этих работах рассматривается как художественное произведение, а 

не как предмет полиграфической промышленности. Нами были 

проанализированы первые иллюстрации Виктор Ефименко, созданные в 

актуальной в то время технике линогравюры, которая родственна книжному 

искусству. Выяснено, что художник удачно использует возможности 

художественного языка гравюры, применяя различные штриховки, 

выразительность черного и белого цветов. Желая воссоздать в графических 

изображениях образную систему повести, Виктор Ефименко создает 

портретную галерею всех главных персонажей. На языке черно-белой 

графики мастер передает характер и внутреннее состояние героев. Большое 

внимание уделено символико-метафорическому содержанию иллюстраций. 

Отмечено, что главными для Виктор Ефименко являются темы любви и связи 

человека с природой. 

Также рассмотрены иллюстрации Виктор Ефименко к повести «Тени 

забытых предков», выполненные в технике литографии (1970-е годы), 

которая позволила художнику воссоздать мягкий и широкий штрихи, 
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передать тончайшие тональные градации. В 1971 году он создал два 

графических листа, на которых представлены портретные образы Палагны, 

мольфара Юры, ведьмы Химки и похороны Ивана Палийчука. В 1973 году 

созданы четыре двухчастные станковые композиции, близкие к форме 

книжного разворота. Работая над самостоятельными листами, художник не 

оставлял надежд на перевод их в макет и издание любимой книги. В 

литографиях Виктор Ефименко создает фигуративные композиции с 

образами «щезника», влюбленных Ивана и Марички, Палагны и Юры в 

пространстве горного пейзажа. 

Исследовано художественное воплощение исторических образов в 

серии офортов к эпической поэме «Слово о полку Игореве» (1978 — 1985). 

Определено место произведений Виктор Ефименко среди иллюстраций 

ведущих художников ХХ в.: Д. С. Бисти, С. С. Кобуладзе, В. И. Лопаты, 

Д. С. Моора, В. А. Фаворского, Г. В. Якутовича и других. Чтобы понять всю 

глубину, исторические и философские аспекты поэмы, Виктор Ефименко 

обращался к фундаментальным научным работам, посвященным истории 

древнерусской литературы (М. С. Грушевский, Д. С. Лихачев, В. М. Перетц, 

Б. А. Рыбаков). 

Одесский художник тщательно исследовал теоретические труды и 

творчество В. А. Фаворского, который был своеобразным эталоном для 

книжных графиков исследуемого периода. Однако, в отличие от 

стилизованных под древнерусскую миниатюру, эпических и поэтических 

ксилографий В. А. Фаворского, офорты Виктор Ефименко более драматичны 

по мироощущению и академические по форме. Также прослежено влияние 

новаторской графики Г. В. Якутовича на творчество одесского художника. 

Выяснено, что серия офортов Виктор Ефименко содержит 25 листов 

(примерно 40 х 50 см), в том числе 5 триптихов, которые предназначены для 

экспонирования на выставках. В них наблюдается личное философское 

восприятие художником темы борьбы против чужеземных захватчиков. В 

графических образах Игоря, Всеволода, Ярославны, Девы-Обиды, павших 
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воинов чувствуется поэтичность и символизм произведения, духовность 

персонажей. Характерной является низкая точка зрения, используемая для 

возвеличивания изображаемых героев. Отмечено, что убедительность 

художественных образов была бы невозможна без досконального изучения 

исторических и литературных источников. 

Выяснено, что Виктор Ефименко предложил разнообразные решения 

серии: это не только отдельные офорты, но и листы, объединенные в 

триптихи. Характерными для них являются хронологическая 

последовательность и стилевое единство. Доказано, что умение использовать 

различные виды перспективы позволяет мастеру выстроить символическое 

пространство. Почти во всех офортах Виктор Ефименко использует круг, 

благодаря чему земля уподобляется небу. Расширение пространственных 

границ было характерно для времени полетов в космос (например, в 

творчестве одесских художников: А. П. Ацманчука, В. Г. Власова, 

Ю. М. Егорова). 

Исследован творческий метод, присущий Виктор Ефименко. Выяснено, 

что работая над иллюстрациями, мастер тщательно анализировал 

литературное произведение, изучал культуру конкретной эпохи, выполнял 

сотни композиционных зарисовок, набросков с натуры, которой служили его 

ученики и друзья. Художник, как и театральный актер, входил в роль 

персонажей. Отсюда эмоциональная достоверность созданных им образов. В 

разработке эскизов использовались карандаш, шариковая ручка, гуашь и 

тушь. В листах серии обнаружено глубокое понимание и мастерское 

использование языка офорта. 

Исследованы социально-философская проблематика и художественные 

особенности серии станковых офортов к роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (1978 — 1992). Проанализированы идейно-эстетическая почва и 

стилистические особенности уникальной серии станковых иллюстраций: 64 

больших офорта, размер которых указан в иллюстративном приложении. 
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Доказано, что, обращаясь к культовому роману ХХ в., 

Виктор Ефименко осмысливает каждый образ, пропуская его через призму 

своего мировосприятия, дополняя собственными метафорами и символами. 

Творческое взаимодействие писателя и художника находит воплощение в 

таких аллегорических образах, как Мастер с завязанным ртом, огромное 

подслушивающее ухо, пустой костюм, который руководит живыми людьми. 

Определены особенности развития искусства графики в Украине 

1970 — 1980-х годов. Характерной чертой этого периода было создание 

самостоятельных графических листов и серий офортов. Виктор Ефименко 

выбрал достаточно большой формат офортов (примерно 40 х 50 см), что не 

совсем типично для иллюстрации. По мнению художника, темы, которые 

были затронуты в романе, заслуживали монументального решения. На 

стилистику офортов повлияло монументально-декоративное искусство, 

которое было актуальным для последней трети ХХ века. Выяснено, что для 

достижения масштабности изображаемых событий художник использует 

геометрию архитектуры, сложные ракурсы, контрастные соотношения 

пространственных планов. 

Также проанализированы графические образы героев романа. В 

изображениях Иешуа, Воланда, Мастера, Маргариты и других каждая черта 

передает индивидуальность характера, душевное состояние, моральные 

качества. Создавая убедительные портреты персонажей, Виктор Ефименко 

использует черты внешности своих учеников, родственников, друзей, 

известных актеров, что придает им достоверность. Художник применяет 

различную иконографию: крупный план, погрудный, поясной и парадный 

портрет в полный рост. 

Особый интерес у Виктор Ефименко вызвала работа над изображением 

Воланда, образ которого является неоднозначным. Мастеру удалось 

проникнуть в мировоззрение писателя, считавшего тьму необходимым 

элементом мироздания, поэтому его Воланд не является воплощением 

абсолютного зла. Создавая его образ, художник использует собственные 
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фотографии и автопортреты, характерные черты скульптуры Донателло 

«Гаттамелата». 

Общий фон офортов представлен в темных тонах, что может 

ассоциироваться как с политическим режимом сталинизма, во времена 

которого происходят главные события романа, так и с «дьяволиадой», 

темными ирреальными силами. Пустой черный фон в художественном 

видении мастера — это территория, на которой отсутствуют человечность и 

гуманизм, где нет места для творчества и внутреннего роста. Это территория 

без Бога, что в восприятии авторов является одной из величайших трагедий 

человечества. 

Выяснено, что большое значение художник уделяет образу Маргариты, 

которая, по его мнению, является значительно более сильной личностью, чем 

Мастер. В трактовке художника Маргарита — это глубоко трагическая 

фигура, ведь она жертвует всем, идет на сделку с потусторонними силами, 

чтобы спасти отчаявшегося, больного Мастера и его великое произведение. 

Поэтому взгляд женщины на офортах художника всегда печальный, 

погруженный в себя. Она уже сделала выбор и осознает его влияние на свою 

дальнейшую судьбу. 

Прослежено, что во всей серии офортов присутствуют символы 

тоталитарного государства (Римская империя, Советский Союз), которое 

угнетает и уничтожает личность человека. Центральным символом, 

присущим многим произведениям, является образ пустого костюма — в 

основном типичного для того времени полувоенного френча. Он 

господствует над остальными персонажами, выдаѐт распоряжения и 

указания. Это олицетворение бездушной тоталитарно-бюрократической 

власти, присущей всем империям, в какие бы времена они не существовали. 

Офортам одесского графика свойственно сочетание надписей и изображений 

советских лозунгов, цитат из романа. Также одним из значимых является 

образ «маскарада жизни», который разоблачает лживость и духовную 

пустоту («Появление Маргариты», «Через карнавал без пуговиц», 
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«Фантасмагория № 1», «Фантасмагория № 2»). Отмечено, что важной для 

художника была тема противостояния личности и толпы. Изображение 

Мастера и Иешуа с закрытым лицом — это аллегорический образ жертвы 

тоталитарного общества, который проходит через все офорты и созвучен с 

биографиями художников («Мытарства Мастера», «Сожжение рукописи», 

«Голгофа» и другие). 

Проанализированы особенности индивидуального стиля 

Виктор Ефименко в контексте художественного развития книжного 

искусства исследуемого периода. С помощью компаративного метода 

выявлена взаимосвязь творчества графика с украинским и мировым 

искусством. Показано, что художественной форме исследованных нами 

произведений присущ полистилизм. 

Определено, что станковые и книжные иллюстрации Виктор Ефименко 

являются уникальным явлением украинской графики. Обращение 

художника-философа к вневременным темам, которые нашли воплощение в 

литературе Киевской Руси и знаковых произведениях ХХ века, 

свидетельствует о глубоком осмыслении проблем бытия и создании 

выдающихся художественных образов. 

Ключевые слова: Виктор Ефименко, станковая и книжная 

иллюстрация, линогравюра, литография, офорт, графика Украины ХХ века. 
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The dissertation is the first comprehensive research devoted to the creativity 

of the Odesa graphic artist Viktor Yefymenko (1933 — 1994). The source of the 

research is the creative heritage of the master and factual material, which made it 

possible to systematize illustrations in thematic and chronological sequence. 

We have considered the Viktor Yefymenko’s graphic embodiment of the 

main themes of M. M. Kotsiubynskyi’s novel «Shadows of Forgotten Ancestors» 

in linocuts (1966) and lithographs (1970s). It is concluded that the creative method 

of neo-romanticism is inherentfor the V. H. Yefimenko’s illustrations, as well as 

for the M. M. Kotsiubynsky’s story. It manifests itself both at the level of poetry 

and at the level of problems, in particular in the depiction of the central characters 

of the story. It has been found out that the neo-romantic character is a strong 

personality, an exile who is characterized by an attraction to personal freedom and 

conflict with society. It is these characters in Viktor Yefymenko’s graphics by 

which Ivan Paliichuk and Marichka are represented, love for them has become the 

meaning of all life. 

It is proved that the characteristic feature of the work of neo-romantic artists 

was the interest in national mythology and the denial of the «bourgeois» way of 

life. For the Odesa artist, as well as for the writer, the main source of inspiration 

was the nature of the Carpathians and the people’s life associated with it. 

Therefore, the mystical nature of the Carpathians occupies an important place in 

the Viktor Yefymenko’s graphic works, as well as in literary work. A certain «arts 

relay» can be traced, that is, the story, originally captured in the artistic text, affects 

the viewer in the new material even more powerfully, conveys the meaning of the 

depicted phenomenon deeper and more expressively (the story of 

M. M. Kotsiubynsky, the film by S. J. Paradzhanov, the illustrations by 

Viktor Yefymenko). 

While researching the layout of the book «Shadows of Forgotten Ancestors» 

(1964 — 1966) created by Viktor Yefymenko, we were guided by the scientific 

works of the outstanding graphic artist and theorist of art V. A. Favorskyi. The 

book in these works is considered as a work of art, not as a subject of the printing 
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industry. We have analyzed the first illustrations by Viktor Yefymenko, created 

according to the topical at that time linocut technique, related to the book art. It 

turned out that the artist successfully uses the possibilities of the artistic language 

of engraving, applying various hatching, expressiveness of black and white 

colours. Trying to recreate a figurative system of the story in graphic images, 

Viktor Yefymenko creates a portrait gallery of all the main characters. In the 

language of black and white graphics, the master conveys the nature and internal 

state of the characters. Much attention is paid to the symbolic and metaphorical 

content of the illustrations. It is noted that the main topics for Viktor Yefymenko 

are love and connection of man with nature. 

The focus of interest was also on Viktor Yefymenko’s illustrations to the 

story «Shadows of Forgotten Ancestors» made in the technique of lithography 

(1970s), which allowed the artist to recreate soft and wide strokes, to convey the 

subtlest tonal gradations. In 1971, he created two graphic sheets, which present 

portrait images of Palagna, molfar Yura, the witch Khimka and the funeral rite of 

Ivan Paliichuk. In 1973, four two-part easel compositions were created, close to the 

shape of a book cover. Working on independent sheets, the artist did not give up 

hope of translating them into a layout and publishing a favourite book. In his 

lithographs, Viktor Yefymenko creates figurative compositions with images of the 

missing man, lovers Ivan and Marichka, Palagna and Yura in the space of the 

mountain landscape. 

The artistic embodiment of historical images in a series of etchings to the 

epic poem «The Tale of Igor’s Campaign» (1978 — 1985) has been studied. We 

have determined the place of Viktor Yefymenko’s works among the illustrations 

by the leading artists of the 20th century: D. S. Bisti, S. S. Kobuladze, V. I. Lopata, 

D. S. Moore, V. A. Favorsky, G. V. Yakutovych et al. To comprehend the full 

depth, historical and philosophical aspects of the poem, Viktor Yefymenko turned 

to the fundamental scientific works on the history of Old East Slavic literature 

(M. S. Hrushevskyi, D. S. Likhachev, V. M. Peretz, B. O. Rybakov). 
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The Odesa artist carefully researched the theoretical works and works of 

V. A. Favorskyi, who was a kind of standard for book graphics of the period under 

study. However, in contrast to V. A. Favorskyi’s epic and poetic woodcuts stylized 

under the Old East Slavic miniature, Viktor Yefymenko’s etchings are more 

dramatic in worldview and academic in form. The influence of G. V. Yakutovych’s 

innovative graphics on the work of the Odesa artist has also been traced. 

It was found that Viktor Yefymenko’s series of etchings contains 25 sheets 

(approximately 40 x 50 cm), including 5 triptychs, which are intended for display 

at exhibitions. They have a personal philosophical perception of the artist’s theme 

of the struggle against foreign invaders. In the graphic images of Ihor, Vsevolod, 

Yaroslavna, «Virgo-Grievances», fallen warriors, the poeticism and symbolism of 

the work, the spirituality of the characters can be felt. It is the low point of view 

which is used to glorify the portrayed heroes that is rather characteristic. It is noted 

that the persuasiveness of artistic images would be impossible without a thorough 

study of historical and literary sources. 

It was found that Viktor Yefymenko proposed various solutions to the series: 

these are not only individual etchings, but also sheets combined into triptychs. 

Typical of them are chronological sequence and stylistic unity. It is proved that the 

ability to use different types of perspective allows the master to build a symbolic 

space. In almost all etchings, Viktor Yefymenko uses a circle, thanks to which the 

Earth is likened to the sky. The expansion of spatial boundaries was characteristic 

of space flight times (for example, in the works of Odesa painters: 

O. P. Atsmanchuk, V. H. Vlasov, Y. M. Yehorov). 

Another point of interest was the creative method inherent in 

Viktor Yefymenko’s works. It turned out that working on the illustrations, the 

master carefully analyzed the literary work, studied the culture of a particular 

historical epoch, made hundreds of compositional sketches, sketches from models 

— his students and friends. The artist, like the theatrical actor, was in the role of 

characters. This was the source of the emotional authenticity of the images he 

created. Pencil, ballpoint pen, gouache and ink were used in the development of 
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the sketches. The sheets of the series revealed a deep understanding and skilful use 

of etching language. 

The socio-philosophical issues and artistic features of an easel etchings 

series to M. O. Bulgakov’s novel «The Master and Margarita» (1978 — 1992) 

have been also researched. The ideological and aesthetic basis and stylistic features 

of a unique series of easel illustrations have been analyzed: 64 large etchings, the 

size of which is indicated in the illustrative appendix. 

It is proved that, referring to the cult novel of the 20
th

century, 

Viktor Yefymenko comprehends each image, rendering it through the prism of his 

worldview, supplementing it with his own metaphors and symbols. The creative 

interaction of the writer and the artist is embodied in allegorical images such as the 

gagged Master, a giant eavesdropping ear, an empty suit that controls living 

people, and so on. 

The features of the development of graphic art in Ukraine of the 1960-1970s 

are determined. A characteristic feature of this period was the creation of 

independent graphic sheets and series of etchings. Viktor Yefymenko chose a 

fairly large format of etchings (approximately 40 x 50 cm), which is not quite 

typical of illustration. According to the artist, the topics raised in the novel 

deserved a monumental solution. The stylistics of etchings was influenced by the 

monumental and decorative art, which was urgent for the last third of the 

20
th
century. It was found that to achieve the scale of the events depicted, the artist 

uses the geometry of architecture, complex angles, contrasting ratios of spatial 

plans. 

Graphic images of the novel’s characters have also been analyzed. In the 

images of Yeshua, Woland, Master, Margarita and others, each facial feature 

conveys the individuality of character, state of mind, moral qualities. Creating 

convincing portraits of characters, Viktor Yefymenko uses the appearances of his 

students, relatives, friends, famous actors, which gives them credibility. In creating 

them, the artist uses various iconography: close-up, bust, waist and full-length 

portrait. 
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Of particular interest for Viktor Yefymenko was the work on the depiction 

of Woland, whose image is ambiguous. The master managed to penetrate into the 

worldview of the writer, who considered darkness a necessary element of the 

universe, so his Woland is not the embodiment of absolute evil. In creating his 

image, the artist uses his own photographs and self-portraits, as well as the 

characteristic features of Donatello’s sculpture «Gattamelata». 

The general background of etchings presented in dark tones, can be 

associated both with the political regime of Stalinism, under which the main events 

of the novel take place, and with the «diaboliad», the dark irreal forces. The empty 

black background in the master’s artistic vision is a territory where there is no 

humanity and humanism, where there is no place for creativity and internal growth. 

This is a territory without God, which in the perception of the authors is one of the 

greatest tragedies of mankind. 

It was found that the artist attaches great importance to the image of 

Margarita, who, in his opinion, is a much stronger person than the Master. In the 

artist’s interpretation, Margarita is a deeply tragic figure, because she sacrifices 

everything, even enters into an agreement with otherworldly forces to save the 

desperate, sick Master and his great work. Therefore, a woman’s look on the 

artist’s etchings is always sad, self-absorbed. She has already made a choice and is 

aware of its influence on her future fate. 

It is traced that in the entire cycle of etchings there are symbols of a 

totalitarian state (Roman Empire, Soviet Union), which oppresses and destroys the 

human personality. The central symbol which is present in many works is the 

image of an empty suit ‒ mostly typical for those times paramilitary coat. It rules 

over the rest of the characters, issues orders and directions. This is the 

personification of the soulless totalitarian and bureaucratic power inherent in all 

empires, in whatever times they existed. The Odesa graphic artist’s etchings are 

characterized by a combination of inscriptions and images of Soviet slogans, 

quotations from the novel. Also, one of the most significant is the image of the 

―masquerade of life‖, which exposes mendacity and spiritual emptiness («The 
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Appearance of Margarita», «Through the Carnival without Buttons», 

«Phantasmagoria №1», «Phantasmagoria № 2»). It is noted that the topic of the 

confrontation between the individual and the crowd was important for the artist. 

The image of the Master and Yeshua with a closed face is an allegorical image of 

the victim of a totalitarian society, which passes through all the etchings and is in 

tune with the biographies of the artists («Master’s Ordeals», «Burning the 

Manuscript», «Golgotha» and others). 

Special attention was given to the features of Viktor Yefymenko’s individual 

style in the context of the general book art artistic development of the period under 

research. Using the comparative method, the relationship of the graphic’s art 

between Ukrainian and world art is revealed. It is shown that the artistic form of 

works researched by us is characterized by polystylism. 

It is determined that easel and book illustrations by Viktor Yefymenko are a 

unique phenomenon of Ukrainian graphics. The appeal of the artist-philosopher to 

timeless themes embodied in the literature of Kyivan Rus and the iconic works of 

the 20
th
 century, testifies to a deep understanding of the problems of being and the 

creation of outstanding artistic images. 

Keywords: Viktor Yefymenko, easel and book illustration, linocut, 

lithography, etching, graphics of Ukraine of the 20
th

 century. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Останній третині ХХ століття був 

притаманний бурхливий розвиток мистецтва станкової та книжкової графіки, 

що було обумовлено великим попитом читачів. У 1960-х роках у 

радянському мистецтві розпочався нетривалий період національного 

творчого відродження, пов’язаний з так званою «відлигою». В атмосфері 

загального морального піднесення, надій на свободу, творчу самостійність 

художники шукали нових шляхів для самовираження. Досліджуваний нами 

період був часом розквіту не лише книжкової, але й станкової ілюстрації, 

появи нових тенденцій у мистецтві графіки. 

Завдяки творчому діалогу з письменниками українські художники 

отримали можливість створювати образи, в яких втілювали власне 

світобачення у соціальному та філософському аспектах. Митці різних 

поколінь працювали в різноманітних стилях і техніках, що призвело до 

створення багатогранної художньої картини того часу. У пошуках творчого 

підґрунтя графіки активно вивчали спадщину національного та світового 

мистецтва. Результатом цих масштабних пошуків була поява багатьох творів 

у різноманітних техніках (ліногравюра, літографія, офорт), як у 

традиційному, так і в новаторському художньому рішеннях.  

До числа видатних українських художників-графіків, які почали свій 

творчий шлях у 1960-ті роки, належить одесит Віктор Георгійович Єфименко 

(1933 — 1994). Він був яскравим прикладом тих митців, чия творчість була 

глибоко співзвучною з культурною та мистецькою атмосферою періоду 

національного відродження. Графіка Віктора Єфименка, випускника 

Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова, є унікальною 

для півдня України за масштабом, філософською глибиною та мистецькою 

досконалістю. Для підтвердження цієї думки необхідно проаналізувати 

творчу еволюцію майстра у контексті українського та світового мистецтва та 

у взаємозв’язках традиційного та новаторського. Віктор Єфименко проявив 
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себе також як провідний художник-педагог, один із засновників художньо-

графічного факультету Одеського педагогічного інституту імені 

К. Д. Ушинського. З плином часу ми маємо можливість оцінити внесок 

Віктора Єфименка в мистецтво України. Засвоєння спадку видатних графіків 

останньої третині ХХ століття, до яких належить одеський майстер, дає 

можливість сучасному поколінню художників, яке сфокусувало увагу на 

комп’ютерних технологіях, сприйняти можливості створеної власноруч 

графіки.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з науковою темою кафедри 

образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського «Освоєння спадщини 

світового та українського мистецтва в системі художньо-педагогічної освіти 

студентів образотворчого профілю» (державний реєстраційний номер 0114 U 

000010 від 1.01.2014 — 31.12.18 р.). «Традиції української та світової 

культури в контексті формування компетентності здобувачів вищої освіти 

образотворчого профілю» (державний реєстраційний номер 0119 U 002026 

від 1.01.2019 р.).  

Мета дисертації — дослідити тематику та стилістику творчості 

одеського графіка Віктора Георгійовича Єфименка (1933 — 1994) у контексті 

розвитку української книжкової та станкової графіки останньої третини ХХ 

століття.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

– проаналізувати твори Віктора Єфименка у контексті художніх 

процесів, що відбувалися в книжковому мистецтві досліджуваного періоду; 

– проаналізувати літературні та фактографічні джерела за темою 

дисертації;  

– систематизувати графіку Віктора Єфименка в тематичній та 

хронологічній послідовностях; 
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– розглянути своєрідність графічного втілення основних тем 

повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»; 

– дослідити художнє осмислення історичних образів у серії офортів 

до епічної поеми «Слово о полку Ігоревім»; 

– проаналізувати особливості поетики та проблематики серії 

офортів до роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита»; 

– створити ілюстративний додаток із метою наочного уявлення 

особливостей книжкової та станкової графіки Віктора Єфименка (у контексті 

українського та світового мистецтв). 

Об’єкт дослідження — станкова і книжкова ілюстрація Віктора 

Єфименка останньої третини ХХ сторіччя. 

Предметом дослідження є тематика і стилістика станкових та 

книжкових ілюстрацій Віктора Єфименка.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють останню третину ХХ 

століття, а саме середину 1960-х — початок 1990-х років, — період 

становлення та активної творчої діяльності одеського графіка. 

Територіальні межі дослідження зумовлені біографією художника і 

місцем збереження його творчого спадку. Вони охоплюють Львів, де 

навчався Віктор Єфименко, та Одесу — рідне місто художника, в якому він 

жив та працював. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний 

мистецтвознавчий підхід, який передбачає використання методу системності 

для опрацювання матеріалу, його порівняння та синтезу. Історико-

культурологічний метод уможливив розгляд творчості одеського художника 

як цілісного, багатоманітного явища в процесі змін і перетворень української 

графіки останньої третини ХХ сторіччя. Біографічний метод допомагає 

дослідити творчість художника в контексті його життєвого шляху. Образно-

стилістичний метод дає змогу здійснити цілісний мистецтвознавчий аналіз 

творів книжкової та станкової графіки Віктора Єфименка, виявити їх 

стилістичні особливості, визначити коло тем, характер формальних рішень. 
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Компаративний метод дозволяє дослідити мистецьку спадщину художника у 

порівнянні з художніми творами українського та світового мистецтва. 

Джерельну базу дослідження становлять станкові і книжкові 

ілюстрації Віктора Єфименка. Також архівні матеріали Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, Одеської організації спілки 

художників України та фактографічні матеріали відділу мистецтв Одеської 

національної наукової бібліотеки; інтерв’ю, проведені автором дисертації із 

Ю. П. Валюком, Т. Г. Єфименко, Д. Ю. Жижиним, Г. Н. Каценим, 

М. І. Резніченко, В. М. Сакалюком, О. А. Тарасенко; телевізійне інтерв’ю 

О. А. Тарасенко з Віктором Єфименком, присвячене ілюстраціям до роману 

М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням станкової та книжкової 

ілюстрації в графіці Віктора Єфименка останньої третини ХХ сторіччя. 

Основні наукові положення дисертаційної роботи, що виноситься на захист, 

полягають у тому, що вперше: 

– систематизовано й опрацьовано значний обсяг фактологічного 

матеріалу, введено до наукового обігу графічні твори Віктора Єфименка; 

– розглянуто своєрідність графічного втілення основних тем 

повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у ілюстраціях 

Віктора Єфименка; 

– досліджено художнє осмислення історичних образів та 

філософських мотивів у серії офортів до епічної поеми «Слово о полку 

Ігоревім»; 

– виявлено специфіку графічної інтерпретації образної системи 

роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита» крізь призму бачення 

Віктора Єфименка; 

–  проаналізовано особливості поетики та проблематики серії 

офортів до роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита». 
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Уточнено: 

– місце графіки Віктора Єфименка в контексті загального розвитку 

українського мистецтва означеної доби. 

Набув подальшого розвитку: 

–  аналіз тематики і стилістичних особливостей станкової і 

книжкової ілюстрації майстра в контексті мистецтва досліджуваного періоду. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертації 

сформульовані автором самостійно. Також до особистого внеску дисертантки 

відносимоілюстративний додаток, в якому представлені основні графічні 

серії Віктора Єфименка, що розташовані за хронологічним та тематичним 

принципами (у контексті українського та світового мистецтв). 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

можливості їх використання у галузі створення цілісної історії 

образотворчого мистецтва Одеси, у розробці історії графіки України ХХ 

століття. Зібраний і проаналізований матеріал може слугувати основою для 

поповнення колекцій і експозицій художніх музеїв України. Матеріали і 

результати дослідження можуть бути використані під час проведення 

лекційного курсу для студентів освітніх закладів із мистецьким 

спрямуванням, а також у дослідницькій роботі мистецтвознавців. 

Апробація результатів. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження були апробовані на 8 наукових конференціях та 

конгресах. Міжнародні наукові конференції та конгреси: Етнодизайн у 

контексті українського національного відродження та європейської інтеграції 

(Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015), Треті Платонівські читання 

(Київ, НАОМА, 2015), Синтез науки, религии и философии (Одесса, Дом-

Музей им. Н. К. Рериха, 2016), Четверті Платонівські читання (Київ, 

НАОМА, 2016), П’яті Платонівські читання (Київ, НАОМА, 2017), Шості 

Платонівські читання (Київ, НАОМА, 2018); Всеукраїнські наукові 

конференції: Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського 

мистецтвознавства (Київ, НАОМА, 2015), Ювілей НАОМА: шляхи розвитку 
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українського мистецтвознавства. До 130-річчя народження Георгія Нарбута 

(Київ, НАОМА, 2016). 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 14 наукових 

публікаціях, із них 5 — у наукових фахових виданнях, перелік яких 

затверджено ДАК МОН України, 1 публікація — в іноземному науковому 

виданні і 8 — у збірках матеріалів наукових конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів та висновків. Обсяг основного тексту складає 182 

сторінки. Список використаних джерел містить 283 позиції. Додатки 

включають такі позиції: додаток А — біографічна довідка; додаток Б — 

перелік ілюстрацій; додаток В — ілюстрації (237 іл.); додаток Г — список 

публікацій. Апробація результатів дисертації. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історико-теоретичний аспект теми. В академічному словнику 

термін «ілюстрація» визначається як «різновид образотворчого мистецтва, 

відмінні властивості якого обумовлені змістом і найважливішими 

особливостями літературного твору» [6, с. 213]. У художній енциклопедії, за 

редакцією В. Ф. Маркузона, Д. В. Сараб’янова та інших, «ілюстрація» 

трактується як «зображення, що супроводжує, доповнює і наочно роз’яснює 

текст» [175, с 260]. А. М. Пасічний визначає ілюстрацію як «різновид 

мистецтва, призначення якого — образне пояснення та розкриття змісту 

літературного твору» [160, с. 198]. 

Автор новітнього словника образотворчого мистецтва В. Г. Власов 

подає таке визначення терміна «ілюстрація»: «Зображення, що супроводжує, 

прояснює будь-який текст — науковий, технічний, літературний» [47, с. 89]. 

Науковець зазначає, що «прикладна функція ілюстрації має значення в 

композиції книги», а поза цієї взаємодії перетворюється на витвір станкового 

образотворчого мистецтва, або станкову ілюстрацію [47, с. 90]. Це можуть 

бути зображення, створені за мотивами літературних творів, що не 

передбачаються як книжкова ілюстрація. Е. Д. Кузнецов підкреслює, що 

художник-ілюстратор може «не прагнути до точності передачі окремих сцен і 

ситуацій, а зберігаючи про них сильне враження, відтворити саме це 

враження <...> Художник чинить із літературним текстом так, як чинить із 

життєвим матеріалом — вільно володіючи ним» [125, с. 50]. Для розкриття 

обраної нами теми, важливим є твердження О. К. Федорука, що книжкова 

ілюстрація «розкриває і доповнює зміст літературного твору, об’єктивно 

відтворює його образи» [248, с. 10]. Академік підкреслює, що в ілюстраціях 

завжди відчувається присутність художника, крізь призму власних відчуттів, 
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переживань, думок він висловлює своє ставлення до сюжету, героїв, їхніх дій 

і вчинків [248, с. 10]. 

Історія мистецтва ілюстрації свідчить про те, що, не зважаючи на зміну 

смаків і художніх потреб, основним правилом завжди залишається те, що 

вона повинна якомога ближче відповідати тексту і найточніше втілювати 

образи, створені письменником. Але це не означає, що головне завдання 

ілюстратора полягає в точному відображенні описаних подій і характерів 

персонажів. Така точка зору, з одного боку, ставить під сумнів талант 

письменника, ніби його твір буде незрозумілим читачам без ілюстрації, а з 

іншого боку, обмежує свободу вираження самого художника. У статті 

«Ілюстрація та література» Ю. Я. Герчук зауважує, що мистецтво ілюстрації 

здавна викликало суперечки: «Те, що ілюстрація є зоровою інтерпретацією 

певного літературного тексту, — викликає полеміку. На якій підставі 

дозволяє собі художник продовжувати і доповнювати, конкретизувати і 

трансформувати в своїх малюнках самостійні, закінчені твори іншого 

мистецтва — літератури?» [63,с. 7]. Отже, виходить, що завдання 

ілюстратора полягає не в точному відтворенні словесних образів і ситуацій, а 

в можливості знову відкрити настрій і емоції літературного твору, в умінні 

читати між рядків, відобразити своє ставлення до ідеї книги. Н. І. Шантико 

слушно зазначає, що «ілюстратор книги — не пасивний ―перекладач‖ образів 

літератури на мову графіки, а <...> повноправний творець цих образів. <...> 

Саме тому один і той самий літературний твір може бути неодноразово 

проілюстрований різними художниками» [259, с. 6]. 

Характерною особливістю книжкової ілюстрації є позачасовість. Не 

важливо, ілюструється класика або сучасна книга, все одно літературний твір 

буде прочитано по-новому, з огляду на історичний аспект та сучасні реалії. 

«У сфері мистецтва ілюстрації всі художники є нашими сучасниками і 

відправляти давно виконані ілюстрації в минуле, в історію, що віджила свій 

вік, не можна, якщо вони високого ґатунку», — зазначає А. Д. Чегодаєв [252, 

с. 13]. Разом із тим, застосування принципу історизму для виявлення етапів 
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розвитку мистецтва книжкової ілюстрації та їх характеристики є цілком 

логічним і закономірним у вивченні ілюстрації. Виявлення загального в масі 

різноманітних фактів, виявлення закономірностей розвитку мистецтва — 

основні завдання історії мистецтва. 

На думку багатьох мистецтвознавців, зокрема Б. Р. Віппера, 

найкращою для ілюстрування книг є графіка, що не прагне до передачі 

відчутної реальності, яка може лише перешкодити читачеві сприймати текст 

літературного твору [40, с 66]. Навпаки, тут важливі експресивні прийоми, 

які притаманні тільки чорно-білій та кольоровій графіці: застосування 

декількох точок зору, об’єднання реального та ірреального, натяки, 

перебільшення, тощо. Тому більше цінується ілюстрація, що використовує 

тільки графічні засоби вираження для передачі атмосфери твору, тлумачення 

образів.  

Головну роль у виборі техніки створення ілюстрації відіграє 

тиражність друкованої графіки, що є дуже важливим для мистецтва книги, 

розрахованого на широке коло людей. «Друкована графіка, яка репродукує 

оригінал у багатьох примірниках, можливо, більше за всі інші мистецтва 

розрахована на широкі верстви суспільства», — зазначає Б. Р. Віппер [40, 

с. 14]. В академічному словнику «Аполлон» «друковану графіку» (естамп) 

визначають як «сукупність видів графіки, що дають можливість поширення 

графічних творів у численних рівнозначних примірниках» [6, с. 443]. Серед 

них розрізняють такі різновиди гравюри: ксилографію (дереворит), 

ліногравюру (лінорит), офорт та літографію. В. А. Афанасьєв зауважує, що 

«на початку 60-х років новаторські пошуки українських майстрів книги 

зумовлювались <…> майже суцільним захопленням ліногравюрою» [7, 

с. 152].  

Ю. Я. Герчук вважає, що провідна роль в ілюстрації ХХ ст. належить 

деревориту: «Така гравюра визначила собою цілий напрям у книжковому 

мистецтві і сформувала характерний художній різновид книги» [61, с. 284]. 

Зокрема, В. А. Фаворський, що працював в техніці деревориту, залишив 



36 
 

глибокий слід в історії мистецтва книги. Своєю художньою практикою він 

стверджував право гравюри на дереві на оригінальні прийоми пластичної 

виразності. Щодо станкової графіки, Ю. Я. Турченко зазначає, що для 

початку 60-х років також був характерним посилений інтерес художників до 

естампа: «Здебільшого митці віддають перевагу офорту, ліногравюрі та 

літографії» [107, с. 233]. В 1960 — 1980-х роках ХХ століття відбувся 

бурхливий розвиток мистецтва книги, що було обумовлено великим попитом 

читачів. Представники мистецької спільноти різних поколінь працювали в 

різноманітних стилях і техніках, що призвело до виникнення багатогранної 

художньої картини того часу. У своїх творчих пошуках графіки активно 

засвоювали здобутки світового та сучасного українського мистецтва. 

Наслідком цього стала поява творів як у традиційному, так і в новаторському 

художньому рішенні.  

Саме в цей час в Одесі відбулося становлення видатного майстра 

книжкової графіки Віктора Георгійовича Єфименка (1933 — 1994), творчості 

якого була притаманна співзвучність із сучасною йому художньою 

культурою та спрямованість у майбутнє. У 1960-му році Віктор Єфименко 

розпочав навчання в Українському поліграфічному інституті імені Івана 

Федорова (м. Львів) на художньо-графічному відділенні. З огляду на вищу 

художню освіту у 1960-х років, І. І. Небесник зауважує: «Збільшувалась 

потреба в ілюстрованій книзі, оформленні періодики, відповідно — у посадах 

художників при видавництвах. У цей період книжкова та журнальна 

ілюстрація суттєво розширюють рамки жанру» [155, с. 9]. У 1966 році 

Віктор Єфименко закінчив навчання  за спеціальністю «Графіка», 

спеціалізація: «Оформлення та ілюстрація книги», та отримав диплом із 

відзнакою. Під час захисту його дипломної роботи було презентовано 

оформлення книги М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» (1965 — 

1966).  

У 1960-х роках у радянському мистецтві розпочався нетривалий період 

творчого відродження, пов’язаний з так званою «відлигою». З цього приводу 
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О. М. Голубець зазначає, що «послаблення контролю за ―національним 

питанням‖ в Україні 1960-их справило надзвичайний ефект, який можна 

порівняти хіба що з дією несподівано звільненої могутньої пружини. 

Розпрямлюючись, вона винесла на поверхню потужну, несподівану для 

багатьох хвилю національно-культурного відродження» [69, с. 129]. В 

атмосфері загального морального піднесення, сподівань на свободу 

самовираження, творчу самостійність художники шукали нові шляхи 

створення художніх образів. 

На початку 1960-х років з’являються нові тенденції в ілюстрації. 

Важливу роль при цьому відіграло переміщення центру уваги із зображення, 

як окремого твору, на книгу в цілому. Ніхто не відкидав значення ілюстрації 

або книжкового оформлення, однак, оскільки читач знайомився з 

ілюстраціями завдяки книзі, то остання відігравала визначальну роль. 

В. Н. Ляхов зауважує: «У 40-і роки слова ―ілюстрація‖ й ―оформлення‖ жили 

автономно, ніби не торкаючись один одного. Потім їх стали об’єднувати в 

значно ширшому понятті — ―книжкова графіка‖. У 60-ті роки почали все 

частіше звучати слова: ―книжкове мистецтво‖» [145, с. 89]. 

Значний вплив на художників мали ілюстрації В. А. Фаворського до 

«Маленьких трагедій» О. С. Пушкіна (1961). Притаманним для них є 

проникнення у сутність літературного твору, а не лише реалістичне 

відображення сюжету і портретних характеристик головних героїв. «Мушу 

сказати, — відзначав графік, — що я не довірив оформлення одним 

ілюстраціям. Мені здавалося, що книга вся сповнена потоком пристрасті, і 

мені важко було б окремими ілюстраціями передати цей рух» [244, с. 305]. 

Тому, під час створення макету книги Миколи Коцюбинського «Тіні забутих 

предків» для Віктора Єфименка було важливим створити книжковий 

ансамбль, у якому всі елементи являли собою єдине ціле і базувалися на 

професійному розумінні книги. О. А. Лагутенко вважає, що мистецтво книги 

надає художникам змогу «втілити ідеали синтезу, створити цілісний часово-

просторовий образ, який поєднував би у собі не тільки літературу та 
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зображення, а й ―архітектуру‖ книжкового блоку, естетику шрифту, ритміку 

текстового та візуального рядів» [131, с. 51]. 

На початку 60-х років до книжкового мистецтва долучилося багато 

молодих художників не лише з таких великих міст, як Москва, Ленінград чи 

Київ. Панівне положення тривалий час посідали графіки з Прибалтики. 

«Спочатку на першому плані було книжкове мистецтво Латвії та Естонії. 

<…> Широку популярність у 60-ті роки отримали роботи С. Красаускаса», — 

зазначає В. М. Ляхов [145, с. 96]. Вплив його лінійного стилю відчувається у 

семи гратографіях Віктора Єфименка за мотивами роману Ж. Бедьє «Трістан 

та Ізольда», створених у 1972 році. На жаль, ці гратографії не дійшли до нас у 

повному обсязі. 

Розквіт книжкової графіки Прибалтики привернув до себе увагу 

багатьох художників. Це сприяло розвитку ілюстрування за декоративно-

фольклорними мотивами. Притаманним цьому періоду було загальне 

захоплення національним фольклором. Також Віктора Єфименка зацікавила 

ліногравюра, для якої характерні інтенсивні плями, різноманітний штрих і 

широка можливість застосування кольору. Разом зі своїм однокурсником 

Є. Т. Удіним одеський художник створює у 1967 році ліногравюри до книги 

«Народні пісні в записах Івана Франка». Книга була представлена на 

Ювілейній художній виставці України в Києві та на Міжнародній виставці 

книги в Москві (обидві — 1967). Згодом, у тому ж році художник створює 

серію з 8-ми ліногравюр до роману Ю. І. Яновського «Вершники», які, на 

жаль, не збереглися. 

Впродовж 1960-х років для українського мистецтва була характерною 

значна кількість творів, виконаних у техніці ліногравюри, що дозволяло 

вирішувати різноманітні стильові завдання. Р. М. Яців зазначає, що 

художники 60-х років використовували «якість лінориту як узагальнюючої 

декоративної плями, здатної не лише монументалізувати форму, а й створити 

драматичні конфлікти між тональними масами, фактурами» [271, 

с. 41]. Кращими зразками ліногравюри того часу є твори С. Т. Адамовича до 
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роману О. Кобилянської «Земля» (1960), І. М. Селіванова до роману 

Ю. І. Яновського «Вершники» (1962), А. Д. Базилевича до поеми 

І. Котляревського «Енеїда» (1968) та ін. Помітний слід в українській графіці 

цього періоду залишили також ілюстрації Г. В. Якутовича до книг «Ярослав 

Мудрий» та «Свіччине весілля» І. А. Кочерги (1963), «Козак Голота» 

М. А. Пригари (1966) та «Тіні забутих предків» М. М. Коцюбинського (1967). 

Зокрема, Г. В. Якутович використав можливості ліногравюри для створення 

просторових багатофігурних композицій, насичених напруженою дією та 

відобразив психологічний стан героїв. З цього приводу Л. В. Владич 

відзначив такі риси творчого методу художника як «пошуки сучасних засобів 

художнього вираження на основі розвитку народних національних традицій 

та прагнення синтетичного образу книги» [45, с. 194]. 

Примітною рисою мистецького життя 60-х років ХХ століття були 

дискусії щодо книжкового мистецтва, які розділили художників і 

мистецтвознавців на два табори. Одні вважали, що найважливішою є 

функціонально-художня організація книги, яка вимагає від ілюстрації 

своєрідного підпорядкування, а інші — що ілюстрація є основою книжкового 

мистецтва та передбачає більшу свободу художника. Це призвело до поділу 

різних мистецьких груп на художників, які займалися безпосередньо книгою, 

і художників-ілюстраторів, яких цікавила станкова ілюстрація. «Навколо 

проблеми ―книжковості‖ розгорнулася на межі 50 — 60-х років гостра 

боротьба, що розколола художників книги на ―книжників‖ і ―станковістів‖», 

— відзначає М. А. Чегодаєва [254, с. 98]. 

До перших можна зарахувати творчість представників художнього 

об’єднання «Мир искусства» (1898 — 1927) і В. А. Фаворського, які 

створювали ілюстрації як єдине ціле з книгою. Неодмінною умовою роботи 

стало для них включення зображення в книжковий блок, при чому мали 

враховуватися особливості поліграфії, бажання і можливості видавництва. 

М. А. Чегодаєва зазначає, що теоретичні засади мистецтва книги 

В. А. Фаворського, які були написані ще в 20-ті і 30-ті роки, є справжнім 
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новаторством, «як найдієвіша противага ―станковізму‖ ―тональної‖ 

ілюстрації» [254, с. 98]. 

З точки зору «станковістів» ілюстрація має відображати духовний, 

емоційний зміст ілюстрованого твору. З огляду на це, саме вона має 

відігравати головну роль у книжковому ансамблі. Варто зазначити, що 

обмеження графічної мови книги стало головним стимулом для розвитку 

станкової ілюстрації. Адже дуже часто буває так, що книга, маючи 

обмежений простір, не може надати художнику бажану свободу творчості у 

«прочитанні» тексту або побудові композиції. Однак, це не означає, що 

художник не повинен відображати літературний твір. Станкова ілюстрація 

передбачає вільний діалог художника і письменника та не обмежується 

книжковим форматом. Графіки, які працюють у цьому напрямку, керуються 

необхідністю знайти глибокий взаємозв’язок образотворчого мистецтва з 

літературою. Можливо, саме тому багато молодих художників-графіків, 

серед яких був і Віктор Єфименко, почали звертатися до станкової 

ілюстрації. 

На жаль, у масовому видавництві книг 60-х років часто відбувалося 

знецінення та нівелювання оригінальних творчих знахідок та ідей. Не всі 

художники, які займалися поточним оформленням книг, могли зрозуміти 

своєрідність стилю і поетики певного літературного твору. Ця обмеженість 

знецінювала мистецьку якість ілюстрації, а видавці сприяли просуванню 

невиразної еклектики і стилізації. «Дуже прикро, що читач знаходить у 

книжках схематичні, маловиразні, побудовані на формальних прийомах, або 

просто ремісницькі малюнки», — зазначає Л. В. Владич [45, с. 109]. 

Окрім роботи у царині книжкової ілюстрації, значне місце у житті 

Віктора Єфименка займала педагогічна діяльність. Зокрема, він був одним із 

засновників художньо-графічного факультету Одеського державного 

педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського, у якому викладав графіку і 

композицію. Віктор Єфименко створив офортну майстерню, де навчив і 

виховав багатьох художників-педагогів. Свою педагогічну діяльність 



41 
 

Віктор Єфименко поєднував із роботою у одеському видавництві «Маяк», де 

виконував державні замовлення. Ним були оформлені та проілюстровані 

книги: «Вітряк» П. І. Осадчука (1969), «Ой літав орел» М. К. Смоленчука 

(1969), «Шхуна ―Зоря‖» Ю. І. Усиченка (1969), «Проснутся птицы» 

А. А. Зорич (1969), «Твой сын, Одесса» (1969) та «Пылающий берег» 

(1970)Г. А. Карева, «Хаджибей» Ю. С. Трусова (1970), «Полиновий трунок» 

Л. Т. Пастушенка (1970), «Одессе посвящается» (1971), «Ластівка» 

В. П. Гетьман (1971), «Білий-білий світ» В. Л. Мороз (1971), «Побережье» 

Ю. М. Михайлика (1972),«Зачарована Десна» О. Довженка (1976), «Старий і 

море» Е. Хемінгуея (1977) та «Северный вихрь» В. С. Колодій (1978).  

З особливою прихильністю художник ставився до дитячої літератури. 

Зокрема, він оформив повість відомого одеського письменника В. П. Катаєва 

«Белеет парус одинокий» (1975, 1981), моделлю для головних героїв — 

Петрика та Гаврика — слугував його син Володимир. Сестра Віктора 

Єфименка згадувала, що особливе задоволення приносило йому 

ілюстрування казок [185]. У 70 — 80-х роках він створив літографії до казки 

«Попелюшка» Ш. Перро (1973), ліногравюри до «Казки про золотого 

півника» О. С. Пушкіна (1975 — 1989) та офорти до «Лускунчика» 

Е. Т. А. Гофмана (1983 — 1984).  

Але, на жаль більшість ілюстрацій, створених Віктором Єфименком, 

що відображали його світосприйняття, так і не були надруковані. Це твори 

класиків української та світової літератур: «Тіні забутих предків» 

М. М. Коцюбинського (1966), «Лісова пісня» Л. Українки (1970), «Кроткая» 

Ф. М. Достоєвського (1970), «Трістан та Ізольда» Ж. Бедьє (1972), «Слово о 

полку Ігоревім» (1975 — 1985), сонети В. Шекспіра (1982), «Майстер та 

Маргарита» М. Булгакова (1978 — 1992) та інші.  

Той факт, що видавництва перестали спрямовувати та надихати 

художників до пошуку нових художніх рішень, призвів до поступового 

розриву станкової ілюстрації та книги. Хоча на початку 1970-х років не 

відбулося різкої зміни стильових ознак книжкової графіки, все ж підхід 
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художників до ілюстрування зазнав поступових видозмін. «За всіма 

спробами якось згрупувати ілюстрації 70-х років за стилістичними ознаками 

дуже важко ‒ навіть зараз, з відстані років, відшукати дійсно існуючі 

напрями», ‒ зауважує М. А. Чегодаєва [254, с. 198]. У довоєнний та 

повоєнний часи ілюстрація залишалася графічним відображенням 

літературного твору, однак у наступні десятиліття стає більш важливим 

передати художній світ письменника, створити його цілісну модель. Тому 

ілюстрації 70-х років відрізняються від попередніх робіт своєю стилістикою 

та використанням певних художніх прийомів. Як зазначає М. А. Чегодаєва, 

«художні прийоми, методи, стилістичні форми, <…> в кінцевому рахунку 

утворюють щось своє, створюють стилістику часу, промовляють його мовою. 

Чужі часом форми висловлюють своє світовідчуття, дійсно різко відмінне від 

світовідчуття 50‒60-х років» [254, с. 204]. 

Графіка давала змогу художникам використовувати різноманітні 

зображально-виражальні засоби, що дозволяло ілюструвати різні за художнім 

змістом літературні твори. У цей час з’явилося багато робіт, що по-різному 

трактували одну й ту ж книгу. Ю. Я. Герчук уважає, що «книжкова графіка 

відмовилася від будь-яких претензій на ―універсальність‖, ―повноту‖ й 

―об’єктивність‖ інтерпретації. Їй цінніша можливість висловити своє 

особисте, індивідуальне ‒ відкрити в тексті те, чого не зможе відкрити ніхто 

інший, побачити його таким, яким ніхто не побачить, і зробити це своє 

надбанням інших» [62, с. 109]. 

Зміни, що відбувалися у мистецтві книги на цей час, ще більше 

зміцнили позиції станкової ілюстрації. Художники надавали перевагу 

образному сприйняттю книги, а ніж відтворенню конкретних подій. Вони 

прагнули до пошуків нового типу графічного зображення, глибокого 

проникнення у літературний твір та нового рівня діалогу між художником і 

письменником. Авторів почала турбувати композиційна відокремленість від 

книги, самодостатність аркуша. Глибоке занурення у літературу означало 

переосмислення світоглядної концепції письменника. У зв’язку з цим 
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Ю. Я. Герчук писав про «станковізацію» або навіть «розкниження» 

ілюстрації: «звичайно, за окремими винятками ілюстрація не могла ―випасти‖ 

із книги, стати їй ворожою. Натомість можна сказати, що саме поняття книги 

як цілісного художнього твору в цей час ускладнилося, стало менш 

однозначним й елементарним» [62, с. 117]. У 70-ті роки станкова ілюстрація 

стала самостійним художнім жанром. Саме ілюстрація на окремому аркуші 

почала відчувати себе вільніше, відкривати нові риси. Великий формат 

надавав графічному зображенню нових якостей, які не можна було б втілити 

у книжковому форматі.  

У 70-х роках Віктор Єфименко знову повертається до фольклору та 

літератури Західної України. З 1971 по 1972 рік художник працював над 

серією станкових гравюр, присвячених Гуцульщині: «Гуцульське весілля» (5 

гравюр на пластику) та «Жартівливі коломийки про кохання» (6 гравюр на 

пластику). Перша серія гравюр була експонована на виставці «Образотворче 

мистецтво Української РСР» у Москві, а друга — на республіканській 

виставці «Квітуча Радянська Україна» в Києві (обидві — 1972). Також Віктор 

Єфименко знову експериментує з ілюстраціями до книги «Тіні забутих 

предків» М. М. Коцюбинського. Так з’являються літографії 1971 року, 

лінорити 1972 року та серія з диптихів, виконаних у техніці літографія 1973 

року. Дана тематика надихала не лише Віктора Єфименка. Р. М. Яців згадує, 

що гірські мотиви спонукали багатьох графіків на творчі пошуки: 

«Карпатська тематика сприяє активізації тогочасної творчої думки. <…> 

Основу сюжетної графіки складають різні характерні для Карпатського 

регіону побутові ситуації. Це сцени праці, весільні обряди, ліричні мотиви на 

теми кохання, культурного дозвілля» [271, с. 43]. 

Але не всі художники-графіки були зацікавлені у «розкнижненні» 

ілюстрації (термін Ю. Я. Герчука). Разом зі станковою, продовжувала 

розвиватися традиційна книжкова графіка, представники якої намагалися 

відтворити узагальнено-символічний зміст літератури. Такими є офорти 

Г. В. Якутовича, створені у 1978 року до «Слова о полку Ігоревім». 
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Головною тенденцією книжкової графіки 80-х років знову стає 

створення «красивої» книги. Панівними техніками стають офорт, акварель, 

гуаш, зрідка можна зустріти ксилографію і ліногравюру. Про послаблення 

позиції гравюри на лінолеумі у другій половині 1970-х — 1980-х рр. 

«Набувають актуальності офорт, авторські мішані техніки, що були значно 

складніші з точки зору виконання, але уможливлювали по-новому 

вирішувати сучасні художньо-образні завдання», ‒ зауважує В. С. Ярова 

[270, с. 10]. 

«Якщо кілька років тому критика відзначала процес ―розкнижнення‖ 

ілюстрації, то сьогодні, за умов видимої станкової самодостатності багатьох 

аркушів, їх існування свідомо зумовлено новим розумінням вигляду красивої 

книги», — зазначає Г. В. Єльшевська [87, с. 10]. Цілком зрозуміло, що 

паралельно з новою тенденцією станкової ілюстрації продовжує існувати і 

традиційна книжкова ілюстрація. Однак і тут з’являються нововведення, 

наприклад, текстові вставки, театралізований підхід до ілюстрування. 

До книжкової графіки цього періоду цілком можна застосувати термін 

«позачасовості», коли образотворче мистецтво вбирає в себе досвід 

художників різних часів і різних історичних епох. «Але твори літератури 

сприймаються не лише часом у цілому, але і кожним читачем окремо, і кожен 

має право побачити логіку образу по-своєму. Читач-критик інтуїтивно 

сприймає трактування, запропоноване читачем-художником, розмірковуючи 

по-різному в тому чи іншому конкретному випадку», ‒ зазначає 

Г. В. Єльшевська [87, с. 17]. 

Роботи українських художників-ілюстраторів були широко 

представлені в цей час на різноманітних виставках. У своїх творах вони не 

перестають шукати відповіді на запитання, кого ж повинна представляти 

ілюстрація в першу чергу: письменника, художника або світ літературного 

твору? Про одну з таких виставок «Художники України» пише Г. Гас у статті 

«До історії графіки 1980-х років». На виставці були представлені ілюстрації в 

техніці офорт С. Г. Якутовича до романів: «Петро І» О. М. Толстого, «Три 
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мушкетери» А. Дюма, «Обломов» І. О. Гончарова, «Принижені та зневажені» 

Ф. М. Достоєвського, естонського епосу «Калевіпоег»; гуаші В. Гордійчука 

до «Народних оповідань» Марко Вовчок та збірок «Українські фольклорні 

мотиви» і «Українська любовна лірика», оповідання «Каштанка» 

А. П. Чехова, повісті-казки «Аліса в Країні Чудес» Льюїса Керрола. 

«А. Чебикін, що показав свої твори на виставці ―Художники України‖, 

поставив своєрідний рекорд за кількістю освоєних ним технік, зумівши 

використати майже всі види друку і всі способи унікальної графіки», 

‒ зазначає Г. Гас про творчість українського художника [58, с. 380]. 

Г. В. Якутович продовжує створювати ілюстрації до творів: «Повість 

минулих літ» (1981), «Вій» М. В. Гоголя (1985). Е. В. Штанко створює 

ілюстрації до «Попелюшки» Ш. Перро (1980), «Червоних вітрил» А. Гріна 

(1981), «Норвезьких народних казок» (1981) та інших.  

Досліджуючи українську книжкову графіку 80-х років (І. Вишинського, 

Г. Галинської, О. Івахненка, М. Компанця, Ю. Чаришнікова, Ю. Шейніса), 

О. А. Лагутенко робить висновок, що природа книжкової ілюстрації 

дозволяла майстрам «поринати у майже структуралістичні дослідження 

текстів, щоб ―перекласти‖ їх мовою зображального простору-часу. <…> 

Починають з’являтися графічні цикли ―за мотивами‖ літературних творів, що 

дає можливість художнику вибудовувати свої власні асоціативні світи» [131, 

с. 54]. У цей час великою популярністю серед молодих ілюстраторів 

користувалася техніка офорту. Завдяки «живописному» характеру вирішення 

композиції, тональному контрасту, експресивній передачі простору офорт 

надавав митцям значні можливості у  відображенні психологічного стану 

героїв. Тому саме у техніці офорту Віктор Єфименко створив дві найбільші 

серії ілюстрацій: «Слово о полку Ігоревім» (1975 — 1985) та «Майстер і 

Маргарита» (1978 — 1992). 

Літературні шедеври, до яких звертається одеський графік, мають 

яскравий тематичний спектр. У значному літературному і художньому творі 

виділяється, як правило, не тільки найголовніша тема, а система 
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взаємопов’язаних тем — тематика. У мистецтвознавчому термінологічному 

словнику «Аполон» «тематика» визначається як «постійне коло тем в 

мистецтві епохи, напрямку, стилю в творчості художника» [6, с. 600]. У 

літературознавчій енциклопедії зазначається, що «культурно-самобутня 

основа тематики засвідчує зацікавлення письменника народністю, місцевим 

колоритом, наявними в кожній людині та нації універсальними законами 

<...> вона репрезентує людство, народ і конкретну особистість» [142, с. 473].  

Тематичне багатство творів, які ілюструє Віктор Єфименко, передбачає 

звернення до різноманітних історичних стилів. Генріх Вельфлін стверджував, 

що стиль — «це загальні особливості твору, створені в одну епоху в одному 

місці», тобто поняття стилю об’єднує категорії історичного типу мистецтва і 

національної або регіональної художньої школи [51, с. 261]. В. Г. Власов 

констатує, що стиль — «це художнє переживання часу», в той час як 

«стилістика (сукупність стилістичних якостей) стає формою художнього 

сприйняття, співвіднесеного з історичним часом» [51, с. 261].  

Творчості митців окресленого періоду притаманні риси полістилізму. 

За твердженням В. Г. Власова, «багатостильність», якість, властива 

історичному розвитку художніх стилів в цілому, є особливо яскравою «в 

перехідні епохи від одного історичного типу мистецтва до іншого 

(постмодернізм)» [50, с. 557]. Т. Бондарчук зазначає, що «полістилізм як 

метод мислення стає чинником формування гіпертекстуальності» [23, с. 212]. 

Отже, процитовані нами мистецвознаці відзначають, що розвиток мистецтва 

ХХ ст. визначається складним і багатоплановим співвідношенням творчих 

індивідуальностей і художніх течій. 

 

1.2. Джерельна база дисертаційного дослідження сформована 

відповідно до поставленої мети і завдань. Увесь обсяг залучених до аналізу 

матеріалів складається із двох груп. До першої групи належать наукові 

текстові джерела, до другої — архівні зібрання ескізів, оригінальних 

графічних творів Віктора Єфименка та супровідні записи художника, що 
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хронологічно фіксували його творчість; спогади родичів, друзів та учнів 

одеського майстра.  

Факти біографії Віктора Єфименка взяті нами з «Особистої справи» 

викладача художньо-графічного факультету, яка зберігається в архіві 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. Документальні матеріали були надані нам сестрою 

художника Тетяною Георгіївною Єфименко (померла у 2017 році). 

Важливими джерелами даного дослідження стали інтерв’ю, проведені 

автором дисертації з сестрою художника [185], учнями (Ю. П. Валюком, 

Д. Ю. Жижиним, М. І. Резніченко, В. М. Сакалюком, О. А. Тарасенко) та 

другом Г. Н. Каценим [181—184; 186—187]. Завдяки інтерв’ю було значно 

розширено і доповнено інформацію про життєвий і творчий шлях одеського 

художника, визначено особливості авторського художнього підходу і 

творчих уподобань, досліджено вплив світового та українського мистецтва на 

формування образної системи графіки Віктора Єфименка. Окремо слід 

відзначити інтерв’ю О. А. Тарасенко з Віктором Єфименком, присвячене 

ілюстраціям до роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита», яке було 

відзняте у 1986 році одеським телебаченням (зберігається в 

архівах художньо-графічного факультету ПНПУ ім. К. Д. Ушинського) 

[234]. В унікальному інтерв’ю художник мав можливість висловити свою 

думку стосовно мистецтва в цілому та ілюстрованого ним роману. 

Основними компонентами джерельної бази даної дисертації можна 

вважати зібрання графічних аркушів Віктора Єфименка, ескізів та книг, 

проілюстрованих художником, особистих записів майстра, що зберігаються у 

сімейному архіві, а саме у племінників художника, у приватних колекціях 

І. В. Платонової, О. М. Дмитренка, у бібліотеці художньо-графічного 

факультету ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, в архітектурно-художньому 

інституті ОДАБА. Починаючи з 2015 року, за керівництвом А. А. Тарасенко 

було створено 6 каталогів (магістерських робіт), в яких були надруковані 

ескізи Віктора Єфименка, що раніше не були оприлюднені [36—39; 42; 43]. У 
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фонді Одеської національної наукової бібліотеки знаходяться згадані вище 

каталоги з ескізами Віктора Єфименка із зібрання художньо-графічного 

факультету ПНПУ імені К. Д. Ушинського та опублікованих праць за темою 

даної дисертації.  

У визначенні художнього контексту цінну інформацію надають фонди 

Одеської національної наукової бібліотеки, а саме фактографічний фонд 

відділу мистецтв ОННБ. Він складається з каталогів, програм і афіш 

художніх виставок, газетних і журнальних статей, заміток, які висвітлюють 

творчість одеських художників, фотографій та ескізів з особистих архівів. З 

відділом мистецтв співпрацюють одеські художні музеї та одеська спілка 

художників. Таким чином, у фактографічному фонді відділу мистецтв ОННБ 

зберігаються відомості про персональні виставки Віктора Єфименка, які, на 

жаль, відбулися уже після його смерті. Виставка, що відбулася з 17 лютого 

по 3 березня 2006 року у галереї «Тритон», відображена у газетних 

публікаціях: «Явление героев ―Мастера‖…» «Порто Франко» 

24.02.2006 [8], «Посвящено бессмертному роману» «Одесский вестник» 

2.03.2006 [263]. Персональна виставка, присвячена графічним ілюстраціям до 

роману «Майстер і Маргарита» М. О. Булгакова, відбулася з 2 по 17 лютого 

2007 року у Одеському Літературному музеї та представлена каталогом 

графічних робіт «В. Г. Ефименко ―Мастер и Маргарита‖» [88]. Відомості про 

виставку, що відбулася у виставковому залі архітектурно-художнього 

інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури 29 березня 

2013 року, опубліковані у статті В. А. Кудлача «О Руская земле! Уже за 

шеломянемь еси!..»в газеті «Вечерняя Одесса» 27.04.13 [123]. 

З огляду на специфіку обраної теми, текстові джерела можна умовно 

розподілити на дві групи: мистецтвознавчі та літературознавчі дослідження, 

присвячені літературним творам, ілюстрованим Віктором Єфименком. 

Для дослідження теоретичного аспекту теми та визначення 

термінологічної бази дисертації були використані наукові праці таких 

мистецтвознавців, як Г. Вельфліна [34], Б. Р. Віппера [40; 41], В. Г. Власова 
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[46—51], А. Гільдебранда [65], А. М. Кантора [6], В. Н. Прокоф’єва [178], 

Д. В. Сараб’янова [175]. Значущими у вивченні творчості одеського графіка 

були дослідження присвячені ілюстрації, книжковому мистецтву та його 

історії. До таких належать наукові роботи: Е. Ю. Гальперіної [57], Г. Гаса 

[58], Ю. Я. Герчука [61—64], А. А. Говорова й Т. Г. Купріянова [66], 

С. Ф.Добкіна [85], Г. В. Єльшевської [87], С. І. Іванова [106], 

А. А. Каменського [108], Е. А. Кибрика [114], Е. Д. Кузнецова [125], 

Н. В. Кузьмина [126], В. Н. Ляхова [145], О. О. Овдієнко [161], 

В. А. Фаворського [243—246], А. Д. Чегодаєва [252; 253], М. А. Чегодаєвої 

[254], Я. Чихольда [256], Н. И. Шантико [259], А. П. Шпакова [262]. А також 

книги, присвячені теорії та історії графіки, Н. Я. Богомольного та 

А. В. Чебикіна [21], І. І. Верби [35], В. Н. Докучаєва [74], А. П. Журова та 

Є. М. Третьякова [93], В. М. Звонцова та В. І. Шистко [98], 

А. А. Лещинського [136], М. І. Смирнова [203], В. В. Турова [237]. 

Слід виокремити наукові праці, присвячені українській книжковій та 

станковій графіці досліджуваного періоду, а також персоналії художників-

графіків. До них зараховуються книги Ю. В. Белічко [15], Н. Ю. Белічко [13; 

14], Л. В. Владича [45], Ю. Я. Турченко [107], О. К. Федорука [248], 

Р. М. Яціва [271—273] та дисертаційні дослідження О. В. Ламонової [133; 

134], І. І. Небесника [155], В. А. Олійник [162], В. С. Ярової [270]. Історія 

української книжкової та станкової графіки ХХ ст. детально розкрита в 

наукових роботах О. А. Лагутенко [130; 131]. Мистецтвознавець відзначає 

загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку 

української графіки, наголошує на найзначущих явищах і висвітлює 

творчість провідних художників України. Для дослідження книжкової 

графіки Віктора Єфименка важливим було ознайомлення не лише з 

творчістю майстрів кінця ХХ ст., а й корифеїв початку ХХ сторіччя — часу 

розквіту книги модерну. Тому ми звернулися до праць П. О. Білецького [60], 

М. М. Безхутрого [59], І. І. Козирода та С. С. Шевельова [150], Л. Д. Соколюк 

[206; 207]. 
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Для загального контексту вагомим є порівняльний аналіз графіки 

Віктора Єфименка з творами українського мистецтва різних видів і жанрів, 

напрямів та часових проміжків. Для цього ми користувалися науковими 

працями В. А. Афанасьєва [7], М. П. Бажана [201], Я. П. Запаско [95—97], 

А. М. Пасічного [160], С. І. Побожія [168], Г. Я. Скляренко [198], 

Д. В. Степовика [228], А. А. Тарасенко [232], О. А. Тарасенко [233—235], 

О. К. Федорука [247—249], А. Ф. Форостяна [251], Р. М. Яціва [271—273]. 

Для порівняльного аналізу графіки Віктора Єфименка з творами 

світового мистецтва ми користувалися науковими працями, присвяченими як 

теорії мистецтва, так і персоналіями окремих художників. А саме, 

творами М. Ю. Германа [149], А. Гільдебранда [65], О. Л. Голубової [68], 

А. П. Гусарової [78], С. Н. Дуриліна [86], І. С. Кулікової [127], С. Мельшиор-

Бонне [147], М. С. Моргунова та Н. Д. Моргунової-Рудницької [152], 

Є. Б. Муріної [154], П. Паві [164], В. Н. Прокоф’єва [178], В. П. Руднева 

[190], Д. В. Сараб’янова [175], П. К. Суздалева [230]. Окремо відзначимо 

теоретичні праці Ю. М. Лотмана [144], який досліджував проблеми 

«кіноестетики» та синтез між словесним та образотворчим мистецтвом, що 

яскраво виражений у театрі та кіно. 

У своїх ілюстраціях Віктор Єфименко створює багато портретних 

образів, які поєднували у собі літературний опис зображуваних персонажів 

та портретні характеристики близьких людей художника, його власні 

портретні риси. Тому для нас було важливим ознайомитися з теоретичною 

літературою, присвяченою мистецтву портрета, а саме з творами 

М. І. Андронікової [2—4], Г. В. Вдовина [33], М. О. Волошина [53], 

В. Н. Гращенкова [75], Л. С. Зінгер [101], В. Н. Лазарева [132], 

Л. В. Левицької [135], В. Н. Стасевич [223], П. О. Флоренского [250]. 

Для аналізу ілюстрацій, присвячених класиці української літератури, а 

саме повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», важливим було 

ознайомлення з етнографічними дослідженнями. Найбільше значення  для 

даного етапу роботи мало наукове дослідження «Український стрій» (2011), 
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виконане у співавторстві Г. Г. Стельмащук і М. С. Білан [17]. Цінна 

інформація щодо українського народного костюму подана у монографіях 

Г. Г. Стельмащук «Традиційні головні убори українців» (1993) [225], 

«Українське народне вбрання» (2013) [226]. Мистецтво української 

вишивки в широкому діапазоні розкрито у книгах Т. В. Кари-Васильєвої 

[109—112]. У книзі М. Р. Селівачова [197] досліджуються історія та 

стилістика українського орнаменту, різних видів декоративного мистецтва, 

що розкриває етнічні особливості зображуваного. Також нами були 

опрацьовані наукові дослідження В. Г. Вітоса та В. І. Устянського [239], 

Я. П. Запаско [83, 84], О. Ю. Косміної [118], В. Кузик [124], М. М. Лаврук 

[129], Т. О. Ніколаєвої [158], О. І. Никорак [157]. У колективній монографії, 

за авторством П. І. Арсенича, М. І. Базака, З. Є. Болтарович, Ю. Г. Гошко та 

інших [80], проаналізовано етнографічний регіон України ‒ Гуцульщину та 

узагальнено історико-етнографічне вивчення цієї території: питання історії 

краю, занять населення, матеріальної і духовної культури. У спільній праці 

Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва, С. П. Павлюк та інших [242] містяться відомості 

про формування і розвиток української нації, етнічну територію та 

етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та 

матеріальної культур українського народу. 

Для введення ілюстрацій Віктора Єфименка у контекст творів, 

присвячених повісті М. М. Коцюбинського, були опрацьовані наукові статті 

О. Брюховецької [25], П. Водяної та Л. Авраменко [52], Н. Нікоряк [159], у 

яких була досліджена поетика кінофільму С. Й. Параджанова «Тіні забутих 

предків», що став справжнім феноменом української культури кінця ХХ ст. 

та сприяв пробудженню національного духу українців. Світ культового 

фільму режисера Сергія Параджанова розглядається та аналізується в 

сучасних дослідженнях П. Гудімова та К. Носко [236]. Автори демонструють 

архівні матеріали зі знімального процесу, ексклюзивні інтерв’ю з його 

учасниками. П. Ліміна та П. Гудімов [269] досліджують взаємозв’язок ролі 
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художника-постановника кінофільму та ілюстратора в творчості 

Г. В. Якутовича. 

У дослідженні ілюстрацій Віктора Єфименка до повісті 

М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» нами були використані наукові 

праці українських літературознавців: І. А. Бестюк [16], Н. Білоцерківець [20], 

Т. Вільчинської [44], А. І. Гурдуза [77], С. О. Жили [92], І. А. Коляди [116], 

І. М. Коцюбинської [119], О. М. Куцевол [128], Р. Н. Піддубної [167], 

Я. О. Поліщука [171; 172], М. М. Потупейка [222]. 

Під час аналізу офортів Віктора Єфименка присвячених «Слову о 

полку Ігоревім», були опрацьовані наукові роботи дослідників давньоруської 

літератури, таких як П. В. Білоус [18, 19], О. П. Білоус [19], М. Г. Булахов 

[27], В. Л. Виноградова [199], Н. К. Гудзій [76], А. І. Желєзний 

[91], Л. Л. Залізняк [94], А. А Зімін [100], Д. С. Ліхачов [137—140], 

В. Н. Маркін [146], Є. І. Осетров [163], Б. О. Рибаков [191; 192], 

А. Ю. Чернов [255], М. В. Щепкіна [264]. 

Для аналізу офортів Віктора Єфименка, присвячених роману 

М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита», були проаналізовані наукові роботи 

А. Н. Баркова [9], А. Н. Варламова [32], І. Л. Гальнської [56], В. П. Крючкова 

[122], Л. К. Паршина [165], Т. Поздняєвої [169], Б. М. Сарнова [194], 

В. І. Сахарова [196], Б. В. Соколова [204; 205], О. В. Тагліна [231], 

М. О. Чудакової [257; 258] та записи самого М. О. Булгакова [29]. 

Для порівняльного аналізу офортів Віктора Єфименка до роману 

М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита» та художніх творів на євангельську 

тематику ми звернулися до наукових досліджень С. Попова [173], 

Г. Поспелова [177], Г. Прохорова [179]. Цінним матеріалом були також листи 

та спогади самих художників М. М. Ге [156] та І. М. Крамського [121]. 

У процесі дослідження офортів до роману М. О. Булгакова «Майстер і 

Маргарита» цілком очевидним було наше звернення до теми впливу 

тоталітарної влади на мистецтво, тому для розкриття даного аспекту ми 

використовували твори І. Н. Голомштока [67], О. М. Голубця [70], 
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Х. Гюнтера [81], А. І. Морозова [153], М. В. Поповича [174], 

О. О. Роготченка [180], Л. Л Сауленко [195]. 

На жаль, на сьогоднішній день немає жодної наукової фахової 

публікації, присвяченої дослідженню творчої спадщини Віктора Єфименка. 

Невеликі згадки про його творчу та педагогічну діяльність знаходимо в 

Енциклопедії Сучасної України [10], а також у дослідженнях 

присвячених, історії ПНПУ ім. К. Д. Ушинського [26; 166] та Української 

академії друкарства В. В. Стасенка [224; 238]. 

 

1.3. Методи дослідження нашої дисертації ґрунтуються на 

загальнонаукових принципах об’єктивності та цілісності. Основою 

дослідження є комплексний підхід, який передбачає використання методу 

системності, що дозволяє розглянути творчість Віктора Єфименка у багатьох 

аспектах. Багатство тематики книжкової графіки одеського майстра (від 

Давньої Русі до ХХ століття) потребувало як від самого художника, так і 

дослідника його творчості, проникнення у художню картину світу різних 

епох, виявлення специфічних особливостей взаємозв’язку і синтезу мистецтв 

окремих періодів. Цей метод дозволяє встановити зв’язки між різними 

видами і жанрами мистецтва і літератури.  

Під час опрацювання матеріалу використовується історико-

культурологічний метод, що допомагає розглядати досліджувані твори в 

широкому контексті світової культури різних історичних епох та сучасного 

мистецтва.  Цей метод уможливив розгляд графіки одеського художника як 

цілісного, виняткового та самобутнього явища одеської художньої школи. 

Історико-культурологічний метод також дозволяє сприймати графічне 

мистецтво художника як відображення життя народу, країни в конкретний 

історичного період. Простежується зв’язок твору з цивілізацією, її духовною 

і матеріальною культурою, з історичною традицією і соціальним 

середовищем. Історико-культурологічний метод допомагає висвітлити місце 
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творів Віктора Єфименка в процесі змін і перетворень загального руху 

української графіки останньої третини ХХ сторіччя.  

За допомогою біографічного методу особистість художника 

розглядається як визначальний момент творчості, адже на митця, а 

відповідно, і на його твори, впливають сім’я, оточення, релігійні погляди, 

соціальний стан, тощо. Біографічний метод допомагає дослідити творчість 

Віктора Єфименка у взаємозв’язку з його життєвим шляхом у контексті 

історії країни. Для отримання інформації ми використовували інтерв’ю, 

свідчення рідних, друзів та учнів майстра. Були проаналізовані автобіографія, 

прижиттєві записи та інші архівні матеріали.  

Поширений у літературознавстві та мовознавстві метод 

компаративного дослідження, застосовується, зокрема, в одеській 

мистецтвознавчій школі О. А. Тарасенко. Цей метод дає змогу розширити 

інтертекстуальний простір досліджуваних творів. Компаративний метод 

дозволяє здійснити пошук універсальних проявів та проаналізувати їх 

історичні модифікації в аналізованих нами творах Віктора Єфименка. 

Порівняльно-типологічний підхід пояснює спільність творів загальними 

соціально-історичними умовами розвитку. Це проявляється у використанні 

«вічних тем» і «вічних образів», загальних жанрах, подібних мистецьких 

напрямках і течіях, стильових прийомах. Образно-стилістичний метод 

допомагає виявити стилістичні особливості творів Віктора Єфименка, 

визначити своєрідність їх поетики. 

Твори книжкової графіки та станкової ілюстрації Віктора Єфименка 

розглядаються з точки зору мистецтвознавчого аналізу. Аналіз композиції, 

індивідуальної манери, матеріалу, техніки, характеру окремих формальних 

елементів дає змогу виявити духовні цінності, актуальні для творчості 

Віктора Єфименка.  

 

Висновки до першого розділу. З’ясовано, що починаючи з 1960-х 

років у мистецтвознавстві стає актуальним поняття «книжкова графіка», що 
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поєднує художнє оформлення книги та її ілюстрування. Вітчизняні 

художники прагнули долучитися до загальноєвропейської та світової 

тенденцій художнього розвитку, для якого було притаманним різноманіття 

стилів і методів.  Аналіз художніх процесів у книжковому мистецтві 

останньої третини ХХ століття свідчить, що важливим фактором був 

розподіл художників і мистецтвознавців на два табори: «книжників» і 

«станковістів». Для одних, на першому місці були інтереси книги, як 

цілісного твору, для якого характерним є синтез літератури та 

образотворчого мистецтва, інші надавали перевагу станковій ілюстрації як 

самостійному твору. Також для другого табору важливим було прагнення до 

творчої свободи та протест проти соціальної заангажованості. Визначено два 

напрямки творчості Віктора Єфименка: книжкова і станкова ілюстрація. 

Виявлено, що мистецький талант художника з найбільшою силою розкрився 

саме у  станковій ілюстрації, оскільки вона давала можливість його 

самореалізації та творчу свободу.  

Джерельну та мистецтвознавчу базу сформовано відповідно до мети й 

завдань дисертації. Увесь обсяг залучених до аналізу матеріалів складається 

із двох груп: архівні зібрання ескізів, оригінальних графічних творів 

Віктора Єфименка та супровідні записи художника; наукова література. 

Наукові тексти можна умовно розподілити на дві групи: мистецтвознавчі 

дослідження книжкової графіки та літературознавчі дослідження, присвячені 

книгам, які ілюстрував Віктор Єфименко.  

Важливими джерелами даного дослідження стали розмови, проведені 

автором дисертації з сестрою художника, Т. Г. Єфименко, його учнями та 

друзями. Слід відзначити особливу цінність телевізійного інтерв’ю 

О. А. Тарасенко з Віктором Єфименком, присвяченого ілюстраціям 

одеського художника до роману М. О. Булгакова «Майстер і 

Маргарита». Завдяки цьому було розширено інформацію про життєвий і 

творчий шлях майстра, визначено особливості його творчого методу і стилю, 

досліджено вплив світового та українського мистецтва на формування 
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образної системи графіки. Перед тим як створити фінальні варіанти гравюр, 

Віктор Єфименко проводив велику підготовчу роботу. Про це свідчать 

ескізи, опубліковані в серії каталогів-альбомів, створених магістрами 

художнього-графічного факультету під керівництвом А. А. Тарасенка. 

Доведено, що поєднання різноманітних методів (системного, історико-

культурологічного, біографічного, компаративного аналізу) допомагають 

розглядати твори Віктора Єфименка в контексті мистецтва попередніх 

історичних періодів та сучасного мистецтва. Для загального контексту 

важливим є порівняльний аналіз графіки Віктора Єфименка з творами 

українського мистецтва різних видів і жанрів, напрямів та часових проміжків. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІЛЮСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО ПОВІСТІ 

М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»: 

СПІВТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ПИСЬМЕННИКА  

(1964 — 1966; 1970-ТІ РОКИ) 

 

2.1. Неоромантична поетика творів письменника та ілюстратора. 

Класичний твір української літератури «Тіні забутих предків» 

(1911) М. М. Коцюбинського залишив глибокий слід у душі одеського 

графіка Віктора Георгійовича Єфименка (1933 — 1994). Упродовж свого 

життя він неодноразово звертався до цієї теми. Художник відчув справжній 

колорит та унікальність Західної України. У 60-х роках, навчаючись в 

Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова, нині 

Українська академія друкарства (м. Львів), Віктор Єфименко працює над 

ілюстраціями та оформленням книги М. М. Коцюбинського «Тіні забутих 

предків», що стали його дипломною роботою (1966). Готовий макет книги 

мав бути надрукований київським видавництвом, але, на жаль, цього не 

сталося. Зі слів сестри художника, Тетяни Георгіївни Єфименко, ми 

дізналися, що, можливо, причиною цього став перфекціонізм художника. 

Він так сильно прагнув зробити свої ілюстрації досконалими, що не встиг 

подати макет книги до видавництва у визначений строк [185]. 

Повість М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» ілюструвалася 

багатьма українськими художниками: С. Т. Адамовичем, В. М. Дозорцем, 

М. І. Жуком, Е. Іоффе та Л. Карташовим, О. Кульчицькою, 

Р. М. Палецьким, Л. Приймою, М. А. Стороженком, І. Н. Філоновим, 

Г. В. Якутовичем та іншими. О. А. Лагутенко зазначає: «Показово, що всі 

визначні майстри української графіки увійшли до історії мистецтва завдяки 

їх роботі над книжкою — над ілюстраціями до літератури національної, до 

творів класичних і сучасних» [131, с. 51]. 
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Повість «Тіні забутих предків» написана у 1911 році під враженням 

письменника від перебування на Гуцульщині. Перебуваючи  на відпочинку у 

селі Криворівня, за запрошенням етнографа Володимира Гнатюка, 

Коцюбинський був у захваті від величної краси  Карпат, народних звичаїв та 

побуту гуцулів. У статті, присвяченій Криворівні, О. К. Федорук зазначає: 

«Село відоме поза межами Карпат не лише тому, що з усіх боків його 

оточують мальовничі гори, не лише чарівною красою славиться воно <…> 

цю місцевість населили талановиті майстри, які тонко відчували матеріал — 

дерево, метал» [249, с. 379]. Письменник прагнув перенести в повість 

світогляд, повір’я, легенди і побут гуцулів. Задля цього він звертається до 

поетики неоромантизму, що набув значної популярності на початку ХХ 

століття. До неоромантичної течії в українській літературі можна віднести 

такі визначні твори як «Украдене щастя» Івана Франка, «В неділю рано зілля 

копала» Ольги Кобилянської, «Лісова пісня» Лесі Українки та інші. Згідно з 

«Літературознавчою енциклопедією», неоромантизм ‒ це «стильова 

тенденція модернізму, що виник на межі XIX — XX ст. <…> генетично 

пов’язаний із класичним романтизмом, досвідом В. Скотта, Дж. Г. Байрона, 

Дж. Фенімора Купера, Е. А. По, М. В. Гоголя та інших» [142, с. 118]. 

Романтизму більше властива піднесена краса епосу, міфу, казки, ніж 

матеріальна правда повсякдення. Як і попередники, неоромантики не 

сприймали буденне, обивательське життя. Вони прагнули до зображення 

виключних ситуацій, екзотичних місцевостей, країв, не «зіпсованих» 

цивілізацією. Типовим для неоромантиків є зображення первісної, 

незайманої природи, яка постає у всій своїй величі та красі. Саме в таких 

непересічних обставинах найкраще появляється особистість романтичного 

героя — сильної особистості, яка прагне до особистої свободи та протистоїть 

оточуючому середовищу. У ньому втілюється мрія про сильну й прекрасну 

людину, в якій присутня особиста скорбота про нікчемну дріб’язковість 

життя. Саме такою складною людиною є герой повісті М. М. Коцюбинського 

— Іван Палійчук, справжній романтик, для якого кохання — найголовніше у 
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житті. Син гірської природи, він навічно зачарований її дивами та 

фантастичними образами. У ньому органічно поєднується кохання до жінки 

та любов до природи.  

Звичайно, не можна забувати й про вплив культового фільму 

С. Й. Параджанова «Тіні забутих предків» (1964). Цей фільм був не лише 

майстерною екранізацією одного з найвизначніших творів української 

літератури, але й дав імпульс до відродження національної свідомості 

українців, їхньої самоідентифікації. Завдяки талановитій роботі режисера 

С. Й. Параджанова, оператора Ю. Г. Іллєнка, художників Ф. Ф. Манайла, 

Г. В. Якутовича та інших, картина стала справжнім шедевром. Досконалий 

показ костюмів, звичаїв, побуту, природи Гуцульщини, композиція окремих 

кадрів фільму не змогли залишити Віктора Єфименка байдужим. За словами 

О. В. Брюховецької, сам Параджанов, характеризуючи свій фільм, 

«схилявся до ―живописного‖ (авт. кіно), зізнаючись, що розглядає кожен 

кадр свого фільму як самостійну картину» [25, с. 49].  

У світовій культурі є непоодинокими випадки «естафети мистецтв», 

коли сюжет літературного твору, або його образи стають джерелами інших 

творів мистецтва. Іноді історія, первісно схоплена у художньому тексті, 

навіть потужніше впливає на глядача у новому матеріалі, глибше і виразніше 

доносить його зміст та проблематику. Тому не можна заперечувати, що, 

перейнявши цю «естафету», фільм С. Й. Параджанова не тільки стає на один 

рівень з оригінальним твором М. М. Коцюбинського, але, інколи, має навіть 

більший вплив на українське суспільство. Адже з розвитком кінематографа й 

появою екранізацій літературних творів, все частішими стають випадки, коли 

пересічні громадяни спочатку знайомляться з «перевтіленням» оригінального 

літературного твору.  

На підтвердження наших слів знаходимо невелику ілюстрацію 

Віктора Єфименка «Ворожба Палагни», що датована роком виходу фільму 

С. Й. Параджанова — 1964-м. Незважаючи на ескізний характер малюнку, 

художнику чудово вдалося передати світлотіньову гру та загальний характер 
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ілюстрованого матеріалу. Можливо, що саме так могла зародитися тема, 

вибрана для його дипломної роботи. Карпати неймовірно вразили 

художника з півдня України, так само як у свій час і М. М. Коцюбинського. 

Обидва закохалися у неповторну красу гуцульського краю, у магічну 

атмосферу та самобутній побут його жителів. Вони не могли сісти за 

роботу, покладаючись лише на власну уяву, і не вивчивши досконало 

обрану тему. Обидва читали літературу, вивчали фольклор і побут, 

неодноразово приїжджали у гори та спілкувалися з людьми.  

Для Віктора Єфименка, як і для М. М. Коцюбинського, 

основоположним був імпульс, який давала могутня природа Карпат і 

пов’язане з нею життя людей. Услід за великим письменником художник 

спирався на чуттєві враження. Уривки зі спогадів та листів 

М. М. Коцюбинського однаково можуть слугувати ілюстрацією не тільки 

його власних вражень, але і вражень Віктора Єфименка: «Я у свій час з 

головою пірнув у Гуцульщину, яка мене захопила, — згадував письменник. 

— Який оригінальний край, який незвичайний, казковий народ. Але книжка 

книжкою, треба мати живі враження, щоб щось зробити» [128, с. 195]. 

Метод творчості Віктора Єфименка споріднений М. М. Коцюбинському в 

тому, що він, як і письменник, дуже уважно ставився до відбору 

підготовчого матеріалу за темою. Про це свідчать численні малюнки і 

ескізи, опубліковані в каталогах — дипломах магістрів художньо-

графічного факультету, написаних в 2015 — 2019 роках під керівництвом 

А. А. Тарасенко [36—39; 42; 43]. Знаходимо паралелі і в тому, що художник, 

так само як письменник, не був задоволений початковим варіантом своїх 

ілюстрацій і неодноразово перероблював гравюри, створивши декілька їх 

варіантів. Про прагнення М. М. Коцюбинського до достовірності згадував 

П. Д. Шекерик-Доників, етнограф, гуцульський громадсько-політичний діяч: 

«Я в нього питав, чого він так детально все розпитує, він відповів: — Я дуже 

люблю правду. Хочу писати оповідання з гуцульського життя й боюся 

написати там неправду. Мені було б дуже прикро, аби люди казали, що я 
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брехав» [222, с. 185]. Зі спогадів сестри художника ми дізнаємося, що 

Віктор Єфименко «ніколи не задовольнявся якимось одним варіантом. Тема 

«Тіней» його не залишала. Як і в будь-якій темі, яка його серйозно 

захоплювала, йому постійно хотілось щось покращити. Пізніше він створив 

ще одні ілюстрації в зовсім іншому стилі і техніці — авторська 

літографія» [185].  

У 1965 — 1990-х роках викладачі та студенти художньо-графічного 

факультету Одеського державного педагогічного інституту 

імені К. Д. Ушинського часто відвідували Карпати під час пленерної 

практики. Працюючи викладачем на ХГФ, Віктор Єфименко їздив зі 

студентами у Карпати, щоб вони на власний погляд змогли побачити красу 

гірської природи.  

 

2.2. Архітектонічна цілісність макету книги «Тіні забутих предків» 

(1964 — 1966). Розглянемо макет книги «Тіні забутих предків» не як 

предмет поліграфічної промисловості, а як художній витвір. З точки зору 

художника і теоретика В. А. Фаворського, будь-який художній твір повинен 

бути одночасно цілісним і складним. Книга може бути прикладом одночасно 

цілісного оформлення і різноманітного змісту. Також для неї характерна та 

подвійність художнього твору, яка зустрічається всюди в мистецтві. З одного 

боку, це предмет, який існує у просторі, а з іншого — книга має внутрішній 

зміст, цілий світ, складний і різноманітний. «Коли ж ми тримаємо розкриту 

книгу в руках, нас не покидає відчуття книги як речі, ми рукою відчуваємо її 

палітурку, а очима дивимося всередину книги і бачимо складність її 

художнього оформлення, обумовленого самим літературним твором, — 

титульні листи, і сторінки, і заставки», — констатує В. А. Фаворський [245, 

с. 94]. Усі ці якості й властивості і роблять книгу різноманітною і складною. 

Ю. Я. Герчук зазначає, що художники, які працювали над оформленням 

книги, «зовсім не були переважно вузькими фахівцями-декораторами. 
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Навпаки, це нерідко були майстри, що визначали своєю творчістю також і 

спільні шляхи розвитку образотворчого мистецтва» [62, с. 6]. 

Перші ілюстрації до повісті М. М. Коцюбинського Віктор Єфименко 

створює в актуальній на той час техніці ліногравюри. Він добре 

використовує можливості цієї техніки, застосовуючи як різноманітне 

штрихування, так і плями чорного та білого кольорів. «Художники 

звернулись до техніки ліногравюри з її посиленою умовністю і силою 

контрастових стикань чорного і білого — панувало прагнення розставити 

―всі крапки над і‖, відверто і сильно без напівтонів», — зазначає 

О. А. Лагутенко [131, с. 51]. 

Макет книги, створеної Віктором Єфименком, має тверду палітурку, 

обтягнуту цупкою льняною тканиною, та суперобкладинку (іл. 2.3, іл. 2.4). 

На форзаці представлені зображення головних героїв (іл. 2.5). С. А. Іванов 

дає таке визначення форзаца: «Однозгинний аркуш паперу, скріплений з 

першим і останнім зошитами блока, що з’єднує блок із палітуркою» [106, 

с. 178]. За характером оформлення, дослідник виділяє «задрукований» та 

«незадрукований» форзаци [106, с. 179]. На ключову роль форзаца в книзі 

як цілісного організма вказує В. А. Фаворський: «А якщо він (авт. форзац) 

образотворчий, то зображує підґрунтя всієї книги, ґрунт, основний 

абстрактний загальний стан, загальний характер усієї повісті» [246, 

с. 44]. Керуючись цим твердженням, можна сказати, що у форзаці макету 

Віктора Єфименка порушуються основоположні теми повісті: гармонії 

людини і природи, вічної сили кохання, життя і смерті. Віктор Єфименко 

зображує закохану пару: Іван грає на сопілці, а Марічка його слухає. Цей 

вічний сюжет має відображення в ілюстраціях багатьох художників, які 

зверталися до твору Коцюбинського. Наприклад, І. Н. Філонов (іл. 2.5.1), 

О. Кульчицька (іл. 2.5.2.) та Г. В. Якутович (іл. 2.5.3).  

Композиція Віктора Єфименка заснована на симетрії, що підкреслює 

гармонію зображеної сцени. Головних героїв дублює пара оленів, що ніби 

цілують один одного, поміж ними проростає квітка як символ народження 
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кохання. У центральній вертикалі представлений образ світового дерева. 

«Світове ―райське‖ дерево як першопочаток життя, <…> деревце — 

весільне, <…> родовідне дерево — пам’ять роду, зв’язок поколінь», — 

зазначають автори книги «Українська вишивка» [239, с. 205]. У форзаці 

одеського графіка дерево є символом життя, що виростає з кохання. І, 

одночасно, воно є посередником, провідником у потойбіччя та містичний 

світ Карпат, який населяють міфічні істоти. Ліву частину композиції 

декорує геометричний орнамент, характерний для українських Карпат. Його 

особливості досліджені у наукових працях О. І. Никорак [157]. Т. В. Кара-

Васильєва зауважує, що в основі геометричного орнаменту, як правило, 

лежать такі фігури, як «скісний та прямий хрест, квадрат, ромб, трикутник, 

зірчасті мотиви. Їх комбінації у різноманітних поєднаннях створюють 

розмаїтість і величезну кількість варіантів композиційних побудов» [111, 

с. 159]. Таким чином, у форзаці книги Віктора Єфименка геометричний 

орнамент, що складається з ромбів, які поєднують у собі два трикутника, є 

символом двох протилежностей: чоловічого та жіночого початків, неба і 

землі, та є символом плодючості. Також трикутник є символом єдності 

трьох світів: земного, підземного та небесного. 

На наступному розвороті макету представлений фронтиспис і 

титульний лист книги з невеличкою емблемою в правому верхньому куті 

(елементом українського орнаменту), ім’ям автора та назвою твору (іл. 2.6). 

На фронтисписі зображені щезник та Іван (іл. 2.7). В. А. Фаворський 

порівнює фронтиспис з гербом, що символічно передає зміст книги: «Це 

може бути портрет героя чи героїні або зображення самого важливого 

моменту в книзі» [246, с. 45]. Віктор Єфименко зображує не просто 

головного героя, але й момент, який, в його сприйнятті, був найважливішим 

для повісті, а саме: знайомство головного героя з міфічним світом Карпат 

завдяки пісні щезника. Згодом Іван пронесе її через усе своє життя: «І ось 

раптом в сій дзвінкій тиші почув він тиху музику, яка так довго і невловимо 

вилась круг його вуха, що навіть справляла муку! <…>  Так люди не грали, 
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він принаймні ніколи не чув. Але хто грав? <…> На камені, верхи, сидів 

―той‖, щезник, скривив гостру борідку, нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув 

у флояру» [120, с. 7—8]. Мотив чарівної пісні проходить крізь усю повість 

разом з містикою карпатських гір. Варто зазначити, що в зображенні 

щезника прослідковується паралель з іншою міфічною істотою — 

персонажем давньогрецької міфології — богом лісів Паном (іл. 2.7.1). 

Постать Івана виступає тут темним силуетом на тлі білого паперу, а от 

міфічний щезник, темний дух гірського лісу, що раптово з’являється і 

зникає, ледь помітний у сонячному проміні серед карпатських гір. Він 

немовби ставить під сумнів своє існування, або говорить нам про те, що не 

усім дано побачити його та почути його чарівну мелодію. Лише наївний, 

малий Іван, що не загруз у побуті та був відкритий для всього нового у 

цьому світі, зумів побачити «тіні забутих предків».  

Перше зображення щезника було створено у 1912 році М. І. Жуком 

(іл. 2.6.1), у якого Коцюбинський особисто замовив обкладинку. У 1909 році 

М. І. Жук відвідав Криворівню. Л. Д. Соколюк констатує: «Жук близько 

сприймав і поділяв закоханість в українську природу, народні міфи, повір’я 

свого літературного наставника М. Коцюбинського» [207, с. 93]. Образи 

гірського духа у творах М. І. Жука і Віктора Єфименка поєднує 

фантастичний характер. М. І. Жук створює образ духа-янгола з лагідним 

виразом обличчя та крилами, оздобленими народним орнаментом. Щезник 

Віктора Єфименка нагадує давньогрецького бога природи Пана. 

Отже, графічний образ на фронтисписі дає ключ до символіки повісті, 

прочитаної художником. 

Тема Івана і щезника продовжується і в наступних ілюстраціях, а саме 

в диптиху, що розділений текстовими блоками (іл. 2.8). Це двоєдине парне 

зображення міфічного пастуха-щезника і пастуха-хлопчика. На першому 

плані Віктор Єфименко зображує малого Івана, а на другому — щезника, що 

грає на флоярі. Т. Вільчинська дає цікаву трактовку цього міфологічного 

персонажа: «У повісті щезник асоціюється з флоярою — одним із 
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символічних образів-медіаторів між цим світом і потойбічним. Звуки 

флояри проектують музику ірреального світу у світ реальний» [44, с. 24]. 

Музична тема була дуже близька одеському художнику, адже в його 

будинку завжди звучала музика. Дружина Віктора Єфименка Світлана 

Іванівна закінчила Одеську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат 

імені проф. П. С. Столярського та була музикантом. 

А. І. Гурдуз зазначає, що М. М. Коцюбинський відобразив дуалізм 

світоляду карпатських українців: «Автор не тільки показав гуцульські 

звичаї та повір’я, але й переніс у свій твір постаті істот карпатської 

міфології як діючих персонажів» [77, с. 101]. Графік зображує казкову отару 

кіз, яку випасав щезник: «―Є мої кози… Є мої кози…‖, — заскакали радісно 

звуки, і Іван з жахом побачив, як, виткнувшись з-за галузок, затрясли 

головами бородаті цапи» [120, с. 8]. У такий спосіб показано, що Іван із 

самого дитинства ріс не лише в реаліях гірської природи, а саме в 

міфічному світі карпатського краю. Одеський художник, так само як 

письменник, прагнув передати особливості світосприйняття гуцулів, які 

проявляються в поєднанні язичництва і християнства, а також те, що в 

язичництві природа сприймалася як одухотворена сила.  

У 1972 році в лінориті «Мелодія гір» (іл. 2.9) митець знову 

повертається до теми одухотвореної природи. Поетична назва одразу 

підказує незвичайність головного героя, його неймовірну спорідненість із 

містичним світом Карпат, що виникла з дитинства, та трагічну долю, яка 

була йому призначена. «Коли Іванові минуло сім літ, він вже дивився на 

світ інакше. <…> Всілякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, хати й 

загороди та чигають на христянина або на маржину, щоб зробити їм шкоду. 

<…> Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна», — 

так описує дитячий світогляд М. М. Коцюбинский [120, с. 5]. З цитованого 

уривка ми дізнаємося, що Іван завжди був неначе не від цього світу. Адже 

не всім було дано побачити та почути щезника і його чарівну музику. 
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Портрет малого Івана, що мрійливо дивиться на цей світ, гармонійно 

поєднується з оточуючим середовищем. Зображуючи дітей, Віктор 

Єфименко, як правило, брав за основу портретні риси свого сина 

Володимира, що надавало персонажу більшої достовірності. 

Характеризуючи психологічний, інтимний портрет, Г. В. Вдовин описує 

його риси: «У всякому ―я‖ шукають і знаходять ―безодню душі‖, ―глибини 

свідомості‖, ―глибини підсвідомості‖» [33, с. 37]. Другий план, умовно 

розділений по центру зображення силуетом дерева, утворює два різних 

просторових і часових виміри. Прямо за постаттю Івана знаходиться 

щезник, що виглядає з-поміж дерев та спостерігає за головним героєм. З 

протилежного боку зображено гірський пейзаж. Віктор Єфименко передає 

традиційний пейзаж: скирта сіна, зібрана на полонині, зображується на тлі 

темних смерек, а далі підносяться вершини гір, що потопають у білих 

хмарах. На одній із вершин знову можна побачити щезника, що грає на 

флоярі. Його фантастична пісня ще більше поєднує Івана зі світом природи, 

адже він давно вже шукав втілення музики, що жила у ньому, музики, яку 

він почув від лісового духа. Не дарма Коцюбинський так закінчив цей 

епізод повісті: «Так знайшов він у лісі те, чого шукав» [120, с. 9]. 

У книзі уся повість поділена на частини за допомогою невеликих за 

розміром заставок у формі квадрату, які Віктор Єфименко розташував по 

всьому тексту у відповідності зі структурою літературного твору. 

С. А. Іванов дає таке трактування одному з найдавніших прийомів 

оформлення книжки: «Заставка — сюжетно-тематичне або декоративне 

зображення <…> Заставка може виконувати як декоративну, так й 

ілюстративну функцію, підпорядковуючись композиційному ряду» [106, 

с. 85]. Заставки Віктора Єфименка дуже різноманітні — це пейзажі, 

композиції з фігурами людей, портрети. Вони присвячені життю Івана на 

полонині в ролі пастуха, його подружньому життю з Палагною та трагічному 

фіналу. 
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Перша заставка, яку ми бачимо у книзі, — це пейзаж із традиційною 

західноукраїнською дерев’яною церквою (іл. 2.10). Не зважаючи на такий 

простий сюжет, вона наповнена глибоким символізмом. Церква — місце 

знайомства Івана та Марічки, які вперше побачили один одного у день 

недільної служби. Поряд знаходяться й два хрести — символ трагічного 

фіналу закоханої пари. Початковий варіант заставки був витягнутий по 

вертикалі та зображував головних героїв (іл. 2.10.1). Згодом Віктор 

Єфименко відмовляється від конкретного зображення персонажів на 

користь символічного пейзажу. Також, на перших варіантах заставок, у 

зображення була вписана буквиця, що ми побачимо й в інших ескізах. У 

даному випадку це велика літера «І», яка розпочинає повість: «Іван був 

дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків» [120, с. 3].  

Наступні заставки присвячені життю Івана на полонині. Ось він йде у 

гори пасти овець: «Теплим весняним ранком Іван ішов в полонину. Ліси ще 

дихали холодками, гірські води шуміли на скоках, а плай радісно підіймався 

угору поміж воринням» [120, с. 21]. Віктор Єфименко зображує головного 

героя спиною до глядачів (іл. 2.11). Він йде гірською стежкою, що веде 

далеко в гори. Уся композиція перетинається діагоналями парканів та 

гірських схилів. Різноманітність штрихування тут можна порівняти з 

графічною мовою Вінсента ван Гога. До цієї заставки також зберігся ескіз, 

завдяки якому ми бачимо, що в даному випадку Віктор Єфименко не 

змінював композицію, лише відмовився від буквиці — літери «Т» 

(іл. 2.11.1). 

У книзі «Українське народознавство» описують вівчарство у Карпатах 

як «не лише господарське заняття, а й як етнокультурне явище <…> 

зокрема на етнографічній Гуцульщині, де воно збереглося в повному обсязі 

до 30-х років ХХ ст.» [242, с. 312]. Тому Віктору Єфименку, слідом за 

Коцюбинським, було цікаво зобразити побут вівчарів: будиночок на фоні 

гірських схилів (іл. 2.12); пастуха, що випасає овець (іл. 2.13), згодом ця 

невеличка заставка переросте у великий диптих, який буде розглянуто далі 
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у тексті; вогонь (іл. 2.14), що мав велике значення у віруваннях гуцулів, та 

інші зображення з гірського життя вівчарів (іл. 2.15). 

Окремого розгляду заслуговує заставка із зображенням вівчаря, що 

робить сир (іл. 2.16). М. М. Коцюбинський описує цей момент як магічне 

дійство народження, а вівчаря порівнює з чаклуном: «Тепер має бути тихо у 

стаї <…> поки там твориться щось, поки ватаг чаклує. <…> Тільки по 

легкому рухові жил на ватагових руках помітно, що насподі в посуді 

одбувається щось. Руки оживають потроху, то підіймаються вище, то 

опускаються нижче, закруглюють лікті, щось плещуть, бгають та гладять там 

всередині, і раптом з дна посуди, з-під молока, підіймається кругле сирове 

тіло, що якимсь чудом родилось» [120, с. 35]. І. А. Бестюк зазначає, що 

«рецепція епізоду ―виготовлення ватагом сиру‖ як сакралізованого 

ритуального дійства актуалізує архетип космогонії» [16, с. 54]. 

Віктор Єфименко зображує вівчаря, що тримає «народжений» сир. До 

даного зображення також зберігся ескіз с буквицею (іл. 2.16.1). 

Наступні дві заставки — це портрети Палагни (іл. 2.17) та мольфара 

Юри (іл. 2.18); зображення гуцульського чаклуна є варіацією парадного 

портрету, який буде розглянуто у тексті дослідження далі. Для передачі 

образу Палагни Віктор Єфименко створює кінний парадний портрет. Згідно 

з повістю Коцюбинського, художник надає жінці власний атрибут — 

гуцульську люльку: «курила люльку, як Іванова мати» [120, с. 50]. У 

подальшому, він неодноразово буде зображувати її з нею. Ще одна 

характеристика, якою користується Віктор Єфименко у створенні образу 

Палагни — це верхова їзда: «Палагна сама сідлала свого коня і закладала 

червоний постіл в стремено так гордо, неначе всі гори належали тільки до 

неї…» [120, с. 50]. Художник зображує жінку верхи на гарцюючому коні, 

якому належала важлива роль у житті гуцулів. Про особливості місцевих 

коней пише М. М. Лаврук: «Ним їздили в полонину, на торги, до церкви, на 

весілля, в гості, на війну. Завдяки цьому знаменитому конику, <…> 

сформувався образ гордого і незалежного гуцула» [129, с. 78]. Також, це 
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підтверджують чисельні фотографії гуцулів верхи на конях, які збереглися 

до нашого часу. 

Наступна заставка зображує стосунки Палагни та Юри (іл. 2.19). 

Віктор Єфименко зображує пару коханців відповідно до тексту 

М. М. Коцюбинського: «Щодня вона запивалася в корчмі з Юрою-

мольфаром, прилюдно цілувалась і обіймалася з ним, не криючись навіть, що 

має любаса…» [120, с. 63]. Про місце дії — корчму, нам говорить посуд, 

зображений на задньому плані. 

Дві останні заставки присвячені фіналу повісті, а саме смерті Івана. 

Зображення з жінкою (іл. 2.20), яка грає на музичному інструменті, ми 

зустрінемо в літографії, що буде створена пізніше (ця ілюстрація буде 

описана далі у тексті). Така незмінність образів, які зустрічаються в 

ілюстраціях різних часів, ще раз доводить, що художника довго не 

полишала зацікавленість обраною темою. Остання заставка, так само як 

перша, пронизана глибоким символізмом (іл. 2.21). Художник зображує 

могилу головного героя — надгробок у вигляді хреста. Образ смерті 

доповнюють силуети сухих дерев на задньому плані та пеньок у нижньому 

куті. Залишок від зрубаного дерева символізує загибель чоловіка. 

Вважаємо, що доречним може бути порівняння заставок 

Віктора Єфименка з графічними композиціями «Української абетки» 

Г. І. Нарбута (1917). Очевидно, що одеського художника могли надихнути 

українські мотиви абетки й їх форма вираження через вишукану графічну 

мову Нарбута. П. О. Білецький так описує «Абетку» видатного українського 

графіка: «Білі й чорні силуети, чіткі, як на різцевій гравюрі, лінії, пунктири, 

штрихування — здається, всі можливі засоби графічної техніки тут з 

нарбутівською вправністю й вигадливістю» [60, с. 17]. 

Також можливе порівняння з гуцульськими кахлями, починаючи від 

вибору форми (квадрат) і, закінчуючи сюжетами, для яких «характерне 

багатство орнаментальних мотивів, а також сповнені гумору сцени з 

народного життя. З кін. XVII — XVIII ст. переважають розписні кахлі з 
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історичними сюжетами і побутовими сценами», — зазначає 

Я. П. Запаско [83, с. 284]. Очевидно, що Віктор Єфименко, який завжди дуже 

ретельно вивчав історію та культуру зображуваного ним твору, міг 

скористатися надбаннями народного мистецтва для натхнення. Р. Баран пише 

про велике значення керамічних виробів у житлі гуцула: «Вони створювали 

своєрідний захисний кордон між агресивним зовнішнім світом і зовсім іншим 

внутрішнім світом, який був захищений різними оберегами» [236, с. 32].  

Особливістю книжкового оформлення повісті «Тіні забутих предків» є 

серія графічних образів персонажів. Зображення Івана, Марічки, Палагни та 

відьми Химки — це погрудні камерні інтимні портрети. Таке відчуття, що 

між художником і портретованими складаються довірливі відносини. Це 

своєрідні психологічні портрети, яким виділені окремі сторінки книги. 

Г. В. Вдовин характеризує портрет як «текст, переведений з мови в 

живопис, і який вимагає від глядача зворотнього перекладу» [33, с. 12]. 

У першій половині XIX ст. представники романтизму шукали 

натхнення в народних переказах, народній творчості, а згодом, у другій 

половині XIX ст. цю естафету перейняли народники з ідеалізацією 

селянства та поєднанням образів народа і героя. Саме в цей час 

розпочинаються активні пошуки вивчення фольклору, міфологічних 

переказів, витворів народного мистецтва. Наприклад, Ріхард Вагнер 

стверджував, що народне мистецтво є умовою мистецтва майбутнього [30, 

с. 150]. Тенденція зображення людей у національному одязі виникла у 

зв’язку з пошуком національної ідентичності, самоусвідомлення, боротьбою 

за звільнення від іноземного поневолення та створення національних 

держав. Створені Віктором Єфименком графічні образи персонажів повісті 

М. М. Коцюбинського мають зв’язок із портретами XIX ст., які створені 

К. Є. Маковським, Х. П. Платоновим, М. Є. Рачковим, В. А. Тропініним та 

іншими.  

Все це було притаманним й новому творчому напрямку в 

українському мистецтві та літературі, що з’явився на рубежі ХІХ — ХХ 
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ст., — неоромантизму [89; 90; 188; 189; 228; 240; 241]. І. А. Лівицька 

зазначає, що модерним літературним напрямам, які прийшли на зміну 

реалізму, було властивим «прагнення якомога виразніше зобразити 

внутрішній світ людини. Творчість письменників української літератури 

<…> відзначалася посиленням уваги до проблем внутрішнього життя 

особистості, що зумовило поглиблення психологічного зображення» [141, 

с. 55]. За словами Г. Поспелова, у культурі XIX ст. в цілому та в мистецтві 

живопису зокрема, в центрі уваги стає не все людство, а конкретна людина 

[177, с. 161]. У засобах вираження загальне значно поступається місцем 

індивідуальному, своєрідному, а згодом і «особистості». Портретний образ 

претендує на глибину завдячуючи таланту художника, бажанням моделі та 

їх спільному консенсусу. Г. В. Вдовин стверджує, що «становлення 

персони, відділення ―я‖ від ―ми‖ є одним із початкових етапів створення 

―особистості‖ в портреті» [33, с. 10]. Можна сказати, що і Віктор Єфименко, 

як прихильник романтичних ідей у створенні індивідуальних портретних 

образів персонажів, наділяє їх глибоким психологізмом.  

Віктор Єфименко зображує головних героїв у їх щасливу пору — пору 

юнацтва. Молодий Іван (іл. 2.22) грає на сопілці, яка є атрибутом пастухів. 

У такий спосіб художник сповіщає нас про рід діяльності персонажа. 

Головний герой не дивиться на нас, його погляд спрямований донизу, що 

свідчить про повну заглибленість Івана у свій внутрішній світ, повну 

концентрацію уваги. Він ніби слухає музику природи, яку ще в дитинстві 

почув від лісового духа. Віктор Єфименко зображує головного героя, 

одягнутим у кептар — це хутряна безрукавка, яка є невід’ємною частиною 

гуцульського строю. Т. О. Ніколаєва зазначає, що «на західних землях 

України, особливо у горах та передгір’ях, широко побутували хутряні 

безрукавки з різноманітними вузько локальними особливостями <…> 

Населення використовувало їх у будь-яку пору року як для роботи, так і на 

свято» [158, с. 96]. 
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Марічка (іл. 2.23) дивиться прямо на читача, на обличчі її грає тепла 

посмішка. На відміну від Івана, вона відкрита всьому світу. Зображуючи 

дівчину з квітами у волоссі, художник уподібнює її саму до квітки, яка 

щойно розпустилася. Г. Г. Стельмащук зауважує, що згідно з українською 

традицією, «у свята дівочий стрій збагачувався вінком із квітів <…> Вінок 

одягали тільки повнолітні дівчата» [226, с. 73]. Марічка одягнена у кептар 

та вишиту сорочку. За словами М. С. Білан і Г. Г. Стельмащук, кептар — 

«це найбільш древній вид одягу і до цього часу майже однаковий як у 

чоловіків, так і в жінок» [17, с. 227]. Віктор Єфименко акцентує увагу на 

сорочці дівчини, яка оздоблена багатою вишивкою. Художник завжди 

приділяв велику увагу деталям під час створення ілюстрацій, тому і тут 

зображує орнамент з етнографічною точністю. Вишивки Гуцульщини 

утворюють своєрідну групу, про що зазначає у своїх дослідженнях 

Т. В. Кара-Васильєва: «Велична краса карпатської природи з її яскравими 

глибокими барвами сприяла формуванню своєрідної образотворчої мови. 

Так, у вишивці Гуцульщини поширеним є монументальний геометричний 

орнамент» [110, с. 27]. Для Віктора Єфименка є характерним поєднання 

уявних літературних образів з конкретними моделями, що надає 

переконливості створюваним персонажам. Так, наприклад, образ Марічки 

створювався на основі портретних замальовок дружини художника 

Світлани. П. О. Флоренський  зазначає про перевтілення реальної людини в 

художній образ, що «обличчя — це сира натура, над якою працює 

портретист, але яка ще не опрацьована художньо. При художньому 

опрацюванні в буквальному сенсі слова виникає художній образ» [250, с. 8]. 

Графічний образ Палагни (іл. 2.24) композиційно виконаний так 

само, як і два попередніх, — це погрудний портрет, але, якщо порівнювати 

її портрет із зображенням Марічки, яку художник змальовує у ліричному 

стилі, то у цьому випадку робиться акцент на зображенні певного статусу. 

Це заможна молода жінка, про що свідчить її багате намисто з монет — 

дукачів. Про моду на ці прикраси у XIX — на початку ХХ ст. пише 
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Т. О. Ніколаєва: «В Україні побутували різні способи використання монет 

як прикрас: три — п’ять — сім і більше монет скріплювалися між собою у 

вигляді намиста; монети прикріплялись до коралевого намиста тощо» [158, 

с. 108]. Хустка, що прикриває волосся, свідчить про статус заміжньої жінки 

— дружини Івана. Обряд «покривання молодої» описує Г. Г. Стельмащук: 

«Як тільки з голови нареченої знімали дівочі знаки-символи: квіти, стрічки, 

вінок, одразу одягали жіночий головний убір: чіпець, хустку, намітку, які 

жінка вже не мала права знімати» [225, с. 186]. Палагна має свій атрибут, 

посміхаючись, вона курить люльку. В. Кузик стверджує, що в Карпатах «за 

місцевим звичаєм, тоді взагалі всі жінки курили люльки (і старі, й молоді)» 

[124, с. 198]. 

У графічному образі відьми Химки (іл. 2.25) Віктор Єфименко також 

робить акцент на етнографічній точності, намагаючись передати усі деталі 

народного одягу гуцулів. Так, на голові у літньої жінки пов’язана намітка 

(перемітка). Цей головний убір був широко розповсюджений на теренах 

України. М. С. Білан і Г. Г. Стельмащук зазначають, що «старі жінки 

зав’язували голову переміткою домашнього виготовлення. Перемітка — 

довгий, рушникоподібний головний убір з візерунком на вузьких його 

кінцях» [17, с. 237]. Символіка геометричного орнаменту одягу пов’язує 

зображуваних персонажів з магічною природою Карпат. Трикутники 

нагадують гори, а тотемне зображення чи то тварини, чи то лісового духа 

мають нагадати про зв’язок людини з містичним світом. У книзі 

О. І. Никорак стверджується, що вишивки «не просто прикрашають одяг, а й 

виконують давні й магічні функції захисту тих місць, де одяг може відкрити 

тіло зовнішнім небезпекам, злим духам чи недоброму оку» [157, 

с. 11]. Художник створює характерний образ жінки похилого віку, чиї чорні, 

глибокі очі дивляться прямо на читача. Глядач та портретований вступають 

в діалог, про що зазначає Г. В. Вдовин: «Процес спілкування ―безодень‖ 

через портрет принципово нескінченний, обмежений в часі і просторі лиш 

зовнішніми факторами і привнесеними обставинами <...> Процес 
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принципово нескінченний, як ―Я‖ — пізнання» [33, с. 37]. У портретах 

героїв Віктор Єфименко використовує нейтральний (чорний) фон, як це 

було прийнято в картинах епохи романтизму, в той час як білий колір є 

засобом проявлення персонажів. Схожий прийом можемо відстежити в 

графіці Кете Колльвіц (іл. 2.25.1) та фотомистецтві ХХ ст. 

П. О. Флоренський зазначає, що «обличчя є те, що бачимо ми при денному 

досвіді, то, чим є реальність тутешнього світу; <...> Можна сказати, обличчя 

є майже синонімом слова явище, але явища саме денної свідомості» [250, 

с. 8]. Таким чином, символізм чорного і білого кольорів відіграє велику роль 

у створенні образів персонажів повісті «Тіні забутих предків». 

Водночас зображення коханця Палагни мольфара Юри (іл. 2.26) 

суттєво відрізняється. Це парадний портрет, фігура має поясний зріз і 

детальне зображення костюму та аксесуарів. Віктор Єфименко не акцентує 

увагу на перевагах моделі, а намагається виділити головні, найважливіші 

риси персонажа: велич, могутність, спорідненість із природою. На відміну 

від ліризму попередніх портретів, образ Юри носить монументальний 

характер. Сильній постаті мольфара немов не вистачає простору, його 

голова та лікті впираються у краї зображення, а містичності додає кожух, 

який схожий на чорні крила. В одній руці він тримає топірець, який, за 

словами Я. П. Запаско, «використовували як зброю і як знаряддя 

господарського вжитку», а іншу — тримає на поясі, немов би показуючи, 

хто справжній господар карпатських гір [84, с. 246]. На Юрі традиційний 

гуцульський стрій: поверх сорочки одягнений кептар, а зверху сердак — 

верхній одяг. Доповнюють образ жителя Карпат шкіряні пояс-черес, сумка-

тобівка та гуцульська люлька. На голові у мольфара — чорний фетровий 

капелюх, прикрашений пір’ям — крисаня. На відміну від попередніх 

портретів, де герої були зображені на чорному тлі, тут Віктор Єфименко 

створює символічний пейзаж. Внизу ми бачимо гірські вершини, а в небі — 

місяць та контур птаха. Це ворон — посередник між землею і небом. Ці 

деталі ще більше підкреслюють містичність образу Юри, його нерозривний 
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зв’язок із природою та демонічними силами. Р. Ф. Кирчів стверджує, що 

«чарівники трактувалися на Гуцульщині як ставленики ―нечистої сили‖. Але 

в багатьох гуцульських сюжетах на цю тему мольфар виступає не як 

покірний виконавець волі чорта, а часто як його повелитель» [80, с. 249]. 

 

 

2.3. Стилістичні новації станкових ілюстрацій 1970-х років.  

У 1970-ті роки, перебуваючи в постійному творчому пошуку, 

Віктор Єфименко повертається до улюбленої повісті М. М. Коцюбинського 

і створює серію аркушів у техніці літографії. Великий розмір передбачає 

експонування графічних ілюстрацій як самостійних станкових творів. 

Водночас взаємозв’язок аркушів у цілісній, послідовній композиції дозволяє 

переведення у книжкову ілюстрацію із зменшенням розміру. Художник 

використовує такий прийом книжкової графіки як розворот. 

За словами А. А. Лещинського, «у ХХ столітті літографія зайняла 

одне з центральних місць серед інших графічних технік» [136, с. 173]. 

Віктор Єфименко, який завжди шукав нових засобів художнього вираження, 

звертається до актуальної техніки. Вибір літографії може бути 

обґрунтованим також тим, що повість «Тіні забутих предків» 

М. М. Коцюбинського належала до неоромантичного напрямку в українській 

літературі. На зв’язок літографії з естетикою романтизму вказує В. Г. Власов: 

«Мерехтливі тіні, спалахи світла, динамічність штриху, глибина тону 

виявилися співзвучними романтичним уявленням про красу форми» [48, 

с. 114]. Техніка літографії дозволяє відтворити найтонші тональні градації. 

Б. Р. Віппер стверджує, що літографії властиві «м’які, оксамитові переходи, 

що ніби тануть, глибокий чорний тон, зернисті, широкі лінії штриха, димка. 

<...> Її мова побудована на переходах і замовчування» [40, с. 57]. Графічна 

серія Віктора Єфименка 70-х років підписана майстром як автолітографія. 

П. І. Суворов вказує, що на специфічні особливості автолітографії, окрім 

індивідуальності художника, впливають «характер і особливості матеріалу 
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форми (каменю) і тих речовин й інструментів, якими камінь обробляється» 

[229, с. 5]. 

Своєрідним переходом до нової літографської серії був ескіз 

«Дитинство Івана» (іл. 2.27), датований 1973 роком. Зображення, створене 

за допомогою туші та білил, передбачало подальше втілення у ліногравюру. 

Художник зображує першу зустріч Івана та Марічки: «Вона подумала трохи, 

не знаючи, що одповісти, і почала шукать щось за пазухою. Витягла врешті 

довгий цукерок. <…> Тепер вони вже сиділи рядочком, забувши про вереск 

бійки й сердитий шум річки, а вона оповідала йому, що зветься Марічка» 

[120, с. 12—13]. Зображуючи знайомство головних героїв на тлі двобою 

ворогуючих родів, Віктор Єфименко підкреслює, що майбутнє кохання 

зародилося одночасно зі смертю. На взаємозв’язок сцени знайомства героїв 

та битви звертає увагу літературознавець Н. Білоцерківець: «Коцюбинський 

знайомить свого героя з коханою — на тлі кривавої смертельної сутички 

двох гуцульських родів» [20, с. 77].  

Художник ілюструє момент примирення дітей, на першому плані 

чітко виділяючи світлими плямами фігури Івана та Марічки. На другому 

плані композиції розгортається бійка ворогуючих родів. Таким чином, у 

графіці художника, як і в повісті М. Коцюбинського, знайомство головних 

героїв  відбувається на фоні сцени бою. По центру динамічної, експресивної 

багатофігурної композиції знаходяться голови ворогуючих родів, що 

зійшлися у смертельному двобої. Увесь простір другого плану заповнено 

фігурами розлючених людей та коней, що нагадує композиції античних 

рельєфів, наприклад, Пергамського вівтаря або Сідонського саркофагу 

(іл. 2.27.1), а також батальні полотна періодів класицизму та романтизму. 

Зображений праворуч похилений хрест із розп’яттям вказує на час 

події, а саме недільну службу у церкві під час релігійного свята. Порушено 

заповідь Христа: «Не убий!». В ескізах можна побачити процес пошуку 

композиційного рішення (іл. 2.27.2). Зображення двох персонажів другого 

плану композиції ескізу Віктора Єфименка нагадує варіант вертикальної 
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ілюстрації Г. В. Якутовича «Зустріч ворожих родів» (іл. 2.27.3), який 

описує культуролог П. Ліміна: «Якутович усіма художніми засобами прагне 

підкреслити ту концентрацію агресії, яка мала місце в міжродовій бійці. 

Постаті зливаються одна з одною, їхні лінії перехрещуються» [269, с. 132]. 

На противагу аркушу лідера українських графіків того часу 

Г. В. Якутовича, симетрична композиція Віктора Єфименка більш 

врівноважена. На виконаному ним ескізі головну роль відіграє тема 

кохання, а тема ненависті ворогуючих сімей замальовується на другому 

плані. 

У 1973 році Віктор Єфименко створив чотири двочастинні станкові 

композиції, споріднені за формою книжковому розвороту. Можна 

припустити, що, працюючи над самостійними аркушами, художник не 

полишав сподівань на переведення їх у макет та видання улюбленої книги. 

Порівняно з макетом 1966 року Віктор Єфименко трансформує образи 

щезника, закоханих Івана та Марічки, гірський пейзаж та розширює сцени 

подружнього життя Івана та Палагни. У нових графічних аркушах, 

створених у техніці літографії, ми бачимо інші композиційні рішення. З 

точки зору стилістики станкові ілюстрації є більш реалістичними ніж 

ілюстрації 60-х років. Головні герої немов знаходяться на сцені. Така 

театральність зовсім не випадкова, адже Віктор Єфименко захоплювався 

театром і часто робив замальовки під час вистав.  

На лівій стороні своєрідного диптиху «Іван та Марічка» (іл. 2.28) 

зображений щезник, який грає на сопілці. На правій стороні відтворено 

постаті головних героїв, які, як і щезник, занурені у музику. Сюжетно 

композиція повторює ілюстрації з дипломної роботи Віктора Єфименка, а 

саме форзац та фронтиспис. Іван грає на сопілці, а Марічка задумливо 

слухає. Неодноразове зображення цього музичного інструменту в руках 

Івана є символом гармонії з природою і взаємного кохання. Тема музики 

пронизує повість М. М. Коцюбинського та ілюстрації Віктора Єфименка. 

Вона стає тією чарівною силою, що об’єднала Івана та Марічку, а також 
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містичний світ з реальним. Н. Білоцерківець слушно зазначає, що 

М. М. Коцюбинський «взяв за натяк скорше історію античних пастушків, 

Дафніса та Хлої, коли в першій частині повісті Іван з Марічкою пасуть у 

горах ягнят» [20, с. 77]. Тому, пасторальне зображення закоханих на лоні 

Карпатської природи можна порівняти з міфологічними образами 

давньогрецького роману Лонга «Дафніс і Хлоя», що знайшов відображення  

в живописі Паріса Бордоне (1535), Луїзи Марі-Жанни Херсент-Модюіт 

(1850), Жана Жоржа Віберта (1865, іл. 2.28.2), Гастона Рено (1881) та інших. 

Герої повісті зображені обабіч двочастинної композиції, обрамленої 

своєрідним порталом (у вигляді дерева та загону для овець) на фоні 

пейзажу, який займає центральне місце, подібно до картини Тиціана «Три 

пори людського життя» (1512, іл. 2.28.1). Щезник, зображений з лівої 

сторони, є ніби частиною театральної куліси, що представлена у вигляді 

стовбура старого дерева та дивовижного коріння, яке має вигляд чарівної 

істоти.  

Диптих «Пасовисько» (іл. 2.29) ілюструє життя Івана на полонині, 

куди він пішов у найми пасти овець: «Стоїш тут маленький, як бадилина у 

полі. Під ногами зелений острів, що його обливають блакитні води далеких 

гір… Трусяться вівці зеленим полем, м’яко ступають по траві постоли… 

Тиша така, що чутно, як кров тече в жилах» [120, с. 30—31]. Іван проводить 

там все літо, ще більше поринаючи у містичний світ гір та архаїчне життя 

пастухів, сповнене дохристиянськими, язичницькими традиціями, які 

глибоко увійшли у життя гуцулів. Услід за М. М. Коцюбинським, який 

наповнив повість імпресіоністичними описами гірської природи та 

гуцульських обрядів, Віктор Єфименко присвячує диптих зображенню 

первісної природи Карпат, яка мирно співіснує зі світом пастухів, що 

випасають худобу на царині. Гірська природа завжди була і є однією з 

основних тем для художників Західної України. Тому Віктор Єфименко, 

який навчався у Львові, не міг не бути знайомим з пейзажами Й. Й. Бокшая 
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(іл. 2.29.2), А. М. Єрделі, А. М. Кашшая, А. А. Коцки, Ф. Ф. Манайла 

(іл. 2.29.1), та інших.  

В ілюстрації Віктора Єфименка на першому плані змальовані вівці, які 

мирно пасуться по усій площині аркуша-пасовиська, що оточене високими 

горами. І лише десь вдалині можна помітити постать самотнього пастуха — 

Івана. Літературознавець І. А. Бестюк так описує стан головного героя: 

«Втаємничення у сакральну космогонію можливе вгорі. Моментна часово-

просторова загубленість героя пояснюється безформністю, первісною 

повнотою,компактною цілісністю, яка містить всі стихії: ―Де він? Що з 

ним?‖» [16, с. 54].  

Наступний диптих присвячений сімейному життю Івана та Палагни — 

«Іванів шлюб» (іл. 2.30). Подружжя зображується у дворі своєї господи, 

поряд з худобою, яка стала центром їхнього життя. Тут немає такої 

взаємодії та зв’язку між персонажами, як це було в образах Івана та 

Марічки. І це цілком закономірно, адже у повісті М. М. Коцюбинського, 

єдиним, що пов’язує подружжя є маржинка — їх худоба. Статна фігура 

Палагни зображена в глибині сцени. Вона немовби й поруч з Іваном, але, 

водночас, осторонь. Одягнена у вишиту сорочку, кептар, прикрашена 

дукачем Палагна демонструє свій добробут. У руках жінки парасолька й 

люлька. Пози персонажів передають їх психологічний стан. Закрита поза 

Івана, зануреного у свій внутрішній світ, свідчить про глибокий смуток. 

Навіть улюблена маржинка вже не радує свого господаря. Віктор Єфименко 

немов би дублює постать Івана з літографії «Іван та Марічка», але в його 

притиснутих до губ руках більше немає сопілки, що символізувала 

щасливий період життя. 

Цей сюжет можемо знайти і в ілюстраціях Г. В. Якутовича (іл. 2.30.1). 

Художник також зображує подружжя у їх власному дворі поруч із худобою 

і чітко визначає різницю між персонажами — виснажена постать Івана та 

здорова, хазяйновита Палагна. П. Ліміна дає точну характеристику 

створеним Г. В. Якутовичем образам молодого подружжя: «Жінка постає на 
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цій гравюрі точною ілюстрацією образу суворої ґаздині, хазяйки, для якої 

підтримання добробуту й суспільних норм є життєвою необхідністю <…> 

Іван замкнений в обтяжливому для нього подружньому житті у такий 

спосіб, як персонажі ілюстрації замкнені в суворі межі чітких ліній 

гуцульського будинку» [269, с. 143]. 

Остання станкова ілюстрація серії — диптих «Палагна та Мольфар» 

(іл. 2.31). Художник обирає сцену, коли Палагна уперше бачить справжню 

силу Юри й закохується в нього. М. М. Коцюбинський так описує магічне 

дійство мольфара: «Став проти хмари, одна нога наперед, і склав руки на 

грудях. Закинув назад бліде обличчя і вперся похмурим оком у хмару. Стояв 

так довгу хвилину, а хмара ішла на нього. І раптом сильним рухом він 

кинув кресаню на землю. Вітер зараз звіяв її в долину і підхопив на голові в 

Юри довге волосся. Тоді Юра підняв до хмари ціпок, що тримав у руці, і 

крикнув у синій клекіт: — Стій! Я тебе не пускаю!..» [120, с. 60]. У лівій 

частині диптиха Віктора Єфименка зображена Палагна, яка прихилилася до 

дерева. Вона має збентежений вигляд, її волосся розтріпав вітер, а руки 

складені у благаючому жесті, аби з Юрою нічого не трапилось.  

На правому аркуші зображений Юра, який стоїть на вершині гори та 

змагається з бурею. Композиція побудована по висхідній діагоналі, що 

надає динаміки події. Мольфар представлений в образі «градівника» або 

«громового віщуна». Р. Ф. Кирчів зазначає, що ці люди «начебто володіли 

здатністю відвертати град, зупиняти бурю чи відводити її кудись у 

нешкідливе місце — на воду, ліси» [80, с. 248]. Юра ніби возвеличується 

над природою, виходячи сам на сам у двобій із бурею, що може спричинити 

шкоду місцевим жителям, і відганяє хмари в іншому напрямку. Образ 

природної стихії — бурі є персоніфікованим, у хмарах можна розгледіти 

людські обличчя, що дмуть вітер на мольфара. Цей виразний сюжет 

представлений в ілюстраціях О. Кульчицької (іл. 2.31.1) та 

Г. В. Якутовича (іл. 2.31.2). Художники зосереджують увагу на 

монументальній постаті Юри, яка займає усю вертикаль гравюри, в той час, 
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як у Віктора Єфименка перше місце займає природа. Таким чином, якщо у 

О. Кульчицької та Г. В. Якутовича людина домінує над природою, то в 

одеського художника сили стихій виглядають більш ворожими у порівнянні 

з маленькою людиною. 

Існують також дві окремі літографії (1971), в яких художник 

продовжує та розвиває мотиви повісті М. М. Коцюбинського. Як і в 

дипломному макеті книги, Віктор Єфименко створює своєрідні портретні 

образи головних героїв повісті «Тіні забутих предків». У груповому 

портреті Палагни, мольфара Юри та відьми Химки (іл. 2.32) представлені 

персонажі другої частини повісті, які оточували Івана Палійчука та мали 

найбільший вплив на його життя після повернення з шестирічних 

поневірянь у горах. Автор створює варіацію попередніх образів з дипломної 

роботи. У центрі знаходиться усміхнена, молода Палагна в хустці, 

прикрашеній солярним орнаментом, з гуцульською люлькою. Позаду 

Палагни знаходиться фрагментарне зображення Химки. Як і в 

попередньому образі відьми, художник робить акцент на величезних очах. 

Обидві жінки є носіями зла. Краса молодого обличчя Палагни — це 

«маска», яка приховує її зловісну сутність. Страшна личина Химки може 

бути сприйнята як трансформація обличчя Палагни у часі. Співставлення 

молодої та старої жінок можна інтерпретувати як алегорію на тему 

людського віку, що відображена у світовому мистецтві (Ганс Бальдунг Грін, 

Густав Клімт, Федір Кричевський).  

На передньому плані композиції ілюстрації Віктора Єфименка 

знаходиться мольфар Юра. Його зображення є контрастним до м’яких 

переходів тону від білого до сірого сусідніх персонажів. Очевидно, що 

художник надихався актором Спартаком Багашвілі (іл. 2.32.1), який зіграв 

Юру в екранізації повісті М. М. Коцюбинського 1964 року. Культуролог 

П. Ліміна зазначає, що «Спартак виявився найкращим і чи не єдиним 

кандидатом на специфічну роль Мольфара» [236, с. 57]. Виразні риси 

обличчя та очі портретованих також можна порівняти з живописними 
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образами з картин В. А. Гегамяна (іл. 2.32.2), який, так само як і 

Віктор Єфименко, був співзасновником та викладачем художньо-графічного 

факультету ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. Таким чином, за допомогою нової 

композиції одеський художник створює яскраві, психологічні портрети. 

Друге зображення ілюструє фінал повісті, а саме похорони Івана 

Палійчука (іл. 2.33). Композиція є подібною до ілюстрації Г. В. Якутовича 

(іл. 2.33.1). Художники зображують мертвого Івана в оточенні свічок у хаті. 

В обох ілюстраціях він на передньому плані, але, якщо Г. В. Якутович 

демонструє його у весь зріст, то Віктор Єфименко зображує лише фрагмент 

— обличчя покійного та полум’я свічок, що займає праву половину аркуша. 

Оскільки Г. В. Якутович був одним із художників-постановників фільму 

«Тіні забутих предків» С. Й. Параджанова, в його ілюстраціях присутні 

кінематографічні прийоми побудови композиції, наприклад, 

фрагментарність зображення.  

Експресія графічного аркуша Віктора Єфименка ґрунтується на 

співставленні крупного першого плану та цілісно представленого заднього 

плану інтер’єра хати, оминаючи середній план. Організовуючи простір 

аркуша, графік поєднує вид збоку та зверху. Композиція одеського майстра 

також має спорідненість з ілюстрацією С. Т. Адамовича до повісті 

Ольги Кобилянської «Земля» 1960 та 1971 років видання (іл. 2.33.2), де 

виразний профіль небіжчика фрагментарно відтворений крупним планом на 

умовному фоні. 

На другому плані композиції зображена жінка, що сидить на довгій 

лаві під вікном, ймовірно, це Палагна. Цікавим є те, що Віктор Єфименко не 

зображує похорони Івана так, як їх описав М. М. Коцюбинський: «І ось 

раптом високий жіночий сміх гостро розтяв важкі покрови суму <…> Ті, що 

сиділи ближче до дверей, повернулись спиною до тіла, готові приєднатись до 

гри. Весела усмішка розтягнула їм лиця <…> Про тіло забули. Тільки три 

баби лишились при нім та скорботно дивились скляними очима» [120, с. 81]. 

Як і Г. В. Якутович, у фінальному варіанті ілюстрації, Віктор Єфименко 
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відмовляється від зображення похоронного ритуалу, в якому відбувається 

природне язичницьке торжество життя над смертю. 

 

Висновки до другого розділу. Проаналізувавши ілюстрації 

Віктора Єфименка в контексті художньої інтерпретації повісті 

М. М. Коцюбинського, ми можемо зробити наступні висновки. Для 

графічних робіт майстра є характерним глибоке проникнення в духовний світ 

літературних персонажів, що знаходить відображення в макеті книги «Тіні 

забутих предків», що був створений 1966 року, та літографій на цю ж тему, 

здійснених у 1970-ті роки. Концептуальне осмислення повісті 

М. М. Коцюбинського вивело художника-інтелектуала на розуміння 

глибинних архетипів повісті, поетичності її образів. У графічних аркушах 

Віктор Єфименко змальовує основні сюжетні моменти повісті, адже вони 

мали стати ілюстраціями до книги. Велика увага приділяється символіко-

метафоричному змісту, наприклад яскраво представлений образ щезника. 

Важливу роль відіграють атрибути, що допомагають пізнати внутрішній світ 

персонажів (сопілка, люлька, квітка). Художник створив глибоко 

психологічні портрети героїв повісті, в яких передана сутність української 

ментальності. 

Проведений нами мистецтвознавчий аналіз ліногравюр 1966 та 

літографій 1970-х років доводить, що для Віктора Єфименка важливим було 

розкриття теми кохання та нерозривного зв’язку людини з природою. Перш 

за все — це історія кохання Івана та Марічки, а згодом, — відносин Івана та 

Палагни. По-друге, художник приділяє велику увагу зображенню природи 

Карпат, сільського життя, побуту та традицій. Створення переконливих 

художніх образів засноване на детальному дослідженні матеріальної 

культури гуцульського краю, декоративно-прикладного мистецтва Західної 

України. При вивченні натури створено багато реалістичних та детальних 

малюнків та ескізів.  
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Виразна мова чорного і білого в ліногравюрі та літографії допомагає 

передати драматургію твору, розкрити теми ворожнечі, кохання та смерті. 

Стилістиці одеського графіка притаманна реалістична достовірність при 

загальній романтичній спрямованості. Якщо на початку творчості 

Віктора Єфименка можна помітити вплив майстра української графіки 

Г. В. Якутовича, то згодом він знаходить власну художню мову, що 

відображено в різноманітних композиційних рішеннях та мистецьких 

техніках.
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РОЗДІЛ 3. 

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ОБРАЗІВ У СЕРІЇ 

ОФОРТІВ ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО «СЛОВА О ПОЛКУ 

ІГОРЕВІМ» (1978‒1985) 

 

3.1. Художній контекст створення серії офортів. Віктора Єфименка 

глибоко цікавила історія Київської Русі. Він сприймав її як джерело 

української духовності, літератури, мистецтва, і, водночас, частину світової 

духовної культури. Художник звертався до фундаментальних праць, 

присвячених історії давньоруської літератури та творів книжкової графіки. 

Поряд з такими шедеврами як фрески Софївського собору в Києві та іконами 

Андрія Рубльова, почесне місце посідає найвідоміша пам’ятка літератури 

цього періоду — епічна поема кінця XII ст. «Слово о полку Ігоревім» (повна 

оригінальна назва «Слово о пълкоу Игоревѣ. Игорѧ сына Свѧтъславлѧ. 

вноука Ольгова»).  

Цей твір за художнім рівнем та значенням можна поставити в ряд таких 

видатних надбань літератури європейського Середньовіччя, як епос франків 

«Пісня про Роланда», німецька «Пісня про Нібелунгів» чи іспанська «Пісня 

про мого Сіда». Ці твори стали не лише вагомим фактом світової літератури, 

але й джерелом натхнення для художників, поетів, музикантів, які 

запозичували з них яскраві образи, сюжетні мотиви, засоби поетики. Все це 

повною мірою стосується й «Слова о полку Ігоревім», яке ще за князівської 

доби стало взірцем для інших літературних творів. А вже після його 

віднайдення О. І. Мусіним-Пушкіним у кінці ХVІІ ст., і виходу першого 

друкованого видання у 1800 році, цей твір став справжньою літературною та 

історичною сенсацією. Знахідка тексту «Слова о полку Ігоревім», його 

подальша публікація та вивчення дали змогу заявити ще на початку ХІХ ст. 

про існування визначної художньої культури в Київській Русі. Текст «Слова» 
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став могутнім імпульсом для наукового розвитку багатьох розділів 

лінгвістики, літературознавства, історії та культурології. 

Перше українське видання поеми було здійснено вже у 1807 році в 

Харківському університеті, після чого почалося його ґрунтовне наукове 

вивчення. Серед багатьох дослідників «Слова» особливо потрібно відзначити 

праці видатного вченого-філолога О. О. Потебні, українських істориків 

М. П. Драгоманова, М. І. Костомарова, М. О. Максимовича. Так 

Максимович, який проаналізував мову й поетичний стиль пам’ятки, вперше 

аргументовано довів її зв’язок з історією й культурою українського народу. 

Він також вперше переклав поему на сучасну українську мову. Інтерес 

науковців до різних аспектів «Слова» не згас і в ХХ ст. Значний вплив на 

вивчення цього твору в Україні мали праці видатного вченого 

М. С. Грушевського. Одним із найвідоміших дослідників «Слова» на початку 

XX століття був В. М. Перетц. Його монографія «―Слово о полку Ігоревім‖ 

— пам’ятка феодальної України-Руси XII віку» стала справжньою 

енциклопедією. Видатна роль у дослідженні поеми належить таким відомим 

вченим, як Д. С. Ліхачов «―Слово о полку Игореве‖ и культура его времени» 

(1985), Б. О. Рибаков «―Слово о полку Игореве‖ и его современники» (1971) 

та іншим. 

Науковий та читацький інтерес до поеми спричинив появу шедеврів 

образотворчого мистецтва, таких як картини В. М. Васнецова «Після побоїща 

Ігоря Святославича з половцями» (1880) та В. Г. Перова «Плач Ярославни» 

(1881). У ХХ ст. своє натхнення в «Слові» знайшли І. І. Падалка (1928), 

І. Я. Білібін (1929), Д. С. Моор (1930), М. К. Реріх (1942), В. А. Фаворський 

(1950), Г. В. Якутович (1978), В. А. Носков (1980), Д. С. Бісті (1984), 

Н. В. Єгоров (1984), В. І. Лопата (1985), Р. О. Смирнова (1985) та багато 

інших.  

Особливе натхнення у діячів культури викликав 800-річний ювілей 

поеми, який зважаючи на історичне та культурне значення твору, було 

вирішено відзначити у 1985 році за ініціативи ЮНЕСКО. Звичайно, ці події 
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не могли залишитися поза увагою українських художників, графіків, які 

здійснили свій внесок у художній світ «Слова», та роботи яких були 

експоновані на Всесоюзній виставці «―Слово о полку Ігоревім‖ в ілюстраціях 

художників» (1986). Особливе враження на глядачів і митців справив 

новаторський підхід до книжкової графіки Г. В. Якутовича (1978). Були 

показані ілюстрації В. І. Лопати, створені в техніці ліногравюри (1986). 

Серед графіки провідних майстрів також були представлені станкові офорти 

Віктора Єфименка.  

Віктор Єфименко був дуже різнобічною людиною, професійно 

обізнаним не лише з мистецтвом, але й з літературою та історією. Тому 

рішення створити серію офортів до «Слова о полку Ігоревім» було для нього 

цілком природнім та зрозумілим. Художник працював над її створенням з 

1978 по 1985 роки. У записах майстра, які збереглися до наших днів, 

відзначено 19 великих офортів, розміром, приблизно 50 х 40 (в подальшому 

будуть вказані розміри з каталогів виставок). Графічні аркуші з самого 

початку планувалися не як книжкові ілюстрації, а як станкові роботи. 

Художник Ю. П. Валюк, учень майстра, згадує: «Цей цикл робіт створювався 

виключно для свого задоволення, ―для себе‖, не сподіваючись на замовлення 

від видавництва» [186]. 

Сестра майстра, Тетяна Єфименко, згадувала, що в прагненні глибоко 

осягнути пам’ятку літератури Київської Русі Віктор Єфименко читав текст 

старослов’янською мовою. Тема повністю захопила його. «Коли я йшла з 

роботи, то завжди заходила до брата. І якщо його дружина говорила: ―Він 

пішов до Ігоря‖, я її розуміла і йшла в майстерню, де він показував свої 

роботи», — згадувала Т. Г. Єфименко [185]. Віктор Єфименко розповідав їй 

про своє розуміння твору. Йому здавалося, що традиційне тлумачення 

«Слова» не зовсім вірне. Він дійшов до такого висновку, вивчаючи сам текст 

та присвячені йому наукові праці. Адже великий твір тим і значний, що в 

ньому багато нашарувань, кожне покоління відкриває новий шар: «Ігор і 

герой — і не герой. Його девіз: ―Без перемоги немає повернення додому‖, — 
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можна розглядати по-різному. В ім’я чого перемога? В ім’я слави та 

честолюбства?» [185]. Однак, «Слово» для художника було не лише 

приводом для роздумів про історичне минуле. Таке ставлення до нього 

означало знецінювати цей складний твір. «Слово» — це джерело глибоких 

думок, невичерпне джерело образів.  

Дійсно, «Слово о полку Ігоревім», як і більшість шедеврів світової 

літератури, породжує різні інтерпретації та трактування. Це стосується 

багатьох аспектів, що викликають труднощі для розуміння сучасної людини, 

зокрема, це стосується таких особливостей поеми, як міфологічні риси, 

історичні реалії тощо. Звичайно, до кола цих проблем відноситься й образна 

система поеми. Складність полягає у тому, що головний герой будь-якої 

епічної поеми, як випливає з її жанрових особливостей, є історичною особою 

і водночас художнім персонажем, який підпорядковується певним ідейним 

завданням автора. Разом із тим інтерпретація певного художнього образу не 

можлива без розуміння особливостей ментальності людини у певну 

історичну епоху. Тож, хто такий Новгород-Сіверський князь Ігор, який разом 

із своїм братом, сином та племінником у 1185 році повів своє військо проти 

половців — герой, що своїми подвигами прагнув здобути слави, чи 

злочинець, який через свою необачність призвів до загибелі майже всього 

війська, і сам ледве уникнув смерті?  

Перші підступи до теми не влаштовували майстра. Віктор Єфименко 

прагнув уникнути багатослів’я в ілюстраціях, він наполегливо шукав виразну 

форму для передачі духовного світу героїв поеми. Це підтверджують різні 

варіанти графічних аркушів, у яких художник неодноразово міняв 

композиційні рішення. За словами Ю. П. Валюка, «Віктор Георгійович був 

трудоголіком. Він створив дві серії офортів, тому що ніяк не міг зупинитися, 

закінчити і поставити крапку. Друга серія розросталася з кожним днем і 

ставала все більшою і більшою» [186]. Працюючи над ілюстраціями, майстер 

ретельно аналізував твір, вивчав культуру конкретної історичної епохи, 

виконував сотні композиційних замальовок, начерків з натури, якими 
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слугували його учні та друзі. Віктор Єфименко розробляв ескізи у різних 

техніках: олівець, кулькова ручка, гуаш, туш. 

Вперше великі листи станкової графіки присвячені «Слову о полку 

Ігоревім» були представлені на виставці до 60-річчя заснування Одеського 

державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (1981) [55]. У 

1986 році офорти Віктора Єфименка були експоновані в Москві на 

Всесоюзній виставці «―Слово о полку Ігоревім‖ в ілюстраціях художників», 

присвяченій 800-річчю створення поеми. Відкривали виставку графічні 

аркуші В. А. Фаворського — класика радянської ілюстрації. Поруч з 

книжковою та станковою графікою Д. С. Бісті, В. І. Лопати, Д. С. Моора, 

Г. В. Якутовича та інших видатних майстрів експонувалися й офорти Віктора 

Єфименка. Ним були представив лені  2 триптиха («Похід», «Побоїще») і 7 

окремих графічних аркушів («Буй Тур Всеволод», «Січ», «Володимир 

Ігоревич», «Полеглий», «Пам’яті полеглих», «Діва-Образа», «Князям слава, а 

дружині амінь!»). У вступі до каталогу всесоюзної виставки, художник 

Д. С. Бісті відзначав: «Нас досі хвилює цей неперевершений шедевр 

давньоруської літератури, що надихає поетів на нові перекази <...> 

художників на створення ілюстрацій, в яких місткі рядки твору набувають 

нового життя, перетворюються в зримі образи» [102]. 

У каталогах виставок 1981 та 1986 років зазначено, що ілюстрації 

виконані у техніках офорта, акватинти, резерважу [55; 102]. Згідно з книгою 

В. М. Звонцова і В. І. Шистко «Офорт», акватинта — це «одна з основних 

манер, що дозволяє створювати в офорті тональні площини 

найрізноманітнішої сили, форми і фактури», в той час як резерваж «походить 

від двох основних манер офорта: акватинти і травленого штриха» [98, с. 56]. 

В «Історії українського мистецтва» зазначається, що у другій половині ХХ 

століття, для офорта було притаманним «комбінування штрихової техніки, 

акватинти <…>, що сприяло збагаченню художньої мови, посиленню 

виразності творів» [107, с. 233]. Акватинта доповнила штриховий офорт 

тональністю, дала можливість передавати найтонші нюанси світлотіні, 
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наблизила його до акварелі. Натомість резерваж дозволив зберегти 

авторський почерк, без втрати його індивідуальних особливостей. 

Офортну серію Віктора Єфименка можна розглянути в історичному та 

філософському аспектах. Слідуючи за автором «Слова», художник втілює 

події у графічних образах. Композиція — це одна з найсильніших 

професійних сторін Віктора Єфименка. Графіці художника-інтелектуала 

притаманна психологічна вмотивованість сюжету, він передає відчуття 

приреченості, тривожної атмосфери війни, що вимагає доблесті і відваги. В 

офортах відчувається пафос. Трагізм ситуації і бажання героїв подвигу 

передано через наростаючу динаміку композиції офортів. Сцени з історії 

Давньої Русі проявлені символічною мовою узагальнених форм, міцним, 

конструктивним малюнком, в основі якого прекрасне знання анатомії. 

Персонажі зображені в складних ракурсах. Погляд глядача охоплює те, що 

відбувається над низьким горизонтом, оповідаючи про участь відважних 

воїнів. 

Офорти Віктора Єфименка мають глибоко філософський зміст. У 

творах художника, що пережив Другу Світову війну, виражено особисте 

відношення до війн, які можуть згубити все живе на Землі. Він широко 

використовує символи й образи часів Київської Русі, які присутні у «Слові». 

«Віктор Георгійович зрозумів для себе, — згадує Т. Г. Єфименко, — що 

―Слово‖ хвилює його, насамперед як твір поетичний і філософський, а не як 

історичний опис конкретної події. У роботі над серією були у нього навіть 

свої літературознавчі відкриття. Він стверджував, що тлумачення фіналу 

поеми має різні трактування: ―Слава князям, а дружині — амінь!‖ або ―Слава 

князям і дружині. Амінь!‖, що знайшло відображення у назві офортів» [185]. 

 

3.2. Синтез станкового та монументального мистецтв у героїчних 

образах поеми. Відкриває серію офортів ілюстрація під назвою «Військо 

Ігореве» (іл. 3.1). У записах художника знаходимо ще одну назву: «Проводи 

війська руського в похід». Фігури князя та його дружини Ярославни 
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займають усю вертикаль формату, що передає їх статус. Подібним прийомом 

користувався В. М. Васнецов при написанні вівтарного образу князя 

Олександра Невського для Володимирського собору в Києві (1893) (іл. 3.1.1) 

та П. Д. Корін у триптиху «Олександр Невський» (1942) (іл. 3.1.2). У 

створенні монументальних образів використано контрастне протиставлення 

масштабів першого і заднього планів, за відсутності середнього. Військо 

Ігоря, що зображено позаду у нижній частині аркуша, нагадує фриз — це 

чисельні воїни та хорунжий, що тримає прапор із зображенням Спаса 

Нерукотворного. Віктор Єфименко завжди приділяв значну увагу 

достовірності зображуваного, зокрема, деталям історичних костюмів. 

Окремої уваги заслуговує юнак, що підводить коня для Ігоря. Його 

поза зі складеними немовби в молитві руками та спрямований в небо погляд 

нагадують зображення хлопчиків з картин М. В. Нестерова «Видіння отрока 

Варфоломія» (1890) та «Душа народу» (1916) (іл. 3.1.3). В обох образах 

живописець показав духовну чистоту юнаків. Співзвучною з темою «Слова» 

є думка С. М. Дуриліна з приводу картин М. В. Нестерова: «―Душа народу‖ 

— це була для Нестерова не метафора, не алегорія, не символічна формула. 

<...> Хлопчик із торбинкою, по суті, втілює ―душу народу‖ в її 

найпростішому, але і самому істинному сподіванні» [86, с. 243]. Тому 

можемо зробити припущення, що і у офорті Віктора Єфименка юнак є 

уособленням народу, який ввіряє свою долю захиснику з мечем у руках — 

Ігорю. 

У триптиху «Похід» (50х21; 50х34; 50х21) (іл. 3.2) Ігор та його військо 

зображені під час сонячного затемнення. У записах художника збереглися 

також назви «Знамення» або ж «Затемнення». Цей важливий момент був 

відтворений у середньовічних літописах і у «Слові»: «Тоді Ігор глянув на 

світле сонце й побачив, що воно тьмою всіх його воїв прикрило» [202, с. 72]. 

У центральній частині триптиха зображений Ігор в образі полководця. 

Справа вгорі, на небі, зображено сонячне затемнення — передвісник 

нещастя, розгрому війська. Немов самі сили природи попереджували руське 
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військо про небезпеку, однак князь Ігор не звернув увагу на грізне 

застереження. Як пише автор поеми: «Спала князю на ум охота і жадоба 

спробувати Дону великого знамення йому заступила» [202, с. 72]. Майже всі 

художники, що ілюстрували «Слово», наприклад, В. А. Фаворський (іл. 

3.2.1), Г. В. Якутович (іл. 3.2.2), Д. С. Бісті (іл. 3.2.3), Д. С. Моор (іл. 3.2.4), 

С. С. Кобуладзе, В. О. Носков та інші відтворювали цей знаковий для поеми 

момент.  

Князь звертається до своїх воїнів із полум’яною промовою: «Хочу-бо, 

— сказав, — списа поламати кінець поля Половецького: з вами, русичі, хочу 

голову свою положити або попити шоломом з Дону!» [202, с. 72]. Саме в цей 

вирішальний момент художник зображує головного героя поеми. Він сидить 

на коні з мечем у високо піднятій руці. У другій руці Ігор тримає бойовий 

щит, на якому зображено сокола — тотемний знак Рюриковичів. Велична 

фігура Ігоря займає майже всю центральну частину триптиха. Вираз його 

обличчя зосереджений та грізний. Віктор Єфименко вдало зумів передати 

емоції людини, що прийняла безповоротне рішення та йде до кінця. Позаду 

Ігоря майорить знамено із зображенням архістратига Михаїла на крилатому 

коні. Трактування постаті вершника Ігоря викликає асоціації з 

давньоримським пам’ятником Марку Аврелію, «Кондотьєру Гаттамелаті» 

Донателло та іншими. Автор зображує Ігоря і коня в анфас. Подібні ракурси 

вибрав для своїх героїв і В. М. Васнецов у картині «Три Богатирі». У бічних 

частинах триптиха зображено численну дружину Ігоря, що виступила разом з 

ним в похід на половців. Списи війська войовничо підняті у вертикальному 

ритмі. Єдність ритму списів, або його відсутність, дає враження перемоги, 

або поразки. Наприклад, на іконі «Битва новгородців з суздальцями» 

(середина XV ст.) та картині Дієго Веласкеса «Здача Бреди» (1635). Віктор 

Єфименко використовує форму триптиха, що нагадує давню ікону-складень. 

Майстер звертається до прийомів кінематографу (зміна планів: загальний, 

середній та великий, відсутність лінії горизонту), які допомагали передати 

масштабність події. 
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Наступні графічні аркуші також можна було б об’єднати у триптих: 

«Січа з половцями» (центр — 50 х 44), «Буй Тур Всеволод» (ліва частина 

— 50х36) і «Володимир Ігорович» (права частина — 50 х 36) (іл. 3.3). В 

офорті «Січа з половцями» на прикладі двох кінних фігур показано сцени 

бою. Низька точка зору дає можливість створення виразного силуету 

вершників на фоні неба, підкреслює монументальність, велич події. Замість 

лінії горизонту ми бачимо тіла полеглих людей і коней. Зображення двобою 

— це епізод із першого дня битви, коли військо Ігоря здобуло короткочасну 

перемогу над половцями. У верхньому куті зображено битву двох птахів, 

сокола і чорного ворона, що співвідноситься з образно-символічною 

насиченістю поеми. Літературознавець Б. А. Рибаков зазначає, що 

найулюбленішим образом автора «Слова» був сокіл: «Чотирнадцять разів (і 

завжди в потрібному місці) використовує автор образ сокола. І сам він 

оглядає Русь і суміжні країни з якоїсь особливої, недоступної звичайним 

людям висоти» [192, с. 120]. Н. К. Гудзій зауважує: «Князі порівнюються з 

сонцем, з місяцем, із соколами, дружина — з тими ж соколами» [76, с. 132]. 

На відміну від русичів, половці порівнювались із чорними 

воронами: «чорний ворон, поганий половчине!» [202, с. 73]. 

В офортах «Буй Тур Всеволод» i «Володимир Ігорович» зображено 

воїнів у динаміці руху, яка посилюється майстерним зображенням коней, що 

мчать. Старший воїн — це Всеволод, брат князя Ігоря, курський князь, 

названий у поемі «Буй Тур». Він досвідчений, непереможний воїн, 

уславлений у битвах. Автор поеми звертається до нього полум’яним 

панегіриком: «Яр-туре Всеволоде! Стоїш ти в обороні, прищещ ти на воїв 

стрілами, гримиш ти об шоломи мечами харалужними» [202, с. 74]. 

Віктор Єфименко майстерно передав образ Всеволода, який цілиться із 

величезного бойового лука, верхи на баскому коні. Юний воїн — це син 

князя Ігоря — Володимир. Незважаючи на вік, він очевидно змалку навчений 

бути справжнім воїном: «Під трубами повитий, під шоломом злеліяний, 

кінцем списа згодований» [202, с. 71]. Величні фігури героїв немовби летять 
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по небу. Графік використовує низьку лінію горизонту, яка ледь позначена 

темною смугою унизу аркуша, та скульптурами «скіфських баб». Жанр 

літературного твору вимагає від художників звернення до зображення 

батальних сцен: починаючи від мініатюр з Радзивіллівського літопису XV ст. 

(іл. 3.3.1) до ілюстраторів ХХ ст., таких як В. В. Волович, В. І. Лопата, 

Р. О. Смирнова, І. І. Падалка, В. А. Фаворський (іл. 3.3.2), Г. В. Якутович та 

інші. 

Важливу роль в офортах Віктора Єфименка відіграє образ коня. 

Д. С. Ліхачов відзначає особливе місце бойового коня в побуті Стародавньої 

Русі: «У ХІІ і ХІІІ ст., на відміну від Х і ХІ ст., руське військо було 

переважно кінним. Цього вимагала насамперед напружена боротьба з також 

кінним військом кочівників» [138, с. 211]. І. В. Портнова зауважує: «Кінь в 

мистецтві завжди був об’єктом захоплення і шанування завдяки його 

естетичним якостям, яких він не втрачає в батальній картині» [176, с. 174]. 

Сестра художника розповідала, що її брат був дуже захоплений красою 

тварин, яких малював як з натури, так і за допомогою фотографій [185]. Про 

це свідчать численні ескізи, що збереглися та були впорядковані в дипломних 

роботах студентів художньо-графічного факультету під керівництвом 

А. А. Тарасенко [36—39; 42; 43]. Звертаючись до батального жанру, 

Віктор Єфименко прагнув до досконалості в передачі анатомії, пластики та 

звичок коней, сприймаючи досвід попередників. Наприклад, вивчаючи 

зображення коней у творах Рубенса та Ван Дейка. Більш реалістичні образи 

він міг побачити у творах М. Б. Грекова і М. С. Самокиша. 

Наступний триптих «Половецьке побоїще» (50 х 23; 50 х 36; 50 х 23) 

(іл. 3.4) має сюжет подібний до картини В. М. Васнецова «Після побоїща 

Ігоря Святославовича з половцями» (іл. 3.4.2). Спільною для графічного 

триптиха Віктора Єфименка і живописного полотна В. М. Васнецова є тема 

жертви. Художники хотіли висловити велич і самовідданість воїнів, які йшли 

на смерть. Дослідники творчості В. М. Васнецова М. С. Моргунов і 

Н. Д. Моргунова-Рудницька відзначають, що «розміщенням фігур полеглих 
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художник показав, що воїни билися до останнього подиху і падали останніми 

на трупи своїх ворогів, інші, вмираючи, розкидали широко свої могутні руки, 

наче хотіли і мертвим тілом прикрити, захистити рідну землю» [152, с. 364]. 

Однак, Віктор Єфименко по-своєму вирішує композицію. У 

центральній частині триптиха над полеглими воїнами підноситься, як 

монумент, владна фігура Ігоря, який, не дивлячись на поранення і похилений 

стяг, що символізує поразку, вольовим жестом руки закликає своє військо на 

битву. На бічних частинах триптиха зображені вцілілі воїни поруч із тілами 

загиблих побратимів. Ці постаті пройняті символізмом. Обличчя воїна в лівій 

частині композиції звернене до темного сонця, що піднімається над полем. 

Це нагадує про знамення, на яке не звернув увагу Ігор і був переможений. 

Коло сонця повторюється в образі Спаса, зображеного на прапорі, до лику 

якого звернений жест падаючого воїна справа. Чоловік припав до стягу із 

зображенням Спаса Нерукотворного, молячи про захист. Зображення Христа 

має схожість з образом Феофана Грека «Спас Яроє Око» (1378). Привертає 

увагу те, що, незважаючи на повалений прапор у центральній частині, стяг із 

зображенням Христа залишився стояти, як символ непорушної духовності 

Київської Русі, як протиставлення варварам-половцям. Віктор Єфименко міг 

надихатися роботами 1951 року П. Д. Коріна, що мають схожу героїчну 

тематику, а саме: ескізи мозаїк «Олександр Невський» (іл. 3.4.1) і «Дмитро 

Донський. Ранок Куликового поля» (іл. 3.4.3). 

Момент розгрому руського війська і взяття Ігоря в полон 

Віктор Єфименко супроводжує символічним офортом «Полеглий»(50 х 43) 

(іл. 3.5). Художник зображує князя у вільному падінні на тлі величезного 

кола сонця, що з’являлося в багатьох ілюстраціях одеського графіка, і буде 

характерним символом у подальшій творчості. Визначальний сенс офорту 

полягає у тому, що у зображений момент відбувається не просто поразка 

Ігоря, але й усвідомлення ним своїх помилок.  

У «Слові» приділено велику увагу міжусобним війнам, що відбувалися 

у Київській Русі та спричинили поразку князя Ігоря: «І застогнав-бо, браття, 
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Київ тугою, а Чернігів напастями. Тоска розлилася по Руській землі, Печаль 

буйна тече серед землі Руської. А князі самі на себе крамолу кували» [202, 

с. 76]. З цього приводу літературознавець П. В. Білоус зауважує: «...щоб 

пояснити поразку Ігоря, літописець увів в оповідання монолог князя, у якому 

розкрито ―причини‖ невдачі: ―гнів господній‖ за ―кровопролиття‖, які Ігор 

учинив на ―землі християнській‖» [18, с. 144]. Тема міжусобної ворожнечі — 

одна з центральних у поемі. Автор приділяє велику увагу усвідомленню того, 

що саме розбрат між князями, їх бажання випередити, перемогти один 

одного і стало причиною поразки Київської Русі. Як зазначав академік 

Д. С. Ліхачов: «Червоною ниткою через всю розповідь проходить єдина, 

основна думка: великим злом для Русі були і є князівські міжусобиці» [140, 

с. 6]. 

Тему покаяння Віктор Єфименко продовжує в офорті «Полон» (іл. 3.6). 

На офорті зображено кремезного чоловіка з похиленою у відчаю головою. Це 

вже не грізний воїн у дорогих лицарських обладунках. Він напівоголений, на 

руках і ногах — невільницькі кайдани. Єдине, за чим упізнається особа 

князя, — щит та шолом, що зображені поруч. Д. С. Ліхачов вважає, що Ігор 

вдруге кається, перебуваючи в полоні у свого колишнього союзника — хана 

Кончака: «Ігор мав цілковиту рацію, пояснюючи свою поразку від половців 

своїми попередніми міжусобними війнами з іншими руськими князями. 

Через ворожнечу князі не могли чинити опір страшному ворогові Русі, що 

об’єднався тоді під владою хана Кончака» [137, с. 39]. Зображуючи сильне, 

мускулясте тіло князя, який згорбився від усвідомлення своєї поразки і 

відчаю, художник грає на контрастах. Незважаючи на сильне тіло, дух Ігоря 

зломлений. Автор підкреслює це такими деталями, як зламаний меч у руках 

князя, а також зламане древко списа позаду нього. Композиційно це 

передається за рахунок контражура: темна постать Ігоря на тлі величезного, 

білого сонця, яке займає практично увесь аркуш. Проте, в небі над 

полоненим ширяє, розкинувши крила, сокіл, що немов охороняє Ігоря. 
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Ілюстрація «О Руськая земле, уже за шеломянем єси!» (іл. 3.7) має за 

назву рядок з поеми. У перекладі зі старослов’янської — «О Руська земле, 

уже ж бо ти за горою!» [202, с. 91]. На основі цієї цитати дехто з дослідників 

«Слова» намагався визначити кордони стародавньої Русі. «Розуміючи, слідом 

за П. Г. Бутковим, слово «шеломянь» (шеломя) як пагорб, за яким зникла з 

поля зору Руська земля, Д. Дубенський (1844) перший запропонував вважати 

цим пагорбом саме Ізюмський курган, тобто гору Кременець (сучасна 

Харківська обл. — авт.)» [266, с. 273]. Проте, Віктор Єфименко зображує не 

конкретне історичне місце, а символічний образ рідної землі. Він створює 

ідилічну картину земного раю — засіяне поле, селяни, що обробляють 

землю, мати з дитиною. Увесь простір неба займає величезне сонце, як 

запорука розквіту природи та родючості. Веселка та білі голуби — символ 

миру. За пагорбом зображені воїни, що захищають кордони Київської Русі. 

Головним героєм офорту є сіяч, чия величезна фігура домінує у 

просторі. На створення образу Віктора Єфименка могли надихнути твори 

Жана-Франсуа Мілле «Сіяч» (1850) (іл. 3.7.1) та Вінсента ван Гога (1888) 

(іл.3.7.3). За словами О. Б. Муріної: «Ван Гог справді слідом за Мілле 

остаточно відриває селянську тему від жанрового живопису <…> Він 

створює мистецтво, прообразом якого на даному етапі є фігура селянина за 

роботою» [154, с. 68]. Мотив сіяча і женця переростає в символи. Сіяч — 

Жнець — це метафора життя і смерті. У своєму листі до брата Ван Гог 

ствердує: «Я задумав ―Женця‖, неясну фігуру, що диявольськи надривається 

під розпеченим сонцем над нескінченною роботою, як втілення смерті в тому 

сенсі, що людство — це хліб, який належить скосити. Отже, ―Жнець‖ є, так 

би мовити, протилежністю ―Сіячу‖» [31, с. 137]. Таким чином, 

Віктор Єфименко, так само як і Ван Гог, створює образ народження життя. 

Однак, композиційні рішення у художників зовсім різні. Якщо у Ван Гога 

фігура сіяча є порівняно невеликою та невиразною, більшу частину полотна 

займає розоране поле, то у Віктора Єфименка фігура сіяча займає майже 

увесь простір. Образ сіяча є величним та чітким. Ми бачимо його напружені 
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м’язи, атлетичну статуру та правильні риси обличчя, що нагадують античну 

скульптуру. Поле, яким йде сіяч, нагадує земну кулю. Отже, у трактуванні 

Віктора Єфименка саме людина є центром всесвіту, його рушійною силою. 

Символічні образи сіяча та сонця виступають як символи життя та 

благополуччя. 

На противагу тріумфу життя Віктор Єфименко створює наступний 

офорт «Діва-Образа» (50 х 39) (іл. 3.8), що ілюструє даний фрагмент 

«Слова»: «Встала обида в силах Даждьбожого внука, вступила дівою на 

землю Трояна, заплескала лебединими крильми на синім морі край Дону: 

плещучи, прогнала щедрості часи» [202, с. 76]. Міфологічний персонаж 

билинної діви-лебедя став невід’ємним художнім образом багатьох 

ілюстрацій, наприклад, Н. Б Єгорова (іл. 3.8.2) та В. І. Лопати (іл. 3.8.1). Діва-

Образа — це поетична персоніфікація поняття «образа», яке має велике 

значення для даного літературного твору. На думку М. В. Щепкіної, «Діва-

Біда — уособлення будь-якого нещастя — ураження, чвар і усобиць <...> Це 

всенародне лихо, яке неминучою хвилею нахлинуло на всю країну» [264, с. 

192]. У даному випадку «всенародне лихо» — це не навала половців, а 

міжусобиці, що виникали серед князів Київської Русі. Віктор Єфименко 

зображує Діву-Образу у вигляді казкової Діви-Лебедя. Фігура дівчини 

подібна до античної колони, що піднімається над символічно зображеною 

півсферою-землею. На відміну від Ярославни, яка розташована чітко по 

центру аркуша, фігура Діви-Образи зміщена в сторону. Однак автор 

врівноважує композицію за рахунок величезних лебединих крил і блискучого 

ореола за спиною дівчини. Діва-Образа оплакує вбитого чоловіка. Важливо 

відзначити, що це не воїн, а звичайний селянин, про що свідчить його 

атрибут — плуг. Віктор Єфименко порушує одну з головних тем «Слова» — 

безглуздість і жорстокість воєн, через які страждають невинні люди. 

Збереглися і ранніші версії цього офорта (іл. 3.8.3, іл. 3.8.4), які 

детальніше розповідають про бідування народу Київської Русі. Це дає 

можливість простежити за роботою майстра над створенням лаконічної 
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композиції. У порівнянні з початковим задумом, у фінальному варіанті 

фігура Діви-Образи була значно збільшена і позбавлена деталей. Автор 

неодноразово міняв положення її рук. Спочатку художник зробив акцент на 

фігурі померлого від ворожої стріли селянина, яка, зрештою, була зменшена і 

посунута трохи в сторону з переднього плану. Віктор Єфименко прибирає з 

другого плану архітектурний пейзаж, що змальовує біди Русі: спалені храми і 

тисячі полонених людей. Гравюра позбулася також і чорних воронів, що 

кружляли над мертвим тілом і нагнітали похмуру атмосферу. Таким чином, 

відмовившись від подробиць, у фінальному варіанті автор приходить до 

мінімалізму, що підкреслює символізм образу Діви-Образи. 

Офорт «Карна і Жля» (іл. 3.9) присвячений темі горя, що охопило 

Русь після розгрому військ князя Ігоря: «А Ігоря хороброго полку — не 

воскресити! За ним кликнули Карна і Жля, поскакали по Руській землі, 

вогонь людям мечучи в полум’янім розі» [202, с. 76]. Багато дослідників 

розходяться в думках, коли мова йде про цих персонажів. В Енциклопедії 

«Слова о полку Ігоревім» наводяться думки провідних літературознавців, які 

займалися вивченням твору. Так, Е. В. Барсов пов’язував цих персонажів «з 

похоронним язичницьким ритуалом і вважав Жлю і Карну міфічними 

супутницями Діви-Образи»; Д. І. Прозоровський бачив у Карні і Жлі 

«міфічне уявлення лих, геніїв нещастя, вісників бід»; Д. С. Ліхачов визначив 

Карну і Жлю як «похоронних богів» [266, с. 187—188].  

Графічні образи Віктора Єфименка співпадають з таким трактуванням. 

У його виконанні Карна і Жля — це персоніфікація лиха і горя, які 

заполонили Київську Русь. Однак художник відмовляється від їх втілення у 

жіночих образах. В його уяві це два вершники, які несуться по небу на 

скажених конях і шлють на землю біди у вигляді вогненних стріл. Їхні 

постаті займають увесь аркуш, а коні мчать прямо на глядача, немов би 

намагаючись залишити гравюру. Композиційна діагональ позначена 

спрямованими на землю вогняними стрілами. Роги в їх руках вивергають 

хмари туману, що позбавляють людину ясного мислення. В офорті домінує 
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темний тон. У правому нижньому куті (для масштабу) художник зображує 

маленькі фігури людей і частину храму без хреста. Образи Карни і 

Жлі можна порівняти з біблійними персонажами творів А. Дюрера «Чотири 

вершники апокаліпсису» (1498) (іл. 3.9.1), А. Бекліна «Війна» (1896) 

(іл. 3.9.2) та «Воїни апокаліпсису» В. М. Васнецова (1887). 

Аналізуючи попередні варіанти цієї ілюстрації (іл. 3.9.4, іл. 3.9.5), 

можна дійти висновку, що Віктор Єфименко проводив ґрунтовну роботу над 

композицією, неодноразово змінюючи образи, ракурси і позбавляючись 

зайвих деталей. Спочатку художник не використовував складний ракурс для 

зображення коней, а образ вершників був більш демонічний і потойбічний. 

Унизу аркуша було зображено частину земної кулі, де автор наочно показує 

наслідки воєн. Пізніше ми побачимо таке ж зображення землі в офорті 

«Слава князям, а дружині — амінь». У ній землю і вершників з’єднує стела, 

покрита зображенням середньовічної мініатюри на сюжет мук грішників у 

пеклі. В остаточному варіанті гравюри стела зникла. 

Центральне місце в поемі в ідейному аспекті займає епізод, названий 

літературознавцями «Золоте слово Святослава». Дізнавшись про невдалий 

похід Ігоря та Всеволода, «великий Святолав ізронив злоте слово, з сльозами 

змішане» [202, с. 78]. Він звертається до своїх племінників Ігоря та 

Всеволода зі словами гірких докорів на те, що вирішили вони одноосібно 

воювати з половцями, шукаючи собі слави. Також він звертається і до інших 

князів з полум’яним закликом, забути старі чвари та об’єднатися на благо 

батьківщини: «Загородіте полю ворота своїми гострими стрілами за землю 

Руськую, за рани Ігореві, смілого Святославича!» [202, с. 80]. 

У каталозі виставки творів художників-викладачів художньо-

графічного факультету Одеського державного педагогічного інституту 

ім. К. Д. Ушинського (1981) вказана трьохчастинна композиція під назвою 

«Злато слово Святослава», з чого випливає, що до нашого часу збереглася 

лише центральна частина триптиха (іл. 3.10). Золоте слово київського князя 
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Святослава Всеволодовича — це звернення до всіх князів Київської Русі з 

проханням об’єднатися і захистити свої землі.  

В офорті художник зображує князя Святослава, який закликає всіх 

руських князів на допомогу Ігорю і захист руських земель. Центральною 

фігурою в роботі є київський князь, чия фігура, через жест руки, пов’язана із 

зображенням Христа Пантократора (іл. 3.10.1). Це один із головних образів у 

іконографії Христа, який представлений як Небесний Цар і Суддя. Унизу, 

перед Святославом, зібралися руські князі, які об’єдналися, як він і бажав. На 

жаль, всіх їх важко ідентифікувати, крім, хіба що однієї фігури, на спину якої 

накинута вовча шкура. Д. С. Ліхачов так охарактеризував цього князя: 

«Всеслав Полоцький представлений у вигляді ―лютого звіра‖ — швидкого 

вовка, що перебігав за одну ніч величезні простори Русі» [137, с. 38]. Над 

усіма героями даного офорта зображений меч у піхвах, на якому сидить 

білий птах — символ миру. Д. С. Ліхачов відзначає цілий ряд образів, 

пов’язаних з поняттям «меч» у «Слові»: «Меч був насамперед символом 

війни. <...> Меч був емблемою князівської влади. <...> Меч був символом 

незалежності» [138, с. 209]. Цей ключовий сюжетний момент «Слова» також 

був проілюстрований Н. В. Єгоровим (іл. 3.10.2), В. І. Лопатою (іл. 3.10.3), 

Р. О. Смирновою та іншими.  

Триптих «Ярославна» (іл. 3.11) присвячений образу головного 

жіночого персонажа «Слова». Це психологічно одна з найпотужніших 

композицій, що передає образ вірної жінки, яка вміє чекати. Вона постає 

перед глядачем, ніби на сцені, де сонце — театральний прожектор, а земля — 

вмілі декорації. Низька лінія горизонту надає монументальності цим 

офортам. Варто звернути увагу, що земля зображена у формі сфери, що є 

притаманним для картин інших одеських художників, наприклад, «Політ» 

(1967) О. П. Ацманчука і пейзажів Ю. М. Єгорова. Не лише пейзаж і 

оточення вказує на велич цього персонажа, але і сама фігура нагадує про свій 

статус і важливу роль у «Слові». При створенні художніх образів були 

використані замальовки з натури. Наприклад, для фігури Ярославни у 
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відповідному костюмі позувала Ольга Андріївна Тарасенко, зараз — 

професор, доктор мистецтвознавства [184]. Під час вечірнього малюнку, який 

Віктор Єфименко організовував для студентів ХГФ, учасники позували один 

одному, працюючи разом із викладачем. У тому числі вибиралися пози, 

необхідні в роботі над «Словом».  

Багато ілюстраторів «Слова» втілювали образ Ярославни. Так, 

наприклад, видатний російський графік В. А. Фаворський писав: «Ярославна 

тужить за чоловіком і звертається до сонця і до вітру, і до річки і просить їх 

допомогти Ігорю і його воїнам, вона вірно думає, що з ними нещастя і що 

мучить їх спрага і втома в далекому степу» [244, с. 257]. Трактування цього 

образу художниками відрізняється не лише композиційно, але й ідейно. На 

відміну від героїні В. А. Фаворського (іл. 3.11.2), яка показує свої емоції 

глядачам, Ярославна Віктора Єфименка тримає свої почуття глибоко в собі, і 

лише широко відкриті очі передають весь біль і страждання, які випали на її 

долю. Посилена емоційність є властивою образу Ярославни в ілюстраціях й 

інших художників: С. П. Карафи-Корбут (іл. 3.11.4), В. І. Лопати (іл. 3.11.1), 

В. Г. Перова (іл. 3.11.3), Р. О. Смирнової, Д. М. Шавикіна.  

Триптих «Повернення Ігоря» (50 х 19,5; 50 х 34; 50 х 19,5) (іл. 3.12) 

змальовує фінал «Слова» — повернення Ігоря додому після невдалого 

походу. Д. С. Ліхачов зазначає: «Ігор втікає з полону, він повертається не до 

війни,  а до миру, до Ярославни, до «країн» і «міст», що радіють його 

поверненню» [140, с. 139]. Віктор Єфименко одночасно зображує горе 

народу, який оплакує загиблих воїнів, а також радість від звістки про 

повернення князя. У центральній частині триптиха, на першому плані 

відтворено образи людей, що поминають полеглих, але є серед них і ті, які 

помічають фігуру князя на горизонті. У цей час, на бічних частинах триптиха 

люди дзвонять у дзвони, повідомляючи радісну звістку про повернення 

князя. Таким чином, автор передає причинно-наслідковий зв’язок подій у їх 

часовій послідовності. На відміну від Віктора Єфименка, який на першому 

плані композиції зображує народ, інші художники, якщо і не роблять Ігоря 
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центральною фігурою своїх ілюстрацій, та все ж князь виступає 

рівнозначною постаттю поряд з іншими: ілюстрації В. І. Лопати (іл. 3.12.2), 

Р. О. Смирнової, В. А. Фаворського (іл. 3.12.1). 

Темі скорботи присвячені графічні аркуші «Пам’яті полеглих» 

(50 х 41) (іл. 3.13) i два варіанти офорта «Слава князям, а дружині — 

амінь» (50 х 39) (іл. 3.14, іл. 3.15). Ці гравюри носять характер позачасовості 

і позаісторичності, зображуючи тему скорботи, яка проходить крізь усю 

історію людства. Тут практично не помітно відсилок безпосередньо до 

«Слова», крім характерних щитів давньоруських воїнів в офортах «Пам’яті 

полеглих» і невеликого фрагмента битви внизу аркуша «Слава князям, а 

дружині — амінь». На противагу цьому, у двох гравюрах зображені деталі, 

що підкреслюють позачасовість подій. У нижній частині аркушу «Пам’яті 

полеглих» представлена поминальна процесія, яка нагадує картину 

В. І. Іванова «Вічна пам’ять загиблим на війні, безвісти зниклим, всім рідним 

і близьким» (1971) (іл. 3.13.1). Ці фігури наче проходять крізь час, 

починаючи з Київської Русі і до сьогоднішнього дня. У першому варіанті 

гравюри «Слава князям, а дружині — амінь» помітно частину земної кулі, 

знівеченої наслідками війни, а також виразну фігуру людини охопленої горем 

і жахом того, що відбувається. Важливо наголосити, що ями в землі 

нагадують сліди від падіння бомб, а на задньому плані ми бачимо зруйновану 

будівлю, яка радше нагадує сучасну архітектуру, ніж середньовічну. 

Коло — універсальна форма композицій Віктора Єфименка, займає 

центральне місце практично у всіх гравюрах серії. Воно має не лише 

символічний сенс, але і важливе композиційне значення. Учень 

Віктора Єфименка, Ю. П. Валюк слушно зазначає: «Концепцією, 

конструктивною основою серії було затемнення. Диск — на цій конструкції 

вибудовувалась сама структура композиції» [186]. У першому варіанті 

гравюри «Слава князям, а дружині — амінь» (іл. 3.14) тіла людей ідеально 

вписані в коло, утворюють замкнутість і завершеність композиції. У другому 

варіанті гравюри «Слава князям, а дружині — амінь» (іл. 3.15) композиція 
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спрямована на дисгармонію, оскільки полеглі герої та розколотий навпіл щит 

зображені не у центрі на тлі великого диску сонця, а у верхній частині 

аркуша.  

У розглянутих гравюрах відстежується тема польоту, оскільки 

композиційним центром є коло, яке є не лише знаком сонця, але й символізує 

інший світ, відокремлений від землі. Звичайно, тут автор не повністю 

відмовляється від земної лінії горизонту, як це робили абстракціоністи, але і 

не акцентує на ній увагу. 

 

Висновки до третього розділу. Розглянувши серію офортів 

Віктора Єфименка до епічної поеми «Слово о полку Ігоревім», можемо 

зазначити наступне. Щоб осягнути всю глибину поеми, Віктор Єфименко 

зосередив свою увагу на її духовному, філософському змісті, а не на 

сюжетних аспектах. Важливим для нього було також антивоєнне 

спрямування «Слова», що знайшло відображення  в багатьох офортах цієї 

серії. У літературному пам’ятнику Київської Русі художник вловив ті ідеї, які 

щиро хвилювали його сучасників, були співзвучними настроям та почуттям 

представників повоєнного покоління, до якого належав і він сам. Він 

висловлює своє захоплення подвигом воїнів, їх патріотизмом, мужністю, 

красою і відданістю жінки. Своє бачення «Слова» Віктор Єфименко 

продемонстрував яскраво і дивовижно, як майстер, для якого будь-яка  

деталь є красномовною, кожен штрих має сенс.  

Багато уваги приділяє художник історичній достовірності 

зображуваних подій та персонажів. Кожна деталь одягу, зброї, елементи 

архітектури чи декору прописані Віктором Єфименком дуже дбайливо та 

точно. Науковий, історичний підхід до зображуваного вбачається також і в 

відтворенні міфологічних персонажів та язичницьких вірувань наших 

предків, що поєднувалось з християнською символікою. На наш погляд, 

художник вірно відчув ментальне «двовір’я» наших пращурів, які прийнявши 



105 
 

християнство, ще кілька сторіч зберігали старі традиційні уявлення, що 

базувались головним чином на обожненні сил природи.  

Серія офортів тяжіє до монументальності. Це не книжкові ілюстрації, а 

станкові роботи, які призначені для експонування на виставках. Художника 

хвилювала героїчна проблематика, він зобразив її пафосно, урочисто. 

Віктор Єфименко запропонував різноманітне рішення гравюр серії: це не 

лише окремі композиції, але й аркуші, об’єднані в триптихи. Усі разом вони 

пов’язані не тільки сюжетною, а й композиційною єдністю, доповнюючи 

уявлення про героїв поеми. У створених майстром образах Ігоря, Всеволода, 

Ярославни, «Діви-Образи», полеглих воїнів відчувається поетичний лад 

твору,  духовність його героїв.  

Для визначення місця графічної серії «Слова» Віктора Єфименка був 

здійснений порівняльний аналіз з ілюстраціями до цього твору інших 

графіків. За очевидною відмінністю підходів до вирішення теми, 

простежується вплив наукового і творчого надбання В. А. Фаворського та 

новаторського композиційного рішення графіки Г. В. Якутовича. Офорти 

Віктора Єфименка значно драматичніші за світовідчуттям та академічні за 

формою. 

В аркушах серії виявлено розуміння і майстерне використання умовної 

мови офорта. У створенні композицій застосовувалися прийоми 

монументального мистецтва, сценографії, кінематографа, плакату. Коло є 

конструктивною основою композицій майстра. Воно має символічне 

значення для розкриття проблематики поеми. Також є характерною низька 

точку зору, яка використовується для возвеличення зображуваних героїв. 

Твори одеського графіка свідчать про прагнення представити особисте 

сприйняття та осмислення епічної поеми. У серії гравюр спостерігається 

перетин філософської й історичної тематики, у результаті чого народився 

новий твір образотворчого мистецтва — серія графічних аркушів до «Слова о 

полку Ігоревім». 



106 
 

РОЗДІЛ 4 

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА СЕРІЇ ОФОРТІВ 

ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО РОМАНУ М. О. БУЛГАКОВА  

«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» (1978 — 1992) 

 

4.1. Трансформація образної системи роману М. О. Булгакова 

«Майстер і Маргарита» в станковій графіці одеського майстра. Творчим 

підсумком життя Віктора Георгійовича Єфименка стали ілюстрації до роману 

М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита», створені в 1978 — 1992 роках. 

Зацікавлення Віктора Єфименка романом М. О. Булгакова було 

закономірним, адже розквіт його творчості прийшовся на 1970 — 1980 роки, 

період брежнєвського застою, з його духовним занепадом, конформізмом та 

подвійною мораллю. Це був час, коли творча особистість опинилась, як і в 

роки сталінщини, перед необхідністю складного морального вибору. За 

свободу художнього самовираження, думок та поглядів можна було 

заплатити звільненням з роботи та неможливістю презентації результатів 

творчості. Радянська влада намагалася втрутитись, проконтролювати всі 

сфери людського життя, а творчі новації та відкриття тонули в 

бюрократичній трясовині. О. К. Федорук зазначає, що «в Одесі, так само, як у 

Києві, Львові, Полтаві та інших містах, набуло поширення підвальне 

мистецтво, так званий андеграунд. Художники не виставлялись, малювали 

потайки — для себе, своїх друзів, колег» [247, с. 101]. Але перед цим, у 

короткий період хрущовської відлиги, з’являється перша журнальна 

публікація (1966 — 1967) роману Булгакова «Майстер і Маргарита», який 

відразу стає культовою книгою цілого покоління інтелектуалів та творчої 

еліти, до яких належав Віктор Єфименко.  

Майже чотирнадцять років тривало спілкування художника з героями 

роману. У цей час ним була надрукована серія з 64 офортів. Оскільки 

художник постійно повертався до наміченої ним програми, при художньому 

аналізі ми не будемо вказувати дати, маючи на увазі весь період. 
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Учень Віктора Єфименка — викладач графіки М. І. Резніченко 

згадував, що Віктор Георгійович був непересічною особистістю з високою 

духовною культурою, енциклопедичним складом розуму, володів високим 

творчим потенціалом. Як художник і педагог, він був дуже вимогливий у 

першу чергу до себе, так само з повагою, але вимогливо ставився до колег і 

студентів [187]. Учениця Віктора Єфименка, доктор мистецтвознавства 

О. А. Тарасенко, згадує, що Віктор Георгійович, запам’ятався їй не лише як 

талановитий художник, а, перш за все, як інтелектуал,  освічена людина, яка 

мала дуже різнобічні інтереси. Саме тому він був авторитетним критиком. 

Також Віктор Єфименко був наділений дуже розвиненим філософським, 

творчим мисленням, що дозволяло йому вдумливо працювати з літературним 

твором. Саме тому майстер зупинив свій погляд на Складний, філософський, 

сатиричний та містичний романі Булгакова «Майстер і Маргарита», 

привернув увагу майстра та спонукав створити серію графічних ілюстрацій. 

У цих роботах він  висловив не лише своє бачення цього твору, а й свою 

світоглядну позицію [184]. 

Художник не мав на меті передати в ілюстраціях подієвий бік роману, 

він спробував зазирнути у духовний світ письменника та відобразити своє 

власне ставлення до вічних філософських проблем: боротьби добра і зла, 

свободи вибору і моральної відповідальності за цей вибір. Осмислюючи 

роман М. О. Булгакова, Віктор Єфименко доходить висновку, що зрада, 

підступність, ницість не можуть бути виправданими жодними обставинами, і 

в цьому його думка збігається з булгаковською. Кожен офорт майстра є 

глибоко символічним, як символічні й образи роману. Образи персонажів 

відтворені художником з великою досконалістю; кожна їх риса передає 

індивідуальність характеру, душевну силу або слабкість, розум або дурість, 

доброту або жорстокість.  

Загальний фон офортів є переважно темним, що може викликати 

асоціації як з періодом сталінізму, за якого відбуваються головні події 

роману, так і з темними, «диявольськими», силами. Темний фон містить у 
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собі пристрасті, пітьму «особистого», що наділяє офорти глибоким 

психологізмом. Голий, пустий фон, у поданні майстра, це територія, на якій 

відсутні людяність та гуманізм, на якій не може бути місця для творчості та 

внутрішнього росту. Це територія без Бога, що в уяві автора представляє 

собою одну з найвеличніших трагедій людства. Тема ночі і повного місяця — 

це одна із основних тем, що проходить крізь усю серію офортів. Час, коли 

Віктор Єфименко створював свої офорти, став розквітом мистецтва графіки, 

експериментів з чорним та білим кольорами. Тому зображувана тема була 

дуже вдалою для художника. 

Віктор Єфименко був справжнім перфекціоністом, надзвичайно 

вимогливим до себе, він повсякчас прагнув досягти найбільш досконалого 

рішення. Така тенденція багаторічних творчих пошуків є характерною для 

багатьох видатних митців. Характер творчого процесу Віктора Єфименка 

можна охарактеризувати висловом Миколи Ге: «Доходив до повного відчаю, 

немов тонув і знову спливав…» [156, с. 170]. Друг Віктора Єфименка 

Геннадій Кацен згадував: «Віктор був неначе зачарованим. Здавалося, все 

його життя було пов’язане з цим твором. Він казав: ―Мені дуже цікаво, але це 

мене поглинає‖» [182]. Він звертався до сюжета роману М. О. Булгакова не 

лише з мистецької, але й з людської позиції, намагаючись відчути трагедію 

героїв зсередини і уявити себе на їх місці. Саме тому робота над «Майстром і 

Маргаритою» була такою тривалою. 

Техніка офорта. Оцінивши живописні можливості техніки офорта, до 

якої звернувся далеко не відразу, Віктор Єфименко згодом надав їй 

пріоритетне значення. Його майстерня на художньо-графічному факультеті 

педагогічного інституту, так і називалась «офортна», не зважаючи на те, що 

там друкувалися й інші види естампа. Студенти могли споглядати весь 

процес роботи над графічними аркушами. Це була дуже важка, але, водночас, 

цікава праця. Офорти створювалися в багатьох варіантах, до тих пір, поки не 

задовольняли художника. Під час роботи він часто змінював малюнок і 

композицію, по-іншому розташовував світло й тінь, адже правки й ретуш 
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зробити досить легко — достатньо лише покрити лаком неправильні й 

непотрібні лінії. Кислота виїдає вільну від лаку поверхню дошки тим 

сильніше, чим довше продовжується процес травлення. У книзі 

Н. Я. Богомольного та А. В. Чебикіна так пояснюється принцип техніки 

офорта: «За допомогою водяного розчину азотної кислоти здійснюють 

травлення, тобто поглиблюють зображення на поверхні полірованої дошки з 

міді або цинку» [21, с. 9]. Б. Р. Віппер поетично пов’язує майстерню графіка з 

лабораторією і фантазією алхіміка. У процесі створення офорта вчений 

бачить «відтінок магії і таємничого чаклунства, немов образи офорта 

народжуються із зіткнення рідини і вогню. Не випадково, що фантазія 

офортиста породжує світ, де змішуються образи фантастичного і буденного» 

[40, с. 53]. Необхідно звернути увагу на імпровізаційну сутність офорта, який 

набагато живописніший, динамічніший і вільніший, ніж різцева гравюра. 

Також вибір цієї техніки може бути пов’язаний із темою ілюстрацій.  

Метод роботи. У своїй творчості художник-графік дотримувався 

академічної школи. Вона втілила в собі традиції античного мистецтва, які 

перетворилися у систему канонів фігури людини. Художнику була 

притаманна робота з натурою, створення чисельних нарисів, ескізів, 

композиційних замальовок. Йому позували люди з класичними пропорціями 

тіла. Перед тим як створити фінальні варіанти офортів, які б його 

задовольняли, Віктор Єфименко проводив велику підготовчу титанічну 

працю. Про це свідчать роботи, опубліковані в серії каталогів-альбомів, 

створених магістрами художнього-графічного факультету під керівництвом 

кандидата мистецтвознавства А. А. Тарасенка [36—39; 42; 43]. 

За спогадами М. І. Резніченка, працюючи над ескізами до «Слова о 

полку Ігоревім» або «Майстра і Маргарити», Віктор Георгійович ретельно 

аналізував твір, вивчав культуру конкретної історичної епохи, виконував 

сотні композиційних замальовок, начерків з натури. У його творчих серіях 

можна бачити образи багатьох героїв, натурою до яких були його учні та 

друзі. У Москві він вивчав булгаковські місця і замальовував необхідні йому 
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куточки, тому його роботи такі правдиві і цікаві [187]. Син художника 

Володимир Єфименко згадував: «Уся серія офортів була створена у моїй 

присутності. Кожну фігуру батько малював з натури. Всі ескізи створені у 

натуральну величину відтисків. Вони відпрацьовані настільки ретельно, що 

виглядають цілком завершеними, самостійними творами», — розповідає син 

художника [88]. Для створення ескізів митець використовував чорну пастову 

ручку, туш і гуаш.  

Історія створення. Роботу над ілюстраціями до роману 

Віктор Єфименко почав ще в Москві, де перебував на курсах підвищення 

кваліфікації у 1978 році. Під час прогулянок старовинними вулицями, 

Віктор Єфименко намагався знайти характерні для 20 — 30-х років будинки, 

в яких могли б жити його герої: Майстер, Маргарита, Воланд та його слуги, 

Берліоз, Бездомний та ін.  

Прототипами деяких персонажів були цілком реальні люди: студенти, 

друзі. Для Маргарити позувала Олена Якуб — троюрідна сестра художника, 

яка проживає у Москві. А для Майстра — Володимир Сакалюк, один із 

улюблених студентів Віктора Єфименка, який згодом теж став викладачем 

малюнка і живопису. Образ Воланда художник створив із двох складових — 

статуї кондотьєра Гатамелати та свого автопортрета. Берліоз був 

змальований з відомого актора Михайла Козакова, а Гелла — із співачки 

Алли Пугачової. Для Левія Матвія позував Геннадій Кацен — близький друг 

художника. 

Віктор Єфименко став одним із першовідкривачів творчості Булгакова 

в мистецтві ілюстрації. Разом із невеликим числом художників, таких як 

С. О. Алімов, Г. В. Малаков, Г. Д. Новожилов, А. О. Харшак, Ю. Г. Чистяков, 

він обрав досить небезпечну на той час тему, оскільки роман Булгакова 

довгий час знаходився під забороною і вважався антирадянським.  

Важливим для Віктора Єфименка було філософське осмислення 

роману. Його думки з приводу книги Булгакова збереглися у вигляді 

телевізійного інтерв’ю професора мистецтвознавства О. А. Тарасенко та 
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власних записів, що збереглися в домашніх архівах. Зокрема зберігся повний 

перелік ілюстрацій, розташований за задумом художника у певному порядку, 

з подвійними назвами, що розкривають творчі плани митця та допомагають 

аналізу ілюстрацій. Створюючи серію офортів, Віктор Єфименко завжди 

дотримувався певної послідовності подій, описаних у романі, а, обираючи 

назви ілюстрацій, спирався на назви глав. Також художник створював списки 

та схеми розташування експозицій у виставкових залах. 

За свого життя художник встиг самостійно представити лише декілька 

ілюстрацій до «Майстра і Маргарити» на збірній виставці викладачів та 

випускників художньо-графічного факультету у 1990 році. Повний обсяг 

графічних робіт, присвячених роману, був представлений лише після смерті 

художника. У 2006 та 2007 роках, коли відбулися його персональні виставки, 

ці роботи все ще виглядали актуальними та цікавими (Виставки з 17.02 по 

3.03 2006 року у галереї «Тритон», з 2.02 по 17.02 2007 року в Одеському 

Літературному музеї).  

 

4.2. Ілюстрації до першої частини роману. Відкриває серію 

станкових ілюстрацій до роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита» 

офорт «Два героя» (іл. 4.1), в якому Віктор Єфименко зображує Ієшуа Га-

Ноцрі та Воланда. Їхні образи, на перший погляд, є антитезою, так як 

уособлюють дуалістичне розуміння добра і зла, і, разом із тим, доповнюють 

один одного, тому що добро без зла не можливе. У записах художника ми 

знаходимо, що назва ілюстрації доповнюється епіграфом роману: «Я — тої 

сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого», — Гете «Фауст» [28, 

с. 20]. Художника дуже зацікавила булгаковська трактовка образу диявола. У 

романі він виступає не як євангельське втілення зла, а як сила, що здатна 

відновити справедливість. Про такий підхід до ілюстрацій говорить 

Віктор Єфименко в телевізійному інтерв’ю з О. А. Тарасенко: «У Булгакова 

порушено питання про співвідношення добра і зла. У цьому сенсі на нього 

великий вплив зробив Гетевський «Фауст», цитату з якого він узяв за 
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епіграф. Такий ось несподіваний погляд на Сатану як на носія добра. 

Загалом, це дуже оригінальна точка зору, про яку в Євангелії безпосередньо 

не прочитаєш, це додумано вже Булгаковим» [234]. Символічне вирішення 

такої бінарної єдності також наочно втілено в ілюстраціях «Пам’яті 

Майстра» і «Діалектика», розгляд яких буде представлено нижче.  

Таким чином, у даному офорті ми не бачимо звичного протистояння 

добра і зла. Обидва головних персонажа несуть добро, але кожен це робить 

по-різному, так як вважає за потрібне саме він. Якщо Ієшуа пропонує творити 

добро заради добра, то Воланд, навпаки, змушений творити добро, хоча й не 

достатньо прийнятними способами. Дослідник творчості М. О. Булгакова, 

Б. В. Соколов слушно зазначає, що Воланд, як і персонаж Гете Фауст, 

бажаючи зла, повинен здійснювати благо. Щоб отримати для себе Майстра з 

його романом, він карає Берліоза, Барона Майгеля та інших носіїв соціальних 

пороків. «Прагнення віддати автора роману про Понтія Пілата у владу 

потойбічних сил — лише формальне зло, оскільки робиться з благословення і 

навіть за прямим дорученням Ієшуа Га-Ноцрі, який уособлює сили добра», — 

пише Соколов [204, с. 180].  

Отже, в ілюстрації «Два героя» художник показує нерозривний зв’язок 

між Воландом й Ієшуа, але це не класичне протистояння, а радше 

взаємовигідне існування цих двох персонажів. Віктор Єфименко виконує 

портрети двох героїв, які наділені глибоким символізмом та психологізмом. 

На передньому плані, у затінку представлений портрет Воланда. Він 

створений шляхом злиття автопортрета художника (іл. 4.1.1) та людини 

епохи Відродження, воїна-мислителя кондотьєра Гаттамелати за авторством 

Донателло. М. В. Алпатов дає таку характеристику цьому персонажу: «…не 

менш вольовий і суворий, але стриманий, зосереджений, той хто оволодів 

пристрастями …» [1, с. 49]. Звернення до шедевру світового мистецтва 

допомагає створити багатозначний образ. Зображено похмурого, втомленого 

чоловіка з гострим, проникливим поглядом. Це людина, яка бачила занадто 

багато, і вже не має ілюзій. Обличчя Воланда відтворює його складний 
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внутрішній світ, який ніби складається з двох частин: доброї і злої. Це 

передається через колір очей, одне з яких чорне, з насупленою бровою, а 

інше — світле (у романі Булгакова — зелене). Таке осмислення образа 

Воланда повністю відповідає ідеям письменника, який замислював його як 

поєднання та боротьбу темного і світлого начал людської душі. Довершує 

образ середньовічний берет, в якому традиційно зображувався Фауст.  

Портрет Ієшуа також має дуже цікаве вирішення. Так само, як і в 

романі Булгакова, історія Понтія Пілата та Ієшуа — це «роман у романі», так 

і тут можна сміливо стверджувати, що це «картина в картині». Образ Ієшуа 

поєднує у собі канонічне зображення Спаса Нерукотворного та світський 

портрет: обличчя оточене німбом, що переходить у дивовижний декор. 

Замість лика Христа, художник зображує виснажене обличчя людини, з 

глибокими тінями, що залягли під очима. Ієшуа спрямовує на глядача 

глибокий, уважний погляд. В інтерпретації Віктора Єфименка його можна 

порівняти з образом Христа в картинах І. М. Крамського «Христос у пустелі» 

або М. М. Ге «Що є істина? Христос і Пілат», в яких художники 

відмовляються від божественної домінанти боголюдини та роблять акцент на 

людському началі. «Це не Христос. Тобто я не знаю, хто це. Це втілення моїх 

особистих думок», — розповідав І. М. Крамський про своє бачення 

особистості Христа у картині «Христос у пустелі» [121, с. 447]. Цей образ 

якнайкраще підходить для зображення Ієшуа — звичайної людини, 

мандрівного філософа, якому властиві людські вади та сумніви, але, разом з 

тим, він наділений якимось незримим, духовним стрижнем. Таким чином 

відбувається усвідомлення Христа насамперед як реальної історичної 

особистості. Такий погляд на життя Ісуса Христа, усвідомлення трагізму 

його долі, уявлення про нього як про високодуховну особистість, а не як про 

«боголюдину», — ось той ідейний ґрунт, на якому сформувалися думки 

письменника і художника. 

У списку Віктора Єфименка, під № 2 позначена ілюстрація «Тридцяті 

роки» (іл. 4.2). Вона не має відношення до якоїсь конкретної події в романі і 
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є відображенням особистого ставлення художника до трагікомедії 1930-х 

років. На офорті зображено багаторівневу піраміду, яку складають  чоловіки. 

Вона є алегоричною картиною радянської суспільної системи. 

Віктор Єфименко процитував знамениту фотографію О. М. Родченка 1930-х 

років (іл. 4.2.4), на якій показано одну із популярних на той час спортивних 

пірамід. Цьому відомому елементу радянських парадів художник надає 

гротескних рис. 

В офорті представлені карикатурні зображення «нових атлантів», 

кожен з яких тримає на своїх плечах вищі щаблі піраміди, що схожі на 

попередні. Майстер вибрав образ атланта (іл. 4.2.1) не випадково, адже він є 

символом витривалості, терпіння та важкої праці, а також наочно демонструє 

ідею про взаємну братерську рівність пролетаріату. Усі чоловіки одягнуті у 

однакові білі шорти, що є сучасним аналогом пов’язок на стегнах, 

характерних для скульптурних зображень атлантів,  та, загалом, мають 

подібну зовнішність. Універсальний одяг, що є прикметою певного часу, 

згодом буде відтворено в картинах В. Д. Сидоренка «Вторгнення» (1996), 

«Контури реального» (1998) (іл. 4.2.2) і проєкті «Жорна часу» (2003), в якому 

зображено чоловіків у однакових білих кальсонах, типовій білизні солдат. 

Так митці відображують уніфікацію особистості, що є притаманною для 

тоталітарного суспільства. 

Цікавим є порівняння згаданої фотографії О. М. Родченка з 

американським плакатом 1911 року, на якому зображено соціальну піраміду 

капіталізму (іл. 4.2.3), на верхніх рівнях якої знаходяться  правлячі класи, що 

тиснуть на робітників. Піраміда, створена з радянських спортсменів, мала 

стати антитезою піраміді капіталістичного суспільства, в якому пролетаріат 

був експлуатованим станом, «підмурком» соціальної системи. Слушним є 

твердження О. М. Голубця, який зауважує, що «песимістичному 

декадентству буржуазного суспільства нова ідеологія протиставляла 

старанно селекціонований пролетарський оптимізм» [71, с. 66].  
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Історична дистанція дозволила Віктору Єфименку побачити 30-ті роки 

очима письменника, який відобразив у історичній лінії роману сучасну йому 

дійсність. Іронічний погляд художника втілений у насмішкуватих виразах 

облич юнаків, які утворюють піраміду. Один із псевдопортсменів навіть 

махає комусь рукою, демонструючи, що тримати на собі цю ношу для них 

зовсім не важко. Цей офорт має виразні гротескні риси, на відмінну від 

романтично піднесених картин та плакатів передвоєнних часів. 

На нижньому ярусі піраміди помітно виділяється постать людини з 

веслом. Це пародійне зображення відомої скульптури 30-х років «Дівчина з 

веслом». Радянські скульптори І. Д. Шадр та Р. Р. Іодко прагнули втілити у 

власних творах античні ідеали гармонійної людини, яка поєднувала у собі 

фізичну та моральну досконалість. Однак, з часом, ця скульптура стала 

синонімом несмаку і вульгарності. Віктор Єфименко не випадково 

спародіював її у своєму офорті. Бездумний вираз обличчя, дебела фігура, 

стандартне художнє вирішення і бездуховність були характерними проявами 

масового мистецтва тих часів. Фінальним штрихом у зображенні є створений 

літаками надпис «слава». Таким чином, в офорті створено пародію на 

широко розповсюджені плакати, що мали сприяти пропаганді радянської 

дійсності (іл. 4.2.7).  

Доволі важливим є зображення в правому нижньому куті офорта 

відомого силуету Державного історичного музею, що знаходиться на 

Червоній площі у Москві. Під час офіційних державних свят було заведено 

прикрашати будинки радянською символікою та портретами комуністичних 

лідерів (іл. 4.2.5). Фасад історичного музею часто служив своєрідним 

обрамленням для величезних портретів «вождів світового пролетаріату». Це 

можна побачити на фотографіях і плакатах 20-х — 30-х років. (іл. 4.2.6). Це 

маленьке зображення історичного музею мало символічне значення і 

виконувало функцію своєрідної печаті, що засвідчувала правильний зміст 

зображеного. 
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Символічною ознакою параду була також біла повітряна куля над 

дахом музею. Її можна порівняти з мильними бульбашками на картинах 

малих голландців XVII — XVIII ст., «Homo bulla» у жанрі «ванітас», що 

символізували марність життя.  

Отже, характерні образи спортсменів та спортсменок 1930-х років, які 

раніше уособлювали ідеальну людину нової соціалістичної формації, разом із 

втратою надії на побудову Раю на землі, представлені свідкам епохи в 

іронічному зображенні. 

Графічний лист Віктора Єфименка «Ніколи не розмовляйте з 

незнайомими» позначений автором під № 3 (іл. 4.3). Назву взято з першої 

глави роману. Віктор Єфименко відтворює розмову про релігію між 

персонажами: зліва зображено молодого поета Івана Бездомного, справа 

показано голову МАСОЛІТу Михайла Берліоза, між ними — Воланд. 

Незнайомець спирається на палицю та зосереджує свою увагу на Берліозі, 

який сидить поруч. Саме між ними зав’язався діалог про існування Бога та 

Диявола. «Якщо мене не підвів слух, ви зволили казати, що Ісуса не було на 

світі? — запитав чужоземець, спрямовуючи на Берліоза своє ліве зелене око. 

— Ні, слух вас не підвів, — чемно відповів Берліоз, — саме це я й казав. — 

Ой, як цікаво! — вигукнув чужоземець» [28, с. 26]. Основою бесіди 

слугувала поема Бездомного на антирелігійну тематику, котра була 

розкритикована Берліозом. Адже, замість того, щоб показати, що життя Ісуса 

— це міф, вигадка, поет так його зобразив, що «Ісус у нього вийшов ну 

зовсім живісіньким Ісусом, таким, як він колись існував, хоча, правда, 

наділеним усіма негативними рисами» [28, с. 23]. За основу трактовки образу 

Христа в поемі Бездомного могла лягти досить реальна подія. У своєму 

щоденнику М. О. Булгаков писав: «Коли я побіжно переглянув ввечері у себе 

вдома номери ―безбожників‖, був вражений. Суть не в блюзнірстві, хоча 

воно, звичайно, безмірне, якщо говорити про зовнішній бік. Суть в ідеї: Ісуса 

Христа зображують у вигляді негідника і шахрая. Цьому злочину немає 

виправдання» [29, с. 40].  
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Велику увагу Віктор Єфименко приділяє обличчям, поглядам, позам та 

положенню рук героїв. Образ Берліоза був змальований Віктором 

Єфименком з радянського актора Михайла Козакова (іл. 4.3.2), а поза нагадує 

фігуру Достоєвського з портрета В. Перова. Закинута нога на ногу та 

зчеплені в замок руки на колінах свідчать про замкнутість та зосередженість 

людини. На відміну від Берліоза та Воланда, які мають інтелігентний вигляд, 

Бездомний виглядає надто обмеженою людиною. Його образ нагадує 

персонажа Шуру Балаганова з кінофільму Л. І. Гайдая «Золоте теля» 1968 

року, знятого за однойменним романом І. А. Ільфа та Є. П. Петрова (іл. 4.3.1). 

Блискуче зіграний Л. В. Куравльовим, цей персонаж уособлює простакуватих 

людей. Віктор Єфименко, як великий шанувальник мистецтва театру та кіно, 

міг запозичити деякі деталі цього образу для створення свого Бездомного. Це 

було, на наш погляд, вдало знайденим образом, адже в романі Бездомний є 

типовим представником багатьох молодих поетів, які з’явилися в радянській 

літературі 20-х років, не маючи достатньої освіти та хисту. Опущені плечі та 

зчеплені руки Бездомного викликають асоціацію з персонажем 

М. О. Врубеля «Демон, що сидить» (1890) — символом внутрішньої 

боротьби та сумнівів. Проте Бездомний в душі ще зберігає віру, йому дуже 

складно прийняти світогляд циніка та матеріаліста Берліоза. 

Отже, Воланд, який з’являється під час бесіди Берліоза і Бездомного та 

втручається в їх розмову, є доказом існування сили, від якої відмовились 

атеїсти. «Незнайомець» немов би відстоює думку самого Булгакова, що 

відрізнялася від радянської. Історія Ієшуа Га-Ноцрі та Пілата, яку розповів 

М. О. Булгаков, спростовує «міфологічну» теорію походження християнства 

та існування Ісуса Христа, яку підтримувала радянська влада 20 — 30-х 

років, а також письменники МАСОЛІТу в особі Берліоза та Бездомного. 

Позачасовий характер заперечення Бога підкреслює автор булгаковської 

енциклопедії Б. В. Соколов: «Михайло Олексійович Берліоз та Іван 

Бездомний, сидячи на лавці, знову, дев’ятнадцять століть потому, судять 
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Христа і відкидають його божественність і саме його існування» [204, с. 174]. 

Тема була актуальною для Віктора Єфименка, який жив у часи атеїзму. 

Офорт № 4 «Ієшуа Га-Ноцрі» (іл. 4.4) є своєрідним портретом, 

виконаним у ренесансній манері. Інша назва зображення, знайдена нами в 

записах художника, — «Просто він існував», є цитатою з роману [28, с. 33]. 

Віктор Єфименко створив індивідуальний образ ідеальної особистості. Не 

дарма він звертається до мистецтва Ренесансу. Так, наприклад, 

В. М. Гращенков стверджує, що «…майстри Високого Відродження в своїх 

малюнках прагнули дати більш ідеалізований, але разом з тим більш типовий 

і одухотворений образ» [75, с. 57]. Розмірковуючи над образом людини в 

мистецтві, М. В. Алпатов стверджував, що «…італійці надавали великого 

значення моральним цінностям в мистецтві. Естетичне й етичне нерідко 

складали неподільне ціле. Шляхетний вчинок людини розцінювався як прояв 

у житті краси» [1, с. 50]. 

Художник вибрав епоху, яка не має прямого відношення до роману, 

адже саме часи Ренесансу на перший план виходить гуманізм, коли людина 

сприймається як особистість. Ренесансний антропоцентризм ще в більшій 

мірі поглиблює зміст портретних образів, наділяючи їх силою інтелекту, 

почуттям особистої свободи і духовною гармонією. У такий спосіб 

художник, як і М. О. Булгаков, знову підкреслює людську домінанту, а не 

божественну сутність образу Ієшуа. У романі він постає в образі мандрівного 

філософа. У такому сприйнятті Віктор Єфименко є послідовником 

«історичного напряму» в літературі про Христа, якого, як зазначає 

Г. Прохоров, «розглядали як історичну особистість, яка мала свою конкретну 

біографію і долю, визначену ним самим, його ідеалами і переконаннями» 

[179, с. 124]. 

Художник зображує свого героя в отворі напівциркульної арки, що є 

прикметним для архітектури Ренесансу. Звернімо увагу, що в портретах 

Ренесансу, як правило, є зображення прямокутного вікна. Воно виконує роль 

«просторового прориву», поєднує екстер’єр та інтер’єр, світ людини та 
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природи. Напівциркульні ніші є характерними для зображення святих. Вони 

є проекцією сфери, що символізує безкінечність. Ієшуа Га-Ноцрі вільно 

розташований в просторі, у ракурсі три чверті, що є притаманним іконографії 

Ренесансу. Використання архітектури, виразний силует та точні тональні 

співвідношення надають зображенню монументальний характер. 

Просторовий прорив вигідно виділяє темну погрудну фігуру Ієшуа.  

Зосереджений на особистій думці, погляд та закритий жест рук не є 

властивим портрету Ренесансу. Це притаманно психологічному портрету 

XIX століття. Наприклад, І. Ю. Рєпін «Портрет П. Третьякова» (1983) й ескіз 

до нього із Одеського художнього музею. В образі Ієшуа Га-Ноцрі можна 

помітити автопортретні риси художника. Про це свідчать фотографії 

Віктора Єфименка (іл. 4.4.2).  

В офорті № 5 «Людина добра, лихих людей на світі не 

буває» (іл. 4.5) зображено центуріона Марка Щуролупа, командира 

особливої центурії. Саме з ним Понтій Пілат вирішив познайомити Ієшуа, 

щоб показати йому, що не «всі люди добрі»: «— А ось, наприклад, центуріон 

Марк, його прозвано Щуролупом, — він теж добрий?  

— Так, — відказав арештант, — він, щоправда, нещасливий. Відтоді, як 

добрі люди знівечили його, він став жорстоким і нечутливим. Цікаво б знати, 

хто його покалічив? 

— Охоче можу розповісти це, — промовив Пілат, — бо я був свідком 

при тому. Добрі люди кидалися на нього, як собаки на ведмедя…» [28, с. 42]. 

За текстом роману, це був кремезний чоловік, який вселяв страх однією 

своєю присутністю: «Щуролуп був на голову вищий за найвищого з вояків 

легіону і такий широкий у плечах, що повністю заступив невисоке ще сонце 

<…> обличчя центуріон мав знівечене: ніс йому колись було розбито ударом 

германської довбні» [28, с. 35]. Віктор Єфименко зображує момент побиття 

Ієшуа Марком Щуролупом. Кремезна, монументальна постать центуріона 

уособлює міць, владу безмежної фізичної сили. Нога центуріона давить 

грудину Ієшуа. У правій руці Марк тримає бич, а ліва піднята в жесті 
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загальноприйнятого вітання римських імператорів та воєначальників. Для 

того, щоб передати владу сили, графік розміщує фігуру на весь формат, 

навіть виходить за нього.  

На задньому плані зображено монумент. На постаменті, на місці героя 

підвищується шинель, яка (як і костюм) неодноразово фігуруватиме в 

ілюстраціях Віктора Єфименка. Монумент позбавлений голови, але, за 

характерним розташуванням рук і постави, легко впізнається фігура Сталіна, 

як, наприклад, у 25-метровому пам’ятнику І. В. Сталіну С. Д. Меркурова на 

ВДНХ у Москві 1939 року (іл. 4.5.1). 

Для того, щоб передати стан духовної темряви Віктор Єфименко 

використовує чорний простір фону. Художник майстерно використовує 

різноманітні можливості техніки офорта. Багатство фактури обумовлено 

контрастом лінійної графіки у трактовці фігур і живописної динаміки в 

трактовці фону. На символічний характер зображення вказує білий диск 

сонця у лівому верхньому куті аркуша. Тут, як і в інших композиціях, можна 

побачити очевидний зв’язок із театром. Художник використовує не лише 

виразний жест, притаманний акторам класичного театру. Диск сонця 

асоціюється з театральним прожектором, який освітлює центрального героя 

— Ієшуа.  

Офорт № 6, присвячений Левію Матвею, носить назву «Догматизм» 

(іл. 4.6). У своїх записах Віктор Єфименко наводить цитату з роману 

стосовно Левія Матвея, до якої відноситься цей аркуш графічної серії: 

«…ходить один з цапиним пергаментом і безперервно пише. Але я одного 

разу зазирнув в цей пергамент і жахнувся. Анічогісінько з того, що там 

написано, я не говорив» [28, с. 37]. У романі М. О. Булгакова Левій Матвей 

символізує віру в християнське вчення як догмат.  

У композиції Віктора Єфименка Левій Матвей зображується у нижній 

частині аркуша з книгою у руці, що є атрибутом євангеліста. Його обличчя 

має дуже суворий вигляд, а піднята рука привертає увагу як до персонажа, 

так і до ідей, які він проповідує. Цей жест є цитуванням зображення Христа 
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Пантократора, створеного В. М. Васнєцовим у Володимирському соборі 

(іл. 4.6.1). На відміну від гармонійного канону жесту візантійської 

іконографії, у зображенні Віктора Єфименка, як і Васнєцова, домінує 

експресивний рух піднятої над головою руки. Емоційний жест Левія Матвея 

Віктора Єфименка можна порівняти з подібним у героїні картини 

В. І. Сурікова «Бояриня Морозова» (1887, іл. 4.6.2). Персонажів об’єднує 

фанатична віра у свої переконання.  

У зображеній книзі, яку тримає Левій Матвей в офорті Віктора 

Єфименка, подано текст — не зрозумілі, розірвані фрази, які в романі 

М. О. Булгакова читав Понтій Пілат у записах Левія Матвея: «Смерті 

немає… Вчора ми їли солодкі весняні баккуроти…», «Ми побачимо чисту 

ріку води життя… Людство буде дивитися на сонце крізь прозорий 

кристал…» і далі «…більшого пороку…боягузство» [28, с. 340]. Утім, за 

словами самого Ієшуа, він записував за ним невірно. Як слушно зазначає 

Б. В. Соколов: «Рукопис Левія Матвія, як і рукопис Майстра, не горить, але 

вiн несе не справжнє, а перекручене знання. Це первинне спотворення ідей 

Ієшуа…» [204, с. 273]. Важливий символічний зміст має фрагментарне 

зображення книги в руках Левія, яка є прообразом Біблії.  

Позаду ми бачимо канонічне зображення чотирьох євангелістів у їх 

тетраморфних формах: Матвій — Ангел, Марк — Лев, Лука — Тілець, Іоанн 

— Орел. Фігуру, що знаходиться по центру (ігнуді), художник змалював з 

фрески Мікеланджело у Сікстинській капелі (іл. 4.6.3). За визначенням 

Шарля де Тольная, вони здаються істотами, що знаходяться «між людським і 

божественним» [260, с. 228].  

Над головою Левія зображено ідеальну людину нової епохи, яку в 

контексті часу можна сприймати як будівника комунізму. Не випадково 

показана крізь лупу голова чоловіка, що складається з цегли. Художник 

створив графічну метафору. У створенні правдивого образу епохи 

Віктору Єфименку допомогло знання радянського мистецтва. Наприклад, 

образ ідеального радянського громадянина створив М. Г. Манізер у 
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монументально-декоративній скульптурі «Площі революції» у московському 

метрополітені (1938, іл. 4.6.4).  

Офорт № 7 «Діалог про істину» (іл. 4.7) ілюструє бесіду Понтія 

Пілата, який вперше з’являється в серії офортів, і Ієшуа: «— Навіщо ж ти, 

волоцюго, на базарі баламутив народ, розказуючи про істину, про яку й 

поняття не маєш? Що таке істина?..  

— Істина насамперед у тому, що в тебе болить голова і болить так 

сильно, що ти легкодухо подумуєш про смерть» [28, с. 39]. 

У романі М. О. Булгакова Понтій Пілат із захопленням прислухається 

до слів мандрівного філософа та дивується його чудодійним умінням, він 

мріє звільнити Ієшуа та поселити на своїй заміській віллі, щоб проводити 

години дозвілля разом із ним у цікавих диспутах. Лише необачні слова Ієшуа 

та звичайний страх посадовця за свою кар’єру руйнують ці плани. Ієшуа Га-

Ноцрі говорить з Пілатом цілком звичайною мовою, залишаючи євангельські 

дива, виступаючи скоріше як лікар та мандрівний філософ, a не месія. Згідно 

тексту Булгакова, Пілат сам звертає увагу на знайомство Ієшуа з працями 

грецьких філософів.  

В офорті Віктора Єфименка Понтій Пілат представлений в образі 

кремезного чоловіка з вольовим обличчям, що сидить на підвищенні, 

подібному на трон. Він одягнений у давньоримський обладунок та плащ. 

Справа від нього стоїть Ієшуа Га-Ноцрі. Віктор Єфименко знову вдається до 

театралізації події — а саме висвітлення головного «світлом прожектора». У 

даному випадку художник вважає за потрібне зосередити свою увагу на 

Ієшуа Га-Ноцрі, що зображується в оточені білого світла.  

На відміну від Пілата, опис зовнішності якого відсутній у романі, 

Булгаков подає детальний опис зовнішності Ієшуа, яким користується 

художник: «Чоловік цей мав на собі старенький і роздертий блакитний 

хітон… руки зв’язані за спиною. Під лівим оком у чоловіка був великий 

синець, у кутику рота — садно із запеченою кров’ю. Приведений з 

тривожною допитливістю дивився на прокуратора» [28, с. 34]. Характери 
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персонажів ґрунтуються на зіставленні один з одним. Могутня фігура Пілата, 

його вольова поза контрастує з худорлявим, витягнутим, мов струна, Ієшуа, 

як контрастує світ достатку, сили та влади зі світом смиренних, нужденних, 

але водночас морально піднесених людей. Тому Ієшуа тримається прямо і 

дивиться просто на Пілата, не лякаючись і не ховаючи свій погляд, вважаючи 

його рівним собі. 

Для того, щоб показати своєрідність трактовки образів Ієшуа і Пілата, 

порівняємо їх з композицією картини М. М. Ге «Що є істина? Христос і 

Пілат» (1890, іл. 4.7.1), що експонується в Одеському художньому музеї. 

Очевидно, що створюючи свій аркуш, Віктор Єфименко надихався цим 

твором. На картині Ге Пілата зображено в яскравому освітленні, він стоїть у 

театральній позі, із зневажливою посмішкою дивлячись на Христа. 

Самовпевнений прокуратор вважає за неприйнятне слухати проповіді 

«обірваного волоцюги». Сам Ге так писав про свою картину: «Що може 

обірваний жебрак, хлопчисько сказати йому (Пілату — авт.), другу і 

співрозмовнику римських поетів і філософів, — сказати про істину? Йому не 

цікаво слухати дурниці, … і навіть трошки неприємно, що цей жебрак може 

уявити, що може повчати римського вельможу, і тому він відразу зупиняє 

його і показує, що про слово і поняття істини думали люди розумніші, і 

давно вже вирішили, що не можна знати, що таке істина, що істина — пусте 

слово. А Ісусу шкода людини і страшно за ту безодню брехні, яка віддаляє 

його і таких людей від істини, і це виражено на його обличчі» [156, с. 149].  

Про це говорять не лише назви творів, що порушують одне й те саме 

питання, а й композиційне рішення, яке немов віддзеркалює картину Ге. Так, 

у картині М. Ге Понтія Пілата зображено у профіль до глядачів, у той час як 

Христос стоїть прямо. У Віктора Єфименка ж, навпаки, Ієшуа зображено у 

профіль. Таким чином, графік зміщує акценти, адже у М. О. Булгакова 

Понтій Пілат співчуває Ієшуа Га-Ноцрі. Та головне, що у своєму офорті 

Віктор Єфименко повертає Ієшуа людську гідність, продиктовану 

шляхетністю та вірою. Христос-Ієшуа тут не переляканий, зацькований 
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жебрак, а чесна порядна  людина, яка розуміє, що за нею немає ніякої 

провини, тому їй нічого лякатись.  

В. О. Котарбинський у розписі «Суд Пілата» Володимирського собору 

в Києві (де він працював з 1887 по 1895 роки, іл. 4.7.2) у створенні образу 

Христа опирається на документальний відбиток Туринської плащаниці. 

Художник показує Христа у фас, що відповідає іконописній іконографії. 

Натомість Пілат зображений у три чверті за допомогою густого 

світлотіньового моделювання, що притаманне портретному зображенню. При 

порівнянні офорта Віктора Єфименка і розпису В. О. Котарбінського можна 

побачити, що одеський графік, як і М. М. Ге, змальовує Христа як людину. 

Символічно, що ідеальна людина зображується без німба. Зіставляючи добро 

і зло, Віктор Єфименко гротескно загострює риси грубої сили у Пілата.  

Офорт Віктора Єфименка можна також порівняти з ескізом «Ієшуа 

перед Понтієм Пілатом» (1967), створеним Г. В. Малаковим до роману 

«Майстер і Маргарита» (іл. 4.7.3). Композиційно, вони, знову ж таки, є 

дзеркальним відображенням один одного. Зараз важко сказати, чи був Віктор 

Єфименко ознайомлений з даним зображенням, оскільки воно носило лише 

ескізний характер і навряд чи було опублікованим. Але, через схожі 

композиційні рішення, є вірогідність, що Г. В. Малаков, так само як і Віктор 

Єфименко, надихався картиною М. М. Ге для створення даної ілюстрації.  

Скрупульозне вивчення матеріальної культури Давнього Риму та увага 

до деталей допомагають Віктору Єфименку створити переконливі образи та 

атмосферу часу. У чіткому та геометрично вірному зображенні колон з 

коринфськими капітелями, крісла прокуратора та мозаїки підлоги видно руку 

майстра, знавця нарисної геометрії та креслення. Адже перед тим як стати 

викладачем графіки на художньо-графічному факультеті, Віктор Єфименко 

викладав нарисну геометрію у будівельному інституті. З огляду на основи 

нарисної геометрії, контрастно сприймається співвідношення живописної 

динаміки складок одягу головних героїв поряд з лінійною графікою у 

трактовці декору та фону.  
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Можна зробити висновок, що взятий за основу євангельський текст 

отримав різноманітну інтерпретацію у розглянутих нами творах літератури, 

живопису та графіки. Порівняння з картиною М. М. Ге та розписом 

В. О. Котарбинського у храмі свідчить, що для Віктора Єфименка провідною 

є соціальна місія художника, який викриває пороки суспільства. 

Для одеського художника дуже важливою і болісною була проблема 

людини і тоталітарної влади. В офорті № 8 «Мандрівний проповідник» 

(іл. 4.8) художник поєднує дві різночасові події: виступ Ієшуа на базарі та 

слова про владу, які він висловив Іуді у його будинку: «…серед іншого я 

казав, — розповідав арештант, — що будь-яка влада — це насильство над 

людьми і що прийде час, коли не буде влади. Людина перейде в царство 

істини та справедливості, де взагалі не потрібна ніяка влада» [28, с. 45]. Це 

виражається у зображальній та текстовій частинах графічного аркуша, які є 

рівноцінними. Для книжкової графіки синтез шрифту та ліній, з яких 

створюється образ, є природним. Мистецтвознавець Ю. Я. Герчук стверджує, 

що ще в Європі, з початком друкарства в XV столітті, саме з’єднання 

словесного образу з графічним створювало враження переконливості і 

повноти. «Конкретність надавалась зображенню не образотворчими 

деталями, а словом. Слово ж підкріплювало свою конкретність сусідством 

зображення. Вони не стільки доповнювали, скільки взаємно підтверджували 

один одного» [63, с. 158]. 

Поєднання тексту із зображенням в офортах Віктора Єфименка було 

досить типовим. До цього вдавався також М. М. Ге, творчість якого, як було 

зазначено вище, мала великий вплив на Віктора Єфименка. 

Мистецтвознавець С. В. Попов зазначав, що ще в 1886 році, в одному з 

варіантів «Розп’яття» М. М. Ге зробив спробу безпосереднього поєднання 

євангельського тексту з художньою площиною. У листі Л. М. Толстому 

живописець писав: «Переробив ―Розп’яття‖, надписавши текст ―Він інших 

рятував, а себе не може врятувати‖, і дух картини піднявся страшно» [173, 

с. 390]. 
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Ієшуа зображується у нижній частині композиції, його обличчя та рука 

спрямовані вверх, ніби він проголошує промову. Він повністю «відкритий», 

спрямований до оточуючого світу та людей. Художник передає цей стан 

завдяки виразу обличчя, на яке падає світло, що робить його більш виразним. 

Його рука вказує на текст, написаний на пергаменті, що знаходиться у 

верхньому куті. Натхненне обличчя Ієшуа виражає красу душі та чистоту 

помислів.  

Віктор Єфименко поєднує зображення Христа з іконографією пророка, 

атрибутом якого в іконописі є сувій із пророцтвом (іл. 4.8.1). Можемо 

відзначити також зв’язок з образом Іоанна в картині О. О. Іванова «Явлення 

Христа народу» (1837 — 1857, іл. 4.8.2). Спільним є натхненний лик і 

виразний вказівний жест. Ієшуа на графічному аркуші Віктора Єфименка, як 

і Іоанна на полотні О. О. Іванова, зображено в профіль, що суперечить 

іконописному канону. На другому плані видно голови слухачів, які не 

можуть зрозуміти зміст його вчення. Композиційно, художник передає їх 

соціальний рівень, зображуючи у нижній частині аркуша. На тріумфальній 

колоні стоїть безголовий тиран у костюмі, що поєднує тогу і шинель. Тим 

самим Віктор Єфименко показує, що, не дивлячись на те, що минуло багато 

часу, слова Ієшуа і досі не справдились. Влада залишилася такою самою, не  

залежно від того, у що вона одягнена: у давньоримську тогу чи у сучасний 

костюм. Таким чином, можна зробити висновок, що Віктора Єфименка 

більше цікавила думка письменника про владу, аніж про віру.  

Наступні офорти (№ 9, № 10, № 11) об’єднані в триптих «Тріумф Вар-

раввана, або Ідея небезпечніша будь-якого злочину», центральною темою 

яких є вирок, винесений Понтієм Пілатом Ієшуа Га-Ноцрі. Порушуючи 

глибокі філософські та релігійні теми, художник звертається до форми 

триптиха, що є нетиповим для графічних творів. Офорти об’єднані 

композиційним задумом та спільною темою, при чому середній аркуш 

виокремлюється виразністю змісту та розміром.  
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У центральній частині триптиха «Тріумф Вар-раввана» (№ 10, іл. 4.9) 

зображено злочинця, якого помилували на честь свята Пасхи. Художник 

змальовує вбивцю, якого несуть на своїх плечах безтілесні костюми. Його 

обличчя спотворено жахливим, зловтішним виразом, а на шиї висить 

тріумфальний вінок. Вар-равван демонструє підняті догори руки, на яких 

висять шматки мотузки, як символ безкарності злочину. Він навіть не 

соромиться тримати у руках знаряддя вбивства — ніж. На фоні неба 

вибухають численні феєрверки на честь свята. Безтілесні костюми поєднують 

у собі деталі одягу священнослужителів та державних службовців. Вони 

уособлюють представників Вищого суду Синедріону, які вирішили стратити 

Ієшуа. Для представників влади, тобто «костюмів», більш прийнятно 

помилувати розбійника, ніж безневинну людину, яка може похитнути їх 

всевладдя. На прохання Пілата помилувати Ієшуа, першосвященник 

відповідає: «Ти хотів його випустити для того, щоб він люд збаламутив, над 

вірою поглумивсь і підвів народ під римські мечі! Але я, першосвященик 

іудейський, доки житиму, не дам у наругу віру й обороню народ!» [28, с. 51]. 

Симетрична композиція ілюстрації вписана в сталу форму піраміди, 

основа якої є п’єдесталом для персоніфікації тріумфуючого зла. Центральним 

елементом композиції є тріумфальний вінок і обличчя злочинця, які 

розміщені у верхньому трикутнику. Вони є найбільш значущими у створенні 

художнього образу і несуть основне змістовне навантаження, викликаючи 

певний емоційний стан.  

Симетрія активно використовується в архітектурі, декоративно-

прикладному мистецтві, рідше в живописі, графіці. Цей прийом особливо 

важливий для тих тем, коли потрібно без зайвих вагань зосередити увагу 

глядача на зображуваному. Це дозволяє автору краще донести свою ідею, 

адже вибір структури твору залежить від його художнього бачення, бажання 

знайти більш виразну композицію для створення конкретного художнього 

образу. Художник Є. А. Кібрик підкреслював, що «...ідея визначає всі етапи 

роботи, починаючи з вибору найвідповідніших для її вираження теми та 
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сюжету і закінчуючи тими технічними прийомами, які художник має 

створити саме для даного випадку» [114, с. 35]. 

Ліва частина триптиха (аркуш № 9) має три назви, які поступово 

з’являлися у тривалому процесі створення серії: «Покарання Ідеї», 

«Голгофа» або «Смертний вирок затверджено» (іл. 4.9). Також біля 

останньої з назв художник розмістив вислів Пілата, в якому він звертається 

до Ієшуа: «Чи тобі здається, що я ладен стати на твоє місце?» [28, с. 46]. 

У характері положення фігури у просторі можна прослідкувати зв’язок 

з давньоруською іконою. Герой зображений у повний зріст, його вигнута 

фігура сповнена відчаю та горя, обличчя закрито руками. Як і в іконі, Ієшуа 

займає усю вертикаль аркушу, що надає його особистості певної 

монументальності. Земля (позем), у порівнянні з небом, займає меншу 

частину простору. У той же час, зображеній фігурі затісно у відведених 

межах. Вибраний простір відповідає драматургії твору, де герой постає в 

образі людини, а не Бога. Жест рук, що закривають обличчя, передає 

емоційний склад душі, на противагу іконі, де домінує спокій вічного духу. 

Якщо в іконі торжество духу відтворено у врівноваженій композиції, що 

ґрунтується на симетрії, то в графіці Віктора Єфименка домінанта емоцій 

сфокусована не тільки в жесті відчаю, але і в зміщенні хрестів у ліву частину. 

Значного емоційного навантаження додає контраст чорного і білого, при 

цьому чорний переважає.  

Образ Ієшуа, створений одеським художником, можна порівняти з 

експресивним зображенням Христа на картині М. М. Ге «Голгофа» (1893, 

іл. 4.9.2). Г. М. Поспелов зауважує, що в композиції Ге «Христос 

відмовляється поглянути на знаряддя тортур тому, що він все вже уявив 

заздалегідь. Адже страх і очікування мук страху, можливо, гірше фізичного 

болю, і видно, що він уже до кінця пройшов ці муки, які викривили не тільки 

його сіре, як вапно, лице, але й тіло» [177, с. 150]. У творах обох художників, 

М. М. Ге та Віктора Єфименка, Христа-Ієшуа зображено із закритим руками 

обличчям, що показує його відчай і жах. Ця поза є характерною також і для 



129 
 

образу Майстра на офортах одеського художника. «Майстер, як і свого часу 

Ієшуа, також опинився в конфліктній, драматичній ситуації: влада і панівна 

ідеологія активно протистоять його істині — роману. І Майстер також 

проходить свій трагічний шлях в романі», — зауважує В. Крючков [122, 

с. 185]. 

Символічний простір відповідає величності образу Ієшуа. Створюючи 

його, художник звертався не лише до іконопису, а й до мистецтва авангарду. 

У символічній геометрії (овал під ногами Ієшуа, три різномасштабних 

хреста) та співвідношенні чорного і білого можна помітити результати 

дослідження творчості К. С. Малевича, наприклад його картини 

«Супрематизм» (1920 — 1927, іл. 4.9.1).  

Права частина триптиха «Боягузство» (№ 11) присвячена Понтію 

Пілату та вибору, який він зробив. У записах художника, біля назви офорту 

вказана цитата з роману М. О. Булгакова: «Боягузство — найстрашніший 

недолік (Я твоїх думок не поділяю!)» (іл. 4.9.3). Віктор Єфименко 

висвітлює тему народного страху перед вищою владою, при чому цей страх 

пронизує всі прошарки суспільства. Навіть могутній римський прокуратор 

Понтій Пілат боїться гніву імператора, і його страх  перемагає над симпатією 

до мандрівного філософа. На графічному аркуші Віктора Єфименка 

прокуратор зображується внизу символічної піраміди, що уособлює 

тоталітарну систему Римської імперії. Пілат закриває руками обличчя, 

усвідомлюючи, наслідки свого рішення. Дослідниця тексту Булгакова 

Т. Поздняєва слушно зазначає: «Після наказу віддати Ієшуа під варту Пілат 

діє як людина, скута страхом перед зайвими розмовами і можливими 

наслідками. Його поведінка типова для епохи, сучасної Майстру, з її 

репресіями, мережею доносів і страт» [169, с. 79].  

Художник зображує на офорті символи Римської імперії: капітолійську 

вовчицю (іл. 4.9.6) та аквілу — штандарт з орлом (іл. 4.9.5). У протилежному 

від Пілата куті зображено портрет імператора Тіверія (іл. 4.9.4), який правив 

у часи, описані у романі. «На світі не було, немає і ніколи не буде величнішої 
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й прекраснішої для людей влади над владу імператора Тіверія!», — говорить 

Пілат, протиставляючи владу імператора царству істини та справедливості 

Ієшуа  [28, с. 45]. Віктор Єфименко переносить цей вислів на офорт. 

Художник зображує імператора як уособлення влади, що суворим поглядом 

наглядає за могутньою імперією. Художник використовує засіб контрасту: у 

порівнянні з Пілатом, голова якого зображена на білому тлі, обличчя 

імператора темне і значно більше. Увага глядача зосереджена на зловісних 

рисах тирана завдяки кінематографічному прийому крупного плану.  

Тема Понтія Пілата продовжується в ілюстрації № 12 «Безсмертя за 

боягузтво» (іл. 4.10), яку Віктор Єфименко також доповнює цитатою з 

роману «…його підхопив, душачи та обпікаючи, найстрашніший гнів, гнів 

безсилля». Своєрідний парадний портрет Понтія Пілата обрамлений у 

розкішну раму, яку тримають два персонажа без голів та кистей рук. Їх 

соціальна роль визначена костюмами військового та ділового крою. Ці 

персонажі подібні до атлантів, оскільки набагато більші за розмірами, ніж 

фігура прокуратора.  

В ілюстрації № 12, як і у багатьох інших аркушах, важливе символічне 

значення має повний місяць, який не давав спокою Понтію Пілату, допоки 

його не звільнив Майстер. Подібно променю театрального прожектора, 

місяць висвітлює фігуру прокуратора з темряви, створюючи своєрідне «коло 

вічності» під його ногами. Історична роль Понтія Пілата символічно 

визначена невеликим хрестом на лінії горизонту. Як відомо, Понтій Пілат 

увійшов в історію зовсім не через свою високу посаду, а через смертний 

вирок, який він затвердив Ісусу за поданням іудейської релігійної верхівки 

Синедріону. Не випадково в офорті Віктора Єфименка атрибутом 

прокуратора є свиток з важкою печаткою. Літературознавець Б. Соколов 

зазначав, що Пілат у «Майстрі і Маргариті» надприродним чином передчуває 

майбутнє своє безсмертя, пов’язане з його судом над Ієшуа Га-Ноцрі [204, 

с. 415—416]. Коли прокуратор починає усвідомлювати, що доведеться 

затвердити смертний вирок Синедріона, його вперше відвідує «…якась 
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зовсім безглузда думка про якесь безсмертя, причому безсмертя чомусь 

викликало нестерпну тугу» [28, с. 43]. 

Тема морального вибору Понтія Пілата та його подальшої спокути є 

предметом зображення багатьох творів світової художньої культури, як в 

образотворчому мистецтві, так і в літературі. Зокрема, це поширений серед 

західноєвропейських художників сюжет про вмивання рук Пілатом, що 

символізує його бажання показати свою непричетність до страти Ісуса 

Христа (Дуччо ді Буонінсенья «Пілат, що вмиває руки», вівтар «Маєста», 

1308 — 1311; Альбрехт Альтдорфер «Пілат, що вмиває руки», 1509; 

Альбрехт Дюрер «Пілат, що вмиває руки», із циклу гравюр «Малі Страсті», 

1509 — 1511; Тінторетто «Христос перед Пілатом», 1566 — 1567 тощо). Одні 

зображують Понтія Пілата як жорстокого і водночас боягузливого правителя, 

який, знаючи істину, свідомо засудив Христа до страти. Інші — намагаються 

зрозуміти справжні обставини суду над Ісусом та психологічні мотиви його 

вчинку.  

Розмірковуючи над сенсом євангельських подій, І. М. Крамський 

писав: «Я бачу ясно, що є один момент у житті кожної людини, хоча б 

деякою мірою створеної за образом і подобою Божою, коли нею опановують 

роздуми — піти направо чи наліво, взяти за господа Бога карбованець або не 

поступитися ні кроку злу...» [121, с. 446]. Дехто, наприклад українська 

письменниця Н. А. Королева у романі «Quid est Veritas?» («Що є істина?», 

1939) акцентує увагу на покаянні Пілата та намагається виправдати його 

вчинок. Вона відмовляється від канонічних інтерпретацій євангельських 

образів. В її трактовці відбувається гуманізація Пілата. Зі слів українського 

літературознавця В. І. Антофійчука, проникнення Королевої в глибини 

індивідуальності героя «дозволило їй створити трагічний портрет 

неординарної особистості, яка в ситуації екзистенційного вибору не знайшла 

в собі сил захистити свої переконання» [5].  

Слід наголосити, що у своєму романі М. О. Булгаков намагається 

знайти психологічне пояснення та виправдання вчинку Пілата, який, в 
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інтерпретації письменника, намагався врятувати Ієшуа, адже він вважав його 

безневинним мандрівним філософом та цілителем. Однак, почувши занадто 

сміливі думки Ієшуа, побоявся можливих звинувачень на свою адресу і 

змушений був згодом погодитися з вироком Синедріону. Він помстився 

зрадникові Іуді, який, за сюжетом роману, не покінчив з собою, а був вбитий 

за наказом Пілата. Утім, римський прокуратор у М. О. Булгакова все одно 

був приречений на муки безсмертя. 

Наступні гравюри № 13 «Сьомий доказ» і № 14 «Нечиста сила», 

згідно з планами автора, поєднані у диптих «Сьомий доказ буття Божого» 

(іл. 4.11). Офорт «Сьомий доказ» носить назву третьої глави роману та 

ілюструє конкретний момент, а саме — смерть Берліоза. «Трамвай накрив 

Берліоза, і в бік штахет Патріаршої алеї викинуло на брукований схил круглу 

темну річ. Скотившись із цього схилу, вона заскакала по каменях бруківки 

Бронної. Це була відрізана Берліозова голова» [28, с. 61]. Ця подія і стала 

сьомим доказом існування диявола, про який говорив Воланд, адже саме він 

кількома хвилинами раніше передбачив таку жахливу смерть Берліоза. Таким 

чином, на думку М. О. Булгакова, якщо існує диявол, то не варто ставити під 

сумнів й існування Бога.  

Віктор Єфименко зображує цей жахливий момент фрагментарно, але 

при цьому в ілюстрації присутні всі важливі елементи події. Перше, на що 

звертає увагу глядач, — це відрізана голова Берліоза, що знаходиться у 

нижньому куті. Далі, по діагоналі трамвайних рейок, погляд підіймається до 

зловісних тіней кота Бегемота та Коров’єва-Фагота, що спостерігають за 

скоєним злочином. Віктор Єфименко досить скрупульозно зображує трамвай, 

зі всіма технічними деталями. У цьому йому допомогла його перша освіта — 

інженерна, завдяки якій він був не тільки чудовим художником, але й 

креслярем. За допомогою перетину численних діагональних ліній: рейок, 

деталей трамваю та тіней, — художник досягає динаміки в композиції.  

Права частина диптиха — офорт «Нечиста сила» демонструє темні 

сили, що з’явилися на Патріарших ставках та розпочали серію таємничих 
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подій у Москві. У центрі композиції художник зображує постать Коров’єва-

Фагота, що застиг у театральній позі, немовби дякуючи враженій публіці. І 

дійсно, судячи з подальших дій, можна зробити висновок, що для нього 

Москва була театральною сценою, де він разом зі своїми супутниками 

розігрував дивовижні вистави. «Підручний Воланда за необхідністю одягає 

різні маски-личини: п’яниці-регента, гаєра, спритного шахрая, пронози-

перекладача при знаменитому іноземцеві та ін. Лише в останньому польоті 

Коров’єв-Фагот стає тим, ким він є насправді, похмурим демоном, лицарем 

Фаготом», — зазначає Б. Соколов [204, с. 264]. Маски-личини — це 

своєрідне відображення внутрішнього світу особистості, що проявляється у 

зовнішньому вигляді. Вони можуть мати як нейтрально-позитивне значення, 

так і негативне. М. Волошин стверджує, що «створення маски — це глибокий 

момент у створенні людського обличчя і особистості. Маска <…> право 

недоторканності свого інтимного почуття, прихованого за 

загальноприйнятою формулою» [53, с. 122]. У цей же час християнський 

філософ П. В. Флоренський подає класифікацію масок: лик, обличчя і 

личина. Маска-личина має негативне значення, перетворюючи обличчя в 

личину: «Сенс його (обличчя — авт.) робиться негативним, коли воно, 

замість того, щоб відкривати нам образ Божий, не тільки нічого не дає в 

цьому напрямку, але і обманює нас, брехливо вказуючи на неіснуюче. Тоді 

воно є личина» [250, с. 9]. 

Таким чином, в усіх цих масках відображається багатогранність 

особистості демона Фагота. Поруч художник зображує кота-перевертня 

Бегемота. Кіт Бегемот та Коров’єв є трикстерами, яким притаманне 

лукавство, хитромудрість, підступність та здатність до трансформацій і 

перевтілень. Філолог К. Кереньї зазначає: «Фігура Трикстера є позачасовий 

праобраз, корінь всіх шахрайських створінь у світовій літературі, що 

охоплює всі часи і культури» [170, с. 246]. 

Зліва за фігурою Коров’єва з темряви з’являється величезна голова 

Воланда. Він дивиться на глядачів своїми різними очима. Його обличчя 
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освітлюється знизу, що надає образу ще більшої зловісності. Експресивний 

прийом дозволяє Віктору Єфименку створити образ демонічної сили.  

В офорті № 15 «Справа була в Грибоєдові» (іл. 4.12) Віктор 

Єфименко прагнув передати розкуту атмосферу відомого ресторану 

літераторів: співак, який, щоправда, виглядає як відомий рок-музикант 1970-

х років (іл. 4.12.1), кухлі з пінним пивом, незліченні пляшки та келихи з 

алкогольними напоями, пишні жінки, одягнені за модою 20 — 30-х років. 

Прототипом літературного дому у романі став будинок Герцена, який 

неодноразово відвідував М. О. Булгаков. Письменник зображений зверху 

зліва, однак він не бере участі у загальних веселощах, а лише виступає у ролі 

незалежного спостерігача.  

У центрі офорта представлений Іван Бездомний, який зображений 

відповідно до тексту М. О. Булгакова: «Він був босий, у розірваній білуватій 

толстовці, до якої на грудях англійською шпилькою була приколота паперова 

іконка з потертою парсуною невідомого святого, та в смугастих світлих 

кальсонах. У руці Бездомний ніс запалену вінчальну свічку» [28, с. 76]. 

Чудернацький вигляд поета був зумовлений містичними подіями, свідком 

яких він став: появою Воланда, а потім смертю Берліоза. Усе це, а також 

марна спроба знайти Воланда та його свиту, спричиняє душевну хворобу. 

Поет виглядає цілковито чужим у ресторані, який письменник порівнював із 

пеклом [28, с. 74]. Фігура зображена на чорному тлі, в обрамленні пляшок та 

бокалів. Зображення ніг Бездомного по литки позбавляє персонажа опори, 

стійкості, що відповідає стану його душі. У руках поет тримає свічку, як 

християнський символ божественного світла, віри, що розганяє тьму 

невігластва. Його образ можна порівняти з Діогеном з картини Якоба 

Йорданса «Діоген, який шукає Людину» (1641 — 1642, іл. 4.12.2). 

Бездомний, подібно філософу, зображується серед достатку, рухаючись 

прямо на глядача з глибини картини, поділяючи композицію навпіл.  

При створенні композиції офорта Віктор Єфименко користується 

прийомами колажу, поєднуючи між собою різні за змістом та значенням, 
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різночасові та різнопросторові об’єкти та персонажів. Таким чином, цей 

аркуш нагадує твори, притаманні художникам поп-арту, наприклад, 

«Джоконда у Пеклі Босха» (1988) С. Параджанова. 

В офорті № 16 «Діалог професора та поета» або «Шизофренія, як і 

було сказано (Поєдинок між професором та поетом)» (іл. 4.13) показані 

події, що відбувалися після затримання Бездомного і доправлення його у 

психіатричну лікарню. Художник зображує момент коли, між поетом і 

лікарем Стравінським відбулася бесіда, в якій Бездомний розповів усе, що з 

ним трапилося. Віктор Єфименко зображує розповідь Бездомного через 

образи, що оточують персонажів: це шпага Воланда, з якою він був на 

Патріарших ставках: «...консультант стоїть, тримаючи під пахвою не 

тростину, а шпагу» [28, с. 62]. Далі ця сама шпага дублює хрест, що 

символізує релігійну суперечку та розповідь Воланда про Понтія Пілата та 

Ієшуа.  

Поза мислителя, в якій показаний Бездомний, нагадує зображення 

алегоричної фігури Меланхолії на гравюрі Дюрера, а також відому 

скульптуру  Родена у верхній частині «Воріт Пекла» (іл. 4.13.1). Через 

впізнавану позу персонаж роману М. О. Булгакова порівнюється з образами 

світової культури. Їх поєднують спільні думки про добро і зло, перетин 

реальності з потойбічним світом. «Поза мислителя» є знаковою для серії 

офортів до «Майстра і Маргарити». Її варіанти можна побачити в офортах 

№ 28, 43, 47.  

Над головою поета Бездомного зображені хрест і шпага — атрибути 

Ієшуа і Воланда. М. О. Волошин стверджував, що шпага служить для 

здійснення актів позазаконної справедливості. Він підтримував думку 

М. Метерлінка стосовно дуелі на шпагах. Дуель — це «суд над нами нашого 

майбутнього, суд нашої удачі, суд нашої долі <…> В ім’я всіх наших злих і 

добрих можливостей ми змушуємо її висловитися, маємо рацію чи ні з точки 

зору невідомої нам мети…» [53, с. 168]. Така трактовка відповідає образу 
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Воланда в романі Булгакова, де він виступає в ролі вершителя 

справедливості.  

Зверху, за бесідою поета та професора пильно стежать Бегемот та 

Коров’єв, нависаючи над персонажами у вигляді живої грозової хмари. Слід 

відзначити, що Бегемот, кіт-перевертень та улюблений блазень Воланда, 

демон ненажерливості, тричі зображений у вказаному офорті, що може 

свідчити про потойбічне походження цього персонажа, його приналежність 

до іншого світу та позачасовість.  

В офорті № 17 «Поява героя» (іл. 4.14) Віктор Єфименко вперше 

представляє портрет Майстра, який перебуває у психіатричній лікарні, де він 

знайомиться з поетом Іваном Бездомним. Зображення Майстра повністю 

збігається з описом у романі: «Іван <…> побачив, що на балконі стоїть 

чоловік. І цей чоловік, прикладаючи палець до уст, прошепотів: Цссс!.. <…> 

З балкона обережно заглядав у кімнату виголений, темноволосий, з гострим 

носом, бентежними очима і з пасмом волосся, що спадало на лоб, чоловік 

приблизно років тридцяти восьми» [28, с. 144]. Художник зображує 

головного героя, який заглядає  через відчинені двері балкону. Для створення 

цього образу Віктор Єфименко використав у якості натури свого студента 

В. М. Сакалюка (нині викладач в ОДАБА) та сина Володимира, який був 

дуже на нього схожий. Отже, портрет Майстра був створений на основі 

зовнішності близьких художнику людей, що надало йому більшої 

переконливості.  

У формуванні просторового середовища офорта простежуються риси 

абстрактного мистецтва. Графічному аркушу притаманне поєднання 

реального портрета з умовним оточенням. Завдяки геометрії ліній дверей та 

віддзеркаленню у шибках композиція досягає експресивної динаміки. 

Віктор Єфименко, як О. П. Ацманчук, В. Г. Власов та інші сучасні йому 

одеські художники, засвоїв забутий експеримент художників лівих напрямків 

1910 — 1920-х років. Також, досконале знання художником нарисної 

геометрії та використання її в графічних аркушах, пояснюється тим фактом, 
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що за першою освітою Віктор Єфименко був інженером і тому добре 

розбирався у кресленнях.  

Унизу офорта зображено обличчя Майстра, а у верхній його частині — 

розкриту долоню і білий місячний диск. Важливим символічним образом у 

романі М. О. Булгакова  та офортах художника є повний місяць, який також є 

важливим елементом композиції. Холодне освітлення належить царству ночі, 

світу Діоніса. Ніч має свою мову вираження, відмінну від денної. Вона 

залежить від місячного світла, руху хмар або полум’я свічки. Як зазначає 

О. А. Тарасенко: «Нічна культура відкидає аполонічний ідеальний світловий 

початок, властивий для дня. Її завдання висловити внутрішній стан» [233, 

с. 269].  

Триптих, поєднаний в офортах № 18, 19, 20 (іл. 4.15), ілюструє главу 

«Чорна магія та її викриття», в якій Воланд і його свита виступають у 

театрі Вар’єте, щоб познайомитись із сучасними москвичами та дізнатися, чи 

змінилося людство не тільки зовнішньо, але і внутрішньо. Це відображено у 

назві центральної частини: «Чорний маг і його свита (―Я зовсім не артист, 

а просто мені хотілося побачити москвичів гуртом, а найзручніше це 

було зробити в театрі‖)» або «Чорна магія та її викриття». Під 

час вистави Воланд переконується, що етична природа людини не змінюється 

залежно від історичного процесу. Віктор Єфименко створює своєрідний 

груповий портрет. Графік зображує Воланда, що сидить у великому кріслі, 

поряд знаходяться Бегемот і Коров’єв, які тримають у руках карти для 

фокусів, та Гела, що з’явилася під час номеру з дамською крамницею. Бічні 

частини триптиха присвячені чорній магії, яка покликана виявити справжню 

сутність людей.  

У частині «Гроші» або ж «Авек плезір! Людство любить гроші, хоч 

би з чого ті не були зроблені» (№ 18) художник ілюструє сюжет з появою 

червонців: «За кілька секунд дощ паперових грошей, усе густішаючи, досяг 

крісел, і глядачі почали ловити аркушики. Піднімалися сотні рук, глядачі 

крізь папірці дивились на освітлену сцену і бачили найпевніші водяні знаки... 
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На обличчях міліції спроквола почало вимальовуватися збентеження, а 

артисти безцеремонно почали висовуватися з-поза лаштунків» [28, с. 136]. На 

передньому плані зображені величезні руки, що ловлять банкноти. Це 

алегоричне зображення влади грошей, що панує над світом. У верхній 

частині зображені гроші, що летять зі стелі, а у нижній знаходиться 

розгублений міліціонер, який не розуміє, що має робити. На задньому плані 

зображено натовп, що з радістю, подивом та зосередженістю ловить 

фальшиві гроші. Люди слідують хибним цінностям і забувають про свою 

духовну сутність. В зіставленні планів художник використовує прийом 

контрасту. Це дозволяє створити гротескний образ. Схоже композиційне 

рішення знаходимо в ескізах до анімаційного фільму «Майстер та 

Маргарита» (1975) С. О. Алімова, який, на жаль, йому так і не вдалося 

створити (іл. 4.15.1). 

У частині «Дамочки» або «Дамочки після сеансу чорної магії» 

(№ 20) представлений момент викриття чорної магії. «В яскравому світлі 

потужних вуличних ліхтарів він побачив на тротуарі внизу перед собою даму 

в самій сорочці й панталонах бузкового кольору. <…> Крики та регіт 

пролунали і з іншого місця, а саме від лівого під’їзду, і, повернувши туди 

голову, Григорій Данилович побачив другу даму, в рожевій білизні. <…> 

Міліціонер простував до бідолашної, свердлуючи повітря свистом» [28, 

с. 164]. Віктор Єфименко зображує хаотично розташовані фігури жінок у 

спідньому, що намагаються якнайшвидше втекти та приховати своє оголене 

тіло. Художник ніби навмисно показує жінок у самому непривабливому, 

підкреслено натуралістичному вигляді, що надає офорту карикатурних рис. 

Голови міліціонерів у верхньому і нижньому кутах свистять у свистки, що 

лякає сучасних московських красунь. 

 

4.3. Ілюстрації до другої частини роману. В офорті № 21 «Поява 

Маргарити» (іл. 4.16) Віктор Єфименко зображує головну героїню 

відповідно до опису в романі: «Вона несла в руках огидні, тривожні жовті 
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квіти. <…> Тверською йшли тисячі людей, але я вам ручуся, що побачила 

вона мене одного і подивилася не те що бентежно, а якось навіть болісно» 

[28, с. 151]. Головна героїня показана в оточенні людей-манекенів, що 

заполонили вулицю. За змістом ця ілюстрація нагадує картину 

М. В. Добужинського «Вікно перукарні» (іл. 4.16.2). «Малюнок ―Вікно 

перукарні‖ (1906) розкриває примарну хиткість міста, де перехожий здається 

безтілесною тінню, а справжні господарі цього світу — ворожі людині речі, 

що ожили», — зазначає А. П. Гусарова [78, с. 55]. 

Жіночі постаті, що оточують Маргариту, застигли у штучних, 

неприродних позах, на їх обличчях дивні, гротескні вирази. Жінки-манекени 

немов би демонструють моду 20 — 30-х років, але, насправді, це карикатура 

на вигляд «нової» жінки, жінки-робітниці, яка повністю позбавлена жіночої 

привабливості, адже тепер вона вже не дружина чи кохана для чоловіка, а, 

перш за все, товариш та будівник соціалізму. Вираз обличчя жінок, закутаних 

у традиційні для тих часів червоні хустини, дуже далекий від натхненного, 

замріяного вигляду комсомолок на картинах та плакатах художників-

соцреалістів, наприклад, «Комсомолки» К. Ф. Юона (1926), «Вимагайте 

кондитерські вироби держфабрик Моссільпром» Б. О. Такке (1920-ті, 

іл. 4.16.1) та «Міжнародний день працівниць» В. Кулагіної (1930, іл. 4.16.3). 

Посеред них різким контрастом виділяється постать Маргарити. Вона теж 

статична, погляд її занурений у себе. Але, в даному випадку, Маргарита — не 

безтілесна тінь, а, навпаки, як це чітко може спостерігати глядач, вона тут 

єдина жива людина, як в прямому, так і в переносному значенні. Доказом 

цьому є композиційні прийоми, що увиразнюють її постать: білий стовп 

світла позаду фігури та білий комірець під пальтом, що підсвічує обличчя. У 

даному офорті дуже гармонійно поєднуються плями чорного та білого 

кольорів. Так білі постаті манекенів контрастують з фігурою Маргарити, що 

одягнена у чорне пальто та має темне хвилясте волосся.  

Образи Майстра і Маргарити об’єднані темою «Любов і творчість», 

яка була визначена самим Віктором Єфименком. У триптиху № 22 — 24 
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художник продовжує розкривати образи головних героїв. На жаль, 

центральна частина під назвою «Любов і творчість» була загублена і 

збереглися лише бічні частини: «Майстер» і «Маргарита» (іл. 4.17). Це два 

погрудних портрета, які ще більше характеризують Віктора Єфименка як 

чудового портретиста. Композиційне рішення і психологічний стан 

персонажів викликають асоціації з портретними образами епохи 

Відродження, коли з’явилося нове розуміння особистості, що склалося під 

впливом ренесансного гуманізму. І. Є. Данилова зауважує: «Засобом 

самопізнання портрет стає, тільки починаючи з епохи кватроченто. Питання 

— який я? що я собою уявляю? як я виглядаю? — набувають першорядного 

значення вже на світанку епохи Відродження» [82, с. 205]. У середині XV 

століття намічається тенденція до життєвої конкретизації, композиція стає 

більш розгорнутою в просторі. Провідне місце належить портрету в три 

чверті, погрудна композиція часто розширюється до поясної, тому в портрет 

можна вмістити руки й аксесуари. Ці формальні нововведення призводять до 

того, що індивідуальна портретна характеристика моделі виявляється 

сильнішою. 

Образи Майстра і Маргарити Віктора Єфименка можна порівняти 

також з портретними диптихами із зображенням сімейних пар художників 

Північного Відродження, наприклад: «Диптих з портретами Іоганна фон 

Ролінксверта і його дружини, Христини фон Штернберг» Бартоломеуса 

Брейна (1529) або ж з автопортретом Альбрехта Дюрера (1493, іл. 4.17.1), 

«Портретом молодого чоловіка» Аньйоло Бронзіно (1550) чи «Портретом 

молодого чоловіка» Філіппіно Ліппі (1485).  

Парні портрети є промовистим прикладом відтворення особистості, так 

як утілюють завдання єднання декількох «я» в загальному просторі. 

Особливу увагу слід приділити зображенню Майстра, що поєднує у собі 

одразу три особистості: це літературний персонаж, про що свідчить 

зображення ренесансної шапочки Майстра з літерою «М», яка згадується у 

романі М. О. Булгакова; це учень Віктора Єфименка В. М. Сакалюк, що 



141 
 

позував для образу головного героя (іл. 4.17.3). Та перш за все — сам 

художник, який, подібно актору, грає головні ролі та переживає роман як 

власну історію. Майстер зображений у темному светрі, що, за спогадами 

О. А. Тарасенко, схожий на той, який зв’язала йому дружина Світлана і в 

якому він постійно ходив [184]. 

Погляди Маргарити та Майстра спрямовані один на одного, що 

свідчить про їх духовну єдність. Нейтральний фон допомагає сконцентрувати 

увагу глядача на портретних образах. На першому плані портрета Маргарити 

зображений кавник з філіжанкою кави на столі і кристалоподібна 

попільничка з цигаркою. Майстер тримає білі аркуші паперу роману. В уяві 

глядача виникає картина, що Майстер читає нову частину роману, яку він 

щойно написав, а Маргарита його уважно слухає. Предмети створюють 

атмосферу домашнього затишку та недовгого щастя, яке відчували герої, 

кохаючи один одного. Пересуваючи натюрморт на перший план, художник 

скорочує дистанцію між глядачем та персонажами. Такий композиційний 

прийом допомагає створити «атмосферу присутності». Композиція викликає 

алюзії зі сценами побутового жанру в живописі модерну, наприклад, з 

композицією З. Серебрякової «Автопортрет. Біля туалетного столика» (1909). 

Триптих «Митарства Майстра» (№ 25, 26, 27) складається з офортів 

«Улюлюкання», «Тридцять срібників» та «Спрут» (іл. 4.18). Під цією 

назвою триптих зазначений у каталозі виставки 2007 року, присвяченій 

офортам до «Майстра і Маргарити» Віктора Єфименка [88]. У православній 

релігії «митарство» — це випробування та страждання, шлях до очищення 

душі перед Божим судом. У М. О. Булгакова на випробування приречено 

Майстра, який має представити свій роман вищим силам. «Це страх перед 

остаточним усвідомленням ролі свого роману, оскільки життя Майстра 

вручалось Воланду; роман пропонувався на суд», — зазначає Т. Поздняєва 

[169, с. 27].  

У центральній частині триптиха «Тридцять срібників» (іл. 4.18.1) 

поєднані між собою дві сюжетні лінії роману, що нерозривно поєднані між 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
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собою: доля Майстра і Маргарити та євангельська історія. В ілюстрації, як і в 

творі М. О. Булгакова, Віктор Єфименко розкриває тему всеохоплюючого 

зрадництва та наклепів. На другому плані зображено фрагмент фрески 

Джотто ді Бондоне «Поцілунок Іуди». Ця відома сцена є символом 

зрадництва. На першому плані зображено руки, які рахують гроші. На 

перший погляд може здатися, що це руки Іуди, який отримує тридцять 

срібників за свій підлий вчинок, але деталь одягу сучасного костюму та 

відкритий поштовий конверт натякають, що це відбувається у ХХ сторіччі. 

Мова йде про зраду «друга» Майстра Алоїзія Могарича — який написав 

наклеп, щоб отримати квартиру. Саме через ці події Майстер і потрапив до 

божевільні. У такий спосіб художник поєднує події євангельської історії та 

життя  Москви 1930-х років. 

Лівий офорт — «Улюлюкання» зображує хвилю літературної критики, 

що вилилась на Майстра після публікації декількох розділів  його роману про 

Ієшуа та Понтія Пілата. Головний герой у розпачі закриває руками обличчя. 

Він захищається від людей, що осуджують його. Обов’язковою умовою 

життя за часів М. О. Булгакова стали маски, за якими приховувалася 

справжня особистість, особливо це стосувалося творчих людей. Майстер 

нехтує цим правилом, відкриваючи душу через свій твір, за що йому 

доводиться поплатитися. Майже в усіх наступних офортах Майстер 

змушений ховати своє обличчя. 

Фоном офорта є цитати з критичних статей: «…ударити, і добряче 

вдарити, по пілатчині й тому богомазові...», «войовничий старообрядець» та 

інші [28, с. 156]. Майстрові було важно пережити жорстоке цькування через 

твір, якому він приділив стільки душевних сил. Ця сцена з роману має 

автобіографічний підтекст. Як відомо з біографії письменника, його твори 

постійно критикувалися у радянській періодиці. З огляду на це Б. В. Соколов 

зауважує: «Цікаво, що масована атака на п’єсу «Біг» розпочалась також рівно 

за три місяці до того, як Майстер опинився в лікарні в середині жовтня 1928 
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року. <…> Очевидно, що арешт свого героя Булгаков хронологічно 

приурочив до початку кампанії проти своєї кращої п’єси» [204, с. 210]. 

Права частина триптиха — «Спрут» зображує божевілля Майстра: 

«Словом, настала стадія психічного захворювання. Мені здавалось, особливо 

коли я засинав, що якийсь дуже гнучкий і холодний спрут мацаками 

підбирається безпосередньо і просто до мого серця» [28, с. 158]. Очевидно, 

що Майстер не вписувався у радянське життя 1930-х років та був у ньому 

чужим. Він відчуває фальш та боягузтво літературної спільноти. Проте їх 

слова болісно чіпляють його, і побудований ним з такими труднощами світ 

руйнується. Майстер зрозумів, що втрачає розум. Божевілля приходить до 

нього в образі нічного жахіття — щупальця велетенського спрута. 

Віктор Єфименко зображує героя спиною до глядачів, він охопив голову 

руками і немов би хитається вперед і назад у панічному нападі. Майстер 

оточений світлом, але пітьма у вигляді спрута з величезними щупальцями 

вже насувається на нього. Особливою деталлю є поява голови героя, яка 

немов виринає з пітьми із замотаним тканиною ротом. Це символ цензури, 

яка не дозволяла письменнику творити на повну силу. 

Тема трагедії митця продовжується в офорті № 28 «Спалення 

рукопису» (іл. 4.19). Відчай та страх спонукають Майстра до цього 

жахливого вчинку: «Попіл час від часу долав мене, тлумив полум’я, але я 

боровся з ним, і роман, затято опираючись, все ж таки гинув» [28, с. 159]. 

Графічний аркуш передає драматизм моменту та сповнений глибокого 

психологізму. Художник зображує людину, яка втратила все: згорблений 

Майстер сидить у величезному кріслі, що темним силуетом виділяється 

позаду; голова його похилена, обличчя закрите руками. В повітрі 

розлітаються палаючі аркуші паперу, фігура Майстра таємниче освітлена 

полум’ям від рукопису. У нижньому куті зображена свічка, що майже 

догоріла. Від неї не має світла, але вона виконує символічну та композиційну 

функції: по-перше — це надія, що майже зникла, та по-друге — світлий 
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елемент, що підтримується палаючими аркушами. Зверху, над Майстром 

витає чоловічий костюм, який тримає лавровий вінок та трубу. 

Образ порожнього костюма має дуже велике значення для всієї серії 

ілюстрацій. Він символізує бюрократію та тоталітарну владу, що позбавила 

Майстра сенсу всього життя. Водночас це пародія на алегоричне зображення 

Слави, що тримає в руках лавровий вінок — символ тріумфу та перемоги 

(іл. 4.19.2). Іронічною деталлю є увінчана лавровим вінком пічна труба, що 

нагадує тріумфальну колону (іл. 4.19.1). Таким чином, порожній костюм ніби 

глузує над Майстром, адже він не зможе отримати належне визнання в 

оточуючій його реальності. Слава прийде до нього вже після смерті. Дану 

тему можемо також відстежити в картині «Зелене море. Посмертя Бориса 

Нечерди» (2012) одеського художника В. П. Кабаченка. «Внизу, на правій 

світловій дорозі, що сходить з небес, зображений лавровий вінець слави, що 

спускається в світ дольній. Через два роки після смерті Нечерда став 

Лауреатом премії імені Тараса Шевченка (2000)», — зазначає 

мистецтвознавець А. А. Тарасенко в книзі «Портали Міфу. Образотворче 

мистецтво Одеси другої половини ХХ — початку ХХI століття в просторі 

―Великого часу‖» [232, с. 240]. З огляду на це слід зауважити, що в цьому 

офорті порушується тема слави, смерті й самотності людини перед нею.  

Офорт № 29 «Через карнавал без гудзиків» (іл. 4.20) закінчує 

розповідь Майстра, який через наклеп був заарештований. Незважаючи на те, 

що його врешті було звільнено, він не мав куди йти, бо його помешкання 

відібрав Алоїзій:  «Отож у половині січня, серед ночі, в тому ж таки пальті, 

але з обрізаними ґудзиками, я щулився від холоду в моєму дворикові» [28, 

с. 162]. Тому він вирішив добровільно піти до психіатричної лікарні, оскільки 

вважав себе душевнохворим.  

Віктор Єфименко зображує, як Майстер, подібний до тіні, проходить 

повз химерний натовп, який складається із облич, що нагадують спотворені 

дурнуватими посмішками маски. Вони викликають асоціації з гротескними 

образами з картини «Несення хреста» (1490 — 1500, іл. 4.20.2) передвісника 
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сюрреалізму ХХ століття Ієронімуса Босха та «Автопортрет з масками» 

(1899, іл. 4.20.3), «П’єро у відчаї» (1910) експресіоніста Джеймса Енсора. 

П. О. Флоренський так тлумачив значення слова личина: «Первісне значення 

цього слова є маска — larva, що зазначається як щось подібне до обличчя, 

котре видає себе за обличчя і прийняте за таке, але порожнє всередині, як в 

сенсі фізичної матеріальності, так і в сенсі метафізичної 

субстанціональності» [250, с. 9]. Тема маски і личини є актуальною в 

мистецтві ХХ століття. У статті «Обличчя, маска, маскарад в російській 

художній культурі початку ХХ століття» Л. В. Левицька зауважує: «За 

маскою ховається хаос, поява маски свідчить про вторгнення хаосу в життя; 

маска — межа, яка стримує його натиск; в творчості художника маска 

виникає як знак іншої реальності, пов’язаної зі світом хаосу» [135, с. 390]. 

Маска й обличчя сприймаються як антитеза, як живе і мертве, як справжнє і 

хибне, піднесене і буденне. Але, водночас, вони споріднені, адже маска 

закриває чиєсь обличчя. Наприклад, у даному офорті присутнє злостиве 

обличчя, приховане під маскою, що зображує сміх. 

Майстер височіє над натовпом, неначе Гулівер у країні ліліпутів. Його 

обличчя, сумне й зосереджене, дисонує з карнавальним натовпом, що регоче. 

Чітко окреслена фігура виділяється не лише тонально, але й за розміром. 

Художник не дарма розташував фігуру Майстра так, щоб він упирався у 

формат, в якому йому затісно. Потворний маскарад, посеред якого 

опиняється Майстер, у гротескному вигляді зображує історичні реалії 30-х 

років. На підтвердження цього художник розмістив на офорті серп та молот, 

а зверху, на транспаранті зображено фрагмент «Маршу авіаторів», 

популярного у 1930-ті роки: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, <…> 

а вместо сердца — пламенный мотор». Обидва  елемента використані для 

позначення типових атрибутів радянської доби. Мистецтвознавець 

І. Н. Голомшток зазначає, що такі тексти «відповідали духу епохи, яка 

називала себе «юністю людства» і вимагала свого відображення в 

«героїчному пориві», в «революційному розвитку» до світлого майбутнього, 
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на шляху до якого належало подолати безліч труднощів і поневірянь [67, 

с. 174]. 

Ця сцена показує нам наскільки чужим і самотнім був Майстер в 

умовах соціального життя Москви 30-х років. Образ гротескного карнавалу 

— це символічний образ блюзнірської сутності радянського суспільства, 

суцільного самообману, подвійної моралі, показного оптимізму та веселощів. 

Все це було неприйнятним для чесних та порядних людей, багатьох 

представників творчої інтелігенції, як у часи М. О. Булгакова, так і в часи 

Віктора Єфименка. Для нього маскарад життя був повністю реальний. Він на 

власні очі бачив маски на обличчях оточуючих. Сутність морального вибору 

людини за радянських часів полягала у тому, чи згодна вона носити на собі 

личину постійного схвалення та готовності підтримувати все, що 

декларується радянською владою, яким би абсурдним воно не було. 

М. В. Кашуба зауважує: «Якщо людина не хоче сприймати (не розуміє) цього 

―піклування‖ про свій ―справжній інтерес‖, тоді вона виявляється ―класово 

(чи національно) несвідомим елементом‖, ―дисидентом‖ тощо. Суспільство 

чи влада вважає за необхідне таку людину ―виховувати‖, як це було і є в 

тоталітарних режимах» [113, с. 13]. У протилежному випадку, суспільство 

сприймало людину як божевільну, що сама себе прирікає на загибель. Так 

більшість радянських людей змушені були постійно носити певні маски чи 

личини, приховуючи свої справжні думки чи переконання.  

Образ Майстра в графічній серії, як і в романі, протиставлений 

суспільству, у битві з яким він програє. Коли особистість дорікає безликій 

масі в безумстві, ситуація обертається на протилежну: божевільною 

проголошується людина, яка стверджує свої переконання наперекір 

суспільству, а натовп сміється над нею. Все це спостерігав М. О. Булгаков, і, 

на жаль, мало що змінилось і в часи Віктора Єфименка. Письменник та 

художник створюють образ митця, який завжди залишається чужим посеред 

натовпу, заколисаного ілюзіями та самообманом. Ця тема знайде 

продовження, в офортах Віктора Єфименка, зокрема у триптиху «Голгофа». 
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В офорті № 30 «Іуда із Киріафа» (іл. 4.21) Віктор Єфименко створює 

образ привабливого молодого чоловіка, який відповідає опису у романі: 

«Молодик з акуратно підстриженою борідкою», «горбоносий красень» [28, 

с. 324]. Таким чином, гарна зовнішність контрастує із потворністю душі. 

Гроші, які йому заплатили за зраду Ієшуа, зображені не тільки у вигляді 

мішечка в руках Іуди. Метафора влади грошей створена графіком у вигляді 

німбу, який складається саме з 30 срібників — символ того, що Іуда продав 

своє божественне безсмертя. У трактовці Віктора Єфименка, римські 

тетрадрахми замінені відтисками радянських десятикопійочних монет. 

Позачасовий образ зради і дурної Слави підтриманий в алегоричній фігурі у 

верхній частині офорта, де зображено постать жінки у радянській білизні з 

тріумфальним вінком і пальмовою гілкою (іл. 4.21.1). Негативний образ 

«Слави» передається тим, що вона повернута до Іуди і глядачів спиною. 

Також цей жіночий персонаж можна зіставити з образом Нізи, коханої Іуди, 

адже у трактовці Булгакова, у зраді були замішані не тільки гроші, а й жінка. 

«Користолюбство врешті-решт виявляється лише наслідком. Іуда з Киріафа 

любить Нізу і наївно мріє розбагатіти, щоб забрати її від нелюбого чоловіка. 

Але його кохана виявляється агентом Афранія і сама зраджує того, хто перш 

за неї зрадив Ієшуа», — зазначає Б. В. Соколов [204, с. 244]. 

Поєднані у триптих «Голгофа» офорти № 31, 32, 33 (іл. 4.22) у записах 

художника мають різні найменування. Центральна частина — «Голгофа» 

(№ 32) у списку офортів, складеному Вікторрм Єфименком, має більш 

розгорнуту назву «Розп’яття. Людство побачить незамутнену чисту воду 

річки життя». Останній вислів — уривок із записів Левія Матвея у романі 

Булгакова [28, с. 340]. Художник зображує розп’ятого Ієшуа і жахливі 

обличчя людей, що знаходяться у підніжжя хреста. Подібно до М. М. Ге у 

картині «Голгофа» (1893, іл. 4.22.2), Віктор Єфименко використовує 

виразність жесту. Композиційним входом в умовний простір офорта є 

палець, що вказує на розп’яття. Художник протиставляє героя-жертву 

натовпу. Як зазначалося раніше, в офорті «Через карнавал без гудзиків» 
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відразливі обличчя натовпу виступають у контрасті з трагічним зображенням 

головного героя. Віктор Єфименко показує страту Христа-Ієшуа, яку 

супроводжують ті самі жахливі, гротескні маски-обличчя, що нещодавно 

прославляли його ж.  

Переживання євангельської історії як сучасної поєднує Віктора 

Єфименка з Джеймсом Енсором. С. Попов точно зазначає, що композиція 

Енсора «В’їзд Христа в Брюссель на масляну 1888 року» (1888) — 

це «парадоксальний в мистецтві випадок поєднання біблійного сюжету з 

сучасним антуражем... Христа всюди чекають лише пики, маски, що 

захоплено кричать і жваво обговорюють надто хвилюючу подію!» [173, 

с. 403].  

На відміну від канонічного іконописного зображення, Ієшуа показаний 

повністю оголеним. Його реалістичне зображення можна порівняти з образом 

Христа з картини М. М. Ге «Розп’яття» (1892, іл. 4.22.1). Звернімо увагу, що 

тіло немов ширяє у повітрі, а не висить розп’яте на хресті. У той же час, 

умовний нематеріальний хрест нагадує картину «Розп’яття або гіперкубічне 

тіло» (1954) сюрреаліста Сальвадора Далі (іл. 4.22.3). Можемо знайти й інші 

паралелі з картинами М. М. Ге, так, наприклад, експресивне зображення 

розбійника з картини «Голгофа» (іл. 4.22.2) з ощереними зубами і випнутими 

очима повторюється у офорті Віктора Єфименка у натовпі під розп’яттям. За 

змістом офорт можна порівняти з картиною Крамського «Регіт» (1870 — 

1880). З приводу цієї картини мистецтвознавець Г. Прохоров зазначає: «В 

―Реготі‖ відбувається роздвоєння змісту картини. Христос, готовий до мук і 

смерті, виявляється в ситуації моральної наруги, громадянської страти. 

Тваринний регіт стає головним в картині» [179, с. 131].  

Бічні частини також мають різні варіанти назв: «Учень Ієшуа — Левій 

Матвей» (№ 31) та «Учень Майстра — Іван Бездомний» (№ 33); інший 

варіант: «Левій Матвей» та «У тіні монумента». Бокові зображення 

поєднують два спільні мотиви, це зображення учнів Ієшуа і Майстра та 

порожніх давньоримських обладунків і костюма, як уособлення безликої 
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влади. У першому офорті художник образно зображує Левія Матвея під час 

страти Ієшуа. Він хотів прорватися крізь кордон охорони, щоб убити свого 

вчителя та позбавити болісної смерті, але йому це не вдалося: «…перед ним, 

як і перед усіма іншими, замкнулася лава, Левій здійснив наївну спробу, 

вдаючи, ніби не розуміє роздратованих вигуків, прорватись між вояків до 

самісінького місця страти, де вже висаджували засуджених із повозу. За це 

він дістав дужий удар тупим кінцем списа в груди і відскочив від вояків, 

зойкнувши, але не від болю, а з відчаю» [28, с. 187]. Більшу частину офорта 

займає повністю екіпірований обладунок римського легіонера. Він 

перегороджує шлях Левію Матвею, який у розпачі упав на коліна.  

З іншого боку знаходиться офорт, присвячений Івану Бездомному. Як і 

у попередньому випадку, більшу частину простору займає безтілесний 

костюм у вигляді пам’ятника. Під ним зображені людські голови. Безликий 

костюм на постаменті підіймається над натовпом як символ тріумфу 

бездуховності. Це відразу робить акцент на тому, що в зображенні є 

головним, а що другорядним. Серед усміхнених облич виділяється білява 

голова із серйозним обличчям, зображена у профіль. Це і є Іван Бездомний. 

Таким чином, офорти об’єднані темою панівного положення 

представників влади, як по відношенню до натовпу, так і до окремої 

особистості, незалежно від історичної епохи, та темою стражданнь Ієшуа та 

Майстра, що були приречені владою, але все ж змогли залишити після себе 

пам’ять.  

Продовжує сюжет про Левія Матвея ілюстрація № 34 «Викрадення» 

або «Зняття з хреста» (іл. 4.23). Художник зображує Левія Матвея, що 

обіймає оголене мертве тіло Ієшуа, яке він щойно зняв з хреста; його ми 

бачимо позаду. Там само знаходяться й ділові костюми, але вони читають 

газети, демонстративно не звертаючи увагу на те, що коїться навкруги. Хоча 

костюми не відповідають даній епосі, вони несуть символічний зміст — це 

втілення байдужості представників влади до людського страждання, яке 
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уособлює мертвий Христос та його учень Левій Матвей, який намагається 

врятувати тіло вчителя. 

Офорт № 35 «Славетне море, священний Байкал!» (іл. 4.24) ілюструє 

главу «Неспокійний день». Саме в цьому епізоді вперше з’являється образ 

порожнього чиновницького костюма, що так вразив Віктора Єфименка. За 

сюжетом книги, кіт Бегемот перетворює голову видовищної комісії на 

безтілесний костюм: «За величезним письмовим столом з масивною 

чорнильницею сидів порожній костюм і невмоченим у чорнило сухим пером 

водив по аркушу. Костюм був при краватці, з кишеньки костюма стриміла 

самописка, але над коміром не було ані шиї, ані голови, так само як з 

манжетів не виглядали кисті рук. Костюм поринув у роботу і зовсім не 

помічав тієї круговерті, яка панувала довкола» [28, с. 201]. Очевидно, що і 

М. О. Булгаков, і Віктор Єфименко запозичили цей гротескний образ із 

роману М. Є. Салтикова-Щедріна «Історія одного міста», в якому в 

сатиричному вигляді змальовано бездушну бюрократичну систему Російської 

імперії. Також знаходимо паралелі в ілюстраціях Кукриніксів (1939, іл. 

4.24.1) та кадрах з анімаційного фільму «Історія одного міста. Органчик», 

створеного художником С. О. Алімовим (1991, іл. 4.24.2). У телевізійному 

інтерв’ю О. А. Тарасенко Віктор Єфименко розповідав: «У Булгакова цей 

костюм — уособлення бюрократизму, влади. Тому ці костюми в принципі 

проходять через всю серію; костюм — це певна функція, що здійснює 

насилля та незримо присутня у всі періоди людського життя» [234]. 

Бюрократія у М. О. Булгакова певним чином нагадує безумство. Саме тому 

службовці видовищного фонду так легко піддаються гіпнотичному впливу 

прислужників Воланда, Коров’єва та Бегемота, і, забувши про свої обов’язки, 

починають безупинно співати. 

У статті «Погляд на історичний живопис» І. М. Крамський зазначає: 

«Вони зірвали покривало з релігії, буття світу цього і не знайшли під ним 

нічого. І ось, пролунав регіт спокусника, що тріумфував свою останню 

перемогу над бідним людством, і до нього приєдналися зухвалі ганьбителі 
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вічної правди, і світ побачив, що дійсно п’єдестал спорожнів, — забувши 

заповіт бога і власні переконання, що не може краса вічна і божественна бути 

явлена очам неправедних...» [121, с. 273]. Символічний образ костюма став 

лейтмотивом усієї серії офортів. Ми можемо побачити порожні костюми 

радянських чиновників, френчі «як у Сталіна», шинелі, давньоримські лати 

та навіть пам’ятники порожнім костюмам. Так Віктор Єфименко показує, що 

костюм чиновника чи мундир є справжніми символами радянської 

бюрократичної системи, яка багато в чому нагадувала владу в Римі у часи 

імперії, адже вона також трималась на страху та поклонінні, але не перед 

Богом. Справжнім об’єктом поклоніння у Радянському Союзі були посади та 

чини, які давали своїм власникам не лише добробут, але й владу над іншими 

членами суспільства. 

Нижче, в офорті, зображений слуга Воланда Коров’єв, який керує 

хором працівників міської видовищної комісії. Учасники хору представлені 

художником в образах червоноармійця, пожежника, пілота, металурга. Таким 

чином, Віктор Єфименко зображує типових персонажів радянської 

маскультури. Усі вони співають пісню «Море славетне», про що свідчить 

надпис на стрічці «Славен корабль — омулевая бочка!». Художник 

майстерно змальовує, створену М. О. Булгаковим антиутопію щасливого 

соціалістичного суспільства, яке співатиме патріотичних пісень.  

Атмосферу типового кабінету радянського чиновника створюють 

деталі інтер’єру: чорний телефон, традиційна настільна лампа, канцелярське 

приладдя, обов’язковий «портрет вождя», на якому знову зображено пустий 

френч, що зберігає впізнаваний силует Сталіна. На задньому плані офорту 

зображено постамент, на якому знаходяться лише ноги, та табірна вартова 

башта, яка символізує постійне стеження за громадянами. Ілюстрація 

одеського художника містить виразні риси соціальної сатири та гротеску. 

Офорт у алегоричній формі висвітлює такі недоліки радянської тоталітарної 

систем, як бюрократизм, всеохоплюючу пропаганду та жорсткий контроль за 

всіма. З огляду на те, що роботу над цими офортами Віктор Єфименко 
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розпочав ще за радянської влади, вони мали сміливий, викривальний 

характер. 

Офорт № 36 «Тьху ти, мерзота яка!» (іл. 4.25) знайомить нас з 

Геллою. За назву художник взяв реакцію буфетника Вар’єте Сокова, коли він 

вперше побачив дівчину, яка була одягнена лише в мереживний фартушок: 

«Оце так покоївка в чужоземця! Тьху ти, мерзота яка!» [28, с. 216]. Гелла 

також входить до свити Воланда, виконуючи функції його асистентки. Ми 

немовби дивимося на неї очима Сокова у той момент, коли він завітав до 

недоброї квартири: «Безсоромна покоївка, поставивши одну ногу на стілець, 

зняла трубку з важілька і сказала в неї: — Алло!» [28, с. 216]. Художник 

повністю відтворює сцену з роману, але разом із цим додає театрального 

ефекту завдяки освітленню та пишному бароковому стилю інтер’єру. Героїня 

зображена в двох ракурсах завдяки її відображенню у великому дзеркалі. 

Поруч з нею сидить кіт Бегемот. Незважаючи на оголений вигляд та 

безсоромну позу, художник надає обличчю Гелли незворушного та 

серйозного вигляду. Цей дисонанс свідчить про неоднозначність її характеру. 

Вона актриса, яка грає свою роль. Не дарма Віктор Єфименко взяв за основу 

образу Аллу Пугачову, відому своїм умінням перевтілюватися на сцені 

(іл. 4.25.1).  

В офорті № 37 «Пам’яті Майстра» (іл. 4.26) зображені головні герої 

роману: Воланд, Майстер і Маргарита. Воланд тримає у себе над головою 

розгорнуту книгу з портретом Булгакова на одному боці, на іншому — на осі 

координат зображені великі літери імен персонажів та автора: зліва — 

Майстер, Воланд, праворуч — Михайло, Маргарита. При цьому літери «М» 

та «W» дзеркально відображають одна одну. О. А. Тарасенко згадує 

пояснення Віктора Єфименка, що він у такий спосіб майстерно поєднував 

Майстра та Воланда [184]. Художник передає ідею споріднення персонажів 

через анаграму, порушуючи проблему діалектизму — протиріччя як сили 

творення. 
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Як і в інших офортах, риси обличчя Воланда мають схожість із самим 

Віктором Єфименком. У цьому відношенні слушною видається думка 

літературознавців: «Завжди портрет був яскравим відображенням погляду 

того, чиїми очима він творився, залежно від того, що знав оповідач про 

портретованого, як ставився до нього, в якій ситуації його сприймав. 

Художня цілісність задуму письменника немовби пронизувала і зусібіч 

висвітлювала портрет персонажа» [143, с. 547]. 

За спиною у Воланда зображені Майстер і Маргарита. Рот Майстра 

зав’язаний, що символізує те, що письменник змушений був мовчати через 

несправедливу критику та цензурні утиски. Така творча драма судилася не 

лише герою роману, але й самому М. О. Булгакову, геніальна книга якого 

побачила світ майже через півстоліття від написання. На задньому плані 

художник безліч разів дублює змучене обличчя Майстра. 

Розкрита Книга, що є центральним образом картини, зображена в 

спрямованому в небо чорному тунелі, що охоплений полум’ям, 

підтверджуючи, що «рукописи не горять», чи то книга Майстра, чи самого 

М. О. Булгакова. Використання техніки акватинти дозволяє передати 

своєрідний мерехтливий ореол, що оточує Книгу. Фотографію 

М. О. Булгакова (іл. 4.26.1), що знаходиться у Книзі, художник переводить в 

умовне чорно-біле зображення, мова якого більш властива ліногравюрі, а не 

офорту. Для більшої виразності обличчя створюється фрагментація. Даний 

портрет можна порівняти з відомими фотографіями С. О. Єсеніна та 

В. В. Маяковського. Звернений до неба ритуальний жест Воланда викликає 

алюзії з євангельськими сюжетами, що відображають поєднання земного та 

небесного просторів. Наприклад: Тиціан «Вознесіння» (1516 — 1518), 

Рафаель «Преображення» (1516 — 1520). Тема небесного шляху знайде 

продовження в офорті № 62 «Прощання». 

Офорт № 38 «Бумс! Бумс! Бумс! Або кінець земного шляху 

товариша Берліоза Михайла Олександровича» (іл. 4.27) ілюструє главу 

«Маргарита», а точніше похорони Берліоза, свідком якого випадково стала 
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головна героїня. Коров’єв віддає честь голові Берліоза, зображеній у центрі, 

яку кіт Бегемот тримає на тарілці. Цей мотив містить парадоксальну алюзію 

біблійного сюжету про голову Іоана Хрестителя, яку Ірод подарував Саломеї 

як винагороду. Цей сюжет є популярним у європейських художників, 

наприклад Бернардіно Луїні «Саломея з головою Іоана Хрестителя» (1525, 

іл. 4.27.1) та інших. Отже, Берліоз, який не вірив у Христа та спасіння душі, 

сам опинився своєрідним доказом існування потойбічних сил, оскільки 

голова його буде «живим» свідком балу на честь Сатани. На задньому плані 

зображений пам’ятник з написом «Председатель МАССОЛИТ/А/ тов. 

Берлиоз Михаил Александрович» та портрет Берліоза з чорною стрічкою. 

Знизу розташувався похоронний оркестр: «Крізь міський гамір усе 

виразніше, близячись, чулися удари барабана і фальшуваті гуки труб» [28, 

с. 234]. Композиція грунтується на використанні колажу. У динамічному 

просторі поєднані різномасштабні фігури та предмети.  

Образу Маргарити присвячена друга частина роману і наступна 

ілюстрація Віктора Єфименка № 39 «Маргарита перед дзеркалом» (іл. 

4.28), де зображена героїня, яка страждає від незнання того, що трапилося з 

Майстром та що буде з нею самою. Т. Поздняєва пише, що 

Маргарита «пройшла різні стадії розпачу, поки її не спіткало раптом майже 

релігійне відчуття змін». Її переслідують дві провини: вона порадила 

Майстру опублікувати роман і відтягувала своє розлучення [169, с. 284]. На 

першому плані зображені декілька обгорілих аркушів із роману Майстра, що 

були для неї найбільшим скарбом. І навіть образ костюма-френча, символ 

влади-спостерігача, що лейтмотивом проходить крізь усю серію ілюстрацій, 

завмер у позі «Мислителя» Огюста Родена (іл. 4.28.1).  

Віктор Єфименко відображає не конкретну подію в романі, таку як 

очікування дзвінка Азазелло та зустрічі з Воландом, а життя, що зупинилося 

відтоді, як зник Майстер. Віддзеркалення Маргарити трактується як символ 

зупиненого часу, а застигла поза говорить про очікування: лікті на 

туалетному столику, підперта руками голова, брови в напрузі зсунулися до 
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перенісся. У цей момент Маргарита приймає рішення, від якого залежатиме її 

наступне життя. За внутрішнім самовизначенням слідує дозрівання ідеї, яка 

набуває характеру волевиявлення. Зображення дзеркала дає можливість 

передати багатомірність простору: зовнішнього і внутрішнього. Воно 

виконує функції елементу інтер’єра та художнього мотиву, символічні, 

образотворчі і сюжетно-композиційні можливості якого активно 

використовує художник. Зберігаючи за собою символічне значення, дзеркало 

в тому числі включається в структуру картини, виконуючи композиційну 

функцію. 

Дзеркало створює ситуацію «картини в картині», додаючи до площини 

додаткового виміру, воно знищує лінійність сприйняття і дозволяє робити 

видимим невидиме. Зображене дзеркало руйнує кордон між аркушем і 

глядачем, «втягуючи» останнього в свій простір. Присутність дзеркала 

вводить у четвертий вимір, що тісно пов’язаний із кінематографічними 

прийомами кадрування та монтажу. Неоднозначність сенсу, відкритість 

кордонів та кінематографічний ефект роблять твори, де є дзеркало, 

«відкритими» не тільки композиційно, а й «відкритими» до діалогу в часі і 

просторі.  

У даному випадку художник використовує дзеркало як можливість для 

героїні пізнати саму себе та прийняти вірне рішення. С. Мельшиор-Бонне 

зазначає з цього приводу, що в дзеркалі «людина перетворюється на 

зображення самого себе, на зображення, за яким спостерігає чийсь чужий 

погляд, спрямований збоку; вся справа в тому, щоб бачити себе і бути 

побаченим, пізнати себе і бути пізнанним» [147, с. 243]. 

Офорт № 40 «Політ. Невидима і вільна» (іл. 4.29) ілюструє главу 

«Політ»: «…Маргарита постерегла, що вона сама на сама з місяцем, який 

летів вище і лівіше від неї. Маргаритине волосся давно стояло копицею, а 

місячне сяйво зі свистом омивало її тіло» [28, с. 253]. Показане звільнення 

Маргарити від болісного очікування, бездіяльності та душевної пустоти. 

Перетворившись на відьму, вона відчуває повну свободу. Оголена Маргарита 
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зображена у вільному польоті на тлі нічного неба в оточенні кажанів та 

чорних птахів — скоріше за все ворон. Кажани вважаються атрибутом ночі, 

асоціюються з чаклунством та відьмами. Ворони є символом мудрості і 

водночас символом потойбічного світу. Постать Маргарити, яка широко 

розкинула руки, немов би бажаючи обійняти повний місяць, розташована по 

діагоналі, що надає композиції динаміки. Маргарита не випадково зображена 

в позі, що нагадує хрест, адже вона принесла себе в жертву, погодившись 

стати відьмою заради можливості дізнатися бодай щось про Майстра. 

«Далебі, дияволу б я запродала душу, аби тільки дізнатися, живий він чи ні?» 

— так розмірковувала Маргарита перед тим, як поруч з’явився Азазелло [28, 

с. 235]. 

Зберігся ескіз даного офорта (іл. 4.29.2). Він має більш деталізований 

характер. Художник зобразив ще й покоївку Маргарити — Наташу, яка 

також вирішила стати відьмою. Створюючи фантастичний образ, 

Віктор Єфименко опирається на текст, де голісінька Наташа «летіла верхи на 

гладкому кнурові, який затис у передніх ратицях портфель, а задніми на 

одчай душі молотив повітря» [28, с. 254]. На кабана вона перетворила свого 

жонатого сусіда, Миколу Івановича, що залицявся до неї. Поряд летить крук, 

що тримає довідку, яку пізніше, на прохання Миколи Івановича, йому 

випише Бегемот. «Цим свідчиться, що пред’явник сього Микола Іванович 

перебув згадану ніч на балу в сатани, бувши залучений туди як засіб для 

пересування… постав, Ґелло, дужку! В дужці пиши ―кнур‖» [28, с. 303]. Ескіз 

вирізняє поява лінії горизонту сферичної землі та постать Маргарити, яка 

вітає покоївку жестом руки. Натомість у фінальній версії офорта ніщо не 

відволікає героїню від польоту, яким вона вочевидь насолоджується.  

Офорт № 41 «Маргарита і козлоногий» (іл. 4.30) ілюструє події, що 

відбувалися на шабаші відьом, куди прилетіла Маргарита. Головна героїня 

зображена у сяйві місячного проміння, спиною до глядачів. Перед нею, 

цілуючи їй руку, опустився на коліно не то чорт, не то язичницький бог Пан: 

«Хтось козлоногий підлетів і припав до руки, розкинув на траві шовк, 
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поцікавився, чи добре купалося королеві…» [28, с. 258]. Внизу показані 

жаби, давні супутниці відьом. Саме в цій главі з’являються перші згадки 

причетності Маргарити до королівського роду. Спочатку домробітниця 

Наташа називає її «королево моя французька…» [28, с. 254], а згодом і 

незнайомець називає її «…світла королево Марго!» [28, с. 257]. Це схиляє до 

думки, що Булгаков спирається на певні літературні та історичні джерела. 

Дослідники творчості письменника вважають, що у Маргарити було декілька 

прототипів. Серед них передусім називають її тезок Маргариту Наварську і 

Маргариту де Валуа.  

На задньому плані офорта зліва зображений фрагмент машини і ворон, 

що приїхав забрати Маргариту назад у місто, на бал до диявола. Це 

відповідає тексту: «На острів упала булана відкрита машина, тільки на 

шоферському місці сидів не звичайний водій, а чорний довгоносий грак у 

цератовій фуражці і в рукавицях з відлогами» [28, с. 259]. Угорі, на тлі 

повного місяця, зображено відьму, яка, як і жаби, є атрибутом потойбіччя та 

нагадує, що ці події відбуваються на шабаші.  

Ілюстрація № 42 «Атланти у штатському» або «Третій, точнісінька 

копія другого, а отже й першого» (іл. 4.31) змальовує повернення 

Маргарити до Москви в будинок № 302-біс на Садовій вулиці, де її вже 

очікує Воланд та його свита. Проте московські спецслужби вже запідозрили, 

що в цьому будинку коїться щось дивне, а тому приставили до нього своїх 

агентів. «Коли, несучи під пахвами щітку та рапіру, подорожани проходили 

підворіттям, Маргарита завважила тут знудженого чоловіка в кепці й високих 

чоботях, який, очевидно, очікував на когось. <…> Другого чоловіка, що був 

на диво подібний до першого, зустріли коло шостого під’їзду» [28, с. 260]. Та 

всі зусилля влади виявляються марними, тому що вони безсилі проти 

могутності Воланда. Віктор Єфименко, слідуючи за письменником, 

змальовує трьох майже ідентичних чоловіків —  своєрідних «атлантів», на 

яких тримається радянська тоталітарна система. При низькій точці зору ми 

бачимо лише масивні голови спецагентів. З низької точки зору показані 
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будинки, що ніби тримаються на їх плечах. Але спецагенти не здатні 

побачити те головне, заради чого вони сюди прийшли. Прямо над ними, на 

фоні повного місяця пролітає Маргарита, демонструючи повну свободу і 

навіть безкарність, якщо пригадати те, що вона вчинила в «Будинку 

Драмліту». Місяць зображений як великий світлий диск, що виділяє фігуру 

героїні у тісному просторі «дворових колодязів».  

Триптих «При свічках» (№ 43, 44, 45, іл. 4.32) ілюструє однойменну 

главу, де Маргарита вперше зустрічається з Воландом. Зберігся ескіз 

(іл. 4.32.1), в якому композиція не ділиться на три частини, більш витягнута 

по горизонталі та має інші відмінності. Віктор Єфименко тут приділяє більшу 

увагу деталям. Так на шиї у Воланда з’являється медальйон у вигляді 

жука: «Ще розгледіла Маргарита на розкритих безволосих грудях Воланда 

мистецьки з чорного каменя вирізаного жука на золотому ланцюжку...» [28, 

с. 265]. Позаду Воланда знаходиться Азазелло та Бегемот, який має на шиї 

метелика та тримає у лапах бінокль і фігуру коня, як нагадування про гру у 

шахи. Перед Воландом стоять Маргарита та Коров’єв. Фігура героїні 

статична та не виказує жодних емоцій. На відміну від офорта, на ескізі, 

згідно з текстом, біля ліжка Воланда зображена Гелла, яка «сиділа на 

килимку на підлозі коло ліжка, мішаючи в каструлі щось, від чого бухкали 

сірчані випари» [28, с. 264]. Цікавою особливістю є фон. Позаду Маргарити 

та Коров’єва знаходиться чітко окреслений сірий прямокутник, тоді як зі 

сторони Воланда фон чорний та прикрашений драпіруванням. У такий спосіб 

показана різниця між предметним світом Маргарити та потойбічним, 

інфернальним світом, у який входить героїня.  

Центральна частина триптиха має назву «Воланд». Відповідно до 

тексту: «Воланд широко розлігся на ліжку, був він у самій нічній довгій 

сорочці, брудній і залатаній на лівому плечі» [28, с. 260]. Віктор Єфименко 

зображує його у довгій сорочці, у вільній позі античного героя, який 

відпочиває, наприклад, Діоніса чи Ендіміона. Ця поза стала канонічною для 

мистецтва Відродження, наприклад «Створення Адама» Мікеланджело у 
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розписі Сікстинської капели (іл. 4.32.2). Фігура Воланда відкидає велику 

чорну тінь, яка надає величності його постаті. На першому плані зображені 

предмети інтер’єру, що фігурують у романі, а саме: дубовий стіл на 

різьблених ніжках, канделябр зі свічками, шахівниця з фігурками.  

Ліва частина «Маргарита і Коров’єв» демонструє героїню, поза якої 

сповнена поваги та хвилювання: похилена голова та руки, які вона стискує 

від тривоги. Позаду неї стоїть Коров’єв, який змінив свій звичний вигляд: 

«Хитрий вогник відбивався не в надтріснутому пенсне, яке давно слід було б 

викинути на смітник, а в моноклі, правда, також надтріснутому. Вусики на 

нахабному виду було підкручено і намащено, а чорнота Коров’єва 

пояснювалася дуже просто — він був убраний у фрак. Біліли лише його 

груди» [28, с. 261]. Права частина триптиха «Кіт і Азазелло» зображує інших 

присутніх на цій зустрічі — Азазелло та Бегемота. Азазелло, так само як і 

Коров’єв, змінив свій одяг на більш відповідний для балу: «Серед присутніх 

Маргарита відразу впізнала Азазелло, який тепер уже був зодягнутий у фрак і 

стояв коло спинки ліжка» [28, с. 264]. Отже, його зовнішній вигляд 

відповідає тексту роману, а от Бегемота Віктор Єфименко малює згідно зі 

своєю уявою: на ньому з’являється метелик, а у руках він тримає театральний 

бінокль, готуючись до цікавої вистави. 

Триптих «При свічках» та ескіз до нього свідчать про напружену 

роботу художника над образами головних героїв роману. Особливо це 

помітно в образі Маргарити: вигляд безсилої покори, який ми бачимо в ескізі, 

змінюється на вираз стриманої рішучості. Перед нами жінка, яка стиснула 

руки, щоб не виказати хвилювання, але в її обличчі ми не бачимо покори та 

безпомічності, навпаки, воно виражає готовність до боротьби, адже 

булгаковська Маргарита готова на все заради коханого Майстра. 

В офорті № 46 «Ми у захваті» (іл. 4.33) представлена сцена з глави 

«Великий бал у Сатани». Маргарита показана в образі Королеви балу, що 

зустрічає гостей. Величний вигляд Маргарити, її гордий, навіть зверхній 

погляд говорять про королівське походження героїні. «Дам наздогад: одна з 
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французьких королев, що жила в шістнадцятому сторіччі, напевно, 

страшенно вразилася б, якби хтось сказав їй, що її премилу 

прапрапраправнучку я через багато-багато літ вестиму під руку в Москві 

бальними залами», — розповідає Коров’єв Маргариті [28, с. 264]. Ще одна 

цитата, що підтверджує походження Маргарити від французької королівської 

лінії з’являється в главі «Політ»: «…залепетав, змішуючи російські фрази з 

французькими, якусь нісенітницю про криваве весілля свого друга в Парижі 

…» [28, с. 257]. Очевидно, що тут йде мова про Маргариту де Валуа, яка була 

видана заміж за Генріха де Бурбона, короля Наваррського. Її весілля було 

відсвятковане з великою пишністю та закінчилось сумно відомою 

Варфоломіївською ніччю або «паризьким кривавим весіллям». Ця історична 

деталь ще більше наближує булгаковську Маргариту до Маргарити де Валуа 

та того факту, що саме вона достойна бути королевою на балу у Сатани. 

Ілюстрація «Ми у захваті» має всі необхідні для парадного портрета 

риси: постать людини в повний зріст, дві точки зору (знизу вверх і зверху 

вниз, що надають фігурі величності); підкреслена театральність пози і досить 

пишний антураж (колони, драпірування, символ влади), просторовий прорив. 

Колони та пишні драпіровки створюють атмосферу урочистості. 

Просторовий прорив зліва заповнюють жахливі створіння, що прийшли на 

бал до Сатани. Кіт Бегемот виступає в ролі свити Королеви балу. На думку 

В. Лазарева, основною метою парадного портрета є «відтворення засобами 

мистецтва пафосу ―соціальної дистанції‖. <...> Все в ньому носить 

підкреслений, навмисний характер» [132, с. 45]. 

Оголена Маргарита зображена на п’єдесталі у повний зріст. ЇЇ шию 

прикрашає символ влади і зв’язку з Воландом — «зображення чорного 

пуделя на важезному ланцюгу» [28, с. 272]. Тут важливо звернути увагу на 

трагедію Гете «Фауст» (1774 — 1831), в якій Мефістофель (втілення зла) 

являвся Фаусту у вигляді чорного пуделя. У бароковому парадному портреті 

статус людини зазвичай передавався через дорогоцінний одяг. 

Віктор Єфименко ж, хоча і використовує канонічну іконографію портрета 
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бароко, утім зображує Маргариту оголеною. Її божественна краса обумовлює 

її приналежність до вищого світу. Атрибут у вигляді медальйона посилює 

сприйняття героїні як королеви балу. Обвита трояндами напівколона нагадує 

зв’язок Маргарити з богинею кохання та краси Венерою. 

Віктор Єфименко передає точний взаємозв’язок чорного, білого та 

сірих тонів, їх гармонійне поєднання. Білий овал, під ногами головної героїні, 

допомагає передати контраст кольорів. 

В ілюстрації № 47«Фантасмагорія № 1 ―Факти — найвпертіша в 

світі річ‖» (іл. 4.34) Віктор Єфименко продовжує зображення балу, а саме 

вихід Воланда. Художник передає цю сцену відповідно до тексту роману: 

«Вразило Маргариту те, що Воланд вийшов у цей останній великий вихід на 

балу якраз таким, яким був у спальні... Воланд був зі шпагою, але цією 

оголеною шпагою він користувався як тростиною, спираючись на неї. 

Накульгуючи, Воланд зупинився коло свого помосту, і в ту ж мить Азазелло 

опинився перед ним з тацею в руках, і на тій таці Маргарита побачила 

відтяту людську голову» [28, с. 284]. 

Варто звернути увагу на назву офорта. За визначенням словника 

української мови, фантасмагорія — це «химерні видіння; щось нереальне, що 

існує лише в мріях, в уяві, уві сні» [200, с. 560]. Також «фантасмагорією» 

називали жанр театральної вистави в Європі, в якому демонструвалися 

страшні образи: скелети, демони, привиди. У словнику театральних термінів 

зазначено, що «в кінці XVIII ст. під час вистав фантасмагорій в темних залах 

створюються ілюзії фантомів (привидів)» [164, с. 407]. Назва офорта 

відображає суть бесіди Воланда з Берліозом, у якій він доводить, що був 

правий під час їх розмови на Патріарших ставках. «Все сповнилося, чи не 

так? — вів далі Воланд, дивлячись голові у вічі. — Голова відтята жінкою, 

засідання не відбулося, і у вашому помешканні живу я. Це — факт. А факт — 

найвпертіша у світі річ» [28, с. 284]. Впадає у вічі вираз облич персонажів: 

шанобливий у демона, упертий та злий у Берліоза, втомлений та одночасно 

суворий у самого Воланда. Художник майстерно передає німий діалог, який 
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ніби продовжує їх розмову на Патріарших ставках. Воланд немовби подумки 

промовляє до Берліоза: «Ну що, тепер ти переконався в існуванні вищих 

сил?». У зображенні цього поєдинку поглядами вбачається тонкий 

психологізм у трактуванні образів роману художником, який намагався 

передати всю палітру почуттів героїв. 

Літературознавець Б. М. Сарнов вбачає вину Берліоза в тому, «що він 

заперечує існування не тільки Ісуса Христа і навіть не тільки Диявола, а й 

взагалі будь-чого. Суть тієї концепції світобудови, адептом і проповідником 

якої є Берліоз, полягає в тому, що на світі взагалі нічого немає, крім тієї 

грубої емпіричної реальності, яка доступна людському зору» [194, с. 46]. 

Художник застосовує улюблений ним прийом театралізації: світлове 

коло на підлозі, немов від світла прожектора, та водночас збільшення фігури 

зображуваного. У фігурі Воланда Віктор Єфименко використовує 

іконографію парадного портрета, але при цьому він позбавляє його 

урочистості, залишаючи лише символи влади: шпагу та медальон. Можемо 

порівняти даний образ із витворами українського і світового мистецтв, 

наприклад: «Портрет Криштофа Збаразського» (XVII ст.), Бачареллі 

Марчелло «Портрет Йозефа Олександра Яблоновського» (третя чверть 

XVIIIcт., іл. 4.34.1), Антоніс ван Дейк «Портрет сера Томаса Уортона» (1615 

— 1684) (іл. 4.34.2). Відмінністю від класичного парадного портрета також є 

те, що Віктор Єфименко кадрує зображення Воланда. Такий прийом 

викликає алюзії з композиційним рішенням «Демона, що сидить» 

М. О. Врубеля (1890). О. А. Тарасенко в книзі «Містерії Модернізму» пише: 

«Для досягнення ефекту космічної масштабності образу Демона художник 

використовує низьку лінію горизонту, а також зрізає верхню і нижню 

частину фігури. Верх і низ рами як би здавлюють Демона, підкреслюючи 

скутість його неймовірної, ―геологічної‖ сили» [235, с. 56]. 

Суровий погляд Воланда зустрічається з поглядом Берліоза, голову 

якого тримає на тарілці Азазелло. Прагнучи виразності, Віктор Єфименко 

відмовляється від цілісного зображення демона, зосереджуючи увагу на 
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виразі обличчя. Фігура подана фрагментарно. Ми бачимо голову та плечі, 

схилені у поклоні, руку та частину ноги. При цьому, якщо персонаж 

випрямиться, то не вміщуватиметься у форматі. Вигляд Азазелло 

характеризується шанобливою покірністю, що передається не лише за 

допомогою обличчя, але й пози демона. 

В ілюстрації «Фантасмагорія № 1 ―Факти — найвпертіша в світі річ‖» 

продовжується тема маскараду — одна з головних у циклі 

Віктора Єфименка. На задньому плані в карнавальній ході зображені 

фантасмагоричні пекельні гості. Та, на відміну від попереднього зображення 

№ 20 «Через карнавал без гудзиків», де маски приховують особистість, тут 

маскарад подається як можливість втечі від реальності. Участь у маскараді 

Воланда змінює повсякденне життя. Надягаючи маску і включаючись у 

маскарад, людина звільняється від земного плину часу. М. М. Бахтін слушно 

зазначає, що, «на противагу офіційному святу, карнавал проголошував як би 

тимчасове звільнення від панівної правди й існуючого ладу, тимчасове 

скасування всіх ієрархічних відносин, привілеїв і заборон» [11, с. 15]. 

В ілюстрації № 48 «Всечуюче вухо» або «Викрадення барона 

Мейгеля» (іл. 4.35) Віктор Єфименко створює  алегоричну картину пануючої 

в Радянському Союзі атмосфери наклепів та шпигунства, уособленням чого є 

представник Видовищної комісії барон Мейгель. У романі М. О. Булгакова 

саме він опиняється на балу у Воланда, де буде справедливо покараний: «— 

А до речі, проказав Воланд, — розійшовся поговір про вашу надзвичайну 

допитливість. Кажуть, що вона, єднаючись із вашою не менш розвинутою 

балакучістю, почала привертати загальну увагу. Ба навіть більше: лихі язики 

вже кинули слово — обмовник і шпигун» [28, с. 286].  

Навіть серед діячів мистецтва багато людей були агентами НКВД. 

Удова письменника, О. С. Булгакова, пригадує: «Я пам’ятаю, як М. О. раз 

приїхав з горьківського будинку (мається на увазі будинок творчості 

радянських письменників — авт.) і на мої запитання: ну як там? що там? — 
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відповідав: там за кожними дверима ось таке вухо! — І показував вухо з 

піваршина» [204, с. 161]. 

Гротескний характер офорта одеського художника дозволяє порівняти 

його з сюрреалістичними картинами Ієроніма Босха (іл. 4.35.1) та Сальвадора 

Далі. Подібно до них, Віктор Єфименко поєднує реалістичні зображення 

персонажів та предметів в ірреальній площині. Спорідненість багатьох творів 

одеського художника з естетикою сюрреалізму вбачається не лише в 

зображальному, але і в філософському аспектах. Мистецтвознавець 

І. С. Кулікова зазначає, що «практична діяльність сюрреалістів не 

обмежувалась художньою творчістю <...> сюрреалісти брали досить 

галасливу участь в суспільно-політичному житті країни, виступаючи з 

заявами, зверненнями, відкритими листами з приводу самих різних подій 

соціально-політичного характеру» [127, с. 130]. 

На центральній частині офорта Віктор Єфименко зображує військовий 

френч з великим вухом замість голови. На його рукаві, немов на долоні, 

стоїть чоловік, який щось нашіптує. Згори на нього націлений пістолет, що 

символізує постійну загрозу покарання. Унизу  стоїть келих в формі черепа 

(згодом на нього буде перетворено голову Берліоза). Зверху за цією 

фантасмагорією спостерігає Воланд. Доповнює офорт алегоричний образ 

сокири, на якій сидить френч. З неї тече кров, як символ жертв, що були 

знищені за наклепами. Поряд з френчом знаходяться три мавпи, одна з яких 

грає на трубі. У сучасному енциклопедичному словнику символів подається 

таке тлумачення образу мавпи: «У християнському живописі мавпа бачиться 

в негативному сенсі, як карикатура на людину, і як тварина — символ пороку 

і марнославства, жадібності і розпусти <...> Мавпи зображуються також як 

символи людей без твердих моральних принципів» [265, с. 578]. Полум’я 

свічок, на задньому плані, ніби утворює огорожу, яка символізує 

безвихідність ситуації.  

Ілюстрація № 49 «Фантасмагорія № 2 або Крик півня» (іл. 4.36) 

показує метаморфозу Воланда та закінчення балу, яке знаменує крик півня. 



165 
 

Сам автор біля назви офорта наводить такі цитати: «Тоді сталася 

метаморфоза. Щезли полатана сорочка і стоптані черевики... оглушливо 

кричать півні… Юрми гостей почали втрачати свої подоби… Тління охопило 

залу, над нею розплився запах склепу» [28, с. 286]. Композиція офорта 

продовжує тему «Фантасмагорії №1» (№ 47). Збоку зображено видозмінену 

оголену фігуру Воланда. На ньому лише старовинний берет з пір’ям та чорне 

драпірування. У піднятій руці він тримає меч, уся його поза сповнена 

динамізму. Цікавою деталлю є те, що одна його нога спирається на чиюсь 

голову, найпевніше вона належить мертвому барону Мейгелю. Позаду 

зображені гості балу — мерці, які захоплено танцюють, під їх ногами 

знаходиться могильна плита з хрестом і написом «здесь покоится». На 

відміну від першої фантасмагорії, гості зображені значно ближче до Воланда, 

це може означати, що тепер він — не сторонній спостерігач, а приєднався до 

свята. 

Близькими до офорта за проблематикою є картини художників ХХ ст. 

М. Бекмана «Ніч» (1918, іл. 4.36.1) та Дієго Рівери «Сновидіння про 

недільний день у парку Альмеда» (1948, іл. 4.36.2). Вони передають 

атмосферу зловісного «свята», на якому присутня сама смерть. 

В ілюстрації № 50 «Вилучення Майстра» (іл. 4.37) Віктор Єфименко 

зображує момент, коли Воланд виконує свою обіцянку Маргариті повернути 

до неї Майстра. У записах художника зустрічається також інший варіант 

назви: «Так, його добряче обробили», — це фраза Воланда, яка характеризує 

психологічний стан Майстра. Віктор Єфименко зображує трагічну долю 

творчої особистості, яка не «вписується» в оточуючу її реальність. Для 

приниженого та розгубленого Майстра, психіатрична лікарня виглядає 

краще, ніж реальний світ, де він зазнав багато кривди. Письменник і 

художник створюють образ людини, яка перебуває у стані відчаю та повного 

фізичного і морального виснаження: «Не плач, Марго, не терзай мене. Я 

тяжко хворий. <…> Мені страшно, Марго! У мене знову почалися 

галюцинації» [28, с. 296]. Страх опанував Майстром, у нього не залишилося 
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душевних сил, щоб розпочати нове життя. Позаду головного героя, як 

монумент бездушної тоталітарної машини, височіє гігантська м’ясорубка. Це 

символ зруйнованих життів багатьох людей, які були знищені системою. 

Доповнюють  картину життя радянської дійсності 1930-х років, порожні 

костюми, які святкують свою перемогу. 

Офорт № 51 «Вигнання нечисті» (іл. 4.38) розповідає історію 

другорядних персонажів, жителів Москви, які випадково стали причетні до 

цієї історії. У центрі композиції, на фоні повного місяця, знаходиться 

зображення Бегемота, який видає розписку Миколі Івановичу, що був 

перетворений на кабана: «Цим засвідчується, що пред’явник сього Микола 

Іванович перебув згадану ніч на балу в сатани, бувши залучений туди як 

засіб для пересування… постав, Гелло, дужку! В дужці пиши «кнур». Підпис 

— Бегемот» [28, с. 303]. Самого Миколу Івановича можна побачити догори 

ногами зверху зображення, ми впізнаємо його по «трохи поросячому, як 

здалося Анушці, обличчю» [28, с. 307]. Поряд з ним знаходиться Алоїзій 

Могарич, якого художник зображує в польоті, коли той залишає будинок на 

Садовій: «Чоловік у самій білизні, з валізою в руках і в кепці… Тут же він 

метнувся, але не далі вниз сходами, а назад — угору, туди, де була вибита 

ногою економіста шибка у вікні, й через це вікно догори ногами вилетів у 

двір» [28, с. 307]. Третім персонажем, що залишив недобру квартиру і теж 

вилетів у розбиту шибку, був адміністратор театру Вар’єте І. С. Варенуха. 

Віктор Єфименко зображує лише його голі ноги, які могла побачити 

Аннушка, коли останній вилітав у вікно. 

В офорті № 52 «Роз’їзд гостей» (іл. 4.39) зображено Майстра та 

Маргариту, які залишають квартиру № 50. Перед нами постає процесія, що 

спускається сходами; на першому плані знаходяться кіт Бегемот, Майстер та 

Маргарита, на другому — Гелла та Азазелло. Персонажі Майстра і 

Маргарити виглядають виснаженими, але те, як Маргарита прихилилася до 

Майстра, демонструє спокій, який вона нарешті отримала. Погляд Майстра 

сумний та відсторонений. Позаду них зображено оголену Геллу, яка стоїть у 



167 
 

звабливій позі, тримаючи валізу. Замикає процесію Азазелло у бальному 

вбранні. Вони виглядають так, ніби проводжають гостей у дорогу. На 

задньому плані художник створює реальний простір сходів, 

відсторонюючись від абстрактного чорного фону, який був у більшості 

офортів. Усі персонажі вписані в трикутник, при цьому герої, що знаходяться 

попереду, виглядають темним, цілісним силуетом та створюють ще один 

менший трикутник, виділяючись на фоні Гелли і Азазелло. 

Офорт № 53 «Кінець квартири № 50» (іл. 4.40) ілюструє однойменну 

главу, а точніше момент, коли представники радянських спецслужб 

потрапляють у квартиру та намагаються арештувати «банду гіпнотизерів та 

фокусників». Сторінки цього розділу у М. О. Булгакова наповнені їдкою 

сатирою та сарказмом. Нечиста сила лише сміється з марної спроби арешту, а 

Бегемот задля розваги влаштовує битву з органами правопорядку: 

«Викликаю на герць! — горлопанив кіт, літаючи над головами на 

розгойданій люстрі, і тут знову в його лапах опинився браунінг, а примус він 

прилаштував поміж гілками люстри» [28, с. 355]. З усієї сцени «битви», що 

відбулася у квартирі, Віктор Єфименко вибрав саме цей момент для 

ілюстрації. Гравюра виглядає окремим фрагментом великої сцени. Величезна 

старовинна люстра, на якій сидить кіт, займає увесь простір та попри це не 

вміщується повністю у формат. Люди ж зображені зовсім маленькими та ледь 

помітні у нижньому куті офорта. Контрастне співвідношення масштабів 

демонструє мізерність зображених персонажів, наділених владою та зброєю, 

та їх безсилля перед потойбічними силами. 

Отже, Майстер і Маргарита нарешті разом, але їх подальше життя не 

передбачає світлих надій. Про це свідчить офорт № 54 «Безвихідь» або інша 

його назва «Доля Майстра і Маргарити вирішена» (іл. 4.41). За бажанням 

Маргарити, Воланд повертає їх із Майстром назад у підвал. Вона не думає 

про те, як складеться їх подальше життя, лише бажає повернути ті часи, коли 

вони були щасливі, та, на жаль, це не можливо. Майстра тривожать сумніви, 

після усього, що випало на його долю, він не може так просто прийняти своє 



168 
 

щастя, не може розпрощатися зі своїм болем: «— Я нічого не боюся, 

Марго… Мене забагато лякали і нічим більше налякати не можуть. Але мені 

жаль тебе, Марго, ось у чому причина, ось чому я товкмачу одне й те саме. 

Опам’ятайся! Нащо тобі ламати своє життя з недужим і вбогим? Повернися 

до себе! Шкода тебе, тому це й кажу» !» [28, с. 377]. Маргарита дорікає 

Майстрові за його слабкість і зневіру. Вона нагадує коханому про власні 

страждання, про те, на що довелося піти їй самій, погодившись прийняти 

пропозицію темних сил: «Я через тебе всю ніч учора дрижала голяка, я 

втратила свою природу і замінила її новою, кілька місяців я сиділа в темній 

комірчині й думала лише про одне — про грозу над Єршалаїмом, я виплакала 

собі очі, а тепер, коли прийшло несподіване щастя, ти мене проганяєш? Ну, 

що ж, я піду, я піду, але знай, що ти жорстока людина! Вони спустошили тобі 

душу!» [28, с. 377]. 

Безвихідь помітно в понурих позах Майстра та Маргарити, у сумно 

похилених головах. Закохані відвернулися одне від одного не в змозі 

прийняти якесь рішення, ще не знаючи, що їх доля вже вирішена. Герої 

зображені на чорному тлі у замкнутому просторі: знизу розташовані 

повернуті спиною до глядачів костюми та папки з надписом «Справа», які 

утворюють ритмічний орнамент; зверху над героями немов би летять гамівні 

сорочки, що нагадують драпірування. Обрамлення офорта має символічний 

зміст. Причина нещастя Майстра та Маргарити у бездушності та байдужості 

бюрократично-тоталітарної системи, що уособлюють костюми і канцелярські 

папки. Саме вони і викликали психічну хворобу Майстра, стан глибокої 

депресії та безнадії. Гамівні сорочки символізують безголових духів зла, що 

прилетіли заточити в полон головних героїв. 

Ілюстрація № 55 «Нерозлучна парочка або пейзаж з рибою» (іл. 4.42) 

присвячена образам Коров’єва та Бегемота. Коров’єв зображений в його 

незмінному картатому костюмі, поряд із ним стоїть кіт Бегемот із примусом. 

Їхні візити до Торгсину та Будинку Грибоєдова викривають радянські реалії з 

їхньою показовістю та вдаваним рівноправ’ям: у той час як у буфеті для 



169 
 

простих людей продавали рибу так званої «другої свіжості», у валютних 

магазинах та ресторанах, куди пускали лише за перепустками, були найкращі 

та найсвіжіші продукти. Отже, Коров’єв та Бегемот вирішують виправити цю 

несправедливість, влаштовуючи безлад та пожежі. У романі Коров’єв та 

Бегемот виносять з палаючого Будинку Грибоєдова пейзаж у позолоченій 

рамі та цілу сьомгу. Натомість художник замінює пейзаж на парадний 

портрет безголового вождя (судячи з костюму та трубки у руці — Сталіна), 

що підноситься над грандіозною ГЕС. Просторові плани заміщуються: на 

першому плані, у портреті виявляється маленький вождь, а на другому — 

величезний кіт-перевертень і Фагот-Коров’єв. Змінюючи масштаби, 

художник доводить, що свита Воланда значно вагоміша за тимчасового 

володаря. У композиції присутнє «барокове» нагромадження форм. Виникає 

алюзія з натюрмортом Снайдерса «Рибна крамниця» (1620, іл. 4.42.1). 

Персонажі і предмети немовби демонструють себе в просторі, входячи у 

взаємодію і нашаровуючись один на одного. 

Офорт № 56 «Діалектика» (іл. 4.43) сповнений глибокого 

філософського змісту та є символічним відображенням суперечки Воланда та 

Левія Матвея. Автор знову порушує тему «Фауста» Гете про непорушний 

зв’язок добра і зла, світла і темряви. Художник зображує Воланда, що сидить 

розмірковуючи, немов на сцені. Він відокремлений від навколишнього світу, 

самотній, замкнутий у собі. Суровий погляд його різнокольорових очей 

спрямований на глядачів. Перед ним зображена шпага, яка неодноразово 

згадувалася в романі як символ справедливості (іл. № 16, 47, 49). 

На другому плані представлено зображення вітрувіанської людини 

Леонардо да Вінчі — символу взаємозв’язку людського тіла і Всесвіту, 

гармонії (іл. 4.43.1). Б. П. Михайлов відзначає: «Пропорційність, що є 

основою гармонії форм, Леонардо не відриває від речей; вона виступає у 

нього властивістю прекрасного, але не є самоціллю» [151, с. 58]. 

Зображення Воланда посередині між світлом і темрявою може бути 

прямою ілюстрацією до тексту М. О. Булгакова, який художник наводить 
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біля назви офорта: «Що б творило твоє добро, якби не існувало зла, і як би 

виглядала земля, коли б з неї пощезали тіні» [28, с. 371]. Це символізує 

поєднання в кожній людині світлої та темної сторін. Літературознавець 

Б. В. Соколов зазначає: «У Булгакова Воланд, як і герой Гете, бажаючи зла, 

повинен здійснювати благо <…> прагнення віддати автора роману про 

Понтія Пілата у владу потойбічних сил — лише формальне зло, оскільки 

робиться з благословення і, навіть, за прямим дорученням Ієшуа Га-Ноцрі, 

який уособлює сили добра. Однак, як і у Гете, добро і зло у Булгакова 

твориться, зрештою, руками самої людини. Воланд і його свита тільки дають 

можливість проявитися тим порокам і чеснотам, які закладені в людях» [204, 

с. 180]. 

За наказом Воланда, Азазелло вбиває Майстра та Маргариту. 

Віктор Єфименко присвячує цьому епізоду ілюстрацію № 57 «Смерть 

героїв» або «Долю Майстра і Маргарити визначено» (іл. 4.44). «Тієї ж миті 

передгрозове світло почало гаснути в очах Майстра, дихання йому 

перехопило, і він відчув, що надходить кінець. Він ще бачив, як смертельно 

пополотніла Маргарита, безпорадно простягаючи до нього руки, ронить 

голову на стіл, а потім сповзає на підлогу» [28, с. 380]. Цей офорт має 

діагональну композицію. Зверху ми бачимо фрагмент постаті Маргарити, а 

знизу, по діагоналі — фрагмент постаті Майстра. Обидва персонажі 

прийняли майже однакову позу, ніщо не сповіщає про їхню жахливу смерть, 

вони виглядають так, неначе заснули. Разом з тим, уся ця сцена нагадує 

театральну постанову чи кадр з кінофільму завдяки білому колу світла, що 

поєднує, освітлює та включає в коло вічності Майстра та Маргариту. 

Композиційно зображення можна порівняти з картиною В. Є. Попкова 

«О. С. Пушкін та А. П. Керн» (1974, іл. 4.44.1). 

Майстер і Маргарита пройшли крізь неймовірні випробування, які не 

кожному під силу пережити. Вони вже не змогли б повернутися до свого 

попереднього, спокійного життя. Майстер заслужив на спокій, який йому міг 

подарувати лише Воланд у потойбічному світі. На думку М. О. Булгакова, у 
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такої людини, як Майстер, не було жодних шансів реалізувати свій талант та 

особисте щастя в атмосфері бездуховності та абсолютної тоталітарної влади 

у Радянському Союзі. Адже в образі Майстра та його митарств письменник 

втілив досвід власного життя, коли його твори майже десять років не 

друкувалися, а п’єси не ставилися на сцені. Він повною мірою відчув відчай 

та зневіру митця, який не може реалізувати свій талант. Із біографії 

М. О. Булгакова ми знаємо, що лише кохання до майбутньої дружини та 

заступництво диявола — Сталіна врятували його від самогубства чи 

божевільні. 

Наступні три ілюстрації об’єднані назвою «Кавалькада» та мають 

декілька композиційних варіантів. За задумом художника, «Кавалькада» 

передбачала два варіанта у вигляді диптиха: I — № 58, № 59 та триптиха II — 

№ 58, № 60, № 61. Вірогідно, що іл. № 61 не була реалізована. Тому ми 

маємо можливість розглянути перший варіант та композицію № 60. 

Диптих присвячений польоту головних героїв роману, які разом із 

Воландом та його свитою залишають Москву і земний світ. Він включає 

офорти № 58 «Майстер і Маргарита» та № 59 «Воланд і свита» (іл. 4.45), 

які пов’язані між собою за напрямком руху і масштабу. В офорті № 58 

(іл. 4.45.1) Майстер зображений у центрі композиції лівої частини диптиха, 

його погляд спрямований у небо, а руки підняті догори у театральному жесті 

апофеозу. Фігури героїв, зображених на тлі нічного неба, залиті місячним 

світлом: «…Майстер летів, не відводячи очей від місяця, але усміхався йому, 

як комусь добре знайомому та дорогому…» [28, с. 390]. Поза і вираз обличчя 

Майстра свідчать, що перед нами людина, яка нарешті відчула себе вільною. 

Цей політ неначе оновлює Майстра, він звільняється від свого страху та 

готовий до нового життя. На відміну від нього, Маргарита зображена 

втомленою та сумною, оскільки за свободу Майстра вона заплатила занадто 

велику ціну.  

У правій частині диптиха — «Воланд і свита» (іл. 4.45.2), Воланд та 

його слуги зображені в обладунках середньовічних лицарів на баских конях. 
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Нарешті омана зникає і вони з’являються у своїй справжній подобі. Їхній 

вигляд похмурий та грізний. У центрі зображений Воланд у пишно 

прикрашеному пір’ям шоломі. Зліва від нього представлений Коров’єв-

Фагот, який позбавляється не лише свого клітчастого костюма та кашкета, 

але й маски блазня; тепер ми бачимо «…лицаря з понурим обличчям, якого 

ніколи не торкався усміх» [28, с. 389]. З іншого боку від Воланда летить 

Азазелло, зображений відповідно до тексту: «Обидва ока Азазелло були 

однаковісінькі, порожні та чорні, а обличчя біле та холодне. Тепер Азазелло 

летів у своїй справжній подобі, як демон безводної пустелі, демон-убивця» 

[28, с. 390]. 

В обох офортах диптиха зображення подається фрагментарно. На 

першому плані знаходяться майстерно виконані голови могутніх чорних 

коней, з детально відтвореною декоративною упряжжю. За розповідями 

сестри художника, Віктор Єфименко дуже любив малювати тварин, особливо 

коней, тому добре знав їх анатомію.  

Зображення героїв диптиха Віктора Єфименка можна порівняти з 

композицією панно М. О. Врубеля «Політ Фауста і Мефістофеля» (1896, 

іл. 4.45.3), який так само як і М. О. Булгаков, захоплювався драматичною 

поемою Гете «Фауст». Дослідник творчості М. О. Врубеля П. К. Суздалєв 

зауважує, що йому були близькі думки німецького мислителя про творчість, 

традиції і новаторство, класичне мистецтво [230, с. 128]. Обох художників 

поєднує зацікавленість темою польоту і трагічного зв’язку героїв із 

потойбічними силами. Спільним є також зображення відстороненого виразу 

обличчя-маски Мефістофеля-Воланда. Персонажі Врубеля пролітають над 

середньовічним містом та кущами чортополоху. Концентруючи увагу на 

обличчях героїв роману, Віктор Єфименко відмовляється від пейзажу, 

зображуючи їх на тлі чорного неба. Тема польоту також відтворена в ескізі 

С. О. Алімова до анімаційного фільму «Майстер та Маргарита» (1975, 

іл. 4.54.4), та в ескізі Г. В. Малакова «У вільному польоті» (1967, іл. 4.45.5). 
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Офорт № 60 «Воланд» (іл. 4.46) мав бути центральною частиною 

триптиха «Кавалькада». Зліва передбачався № 58 «Майстер і Маргарита», а з 

права — нереалізований другий варіант офорта № 61 «Свита». Художник 

зображує Воланда, як зазначено в романі, «у своїй справжній подобі» [28, 

с. 390], в образі вершника в лицарському обладунку. Однією рукою Воланд 

тримає коня, а іншу підняв у вітальному жесті, запрошуючи своїх супутників 

за собою. Голова лицаря розташована на фоні повного місяця, який виділяє 

його обличчя. Експресія образу підсилена зображенням коня. Майстерність у 

змалюванні тварин, а саме коней, ми мали нагоду простежити ще в 

ілюстраціях художника до «Слова о полку Ігоревім».  

В офорті № 61 «Дванадцять тисяч місяців» (іл. 4.47) зображений 

Понтій Пілат, яким його показує Майстрові Воланд: «Близько двох тисяч 

років сидить він на цій площі й спить, але, коли сходить повний місяць, як 

бачите, його мордує безсоння. Воно не дає спокою не лише йому, але й 

вірному його сторожу, собаці. Якщо правда, що боягузтво — найгірший з 

пороків, то, мабуть, собака непричетна до цього» [28, с. 391]. Увінчаний 

лавровим вінком вічності, Пілат сидить у кріслі, підперши від нудьги голову. 

Римський прокуратор увійшов в історію з вінком знеславлення. Він прагне 

спокою, позбавлення від мук совісті та прощення. Біля його ніг лежить 

вірний пес Банга, який завмер в очікуванні чогось. Стан тварини немовби 

дублює та посилює настрій людини. Понтій Пілат суворо покараний за своє 

боягузтво, про це також свідчить цитата з роману, яку художник залишив 

біля назви офорта: «Найдужче за все на світі ненавидить він своє безсмертя і 

нечувану славу» [28, с. 392]. 

В офорті № 62 «Прощання» (іл. 4.48) зображена сцена, в якій Майстер 

звільняє Понтія Пілата від його покарання. Відбувається те, про що 

прокуратор мріяв дванадцять тисяч місяців. У романі сказано, що Пілат 

«бачить одне й те саме — місячну дорогу, і поривається йти нею й 

розмовляти з арештантом Га-Ноцрі, позаяк, він твердить, чогось не 

договорив тоді, давно…» [28, с. 392]. Художник зображує Понтія Пілата та 
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Ієшуа Га-Ноцрі, які йдуть хмарою та жваво про щось розмовляють, 

жестикулюючи. Перед ними світиться місячна дорога, яка спускається з неба. 

Довкола неї розташовані знаки зодіаку, ще раз нагадуючи нам про небесне 

походження даної сцени.  

В одній із фінальних ілюстрацій № 63 «Вічний спокій» (іл. 4.49) 

зображено, як Майстер і Маргарита остаточно полишають реальний світ і 

йдуть на вічний спочинок. Символічно це виражено двома свічками на 

передньому плані, що згасли. Свічки згадуються в словах Воланда про 

майбутнє головних героїв: «Там чекає на вас дім і старий слуга, свічки вже 

горять, а незабаром вони згаснуть, бо ви негайно зустрінете світанок» [28, 

с. 393]. Вільний простір заповнений декором, що нагадує органні труби. 

Музика, яку так поважав Віктор Єфименко, підіймає дух людини.  

Не дивлячись на всю ідилічність даної ілюстрації, Віктор Єфименко 

схилявся до думки, що Майстер передусім був покараний, аніж 

нагороджений вічним спокоєм, як вважають більшість літературознавців. 

Доказом цьому є згадане телевізійне інтерв’ю О. А. Тарасенко з 

Віктором Єфименком: «Коли я прочитав повний текст, я зрозумів, що 

Майстер не нагороджений спокоєм, а покараний за те, що він не зумів 

вистояти до кінця» [234]. 

На нашу думку доречним є твердження А. Баркова у книзі «Роман 

Булгакова ―Майстер і Маргарита‖: альтернативне прочитання»: 

«Відступництво Майстра яскраво проявилося в кульмінаційному епізоді 

роману — в його бесіді з Воландом, яка є моментом істини <...> 

«романтичний майстер» категорично відмовляється від пропозиції мессіра 

<...> Для нього це стало «нецікавим», а власний роман про Пілата — 

«ненависним». Ось за це відступництво він не заслужив світла» [9, с. 37]. 

Напевно, Віктор Єфименко не був знайомий з цією книгою, тому що рік її 

видання збігається з роком смерті художника. Але, зрештою, вони мали 

спільну думку щодо образу Майстра. 

https://www.e-reading.club/bookreader.php/137093/Barkov_-_Roman_Bulgakova_Master_i_Margarita__al%27ternativnoe_prochtenie.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/137093/Barkov_-_Roman_Bulgakova_Master_i_Margarita__al%27ternativnoe_prochtenie.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/137093/Barkov_-_Roman_Bulgakova_Master_i_Margarita__al%27ternativnoe_prochtenie.html
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Офорт № 64 «Учень Майстра» (іл. 4.50) ілюструє епілог роману та 

розповідає про подальшу долю поета Бездомного. Вийшовши з лікарні, він, 

як і пообіцяв Майстрові, облишив поезію та став істориком. Лише при 

повному місяці минуле нагадує про себе і він бачить уві сні події роману та 

«неприродного безносого кота» [28, с. 405]. Віктор Єфименко зображує 

Івана, який у черговому приступі обхопив голову руками і дивиться своїми 

сумними очима чи то на глядачів, чи то кудись у небо. А зверху на нього 

споглядає кіт Бегемот, який нагадує про те, що знайомство з темними силами 

не пройшло даремно для Івана, атрибутами якого у подальшому житті стають 

книга з історії та заспокійливі ліки.  

Офорт № 65 має за назву відоме символічне висловлювання з роману 

«Рукописи не горять» (іл. 4.51). Віктор Єфименко не ілюструє якусь 

конкретну подію роману. Зображені оголені постаті Майстра та Маргарити, 

що підносяться над містом, а навколо них розлітаються аркуші рукопису. 

Цей політ — остаточне прощання з Москвою та минулим. Це символічне 

вознесіння над буденністю життя та перехід у нову реальність, яку обіцяв 

Воланд. Про останнє свідчить досить конкретна деталь — у верхньому куті 

ми бачимо фрагмент органних труб, що також присутній в ілюстрації 

«Вічний спокій». Це немов двері у потойбічний світ, що відкривається перед 

головними героями. 

 

Висновки до четвертого розділу. Розглянувши цикл офортів 

Віктора Єфименка до роману Булгакова «Майстер і Маргарита», можемо 

зазначити наступне. Художня спорідненість творчості М. О. Булгакова та 

Віктора Єфименка проявилась не лише на рівні проблематики, але й на рівні 

поетики. У цьому відношенні можемо зазначити такі риси поетики, що 

характеризують обох художників, як психологізм, використання засобів 

сатири, алегорії та гротеску.  

Звертаючись до видатного твору, Віктор Єфименко переосмислює 

кожний образ, пропускаючи його крізь призму свого авторського 
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світосприйняття, доповнюючи власними асоціаціями та символами. Творча 

взаємодія письменника та художника знаходить втілення у таких яскравих 

гротескних образах, як Майстер із зав’язаним ротом, велетенське вухо, яке 

підслуховує, порожній костюм, що керує живими людьми, тощо.  

З великою художньою майстерністю Віктор Єфименко змальовує 

героїв роману; кожна риса обличчя передає індивідуальність характеру, 

душевний стан, моральне начало. Про це свідчать портрети Ієшуа, Воланда, 

Майстра, Маргарити та інших. Художник відтворює зовнішність персонажів, 

взявши за моделі своїх родичів, друзів, що були йому близькі по духу. 

Використання портретів реальних людей надає достовірності зовнішності 

персонажів роману та їх емоціям. Особливе зацікавлення у Віктора 

Єфименка викликала робота над портретом Воланда, образ якого є 

неоднозначним. Ми бачимо зображення похмурого, втомленого чоловіка з 

гострим, проникливим поглядом. Це людина, яка бачила занадто багато, і 

вже не має ілюзій. Використання власного автопортрету в створені 

зовнішності такого складного персонажа говорить про схильність художника 

до рефлексії, напруженого самоаналізу. 

Аналізуючи творчий підхід одеського майстра до створення портретів 

булгаковських персонажів, потрібно відзначити таку рису як драматизм, 

адже всі його персонажі наповнені життям, вони трагічні і комічні, та завжди 

позначені динамікою та рухом. Це досягається за рахунок промовистих 

жестів, яскравої міміки, театральності зображуваного та свідчить про 

здатність художника змалювати життя в його постійному русі та мінливості. 

Таким чином, можемо стверджувати, що портрети героїв наділені глибоким 

драматизмом та психологізмом 

Характерною рисою поетики офортів Віктора Єфименка, присвячених 

роману Булгакова, є яскравий символізм, притаманний більшості робіт цієї 

серії. Атрибути та символи тоталітарної держави, що пригноблює та знищує 

особистість людини, присутні в усій серії офортів. Наприклад, центральним 

символом, присутнім у багатьох творах, є образ порожнього костюма — 
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здебільшого типового для тих часів напіввоєного френча. Він уособлює 

бездушність тоталітарно-бюрократичної влади, притаманної для всіх імперій, 

у які часи вони б не існували. 

1960 — 1970-ті роки ХХ ст. були періодом підйому графіки. 

Характерною ознакою цих років є вплив монументально-декоративного 

мистецтва. Для досягнення монументальності художник використовує 

геометрію архітектури, оточення персонажів, зображення фігур, яким тісно у 

вибраному форматі.  

Композиції багатьох офортів Віктора Єфименка нерідко мають 

фрагментарний характер, нагадуючи розкадрування кінофільмів. Майже в 

усіх своїх аркушах художник використовує біле коло або овал, що є 

аналогією зі світлом прожектора на сцені, таким чином акцентуючи увагу на 

головному. Офортам одеського графіка притаманне поєднання тексту і 

зображень радянських лозунгів, цитат із роману. 

Отже, досліджена нами серія офортів Віктора Єфименка є яскравим 

самобутнім явищем графіки кінця ХХ століття, що свідчить не лише про 

непересічний талант автора, але й прагнення до глибокого осмислення 

проблем буття. Жага художника осягнути філософський та художній зміст 

роману «Майстер і Маргарита», що завершив життєвий і творчий шлях 

М. О. Булгакова, самому виміряти цей шлях, відчути його і оцінити, і 

спричинила появу серії офортів. 



178 
 

ВИСНОВКИ 

 

Підсумовуючи дослідження, можна зробити такі узагальнення. 

1. Художні процеси книжкового мистецтва останньої третини ХХ 

століття являють собою багатовекторне, принципово нове явище в історії 

українського мистецтва. Незважаючи на велике значення державних вимог і 

стандартів, які існували на той час, художники намагалися втілювати в життя 

соціально значущі теми. З 1960-х років в Україні актуалізувався національно-

культурний рух; завдяки зверненню до української літератури, фольклору, 

народного мистецтва книжкова та станкова графіка набували розквіту. Поряд 

із цим митці прагнули долучитися до загальноєвропейських та світових 

тенденцій, що характеризувалися різноманіттям стилів і методів. За 

допомогою компаративного методу проаналізовано взаємозв’язок тематики 

та індивідуального стилю графіки Віктора Єфименка з художнім процесом, 

що тривав у мистецтві досліджуваного періоду. Виявлено, що предметом 

мистецького зацікавлення одеського графіка були класичні твори української 

та світової літератур. Доведено, що творам майстра властиве особисте, 

філософське прочитання текстів та їх образне відтворення мовою графіки.  

2. Систематизовані та проаналізовані фактографічні джерела зібрані 

автором за темою дисертації, теоретичні та історіографічні мистецтвознавчі 

праці дозволили з’ясувати, що до цього часу не існує комплексного 

наукового дослідження творчої спадщини Віктора Єфименка, в якій його 

художнє надбання було б представлене як цілісне явище. З’ясовано, що твори 

майстра зберігаються лише в приватних колекціях та архівах 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського та Одеської державної академії будівництва та 

архітектури. 

3. За тематичним та хронологічним принципами систематизовано етапи 

творчості Віктора Єфименка, що засвідчило різноманітні прояви його 
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таланту. Визначено дві складові творчості майстра: книжкова і станкова 

ілюстрації. До першого напрямку належать: макет книги 

М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», оформлення книг за 

державним замовленням одеського видавництва «Маяк»; до другого — серії 

станкових ілюстрацій до повісті «Тіні забутих предків», героїчної поеми 

«Слово о полку Ігоревім», роману «Майстер і Маргарита» та інших 

класичних творів української та світової літератур, що відображали його 

світосприйняття. Зазначено, що станкові аркуші були домінуючими, оскільки 

давали творчу свободу. 

4. Проаналізовано своєрідність графічного відображення повісті 

М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у макеті книги (дипломна 

робота 1966 року) та літографіях, виконаних у 1971 — 1973 роках. Аналіз 

ілюстрацій свідчить про глибоке проникнення одеського майстра в духовний 

світ літературних персонажів і створення виразних художніх образів. 

Ілюстраціям Віктора Єфименка, як і творам Михайла Коцюбинського, 

властива стилістика неоромантизму. Концептуальне осмислення твору, 

вивчення української культури вивело ілюстратора на розуміння глибинних 

архетипів повісті (древо життя, гора) і створення міфологічних та поетичних 

образів (щезник, закохані, людина і природа). З’ясовано, що основними 

темами ілюстрацій Віктора Єфименка є кохання Івана та Марічки, а згодом — 

сімейні стосунки Івана та Палагни, гірська природа Карпат, побут та традиції 

гуцулів. В індивідуальних портретах персонажів простежується глибинний 

психологізм та розуміння ментальності гуцулів. Велику увагу приділено 

національному колориту, передати який допомагає декор традиційного одягу.  

Гравюрам майстра властивий синтез літератури і графіки. Творчий 

метод Віктора Єфименка заснований не лише на ретельному вивченні тексту 

повісті, а на особистому знайомстві з побутом гуцулів та природою Карпат. 

На шляху до створення фінальних композицій він працював над численними 

начерками, реалістично точними малюнками, ескізами. Декоративно-

прикладне мистецтво, яке уважно вивчав майстер, гармонійно ввійшло в 
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образний лад ілюстрацій. Стилістиці Віктора Єфименка притаманна 

реалістична достовірність при загальній романтичній спрямованості. 

З’ясовано, що в перших підступах до теми є помітним вплив графіки 

Г. В. Якутовича, але згодом одеський художник знаходить власну мову, що 

знайшло відображення в різноманітних композиційних рішеннях та художніх 

техніках. 

5. Досліджено художнє осмислення героїчної поеми «Слово о полку 

Ігоревім» у серії офортів Віктора Єфименка. Виявлено, що головною у цих 

роботах є антивоєнна тематика, що знайшла втілення у художніх образах 

офортів. Художник висловив своє глибоке зацікавлення та розуміння 

історичних процесів Київської Русі, що були описані у відомому 

літературному творі. Інтерес до національної історії виявляється в 

правдивому відображенні історичних подій та персонажів, розумінні 

язичницької та християнської символіки, досконалому зображенні деталей. 

У створенні образу війни, як трагедії вселенського масштабу, 

допомагає умовне рішення простору, використання геометричних форм 

(коло, півсфера, овал). Коло, як конструктивна основа, буде і надалі 

характерною ознакою композиції наступних творів майстра. За допомогою 

уведення у серію офортів до «Слова о полку Ігоревім» форми триптихів, 

загальний лад набуває масштабності, ритмічного різноманіття. У пафосному 

зображенні героїчної теми художник застосовує прийоми монументального 

мистецтва, сценографії, кінематографу, плакату. Техніка офорта сприяла 

точній передачі емоційного стану героїв завдяки «живописному» характеру 

рішення композицій, тональних градацій. 

6. Мистецтвознавчий аналіз тематики і стилістики серії офортів до 

роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита» свідчить, що художник 

прагнув не тільки ілюструвати текст, а й висловити власне ставлення до 

філософських та соціальних проблем, порушених у романі. У трагічних 

образах Ієшуа та Майстра втілена особиста драма художника та радянської 

інтелігенції ХХ століття. Значне місце в офортах Віктора Єфименка посідає 
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тема тоталітарної влади, завжди спрямованої на знищення творчої та 

самодостатньої особистості, незважаючи на історичну проміжок часу. Серія, 

створена за часів радянської влади, свідчить про сміливість художника та 

його активну громадянську позицію. Серед засобів поетики, притаманних  

графічним творам Віктора Єфименка, важлива роль належить іронії, 

сатиричній гіперболі та гротеску. 

Використання власного автопортрета в зображенні неоднозначного 

образу Воланда вказує на схильність графіка до рефлексії, здатності 

пізнавати себе за допомогою вживання в суть літературних персонажів. 

Велика увага приділена образу Маргарити, яка допомагає Майстру виконати 

свою творчу місію письменника.  

Художньо-стилістичний аналіз свідчить про театралізований характер 

композицій. Графічні образи трагічних і комічних персонажів роману 

М. О. Булгакова наділені індивідуальними портретними та психологічними 

характеристиками, їм притаманна яскрава міміка, промовисті жести. 

Гуманістична спрямованість творчості Віктора Єфименка, його увага до 

людської особистості, здатність передавати життя в постійному русі та 

мінливості, дозволили досягнути життєвої переконливості його творам.  

Віктор Єфименко творив у часи розквіту мистецтва графіки, 

експериментів із чорним та білим. Символіка цих кольорів дозволяє виразити 

драму часу. Тема ночі і повного місяця проходить крізь усі аркуші. Багатьом 

композиціям притаманне зображення білого кола або овалу, які, подібно 

світлу прожектора, акцентують увагу на головному. 

Досліджена нами серія офортів Віктора Єфименка є унікальним 

явищем української графіки кінця ХХ століття, що свідчить про 

непересічний талант автора, його прагнення до глибокого осмислення 

проблем буття. Жага художника досягнути  істини в графічній інтерпретації 

роману «Майстер і Маргарита» спричинила появу серії офортів.  

7. Створено ілюстративний додаток з метою наочного уявлення про 

особливості книжкової та станкової графіки Віктора Єфименка. 
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Систематизовані за хронологічним та тематичним принципами основні 

графічні серії демонструють творче зростання одеського майстра та показані 

у контексті українського та світового мистецтва. У повному обсязі 

представлені аркуші до повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», 

героїчної поеми «Слово о полку Ігоревім» та роману М. О. Булгакова 

«Майстер і Маргарита». 
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ДОДАТОК А 

 

Віктор Георгійович Єфименко (1933 — 1994):  

біографічна довідка 

 

Віктор Георгійович Єфименко народився 10 лютого 1933 року в місті 

Херсон. Батьки — Єфименко Георгій Семенович та Фаворова Ольга 

Олексіївна працювали на будівництві.  

У 1940 році майбутній художник пішов у школу, але щасливе 

дитинство було перервано Другою світовою війною. Батька не взяли в армію 

через хворобу очей. Так Віктор Георгійович разом з батьками опинився на 

окупованій території. У 1942 році в родині народилася друга дитина — дочка 

Тетяна. Через німецькі облави сім’я вимушена була покинути Херсон та 

цілий рік поневірятися по селах і хуторах, поки в 1944 році не опинилася в 

місті Березівка Одеської області. З 1944 року Віктор Георгійович навчається 

в Березівській середній школі № 1, яку закінчує у 1950 році.  

Юнак вирішує вступати до Одеського інженерно-будівельного 

інституту на архітектурне відділення. Але у 1950 році це відділення 

закривають, а інститут реорганізовують в гідротехнічний. Батьки, які самі 

були будівельниками за освітою, наполягли на його навчанні в цьому 

інституті. Таким чином, у 1950 році Віктор Георгійович вступає до 

Одеського гідротехнічного інституту. В 1955 році він отримує диплом з 

відзнакою за спеціальністю «інженер-гідротехнік з регулювання річок і 

будівництва будівель гідроелектростанції». 

Як молодого фахівця його направляють на будівництво Каховської 

ГЕС, де з 1955 по 1956 роки він працює інженером-гідротехніком. Коли 

Каховська ГЕС була побудована, його переводять на будівництво 

Дніпродзержинської ГЕС. Там він працював до травня 1957 року. В 1957 році 

Віктор Георгійович повертається до Одеси, де по серпень 1962 року працює 
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інженером-будівельником в Управлінні професійно-технічної освіти, 

поєднуючи цю роботу з викладанням у Будівельному училищі №1. 

Роки романтичної молодості проходили, і все більше Віктор 

Георгійович відчував невдоволення від отриманої спеціальності. Бажання 

малювати не покидало його, тим більше, що Одеса — великий культурний 

центр Причорномор’я — була благодатним ґрунтом для реалізації його мрії. 

Тут експонувалися виставки художників, існували прекрасні музеї та театри, 

які так любив відвідувати молодий чоловік. Остаточному рішенню змінити 

спеціальність сприяла зустріч з майбутньою дружиною, філологом і 

піаністкою Світланою Іванівною Іваницькою. У 1960 році пара одружилася.  

У 1960 році Віктор Єфименко вступив на заочне відділення 

Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова у Львові. З 1962 

по 1966 роки Віктор Георгійович працював викладачем кафедри інженерної 

графіки в Одеському електротехнічному інституті зв’язку. 

У 1961 році в родині Віктора Георгійовича відбулася радісна подія — 

народився син Володимир. Було нелегко поєднувати заочне навчання, роботу 

в інституті і роль глави сімейства, але наполегливість, працьовитість і 

природні здібності допомогли подолати труднощі. 

У січні 1966 року настав щасливий день у житті майбутнього 

художника. Віктор Георгійович отримав диплом з відзнакою за 

спеціальністю «Графіка», спеціалізація «Оформлення та ілюстрація книги». 

Нарешті з’явилася прекрасна можливість займатися улюбленою справою 

професійно.  

З 1966 року Віктор Єфименко працює викладачем художньо-

графічного факультету Одеського педагогічного інституту імені 

К. Д. Ушинського. Факультет було нещодавно відкрито (в 1965 році), тому 

можна сміливо сказати, що Віктор Георгійович стояв біля його витоків. 

Почалася напружена і цікава робота художника та викладача. 

Як художник, він інтенсивно і плідно працює в галузі книжкової та 

станкової графіки, разом з тим, володіючи гарною теоретичною підготовкою, 
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серйозними знаннями з історії мистецтва, успішно викладає методику 

образотворчого мистецтва. Власну творчість Віктор Єфименко поєднував із 

безпосередньою роботою педагога, багато займався зі студентами, як в 

урочний, так і позаурочний час. Віктор Георгійович вів малюнок, живопис і 

композицію, керував дипломними роботами студентів з графіки та 

книжкового оформлення.  

Віктор Георгійович також намагався приділяти належну увагу і своїй 

сім’ї. Разом з дружиною і сином вони жили в комунальній квартирі, серед 

людей, які не завжди розуміли своїх сусідів — творчих особистостей. 

Незважаючи на важкі побутові умови, в родині завжди була тепла дружня 

атмосфера. Світлана Іванівна постійно підтримувала свого чоловіка як 

педагога, художника, допомагала йому порадами, супроводжувала його в 

творчих поїздках. Син Володимир успадкував не тільки зовнішність батька, 

але і його талант художника. Він закінчив художньо-графічний факультет 

Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського. 

З 1967 по 1972 роки Віктор Єфименко працював у одеському 

видавництві «Маяк», в якому ним були оформлені та проілюстровані книги: 

«Вітряк» П. І. Осадчука (1969), «Ой літав орел» М. К. Смоленчука (1969), 

«Шхуна ―Зоря‖» Ю. І. Усиченка (1969), «Проснутся птицы» А. А. Зорич 

(1969), «Твой сын, Одесса» (1969) та «Пылающий берег» (1970) Г. А. Карева, 

«Хаджибей» Ю. С. Трусова (1970), «Полиновий трунок» Л. Т. Пастушенка 

(1970), «Одессе посвящается» (1971), «Ластівка» В. П. Гетьман (1971), 

«Білий-білий світ» В. Л. Мороз (1971), «Побережье» Ю. М. Михайлика 

(1972), «Зачарована Десна» О. Довженка (1976), «Старий і море» 

Е. Хемінгуея (1977) та «Северный вихрь» В. С. Колодий (1978). 

Віктор Георгійович вів насичену творчу діяльність. Художник брав 

активну участь в республіканських і всесоюзних виставках. У 1970 р. він 

вступив до Спілки художників СРСР. З 1970 по 1971 роки одеський майстер 

працював над серією ліногравюр до поеми Лесі Українки «Лісова пісня», з 

подальшим її експонуванням на виставці у Києві, присвяченій 100-річчю від 
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дня народження письменниці. У 1972 році Міністерство культури УРСР 

закупило у нього серію гравюр на пластиці «Гуцульське весілля», які 

експонувалися на виставці художників УРСР у Москві. 

У 1978 році Віктор Єфименко проходив курси підвищення кваліфікації 

в Московському педагогічному інституті імені В. І. Леніна, там він почав 

працювати над ілюстраціями до роману М. О. Булгакова «Майстер і 

Маргарита» (1978 — 1992). Також з 1978 по 1985 роки Віктор Георгійович 

створив серією станкових офортів до давньоруського епосу «Слово о полку 

Ігоревім», яку згодом було експоновано в Москві на Всесоюзній виставці 

«―Слово о полку Ігоревім‖ в ілюстраціях художників» (1986 р.). 

Напружений ритм роботи підірвав здоров’я талановитого художника, 

на 61 році життя, 12 липня 1994 року, Віктор Єфименко помер від інсульту. 

Пам’ять про педагога, непересічну творчу особистість і донині свято 

бережуть колишні учні, викладачі та студенти художньо-графічного 

факультету. 
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ДОДАТОК Б 

 

ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ 

РОЗДІЛ 2.  

ІЛЮСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО ПОВІСТІ 

М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»: 

СПІВТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ПИСЬМЕННИКА  

(1964 — 1966; 1970-ТІ РОКИ) 

 

Іл. 2.1. В. Єфименко з сином Володимиром. Карпати. 1963.   

Іл.2.2. Випуск художників-графіків Українського поліграфічного інституту 

імені Івана Федорова. Львів. 1966. 

Іл. 2.3. В. Єфименко. Суперобкладинка макету книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 21 х 15. 

Іл. 2.4. В. Єфименко. Суперобкладинка макету книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 21 х 15. 

Іл. 2.5. В. Єфименко. Форзаз макету книги «Тіні забутих предків». 1964 — 

1966. Ліногравюра. 21 х 15. 

Іл. 2.5.1. І. Філонов. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1957. 

Іл. 2.5.2. О. Кульчицька. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1929. 

Іл. 2.5.3. Г. Якутович. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1966. 

Іл. 2.6. В. Єфименко. Титульний лист макету книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 29 х 21.  

Іл. 2.7. В. Єфименко. Фронтиспис макету книги «Тіні забутих предків». 1964 

— 1966. Ліногравюра. 29 х 21. 

Іл. 2.6.1. М. Жук. Обкладинка книги «Тіні забутих предків». 1913. 

Іл. 2.7.1. Пан і Дафніс. Флоренція, Італія. II століття до н. е. 
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Іл. 2.8. В. Єфименко. Ілюстрація макету книги «Тіні забутих предків». 

Диптих. 1964 — 1966. Ліногравюра. 19 х 7, 19 х 7. 

Іл. 2.9. В. Єфименко. Мелодія гір. 1972. Ліногравюра. 20 х 20. 

Іл. 2.10. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (1). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.10.1. Варіант заставки до макету книги «Тіні забутих предків». 1964 — 

1966. Ліногравюра. 20 х 10. 

Іл. 2.11. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (2). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.11.1. Ескіз заставки до макету книги «Тіні забутих предків». 1964 — 

1966. Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.12. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (3). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.13. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (4). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.14. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (5). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.15. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (6). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.16. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (7). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.16.1. Ескіз заставки до макету книги «Тіні забутих предків». 1964 — 

1966. Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.17. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (8). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.18. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (9). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.19. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (10). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 
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Іл. 2.20. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (11). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.21. Заставка до макету книги «Тіні забутих предків» (12). 1964 — 1966. 

Ліногравюра. 10 х 10. 

Іл. 2.22. В. Єфименко. Портрет Івана. Макет книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 19 х 15. 

Іл. 2.23. В. Єфименко. Портрет Марічки. Макет книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 19 х 15. 

Іл. 2.23.1. В. Тропінін. Дівчина з Поділля. 1816. 

Іл. 2.23.2. Н. Рачков Українка. 1850.  

Іл. 2.24. В. Єфименко. Портрет Палагни. Макет книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 19 х 15. 

Іл. 2.24.1. В. Тропінін. Українка в намітці. 1820-ті. 

Іл. 2.24.2. П. Стахевич. Гуцулка Ксеня. Початок ХХ ст. 

Іл. 2.25. В. Єфименко. Портрет відьми Химки. Макет книги «Тіні забутих 

предків». 1964 — 1966. Ліногравюра. 19 х 15. 

Іл. 2.25.1. Кете Колльвіц. Автопортрет. 1923. 

Іл. 2.26. В. Єфименко. Портрет Юри. Макет книги «Тіні забутих предків». 

1964 — 1966. Ліногравюра. 19 х 15. 

Іл. 2.26.1. О. Новаківський. Довбуш — володар гір. 1931. 

Іл. 2.26.2. Ю. Кратохвиля-Відимська. Старий гуцул з люлькою. 1930. 

Іл. 2.27. В. Єфименко. Дитинство Івана. Ескіз. 1973. Туш, гуашь. 32 х 60. 

Іл. 2.27.1. Горельєф Сідонського саркофагу. Фрагмент. 311 рік до н. е. 

Іл. 2.27.2. В. Єфименко. Дитинство Івана. Ескіз. 1973.  

Іл. 2.27.3. Г. Якутович. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1966.  

Іл. 2.28. В. Єфименко. Іван та Марічка. Диптих. 1973. Літографія. 50 х 65, 

50 х 65. 

Іл. 2.28.1. Тиціан. Три пори людського життя. 1512.  

Іл. 2.28.2. Жан Жорж Віберт. Дафніс і Хлоя. 1865. 

Іл. 2.29. В. Єфименко. Пасовисько. Диптих. 1973. Літографія. 50 х 65, 50 х 65. 
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Іл. 2.29.1. Ф. Манайло. Село в горах. 1958. 

Іл. 2.29.2. І. Бокшай. Отара на полонині. 1950. 

Іл. 2.30. В. Єфименко. Іванів шлюб. Диптих. 1973. Літографія. 50 х 65, 

50 х 65. 

Іл. 2.30.1. Г. Якутович. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1966.  

Іл. 2.31. В. Єфименко. Палагна та Мольфар. Диптих. 1973. Літографія. 

50 х 65, 50 х 65. 

Іл. 2.31.1. О. Кульчицька. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1929. 

Іл. 2.31.2. Г. Якутович. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1966. 

Іл. 2.32. В. Єфименко. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1971 — 

1978. Літографія. 20 х 30. 

Іл. 2.32.1. Юра. Кадр з кінофільму С. Параджанова «Тіні забутих предків». 

1964. 

Іл. 2.32.2. В. Гегамян. Ескіз до картини «Криваве весілля». Фрагмент. 1980-ті. 

Іл. 2.33. В. Єфименко. Ілюстрація до повісті «Тіні забутих предків». 1971 — 

1978. Літографія. 20 х 30. 

Іл. 2.33.1. Г. Якутович. Ілюстрації до повісті «Тіні забутих предків». 1966.  

Іл. 2.33.2. С. Адамович. Ілюстрація до повісті О. Кобилянської «Земля». 1960.  

Іл. 2.33.3. Г. Якутович. Ілюстрації до повісті «Тіні забутих предків». 1966.  

 

РОЗДІЛ 3.  

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ОБРАЗІВ  

У СЕРІЇ ОФОРТІВ ВІКТОРА ЄФИМЕНКА  

ДО «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» 

(1978 — 1985)  

 

Іл. 3.1. В. Єфименко. Військо Ігореве. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 65. 

Іл. 3.1.1. В. Васнецов. Вівтарний образ князя Олександра Невського для 

Володимирського собору в Києві. Ескіз. 1893. 

Іл. 3.1.2. П. Корін. Триптих «Олександр Невський». Фрагмент. 1942. 
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Іл. 3.1.3. М. Нестеров. Душа народу. Фрагмент. 1916. 

Іл. 3.2. В. Єфименко. Похід. Триптих. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 21, 50 х 34, 

50 х 21. 

Іл. 3.2.1. В. Фаворський. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1950. 

Іл. 3.2.2. Г. Якутович. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1978. 

Іл. 3.2.3. Д. Бісті. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1984. 

Іл. 3.2.4. Д. Моор. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1930. 

Іл. 3.3. В. Єфименко. Січа з половцями. Триптих. 1978 — 1985. Офорт. 

50 х 36, 50 х 44, 50 х 36. 

Іл. 3.3.1. Мініатюри з Радзивіллівського літопису. XV ст. 

Іл. 3.3.2. В. Фаворський. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1950. 

Іл. 3.4. В. Єфименко. Половецьке побоїще. Триптих. 1978 — 1985. Офорт. 

50 х 23, 50 х 36, 50 х 23. 

Іл. 3.4.1. П. Корін. Ескіз мозаїки «Олександр Невський». 1951.  

Іл. 3.4.2. В. Васнецов. Після побоїща Ігоря Святославовича з половцями. 

1880. 

Іл. 3.4.3. П. Корін. Ескіз мозаїки «Дмитро Донський. Ранок Куликового 

поля». 1951. 

Іл. 3.5. В. Єфименко. Полеглий. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 43. 

Іл. 3.6. В. Єфименко. Полон. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 30. 

Іл. 3.7. В. Єфименко. О Руськая земле, уже за шеломянем єси! 1978 — 1985. 

Офорт. 50 х 43. 

Іл. 3.7.1. Жан-Франсуа Мілле. Сіяч. 1850. 

Іл. 3.7.2. Сіяч. Золотий червонець СРСР. 1923. 

Іл. 3.7. 3. Вінсент ван Гог. Сіяч. 1888. 

Іл. 3.8. В. Єфименко. Діва-Образа. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 39. 

Іл. 3.8.1. В. Лопата. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1985. 

Іл. 3.8.2. Н. Єгоров. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1986. 

Іл. 3.8.3. В. Єфименко. Ескіз до «Слова о полку Ігоревім» (1). 1978 — 1985. 

50 х 39. 
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Іл. 3.8.4. В. Єфименко. Ескіз до «Слова о полку Ігоревім» (2). 1978 — 1985. 

50 х 39. 

Іл. 3.9. В. Єфименко. Карна і Жля. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 43. 

Іл. 3.9.1. А. Дюрер. Чотири вершники апокаліпсису. 1498.  

Іл. 3.9.2. А. Беклін. Війна. 1896.  

Іл. 3.9.4. В. Єфименко. Ескіз до «Слова о полку Ігоревім» (1). 1978 — 1985. 

50 х 43. 

Іл. 3.9.5. В. Єфименко. Ескіз до «Слова о полку Ігоревім» (2). 1978 — 1985. 

50 х 43. 

Іл. 3.10. В. Єфименко. Злато слово Святослава. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 65. 

Іл. 3.10.1. Христос Пантократор. Софійський собор. Київ. ХІ ст. 

Іл. 3.10.2. Н. Єгоров. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1986. 

Іл. 3.10.3. В. Лопата. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1985. 

Іл. 3.11. В. Єфименко. Ярославна. Триптих. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 21, 

50 х 34, 50 х 21. 

Іл. 3.11.1. В. Лопата. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1985. 

Іл. 3.11.2. В. Фаворський. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1950. 

Іл. 3.11.3. В. Перов. Плач Ярославни. 1881. 

Іл. 3.11.4. С. Караффа-Корбут. Ярославна. 1963 — 1964. 

Іл. 3.12. В. Єфименко. Повернення Ігоря. Триптих. 1978 — 1985. Офорт. 

50 х 20, 50 х 34, 50 х 20. 

Іл. 3.12.1. В. Фаворський. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1950. 

Іл. 3.12.2. В. Лопата. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1985. 

Іл. 3.13. В. Єфименко. Пам’яті полеглих. 1978 — 1985. Офорт. 50 х 41. 

Іл. 3.13.1. В. Іванов. Вічна пам’ять загиблим на війні, безвісти зниклим, всім 

рідним і близьким. 1971. 

Іл. 3.14. В. Єфименко. Слава князям, а дружині — амінь (1). 1978 — 1985. 

Офорт. 50 х 39. 

Іл. 3.15. В. Єфименко. Слава князям, а дружині — амінь (2). 1978 — 1985. 

Офорт. 50 х 39. 
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РОЗДІЛ 4.  

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА СЕРІЇ ОФОРТІВ 

ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО РОМАНУ М. О. БУЛГАКОВА 

«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»  

(1978 — 1992) 

 

Іл. 4.1. В. Єфименко. Два героя. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 37. 

Іл. 4.1.1. В. Єфименко. Автопортрет.  

Іл. 4.2. В. Єфименко. Тридцяті роки. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.2.1. Атланти. Будинок А. Фальц-Фейна. Одеса. 1900 — 1901. 

Іл. 4.2.2. В. Сидоренко. Контури реального. 1998. 

Іл. 4.2.3. «Піраміда Капіталізму». Соціальний плакат американських 

робітників. 1911. 

Іл. 4.2.4. О. Родченко. Чоловіча піраміда. Фотографія. 1936. 

Іл. 4.2.5. Представники спортивної школи «Динамо». Фотографія. 1938. 

Іл. 4.2.6. Всесоюзний парад фізкультурників на Красній площі. Фотографія. 

1937. 

Іл. 4.2.7. Фізкультурний парад. Радянський плакат. 1938. 

Іл. 4.3. В. Єфименко. Ніколи не розмовляйте з незнайомими. 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 43. 

Іл. 4.3.1. Кадр з кінофільму Л. Гайдая «Золоте теля». 1968. 

Іл. 4.3.2. Фотографія радянського актора М. Козакова. 

Іл. 4.4. В. Єфименко. Ієшуа Га-Ноцрі. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 34. 

Іл. 4.4.1. В. Перов. Портрет Ф. Достоєвського. 1857. 

Іл. 4.4.2. В. Єфименко. Фотографія. 1990-ті. 

Іл. 4.5. В. Єфименко. Людина добра, лихих людей на світі не буває. 1978 — 

1992. Офорт. 44 х 36. 

Іл. 4.5.1. С. Меркуров. Пам’ятник Й. Сталіну на ВДНХ. Москва. 1939. 

Іл. 4.6. В. Єфименко. Догматизм. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 36. 
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Іл. 4.6.1. В. Васнецов. Христос Пантократор. Володимирський собор. Київ. 

1885 — 1896. 

Іл. 4.6.2. В. Суриков. Рука боярині Морозової. Етюд. 1884. 

Іл. 4.6.3. Мікеланджело Буонарроті. Ігнуді. Розпис стелі Сікстинської капели. 

1508 — 1512. 

Іл. 4.6.4. М. Манізер. Монументально-декоративна скульптура «Площі 

революції» московського метрополітену. 1938. 

Іл. 4.7. В. Єфименко. Діалог про істину. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 39. 

Іл. 4.7.1. М. Ге Що є істина? Христос і Пілат. 1890. 

Іл. 4.7.2. В. Котарбинський, П. Свєдомський. Суд Пілата. Володимирський 

собор. Київ. 1887 — 1895. 

Іл. 4.7.3. Г. Малаков. Ієшуа перед Понтієм Пілатом. Ескіз до роману 

М. Булгакова «Майстер і Маргарита». 1967. 

Iл. 4.8. В. Єфименко. Мандрівний проповідник. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 37. 

Iл. 4.8.1. Пророк. Фрагмент мозаїки барабана монастиря Дафні. Греція. VI ст. 

Iл. 4.8.2. О. Іванов. Явлення Христа народу. Фрагмент. 1837 — 1857. 

Іл. 4.9. В. Єфименко. «Тріумф Вар-раввана, або Ідея небезпечніша будь-якого 

злочину». Триптих. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 25, 44 х 35, 44 х 25. 

Іл. 4.9.1. К. Малевич Супрематизм. 1920 — 1927. 

Іл. 4.9.2. М. Ге. Голгофа. 1893. 

Іл. 4.9.3. Права бічна частина триптиха «Тріумф Вар-раввана, або Ідея 

небезпечніша будь-якого злочину». Триптих. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 25. 

Іл. 4.9.4. Імператор Тіверій. І ст. н.е. 

Іл. 4.9.5. «Орел» 32-го лінійного піхотного полку французької армії. 

Виконаний на основі дизайну давньоримської аквіли. 1799 — 1815. 

Іл. 4.9.6. Капітолійська вовчиця. XII ст. 

Іл. 4.10. В. Єфименко. Безсмертя за боягузтво. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 45. 

Іл. 4.10.1. Гай Юлій Цезар. Ріміні. Італія.  

Іл. 4.11. В. Єфименко. Сьомий доказ буття Божого. Диптих. 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 30, 44 х 30. 



219 
 

Іл. 4.12. В. Єфименко. Справа була в Грибоєдові. 1978 — 1992. Офорт. 

44 х 37. 

Іл. 4.12.1. Роберт Плант. Фотографія. 1975. 

Іл. 4.12.2. Я. Йорданс. Діоген, який шукає Людину. 1641 — 1642. 

Іл. 4.13. В. Єфименко. Діалог професора та поета. 1978 — 1992. Офорт. 

44 х 37. 

Іл. 4.13.1. О. Роден. Ворота пекла. Фрагмент. 1880 — 1882. 

Іл. 4.14. В. Єфименко. Поява героя. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 32. 

Іл. 4.14.1. В. Єфименко. Фотографія.1960-ті. 

Іл. 4.15. В. Єфименко. Чорна магія та її викриття. Триптих. 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 20, 44 х 40, 44 х 20. 

Іл. 4.15.1. С. Алімов. Ескіз до анімаційного фільму «Майстер та Маргарита». 

1975.  

Іл. 4.16. В. Єфименко. Поява Маргарити. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 40. 

Іл. 4.16.1. Б. Такке. Вимагайте кондитерські вироби держфабрик 

Моссільпром. 1920-ті. 

Іл. 4.16.2. М. Добужинський. Вікно перукарні. 1906. 

Іл. 4.16.3. В. Кулагіна. Міжнародний день працівниць. 1930. 

Іл. 4.17. В. Єфименко. Любов і творчість. Диптих. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 

22, 44 х 22. 

Іл. 4.17.1. А. Дюрер. Автопортрет. 1493. 

Іл. 4.17.2. В. Єфименко. Ескіз С. Єфименко, дружини художника. Олівець. 

Іл. 4.17.3. В. Сакалюк. Фотографія. 

Іл. 4.18. В. Єфименко. Митарства Майстра. Триптих. 1978 — 1992. Офорт. 

44 х 30, 44 х 30, 44 х 30. 

Іл. 4.18.1. Центральна частина триптиха «Митарства Майстра». 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 30. 

Іл. 4.19. В. Єфименко. Спалення рукопису. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 35. 

Іл. 4.19.1. Тріумфальна колона. Берлін. 1873. 
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Іл. 4.19.2. І. Теребенев. Алегорія Слави. Адміралтейство, Санкт-Петербург. 

1823. 

Іл. 4.20. В. Єфименко. Через карнавал без ґудзиків. 1978 — 1992. Офорт. 

44 х 36. 

Іл. 4.20.1.Франсиско Гойя. Капрічос «Тут нічого не можна було вдіяти». 

1799. 

Іл. 4.20.2. І. Босх. Несення хреста. 1490 — 1500. 

Іл. 4.20.3. Джеймс Енсор. Автопортрет з масками. 1899. 

Іл. 4.21. В. Єфименко. Іуда із Киріафа. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 31. 

Іл. 4.21.1. Ніка. Ефес, Турція. VI ст. до н. е. 

Іл. 4.22. В. Єфименко. Голгофа. Триптих. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 24, 44 х 

39, 44 х 24. 

Іл. 4.22.1. М. Ге. Розп’яття. 1892. 

Іл. 4.22.2. М. Ге. Голгофа. Фрагмент. 1893. 

Іл. 4.22.3. Сальвадор Далі. Розп’яття або гіперкубічне тіло. 1954. 

Іл. 4.23. В. Єфименко. Викрадення. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.24. В. Єфименко. Славетне море, священний Байкал! 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 43. 

Іл. 4.24.1. Кукринікси. Іллюстрація до роману «Історія одного міста» 

М. Салтикова-Щедріна. 1939.  

Іл. 4.24.2. С. Алімов. Кадр з анімаційного фільму «Історія одного міста. 

Органчик». 1991. 

Іл. 4.25. В. Єфименко. Тьху ти, мерзота яка! 1978 — 1992. Офорт. 44 х 35. 

Іл. 4.25.1. Фотографія співачки Алли Пугачової. 

Іл. 4.26. В. Єфименко. Пам’яті Майстра. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 42. 

Іл. 4.26.1. М. Булгаков. Фотографія. 

Іл. 4.27. В. Єфименко. Бумс! Бумс! Бумс! Або кінець земного шляху 

товариша Берліоза Михайла Олександровича. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 42. 

Іл. 4.27.1. Бернардіно Луіні. Саломея з головою Іоана Хрестителя. 1525. 
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Іл. 4.28. В. Єфименко. Маргарита перед дзеркалом. 1978 — 1992. Офорт. 

45 х 42. 

Іл. 4.28.1. О. Роден. Мислитель. 1880 — 1882. 

Іл. 4.29. В. Єфименко. Політ. Невидима і вільна. 1978 — 1992. Офорт. 

44 х 39. 

Іл. 4.29.1.Франсиско Гойя. Капрічос «Вони злетіли». 1799. 

Іл. 4.29.2. В. Єфименко. Політ. Невидима і вільна. Ескіз. 1978 — 1992. 

Іл. 4.30. В. Єфименко. Маргарита і козлоногий. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 37. 

Іл. 4.31. В. Єфименко. Атланти у штатському. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.32. В. Єфименко. При свічках. Триптих. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 28, 

44 х 42, 44 х 28. 

Іл. 4.32.1. В. Єфименко. При свічках. Ескіз. 1978 — 1992. 

Іл. 4.32.2. Мікеланджело. Створення Адама. Розпис Сікстинської капели. 

1508 — 1512. 

Іл. 4.33. В. Єфименко. Ми у захваті. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 37. 

Іл. 4.34. В. Єфименко. Фантасмагорія № 1 «Факти — найвпертіша в світі 

річ». 1978 — 1992. Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.34.1. Бачареллі Марчелло. Портрет Йозефа Олександра Яблоновського. 

Третя чверть XVIII cт. 

Іл. 4.34.2. Антоніс ван Дейк. Портрет сера Томаса Уортона. 1615 — 1684. 

Іл. 4.35. В. Єфименко. Всечуюче вухо або Викрадення барона Мейгеля. 1978 

— 1992. Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.35.1. І. Босх. Сад земних насолод. Фрагмент. 1500 — 1510. 

Іл. 4.36. В. Єфименко. Фантасмагорія № 2 або Крик півня. 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 43. 

Іл. 4.36.1. М. Бекман. Ніч. 1918. 

Іл. 4.36.2. Дієго Рівера. Сновидіння про недільний день у парку Альмеда. 

Фрагмент. 1948. 

Іл. 4.37. В. Єфименко. Вилучення майстра. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 36. 

Іл. 4.38. В. Єфименко. Вигнання нечисті. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 39. 



222 
 

Іл. 4.39. В. Єфименко. Роз’їзд гостей. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 35. 

Іл. 4.40. В. Єфименко. Кінець квартири № 50. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 37. 

Іл. 4.41. В. Єфименко. Безвихідь. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.42. В. Єфименко. Нерозлучна парочка або пейзаж з рибою. 1978 — 1992. 

Офорт. 44 х 38. 

Іл. 4.42.1. Снайдерс. Рибна крамниця. 1620. 

Іл. 4.43. В. Єфименко. Діалектика. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 39. 

Іл. 4.43.1. Леонардо да Вінчі. Вітрувіанська людина. 1490. 

Іл. 4.44. В. Єфименко. Смерть героїв. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 36. 

Іл. 4.44.1. В. Попков. О. С. Пушкін та А. П. Керн. 1974. 

Іл. 4.45. В. Єфименко. Кавалькада. Диптих. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 46, 

44 х 46. 

Іл. 4.45.1. Ліва частина диптиха «Кавалькада». 1978 — 1992. Офорт. 44 х 46. 

Іл. 4.45.2. Права частина диптиха «Кавалькада». 1978 — 1992. Офорт. 

44 х 46. 

Іл. 4.45.3. М. Врубель. Політ Фауста і Мефістофеля. 1896. 

Іл. 4.45.4. С. Алімов. Ескіз до анімаційного фільму «Майстер та Маргарита». 

1975. 

Іл. 4.45.5. Г. Малаков. У вільному польоті. Ескіз до роману М. Булгакова 

«Майстер і Маргарита». 1967. 

Іл. 4.46. В. Єфименко. Воланд. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 35. 

Іл. 4.47. В. Єфименко. Дванадцять тисяч лун. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 40. 

Іл. 4.48. В. Єфименко. Прощання. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 40. 

Іл. 4.49. В. Єфименко. Вічний спокій. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 36. 

Іл. 4.50. В. Єфименко. Учень Майстра. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 37. 

Іл. 4.51. В. Єфименко. Рукописи не горять. 1978 — 1992. Офорт. 44 х 41. 
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ДОДАТОК В 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

РОЗДІЛ 2.  

ІЛЮСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО ПОВІСТІ 

М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»: 

СПІВТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ПИСЬМЕННИКА  

(1964 — 1966; 1970-ТІ РОКИ) 
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РОЗДІЛ 3.  

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ОБРАЗІВ  

У СЕРІЇ ОФОРТІВ ВІКТОРА ЄФИМЕНКА  

ДО «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» 

(1978 — 1985)  
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РОЗДІЛ 4.  

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА СЕРІЇ ОФОРТІВ 

ВІКТОРА ЄФИМЕНКА ДО РОМАНУ М. О. БУЛГАКОВА 

«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»  

(1978 — 1992) 
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