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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИМВОЛІКИ 
ТА САКРАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗІВ У ГРАФІЧНІЙ 

ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СЕМЕНЮКА

Анотація. Стаття присвячена дослідженню графічної творчості 
львівського митця В. Семенюка у контексті особливостей візуаліза-
ції українського фольклору та літературної спадщини Б.-І. Антони-
ча, Олега Ольжича, В. Симоненка та багатьох інших письменників. 
Аналізуються особливості символічного трактування та сакраліза-
ція графічних образів у творчості В. Семенюка, їхній взаємозв’язок з 
культурною традицією реґіону та етнопсихологічними особливостя-
ми українського етносу. 

Ключові слова: графічна творчість, візуалізація, сакралізація, осо-
бливості символіки.

Осмислення мистецької спадщини українського народного 
мистецтва, створення образів з виразною етнічною самоіден-
тифікацією, що поєднується з насиченою мовою аванґардних 
форм, – саме ці риси вирізняють творчість львівського митця, 
заслуженого художника України Василя Івановича Семенюка. 
Незважаючи на те, що творче становлення В. Семенюка від-
бувалось у часи тоталітарного строю, митець зумів сформувати 
індивідуальне та неповторне графічне формотворення, де по-
руч з епічними образами візуалізованих творів Б.-І. Антонича, 
Олега Ольжича, В. Симоненка, Г. Чопика та багатьох інших 
у графіці з’являється лірика народних міфопоетичних мотивів. 

Спадщина львівських графіків останньої третини ХХ ст. 
– початку ХХІ ст. неодноразово демонструвала, що створен-
ня образів, пов’язаних з народним мистецтвом, відображен-
ня особливостей його візуальних характеристик і сюжетів є 
важливими для відтворення широти діапазону застосування 
фольклорних мотивів. Тому цілком закономірно, що до ана-
літичного опрацювання творчості львівських графіків і, зо-
крема, В.Семенюка зверталися дослідники, серед яких варто 
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відзначити працю Р. Яціва “Львівська графіка” [1]. Саме тут 
уперше подано загальну характеристику стилістики графіки 
В. Семенюка та її контекстуальної ролі в мистецькому проце-
сі Львова останньої третини ХХ ст. Так, зокрема, дослідник 
зазначає, що “на новому етапі розвитку вичленовується суто 
декоративна лінія, фольклорно-декоративна та експресивно-
декоративна. Першу представляють Б. Сорока, М. Яців, 
другу – З. Юзьків, В. Ковальчук, В. Семенюк, третю –                 
Д. Парута, А. та П. Гуменюки” [1, 103 – 104].

Також роль осмислення традицій українського образотвор-
чого мистецтва наголошена в неопублікованій праці В. Овсій-
чука “Росток від коріння”, де зазначається, що винятковий 
вплив на формування молодого митця мав “видатний худож-
ник Іван Остафійчук” [2, 2]. Однак, оскільки  в більшості ви-
падків науковці зверталися до аналізу живописної спадщини 
В. Семенюка, аналіз його графічної творчості у контексті осо-
бливостей інтерпретації символіки та сакралізації образів за-
лишився фраґментарним, що зумовлює наукову новизну про-
понованої статті.

Актуальність сформована на підставі того, що графічна 
творчість В. Семенюка належить до високомистецьких зраз-
ків, а мистецький досвід художника є унікальним і в контексті 
формотворення, і символічного наповнення, а отже потребує 
наукового дослідження. Також важливим є те, що графічна 
спадщина В. Семенюка є унікальним зразком осмислення об-
разної та символічної мови українського народного мистецтва 
з притаманним для останнього декоративізмом і особливостя-
ми трактування лінійного компоненту, дослідження яких є ме-
тою пропонованої статті.

Першочергово зазначимо, що специфіка творчого зростання 
митця пов’язана з численними факторами, однак жоден з них не 
призвів до фраґментарності, завдяки чому В. Семенюк працює 
в різних видах і техніках мистецтва – створює монументальні 
й станкові твори, ікони та книжкові ілюстрації. Зауважимо, 
що завдяки такій різнобічності мистецьких інтересів кожен з 
його образів передбачає глибокий внутрішній діалог глядача та 
твору, а це зумовлює відкриття глибинних архаїчних пластів, 
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візуалізованих у архетипних мотивах Матері чи Закоханих. 
Саме тому винятково експресивними та насиченими для 

емоційного сприйняття є образи Богородиці з Немовлям, сти-
лістика яких синтезує характерний для гуцульського іконопису 
на склі лінійний компонент і формотворчі пошуки українських 
модерністів початку ХХ ст.,  та актуалізує традицію для су-
часності, акцентуючи на тому, що вона є невичерпним джере-
лом інтерпретації. Однак особливості традиційного мистецтва 
виявлені не тільки на сюжетному, але й на формотворчому рів-
ні, і набувають не рис повторення, а авторського осмислення, 
що стало ключовою передумовою появи серед представників 
молодого покоління львівських художників прихильників і 
продовжувачів творчого методу В. Семенюка. 

Важливу роль у творчому методі та, зокрема, графіці В. 
Семенюка відіграє лінія, яка може бути трактована не лишень 
тонко й лірично, але й експресивно та насичено. Сама ж фор-
ма, фіксована нею, отримує свою візуалізацію у винятково 
епічних і монументальних графічних образах митця, кожен з 
яких своїм лаконізмом і вишуканою стилізацією створює ви-
разний художній образ. 

Серед інших особливостей трактування графічних образів у 
творчості В. Семенюка варто відзначити тонке нюансування та 
емоційну насиченість образів, у яких лінія стає ключовим ви-
разником еманацій людської душі чи безмежної гармонії при-
роди. Саме тому ритм і гнучкість лінії у творах В. Семенюка 
є суголосним народним пісням з властивою їм метафоричною 
образністю і динамічним звукорядом, який формує чіткі заса-
ди для їхньої візуалізації. 

Ця мелодійність у творах В. Семенюка є результатом дов-
готривалих пошуків на шляху творчого становлення – ще під 
час навчання на відділі графіки Українського поліграфічного 
інституту ім. Івана Федорова (нині Українська академія дру-
карства) митець неодноразово звертався до народної творчос-
ті, а темою дипломної роботи художника стала серія літографій 
за мотивами українських народних пісень про кохання. У цих 
образах виразно домінує ліричність трактування, відображена 
тонким і винятково гармонійним сполученням ліній в образи 
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закоханих. Особливу цінність цим творам надає те, що перед 
нами розкривається талант митця, який ще в молодому віці 
сформулював унікальну, цілком неповторну манеру.

Надалі, стрімко розвиваючись, В. Семенюк створив гале-
рею неповторних графічних образів, пов’язаних з народними 
мотивами, літературною спадщиною письменників різних по-
колінь – Б.-І. Антонича, Олега Ольжича, В. Симоненка, В. 
Івасюка, І. Горгули, Г. Чопика та багатьох інших. 

Окрім того, митець акцентує, що серед українських поетів 
світ метафоричних образів Б.-І. Антонича, який у певному 
сенсі став “другим Я” В. Семенюка, є одним з найменш до-
сліджених. Властиво тому митець послідовно розкрив насичені 
за емоційним і формотворчим потенціалом образи “Праліта” й 
“Різдва”, де насичена, тепла й винятково багата колористична 
гама певною мірою уніфікує різні пори року та утверджує ме-
тафізичну й надчасову природу Різдва Христового.

Послідовно розкриваючи кожен з образів поезії Б.-І. Ан-
тонича, митець візуалізує багатовимірні сповнені алегоріями 
та прадавньою містикою поетичні рядки. Архаїчні образи по-
стають перед нами в “Праліті”, а реципієнт стає мимовільним 
учасником містерії, яка не знає ні початку, ні завершення та ві-
дображена в тонких і невпинно пульсуючих лініях. Окрім того, 
під впливом творчості Б.-І. Антонича в графіці В. Семеню-
ка матеріальний світ трансформується та набуває цілком не-
звичних рис, де сонячний диск стає антропоморфним і виразно 
емоційним, як у традиції українського поетичного фольклору 
та народного образотворчого мистецтва [3, 497].

Вказаний образний ряд у графіці В. Семенюка містить ви-
разний вплив традицій старожитності, збережених у народних 
календарно-обрядових піснях і звичаях (“Колодійство”). Тому 
закономірно, що серед образів Різдвяного дійства перед нами 
постає антропоморфізована природа. Такі мотиви в графіці       
В. Семенюка безпосередньо пов’язані з особливостями світо-
глядних уявлень і збереженими від прадавніх часів мотивами в 
фольклорі представників лемківської етнографічної групи, до 
яких належав Б.-І. Антонич [4, 507 – 508]. 

Власне цей деталізм, що, однак, передбачає точність і ла-



310

Галина ХОРУНЖА

конічність у розкритті вербальних образів, є виразною осо-
бливістю творчого методу В. Семенюка. Відображаючи вну-
трішній світ персонажів різних творів, митець доволі часто й 
гармонійно поєднує їх з простором, образами живої природи, 
які тонко реагують і перебувають у постійному взаємозв’язку 
з емоційними станами людини. Інтерпретуючи образи Різдва 
та Великодня у творчості Б.-І. Антонича та Олега Ольжича,      
В. Семенюк трактує його як глибинне перетворення космічного 
масштабу, що є однаково близьким для кожної живої істоти та 
споріднене за символічним змістом до псалма Давида “Усе, що 
дише, нехай хвалить Господа” [Пс. 150, 6] і суголосним народ-
ним уявленням про природу цих трансформацій [5, 536 – 537].

Не менш сакральним у графічній творчості митця є образ 
матері і дитини, де в кожній жінці можлива часткова візуалі-
зація архетипу Матері Предвічного Дитяти. З огляду на цей 
фактор В. Семенюк трактує лики споріднено до української 
іконописної традиції і таким чином додатково сакралізує мате-
ринство. Однак митець інколи робить трансформації образів у 
зворотному порядку, і Богородиця трактується як українська 
селянка, що немов символізує тілесну складову новозавітного 
Боговтілення.

Твори митця, пов’язані з графічним відтворенням образів 
фольклорних мотивів, поезії та прози, передбачають довготри-
валий процес інтелектуального осмислення образів, теоретичне 
вивчення контексту їхньої появи та варіації їхнього сучасного 
сприйняття. Власне тому у творах за мотивами поезій Б.-І Ан-
тонича та В. Симоненка В. Семенюк постає своєрідним “пере-
кладачем” вербальних образів на візуальний ґрунт, що за своїм 
формотворенням є виразно універсальним.

Оскільки образи В. Семенюка виразно акцентують на 
взаємозв’язку з українським етнопсихологічним компонентом, 
це також сприяє максимальному розкриттю поезій В. Симо-
ненка, де кожна фраза стає афоризмом, здатним сформувати 
багатовимірні та глибоко символічні постаті закоханих. Тому 
закономірно, що в серії творів В. Семенюка цілісно пов’язані 
дві складові – образ і слово, де слово у графічному листі стає 
логічним доповненням, яке максимально сприяє розкриттю ідеї.
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“Колодійство”

Без назви

“Ти і я – це вічне, як і небо”
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Тому в мотивах, інспірованих творчістю В. Симоненка, ху-
дожник виразно акцентує увагу на універсальності почуттів і 

загальнолюдських цінностей, їхній са-
кральності, що митець підкреслює засто-
суванням німбів у образах різних персо-
нажів. Однак у графічних образах митця 
відчутна ще одна інтонація – кохання, 
дружба, любов до Батьківщини. Не-
зважаючи на всю свою універсальність, 
завжди містять унікальні та пов’язані з 
ментальними настановами елементи, що 
надають цим дефініціям виразний етніч-
ний колорит і засвідчують унікальність 
культурних сценаріїв поведінки.

Власне з огляду на останній аспект 
цілком логічним є висновок про важ-
ливість метафоричного трактування та 
символічного наповнення об’єктів, які 
оточували й оточують людей. Предмет-
не середовище в графічних творах В. Се-
менюка має слугувати своєрідним нага-

дуванням про світ, який існує поза межами побуту й щоденних 
турбот людини, а інколи відіграє роль своєрідного медіатора 
між матеріальним і духовним.

Тому практично в кожному творі В. Семенюк застосовує 
своєрідні атрибути національної приналежності, що до певної 
міри відображають світоглядні уявлення, серед цих ознак — 
вінки та інші головні убори, елементи українського народного 
строю, характерні деталі побуту тощо. У сукупності цих еле-
ментів формуються насичені за емоційним і символічним напо-
вненням образи: “Небо в сутінь буває сірим. /А насправді ж 
воно – голубе”, “Так пройде все. / Душа закам’яніє”, “...І над 
твоїм /Розстріляним коханням/ Скажено глузували солов’ї”, 
“Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш...” та багато інших.

Зауважимо, що це й етнографічний компонент знайшов своє 
відображення також в ілюстраціях В. Семенюка до збірок його 
сучасників – письменника І. Гургули “Багряниця для блазня” 

“Божевільна риба”
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та поета Г. Чопика “Чорна чайка”. Саме тут з’являються об-
рази представників гуцульського етнографічного реґіону, різ-
них і водночас духовно близьких, сповнених внутрішньої сили. 
Вказані елементи митець відобразив через застосування ди-
намічного формотворення, контрастних зіставлень кольорів, 
локальних площин і ліній.

Для прикладу, у фігурі гуцула із сокирою (зі збірки “Ба-
гряниця для блазня”) перед нами постає контрастно виділена 
та динамічна постать, лінійний компонент у трактуванні якої 
додатково акцентує виразний та енергійний рух у просторі. 
Останнє також відображено у вирішенні графічних образів, 
застосованих у оформленні вказаної книги, передусім таких 
творів, як скрипаль, гуцул з косою, сцени оранки й танцю.

Варто особливо підкреслити – саме у цих творах відтворю-
ється своєрідний “магічний реалізм”, де простір буття людей 
єднається зі світом духів і фантастичних істот. Органічність, 
якої досягає В. Семенюк у відтворенні таких символічних об-
разів, дає змогу візуалізувати особливості дещо архаїзованої 
та сповненої складних міфологічних мотивів світоглядної сис-
теми представників українського етносу.

У свою чергу образи зі збірки поезій Г. Чопика “Чорна чай-
ка” вирізняються тим, що на чорному тлі тонка біла лінія ство-
рює динамічні образи жінки у вінку, який трансформується у 
гніздо з птахами, а трембітар — у провісника невідомого. Об-
раз чорної чайки, що й став ключовим у вказаній збірці,  роз-
кривається динамічним силуетом у простір і поєднує символіку 
трагедії та надії.

Отже, графічна творчість В. Семенюка демонструє напо-
внені символічними образами візуалізації українського фоль-
клору та літературної спадщини Б.-І. Антонича, Олега Оль-
жича, В. Симоненка та багатьох інших письменників. На під-
ставі аналізу графіки В. Семенюка встановлено, що в серіях 
митця спостерігається сакралізація образів через застосування 
мотивів німбу, іконописного трактування ликів тощо. Окрім 
того, за результатами дослідження виявлено, що в усіх гра-
фічних творах В. Семенюка виразним на формотворчому та 
символічному рівнях є взаємозв’язок з культурною традицією 
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реґіону та етнопсихологічними особливостями українського ет-
носу.
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Khorunzha Galuna. Peculiarities of interpretation of symbols and im-

age in sacralization graphic creativity Vasyl Semeniuk. Article is devoted to 
creative graphic artist Lviv Vasyl Semeniuk, in the context of visualization 
features of Ukrainian folklore and literary heritage Antonych Bohdan-Igor, 
Oleg Ol’zhycha, Vasyl Symonenko and many other poets and prose writers. 
Besides, the article analyzes the symbolic interpretation and sacralization fea-
tures graphic images in the works of Vasyl Semeniuk, their relationship with 
the cultural tradition of the region and ethnopsychological features Ukrainian 
nation.
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 Аннотация 
Хорунжа Галина. Особенности интерпретации символики и сак-

рализация образов в графическом творчестве Васыля Семенюка. 
Статья посвящена исследованию графического творчества львовско-
го художника В. Семенюка в контексте особенностей визуализации 
украинского фольклора и литературного наследия Б.-И. Антонича, 
Олега Ольжича, В. Симоненко и многих других писателей. Анализи-. Симоненко и многих других писателей. Анализи- Симоненко и многих других писателей. Анализи-писателей. Анализи-. Анализи- Анализи-нализи-
руются особенности символической трактовки и сакрализация гра-
фических образов в творчестве В. Семенюка, их взаимосвязь с куль-. Семенюка, их взаимосвязь с куль- Семенюка, их взаимосвязь с куль-
турной традицией региона и этнопсихологическими особенностями 
украинского этноса.
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