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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Останній третині ХХ століття був 

притаманний бурхливий розвиток мистецтва станкової та книжкової графіки.  

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 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 
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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; 

– 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. 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 
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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». 

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 відносимо 

ілюстративний 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 
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українського національного відродження та європейської інтеграції (Полтава, 

ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015) з доповіддю «Художня інтерпретація образів 

повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” у графіці Г. Якутовича та 

В. Єфименка», Треті Платонівські читання (Київ, НАОМА, 2015) з доповіддю 

«Творчі пошуки українських художників-ілюстраторів у 60-ті роки ХХ ст.», 

Синтез науки, религии и философии (Одесса, Дом-Музей им. Н. К. Рериха, 2016) 

з доповіддю «Графическое воплощение образа Маргариты в серии офортов 

В. Г. Ефименко к роману М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”», Четверті 

Платонівські читання (Київ, НАОМА, 2016) з доповіддю «Художній дуалізм 

добра і зла в офорті В. Єфименка “Два герої”», П’яті Платонівські читання (Київ, 

НАОМА, 2017) з доповіддю «Значення форзацу в оформленні В. Г. Єфименком 

повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”», Шості Платонівські читання 

(Київ, НАОМА, 2018) з доповіддю «Літографії В. Г. Єфименка до повісті 

М. М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”»; Всеукраїнські наукові 

конференції: Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства 

(Київ, НАОМА, 2015) з доповіддю «Станковая и книжная иллюстрация в графике 

Одессы (последняя четверть ХХ века)», Ювілей НАОМА: шляхи розвитку 

українського мистецтвознавства. До 130-річчя народження Георгія Нарбута 

(Київ, НАОМА, 2016) з доповіддю «Міфопоетика циклу гравюр В. Єфименка до 

“Слова о полку Ігоревім”». 

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 — список ілюстрацій; 

додаток В — список наукових праць в яких опубліковані основні результати 

дисертації; додаток Г — ілюстрації (237 іл.). 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

дослідження і завдання, спрямовані на її реалізацію, визначено об’єкт, предмет та 

методи наукового дослідження, висвітлено новизну та практичне значення 

роботи, подано відомості про апробацію її найважливіших результатів.  

У першому розділі «Історіографія, джерельна база, методи 

дослідження» проаналізовано історико-теоретичний аспект теми, опрацьовані й 

узагальнені головні джерела та визначені методи дослідження.  

У підрозділі 1.1. «Історико-теоретичний аспект теми» розкрито 

визначення терміна «ілюстрація», у якому ми спираємося на праці Б. Р. Віппера, 

В. Г. Власова, Ю. Я. Герчука, Я. П. Запаска, Е. Д. Кузнецова, В. Ф. Маркузона, 
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Д. В. Сараб’янова, О. К. Федорука, А. Д. Чегодаєва. Доведено, що провідна роль 

в ілюстрації досліджуваного періоду належить друкованій графіці. 

Розглянуто творчий шлях Віктора Єфименка, який припадає на 1960 – 

1990-ті роки ХХ ст., у контексті художнього процесу книжкового мистецтва.  

У 1960-х роках почали зароджуватися дискусії щодо книжкового мистецтва, які 

розподілили художників книги на «книжників» і «станковістів». Для одних 

першорядними були інтереси книги як цілісного твору, для якого характерним є 

синтез літератури та образотворчого мистецтва, інші відстоювали пріоритет 

станкової ілюстрації як самостійного твору мистецтва. У другому напрямку було 

виявлено прагнення до свободи від соціальної заангажованості. Ю. Я. Герчук 

стверджує, що в 1970-х роках позиції станкової ілюстрації ще більше 

затвердилися. Художники надавали перевагу образному сприйняттю книги, аніж 

відтворенню конкретних подій. Вони прагнули до пошуків нового типу 

графічного зображення, глибокого проникнення у літературний твір і нового 

рівня діалогу між художником та письменником. Авторів почала турбувати 

композиційна відокремленість від книги, самодостатність аркуша. Глибоке 

занурення у літературу означало переосмислення світоглядної концепції 

письменника. Саме ілюстрація на окремому аркуші почала відчувати себе 

вільніше, відкривати нові риси. Великий формат надавав графічному зображенню 

нових якостей, які не можна було втілити у книжковому форматі. 

З’ясовано, що Віктор Єфименко поєднував у своїй творчості обидва 

напрямки. У 1960 – 1970-х роках художник працював в одеському видавництві 

«Маяк», де повинен був виконувати державні замовлення на оформлення книг, 

але паралельно з цим Віктор Єфименко створює ілюстрації до самостійно 

обраних літературних творів, що відображали його світосприйняття. У другій 

половині 1970 – 1980-х рр. набувають актуальності офорт та авторські мішані 

техніки, до яких одеський художник звернувся у великих серіях станкових 

ілюстрацій, присвячених епічній поемі «Слово о полку Ігоревім» і роману 

М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита». 

Літературні шедеври, до яких звертається одеський графік, 

характеризуються складністю тематичного спектру. Тематичне багатство творів, 

які ілюструє Віктор Єфименко, передбачає звернення до різноманітних стилів. 

Розвиток мистецтва XX ст. визначається складною взаємодією творчих 

індивідуальностей і художніх течій. Творчість Віктора Єфименка розглядається в 

аспекті полістилізму. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» відображено наукову мистецтвознавчу 

базу, яку сформовано відповідно до мети і завдань дисертації. Обсяг залучених 

нами до аналізу матеріалів складається з архівних зібрань ескізів, оригінальних 

графічних творів Віктора Єфименка, супровідних записок художника та наукової 

літератури. Наукові тексти можна умовно розділити на дві групи: 

мистецтвознавчі праці та літературознавчі дослідження, присвячені книгам, які 

ілюстрував Віктор Єфименко.  

Для дослідження теоретичного аспекту теми та визначення термінологічної 

бази дисертації були використані наукові праці Г. Вельфліна, Б. Р. Віппера, 
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В. Г. Власова, А. Гільдебранда, А. М. Кантора, В. Н. Прокоф’єва, 

Д. В. Сараб’янова. Значущими у вивченні творчості одеського художника були 

дослідження, присвячені графіці, книжковому мистецтву та його історії. До таких 

належать наукові роботи Е. Ю. Гальперіної, Ю. Я. Герчука, А. А. Говорова й 

Т. Г. Купріянова, С. Ф. Добкіна, Г. В. Єльшевської, С. І. Іванова, 

А. А. Каменського, Е. А. Кибрика, Е. Д. Кузнецова, Н. В. Кузьмина, В. Н. Ляхова, 

О. О. Овдієнко, В. А. Фаворського, А. Д. Чегодаєва, М. А. Чегодаєвої, 

Я. Чихольда, Н. І. Шантико, А. П. Шпакова. А також книги, присвячені теорії й 

історії графіки, Н. Я. Богомольного й А. В. Чебикіна, І. І. Верби, В. Н. Докучаєва, 

А. П. Журова та Є. М. Третьякова, В. М. Звонцова та В. І. Шистка, 

А. А. Лещинського, М. І. Смирнова, В. В. Турова. 

Окремо слід зазначити наукові праці, присвячені українській книжковій та 

станковій графіці досліджуваного періоду, а саме наукові праці Ю. В. Белічка, 

Н. Ю. Белічко, Л. В. Владича, О. А. Лагутенко, Ю. Я. Турченка, О. К. Федорука, 

Р. М. Яціва та дисертаційні дослідження В. А. Бокань, 

О. В. Ламонової, І. І. Небесника, В. А. Олійник, Т. М. Шепеть, В. С. Ярової. 

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 скористалися науковими працями 

В. А. Афанасьєва, М. П. Бажана, М. М. Безхутрого, П. О. Білецького, 

О. М. Голубця, Я. П. Запаска, Т. В. Кари-Васильєвої, О. І. Никорак, 

А. М. Пасічного, С. І. Побожія, М. Р. Селівачова, Г. Я. Скляренко, Л. Д. Соколюк, 

В. В. Стасенка, Г. Г. Стельмащук, Д. В. Степовика, А. А. Тарасенка, 

О. А. Тарасенко, О. К. Федорука, А. Ф. Форостяна. 

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, А. Гільдебранда, О. Л. Голубової, А. П. Гусарової, 

С. М. Дуриліна, І. С. Кулікової, Ю. М. Лотмана, М. С. Моргунова та 

Н. Д. Моргунової-Рудницької, О. Б. Муриної, В. Н. Прокоф’єва, В. П. Руднєва, 

Д. В. Сараб’янова, П. К. Суздалєва.  

У своїх ілюстраціях Віктор Єфименко створює багато портретних образів, 

які поєднували в 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, Г. В. Вдовина, 

М. О. Волошина, В. Н. Гращенкова, Л. С. Зінгер, В. Н. Лазарева, Л. В. Левицької, 

В. Н. Стасевич, П. О. Флоренського. 

Важливими джерелами цього дослідження стали архівні матеріали 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського, Одеської організації спілки художників України, Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, а також розмови, проведені 

автором дисертації із сестрою одеського художника Т. Г. Єфименко, його учнями 

та колегами. Слід відзначити особливу цінність телевізійного інтерв’ю 
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О. А. Тарасенко з Віктором Єфименком, присвяченого ілюстраціям до роману 

М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита». Завдяки цим джерелам було розширено 

інформацію про життєвий і творчий шлях майстра, визначено його погляди на 

ілюстрацію, творчі уподобання, досліджено вплив світового та українського 

мистецтва на формування образної системи графіки Віктора Єфименка. Перед 

тим, як створити фінальні варіанти гравюр, які б його задовольняли, художник 

проводив значну підготовчу працю. Про це свідчать ескізи, опубліковані в серії 

каталогів-альбомів, створених магістрами художньо-графічного факультету під 

керівництвом А. А. Тарасенка. 

У підрозділі 1.3. «Методи дослідження» доведено, що методологічною 

основою дисертації є принципи системності та історизму. Для розв’язання 

поставлених завдань було застосовано такі методи: історико-культурологічний – 

для вивчення графіки одеського художника як цілісного, виняткового та 

самобутнього явища одеської художньої школи; біографічний – для дослідження 

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

історії країни. Поширений у літературознавстві та мовознавстві компаративний 

метод застосовується, зокрема, в одеській мистецтвознавчій школі 

О. А. Тарасенко. Цей метод дає змогу розширити інтертекстуальний простір 

досліджуваної графіки у порівнянні з літературними творами, українським та 

світовим мистецтвом. Твори книжкової графіки та станкової ілюстрації 

Віктора Єфименка розглядаються крізь призму мистецтвознавчого аналізу. 

У другому розділі «Ілюстрації Віктора Єфименка до повісті 

М. М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”: співтворчість художника та 

письменника (1964 – 1966; 1970-ті роки)» проаналізовано створені в техніці 

ліногравюри ілюстрації та макет вищезазначеної книги, який став дипломною 

роботою Віктора Єфименка (1966) у Львівському поліграфічному інституті імені 

Івана Федорова, а також серію літографій 1970-х років. Ілюстрації 

Віктора Єфименка до повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 

досліджуються в контексті творів мистецтва, присвячених 100-річчю з дня 

народження письменника: фільм С. Й. Параджанова «Тіні забутих предків» 

(1964), ілюстрації Г. В. Якутовича (1966).  

У підрозділі 2.1. «Неоромантична поетика творів письменника та 

ілюстратора» з’ясовано, що в ілюстраціях Віктора Єфименка проявляється 

стильова тенденція неоромантизму, яка притаманна деяким творам 

М. М. Коцюбинського, зокрема повісті «Тіні забутих предків». Неоромантичний 

герой – це сильна особистість, вигнанець, якому притаманний потяг до особистої 

свободи та конфлікт із суспільством. Саме такими персонажами у графіці Віктора 

Єфименка представлені Іван Палійчук і Марічка, для яких любов стала сенсом 

усього життя. Обох митців споріднювала зацікавленість національною 

міфологією. Вони заперечували прозу «міщанського» життя. Для одеського 

художника, як і для письменника, основним джерелом натхнення була природа 

Карпат і пов’язане з нею життя людей. Тому важливе місце у графічних роботах 

Віктора Єфименка, як і в літературному творі, посідає містична природа Карпат. 

Творчий метод Віктора Єфименка споріднений методу М. М. Коцюбинського в 
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тому, що і художник, і письменник, дуже уважно ставились до відбору 

підготовчого матеріалу. Про це свідчать численні малюнки й ескізи. 

Простежується «естафета мистецтв», історія, первісно схоплена в художньому 

тексті, ще потужніше впливає на глядача в новому матеріалі, глибше та 

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

фільм С. Й. Параджанова, ілюстрації Віктора Єфименка).  

У підрозділі 2.2. «Архітектонічна цілісність макету книги “Тіні забутих 

предків” (1964 – 1966)» ми досліджуємо макет книги, керуючись положенням 

графіка і теоретика мистецтва В. А. Фаворського, наукові праці якого вивчав 

Віктор Єфименко. Книга у цих працях розглядається як художній твір, а не як 

предмет поліграфічної промисловості. Перші ілюстрації Віктор Єфименко 

створює в актуальній на той час техніці ліногравюри. Художник вдало 

використовує можливості художньої мови гравюри, застосовуючи різноманітні 

штрихування, виразність чорного і білого кольорів. У форзаці макету книги 

Віктор Єфименко порушує основоположні теми повісті: гармонії людини і 

природи, вічної сили кохання, життя і смерті. На фронтисписі зображено Івана 

Палійчука в момент, який, у сприйнятті Віктора Єфименка, був найважливішим 

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

завдяки пісні щезника. Тема Івана і щезника продовжується і в наступних 

ілюстраціях, а саме в диптиху, що розділений текстовими блоками. У макеті 

книги повість поділена на частини за допомогою невеликих за розміром 

заставок у формі квадрату, які Віктор Єфименко розташував по всьому тексту 

відповідно до структури літературного твору. Бажаючи відтворити в графічних 

зображеннях образну систему повісті, Віктор Єфименко створює портретну 

галерею всіх головних персонажів. Мовою чорно-білої графіки майстер передає 

психологічний стан, внутрішній конфлікт героїв. Велика увага приділена 

символіко-метафоричному змісту ілюстрацій. Для Віктора Єфименка головними 

є тема кохання та зв’язок людини з природою.  

У підрозділі 2.3. «Стилістичні новації станкових ілюстрацій 1970-х 

років» розглянуто ілюстрації Віктора Єфименка до повісті «Тіні забутих 

предків», виконані в техніці літографії, яка дала змогу художнику відтворити 

м’який і широкий штрихи, передати найтонші тональні градації. У 1971 році він 

створив два графічні аркуші, на яких представлено портретні образи Палагни, 

мольфара Юри, відьми Химки та похоронний обряд Івана Палійчука. 

Своєрідним переходом до нової літографічної серії був ескіз «Дитинство Івана», 

датований 1973 роком. Зображення, створене за допомогою туші та білил, 

передбачало подальше втілення у ліногравюру. 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 і видання улюбленої книги. У літографіях 

Віктор Єфименко створює фігуративні композиції з образами щезника, 

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

Порівняно з макетом 1966 року Віктор Єфименко використовує інші 
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композиційні рішення. З точки зору стилістики станкові ілюстрації є більш 

реалістичними ніж ілюстрації 60-х років. 

У третьому розділі «Художнє осмислення історичних образів у серії 

офортів Віктора Єфименка до “Слова о полку Ігоревім” (1978 – 1985)» 

досліджено серію ілюстрацій (25 аркушів, зокрема 5 триптихів) до літературного 

шедевру часів Київської Русі, у яких художник висловлює своє сприйняття 

ідейного змісту твору: патріотизму, подвигу воїнів, духовної краси жінки. 

Офорти були представлені на Всесоюзній виставці «“Слово о полку Ігоревім” в 

ілюстраціях художників» (1986), яка була присвячена 800-річчю створення 

героїчної поеми. 

У підрозділі 3.1. «Художній контекст створення серії офортів» 

розглянуто 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 всю глибину, 

історичні та філософські аспекти поеми, Віктор Єфименко звертався до 

фундаментальних праць, присвячених історії давньоруської літератури 

(М. С. Грушевський, Д. С. Лихачов, В. М. Перетц, Б. О. Рибаков). «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 належить й образна система поеми. Складність полягає в 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 з тим інтерпретація 

певного художнього образу неможлива без розуміння особливостей ментальності 

людини у певну історичну епоху. 

Одеський художник ретельно досліджував теоретичні праці та творчість 

В. А. Фаворського, яка була 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. 

Простежено вплив новаторської графіки Г. В. Якутовича, для якої був 

притаманний синтез мистецтв, на творчість одеського художника. 

У підрозділі 3.2. «Синтез станкового та монументального мистецтв у 

героїчних образах поеми» з’ясовано, що серія офортів Віктора Єфименка 

містить великі станкові роботи (приблизно 40 х 50 см), які призначені для 

експонування на виставках. В ілюстраціях спостерігається особисте філософське 

сприйняття художником, який пережив Другу світову війну, теми боротьби проти 

чужоземних загарбників. У графічних образах Ігоря, Всеволода, Ярославни, 

«Діви-Образи», полеглих воїнів відчувається поетичність і символізм твору, 

духовність персонажів. Темі скорботи присвячені графічні аркуші «Пам’яті 

полеглих» i два варіанти офорта «Слава князям, а дружині – амінь». Ці гравюри 

носять характер позачасовості та позаісторичності, зображуючи тему скорботи, 
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яка проходить крізь усю історію людства. Характерною є низька точка зору, яка 

використовується для возвеличення зображуваних героїв. Переконливість 

художніх образів була б неможлива без досконалого вивчення історичних та 

літературних джерел.  

Віктор Єфименко запропонував різноманітне вирішення серії: це не тільки 

окремі композиції, але й аркуші, об’єднані в триптихи. Їм притаманна 

хронологічна послідовність та єдність. Уміння використовувати різноманітні 

види перспективи дають змогу 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 художні методи, якими користувався Віктор Єфименко. 

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 та туш. В аркушах серії виявлено розуміння і майстерне 

використання мови офорта. 

У четвертому розділі «Художні особливості та проблематика серії 

офортів Віктора Єфименка до роману М. О. Булгакова “Майстер і 

Маргарита” (1978 – 1992)» розглянуто графічну інтерпретацію епохального 

літературного твору в історичному контексті XX століття. Досліджено ідейно-

естетичне підґрунтя та стилістичні особливості унікальної серії станкових 

ілюстрацій: 64 великі офорти, розмір яких зазначено в ілюстративному додатку.  

У період брежнєвського застою, з його духовним занепадом, конформізмом 

і подвійною мораллю, роман стає культовою книгою цілого покоління 

інтелектуалів і творчої еліти, до яких належав Віктор Єфименко. Радянська влада 

намагалася втрутитись, проконтролювати всі сфери людського життя, а творчі 

новації та відкриття тонули в бюрократичній трясовині. За свободу художнього 

самовираження, висвітлення заборонених тем митцям загрожувала заборона на 

виставкову діяльність. Саме тому Віктор Єфименко не мав змоги експонувати 

графічну серію до роману «Майстер і Маргарита» за часів Радянського Союзу. 

Офорти у повному обсязі вперше були представлені лише у 2006 та 2007 роках на 

персональних виставках майстра в галереї «Тритон» та в Одеському 

Літературному музеї. 

У підрозділі 4.1. «Трансформація образної системи роману 

М. О. Булгакова “Майстер і Маргарита” в станковій графіці одеського 

майстра» доведено, що, звертаючись до культового роману XX ст., 

Віктор Єфименко переосмислює кожний образ, пропускаючи його крізь призму 

свого світосприйняття, доповнюючи власними образами та символами. Творча 

взаємодія письменника та художника знаходить утілення в таких алегоричних 
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образах, як Майстер із зав’язаним ротом, велетенське вухо, що підслуховує, 

порожній костюм, що керує живими людьми тощо.  

1960 – 1970-ті роки XX ст. – час появи першої публікації роману 

М. О. Булгакова, був часом підйому мистецтва графіки. Художники не 

обмежували себе книжковою ілюстрацією, а створювали самостійні станкові 

графічні аркуші та серії. Віктор Єфименко обрав достатньо великий формат 

офортів, що є не зовсім типовим для ілюстрації, але теми, що були порушені в 

романі, заслуговували на монументальне вирішення. На стилістику офортів 

вплинуло монументально-декоративне мистецтво, що було актуальним для 

останньої третини XX століття. Для досягнення масштабності зображуваних 

подій художник використовує геометрію архітектури, складні ракурси, 

контрастні співвідношення просторових планів.  

У підрозділі 4.2. «Ілюстрації до першої частини роману» 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, 

акторів, що надає їм достовірності. Під час їх створення 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 світоустрою, тому його Воланд не є втіленням абсолютного зла. 

Художник зображує похмурого, втомленого чоловіка з гострим, проникливим 

поглядом. Це людина, яка бачила занадто багато і вже не має ілюзій. Створюючи 

його образ, художник використовує власні фотографії та автопортрети, 

характерні риси скульптури Донателло «Гаттамелата». Офорт «Ієшуа Га-Ноцрі» є 

своєрідним портретом, виконаним у ренесансній манері. Художник вибрав епоху, 

яка не має прямого відношення до роману, адже саме в часи Відродження на 

перший план виступає гуманізм, який трактує людину сприймається як 

особистість. Ренесансний антропоцентризм ще більшою мірою поглиблює зміст 

портретного образу, наділяючи його силою інтелекту, почуттям особистої 

свободи і духовною гармонією. 

Ілюстрація «Тридцяті роки» є відображенням особистого сприйняття 

художником суспільних реалій 1930-х років. У багаторівневій піраміді, що 

складається з чоловіків, утілено алегоричне зображення суспільного устрою 

Радянського Союзу. Композиції багатьох офортів Віктора Єфименка нерідко 

мають фрагментарний характер, нагадуючи розкадрування кінофільмів. На 

ілюстрації «Сьомий доказ» зображено невеликий епізод трагедії, що сталася на 

Патріарших ставках. Створюючи композиції офорта «Справа була в Грибоєдові», 

Віктор Єфименко користується прийомами колажу, поєднуючи між собою різні 

за змістом і значенням, різночасові та різнопросторові об’єкти та персонажів. Для 

одеського художника дуже важливою й болісною була проблема людини і 
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тоталітарної влади, яку він виразив в офорті «Мандрівний проповідник». 

Центральною темою офортів, об’єднаних в триптих «Тріумф Вар-раввана, або 

Ідея небезпечніша за будь-який злочин», є вирок, винесений Понтієм Пілатом 

Ієшуа Га-Ноцрі. Порушуючи глибокі філософські та релігійні теми, художник 

звертається до форми триптиха. Офорти об’єднані композиційним задумом і 

спільною темою, причому середній аркуш виокремлюється виразністю змісту та 

розміром. В офорті «Поява героя» художник робить акцент на портреті Майстра, 

передаючи душевний стан героя. Він був створений на основі зовнішності 

близьких художнику людей, що надало йому більшої переконливості. 

Графічному аркушу притаманне поєднання реального портрета з умовним 

оточенням. У диптиху «Гроші» і «Дамочки» через фрагментарні зображення 

художник показує хаос, що спричинили темні сили в театрі Вар’єте. 

Загальний фон офортів представлений у темних тонах, що може 

асоціюватися як із політичним режимом сталінізму, під час якого відбуваються 

головні події роману, так і з «дияволіадою», темними ірреальними силами. 

Пустий 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 авторів  є однією з найвеличніших 

трагедій людства.  

У підрозділі 4.3. «Ілюстрації до другої частини роману» продовжено 

аналіз офортів та графічних образів, створених Віктором Єфименком. 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 урятувати зневіреного, хворого Майстра та його 

великий твір. Тому погляд жінки в офортах митця завжди сумний, заглиблений у 

себе. Вона вже зробила вибір та усвідомлює його вплив на свою подальшу долю. 

Образи Майстра і Маргарити об’єднані в диптиху «Любов і творчість». 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. 

У всьому циклі офортів присутні символи тоталітарної держави (Римська 

імперія, Радянський Союз), що пригноблює та знищує особистість людини. 

Наприклад, центральним символом, присутнім у багатьох творах, є образ 

порожнього костюма – здебільшого типового для тих часів напіввійськового 

френча. Він панує над рештою персонажів, видає розпорядження і роздає 

вказівки. Це уособлення бездушної тоталітарно-бюрократичної влади, 

притаманної всім імперіям, у які часи вони б не існували. Офортам одеського 

графіка властиве поєднання тексту і зображення 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»). 

Важливою є тема протистояння героя (Ієшуа, Майстер) і натовпу. 

Зображення Майстра та Ієшуа із закритим обличчям – це образ жертви 
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тоталітарного суспільства, що проходить крізь усі офорти та співзвучний із 

біографіями митців («Митарства Майстра», «Спалення рукопису», «Голгофа» та 

інші). В офортах «Через карнавал без ґудзиків» та «Вилучення майстра» 

фрагментарно показана навмисно збільшена фігура, яка ледве вміщується у 

формат офорта. Це цікаве композиційне рішення має символічне значення того, 

що Майстер «не вписався» у формат тодішнього суспільства.  

В офорті «Пам’яті Майстра» зображені літери «М» та «W», які дзеркально 

відображають одна одну. За свідченням О. А. Тарасенко, Віктор Єфименко у 

такий спосіб поєднував Майстра й Воланда. Художник передає ідею споріднення 

персонажів через анаграму, таким чином, порушуючи діалектичну проблему 

співіснування добра і зла. В ілюстрації «Всечуюче вухо» або «Викрадення барона 

Мейгеля» Віктор Єфименко створює алегоричну картину панівної в Радянському 

Союзі атмосфери наклепів і шпигунства, уособленням чого є представник 

Видовищної комісії барон Мейгель. Офорт «Діалектика» сповнений глибокого 

філософського змісту та є символічним відображенням суперечки Воланда та 

Левія Матвія. Автор знову порушує тему «Фауста» Гете про непорушний зв’язок 

добра і зла, світла і темряви. 

 

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. 
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3. За тематичним та хронологічним принципами систематизовано етапи 

творчості Віктора Єфименка, що засвідчило різноманітні прояви його 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 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. 
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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 не лише 

ілюструє текст, а й відображає 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. Тема 

антигуманної тоталітарної влади, цензури була настільки вистражданою для 

Віктора Єфименка, що він зосередив увагу саме на ній. Серія, створена за часів 

радянської влади, свідчить про сміливість художника та його активну 

громадянську позицію. Важливими засобами поетики, характерними для 

графічних робіт, стають іронія, сатирична гіпербола та гротеск. 

Використання власного автопортрета в зображенні неоднозначного образу Во-

ланда вказує на схильність графіка до рефлексії, здатності пізнавати себе за допо-

могою 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. Систематизовані 

за хронологічним та тематичним принципами основні графічні серії 
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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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Віктора Єфименка: тематика та стилістика (остання третина ХХ сторіччя). – 

На правах рукопису. 
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Дисертація є першим комплексним дослідженням, присвяченим творчості 

одеського художника-графіка Віктора Єфименка (1933 – 1994). Джерельною 

базою дослідження є багата творча спадщина майстра, фактографічний матеріал, 

що дозволили систематизувати ілюстрації в тематичній і хронологічній 

послідовності. Розглянуто своєрідність графічного втілення художником 

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

ліногравюрах (1966) і літографіях (1970-ті роки). Досліджено художнє втілення 

історичних образів у серії офортів до епічної поеми «Слово о полку Ігоревім» 

(1978 – 1985). Виявлено філософську, суспільну проблематику та художні 

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

Маргарита» (1978 – 1992). Проаналізовано взаємозв’язок індивідуального стилю 

графіка з загальним художнім процесом у книжковому мистецтві досліджуваного 

періоду. За допомогою компаративного методу виявлено взаємозв’язок творчості 

Віктора Єфименка із українським та світовим мистецтвом. З’ясовано, що 

художній формі досліджених нами творів властивий полістилізм. 
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Визначено, що станкові і книжкові ілюстрації Віктора Єфименка є 

унікальним явищем української графіки. Звернення художника до позачасових 

тем, виражених у літературі Київської Русі і знакових творах ХХ століття, 

свідчить про глибоке осмислення проблем буття і створення визначних художніх 

образів. 

Ключові слова: Віктор Єфименко, станкова і книжкова ілюстрація, 

ліногравюра, літографія, офорт, графіка України ХХ століття. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Спасскова Е. П. Станковая и книжная иллюстрация в графике 

Виктора Ефименко: тематика и стилистика (последняя треть ХХ века). – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Львовская национальная 

академия искусств, Министерство культуры и информационной политики 

Украины. Львов, 2020. 

Диссертация является первым комплексным исследованием, посвященным 

творчеству одесского художника-графика Виктор Ефименко (1933 – 1994). Базу 

источников исследования представляет богатое творческое наследие мастера, 

фактографический материал, который позволил систематизировать иллюстрации 

в тематической и хронологической последовательности. Рассмотрено 

своеобразие графического воплощения художником основных тем повести 

М. М. Коцюбинского «Тени забытых предков» в линогравюрах (1966) и 

литографиях (1970-е годы). Исследовано художественное воплощение 

исторических образов в серии офортов к эпической поэме «Слово о полку 

Игореве» (1978 – 1985). Выявлено философскую, социальную проблематику и 

художественные особенности серии станковых офортов к роману 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1978 – 1992). Определено, что станковые 

и книжные иллюстрации Виктор Ефименко являются уникальным явлением 

украинской графики. Проанализирована взаимосвязь индивидуального стиля 

графика с общим художественным процессом в книжном искусстве исследуемого 

периода. С помощью компаративного метода выявлена взаимосвязь творчества 

Виктор Ефименко с украинским и мировым искусством. Показано, что 

художественной форме исследованных нами произведений свойственен 

полистилизм. 

Определено, что станковые и книжные иллюстрации Виктора Ефименко 

являются уникальным явлением украинской графики. Обращение художника к 

вневременным темам, выраженным в литературе Киевской Руси и знаковых 

произведениях ХХ века, свидетельствует о глубоком осмыслении проблем бытия 

и создании значительных художественных образов. 

Ключевые слова: Виктор Ефименко, станковая и книжная иллюстрация, 

линогравюра, литография, офорт, графика Украины ХХ века. 
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ABSTRACT  

 

Spasskova O. P. The easel and book illustration in Viktor Yefymenko’s 

graphics: subject matter and stylistics (last third of the 20th century). – 

Manuscript Copyright. 

Dissertation for Candidate of Arts Degree in Specialty 17.00.05 – Fine Arts. – 

Lviv National Academy of Arts, Ministry of Culture and Information Policy of 

Ukraine. Lviv, 2020. 

This dissertation is the first comprehensive study on the work of the Odesa 

graphic artist Viktor Yefymenko (1933 – 1994). The source base of the study is the rich 

creative heritage of the master, factual material, which allowed to systematize 

illustrations in thematic and chronological sequence. 

The originality of the artist’s graphic embodiment of the main themes of the story 

by M. M. Kotsyubinsky «Shadows of Forgotten Ancestors» in linocuts (1966) and 

lithographs (1970s) is considered. Yefymenko’s illustrations, like Kotsyubynsky’s 

literature, are characterized by the style of neo-romanticism. The conceptual 

comprehension of the work, the study of Ukrainian culture led the illustrator to 

understand the deep archetypes of the story (tree of life, mountain) and to the creation 

of mythological and poetic images (dachshund, lovers, man and nature). In individual 

portraits of the characters psychologism is revealed and the mentality of mountaineers 

is transmitted. Much attention is paid to the national colors that are conveyed with the 

help of traditional décor. The applied arts, carefully studied by the master, 

harmoniously entered into the figurative system of illustrations. 

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

of Igor’s Campaign» (1978 – 1985) is investigated. It is revealed that the main focus is 

on the anti-war theme, which was manifested in the philosophical content of the 

etchings.  The artist expressed ideas that excited him, were contemporary and remain 

relevant today. A deep interest in national history is manifested in the true portrayal of 

historical events and characters, the understanding of pagan and Christian symbolism, 

the perfect depiction of details. 

 In creating the image of war, as a tragedy of universal scale, the artist draws help 

from a conditional solution of space, and the use of geometric shapes (circle, 

hemisphere, oval). Circle, as a structural basis, will continue to be a characteristic 

feature of the compositions of the following works of the master. Due to the 

introduction of a triptych form in series of etchings to the «Tale of Igor’s Campaign», 

the general order becomes large-scale, rhythmic variety. In a pathos depicting a heroic 

theme, the artist uses techniques of monumental art, set design, cinematography and 

poster. The etching technique made it possible to accurately convey the emotional state 

of the heroes due to the «picturesque» nature of the decisions of the compositions, and 

tonal gradations. 

The philosophical, social problems and artistic features of a series of easel 

etchings to the novel by M. A. Bulgakov «The Master and Margarita» (1978 – 1992) 

are revealed. Viktor Yefymenko not only illustrates the text, but also reflects his own 

attitude to the philosophical and social problems raised in the novel. In the tragic 
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images of Yeshua and the Master, the personal drama of the artist and the Soviet clerisy 

of the twentieth century are embodied. The subject of anti-humanitarian totalitarian 

power, censorship, so plagued Viktor Yefymenko that he focused on it. The series, 

created under Soviet rule, testifies to the artist’s courage and his active civic stance. 

Important means of poetics, characteristic of graphic works are irony, satirical 

hyperbole and grotesque. 

The use of his own self-portrait in the depiction of the ambiguous image of 

Woland shows the tendency of the graphic to reflect, the ability to know himself 

through the use of the essence of literary characters. Much attention is paid to the image 

of the heroine – Margarita, through which the master fulfills the creative mission of the 

writer. 

The stylistic analysis shows the dramatized nature of the compositions. Graphic 

images of tragic and comic characters of the novel by M. A. Bulgakov are endowed 

with individual portraiture and psychological characteristics, they are characterized by 

bright facial expressions and expressive gestures. The humanistic orientation of 

Viktor Yefymenko’s creativity, his attention to the human personality, his ability to 

convey life in constant motion and change made it possible to achieve vital conviction. 

Viktor Yefymenko worked in the heyday of the art of graphics, experiments with 

black and white. The symbolism of these colors allows to express the drama of time. 

The theme of the night and the full moon goes through all the sheets. Many 

compositions have an image of a white circle or oval that, like a spotlight, focuses on 

the main. 

The relationship of the individual graphic style with the general art process in the 

book art of the period under study is analyzed. Using the comparative method, the 

relationship between the work of Viktor Yefymenko and Ukrainian and world art is 

revealed. It is shown that the art form of the works studied 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 the 

timeless themes expressed in the literature of Kievan Rus and iconic works of the 

twentieth century, testifies to a deep understanding of the problems of life and the 

creation of significant artistic images. 

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

etching, graphics of Ukraine of the twentieth century. 

 


