
255

ISSN 2524-0943 ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 37. 2018

УДК 76(477.83-25)”1960/1990”(092)
Лідія Трохим аспірантка Львівської національної

академії мистецтв

Графіка Мирона Яціва: мистецькі 
пошуки 1960-х – 1990-х років

Анотація. У статті розглядається графіка М. Яціва, одного з 
провідних львівських митців, у контексті проблем стилістичних і 
концептуальних пошуків, інноваційних експериментів, що виявили 
себе в межах львівського мистецького осередку. Виявлено, що митець 
орієнтувався на глибинні рефлексії, пропагуючи новітнє, прогресивне. 
Його роботи наповнені філософським змістом, втілені у графічних 
циклах, присвячених пошукам національної теми. Увага фокусується 
на обдарованості митця, творчість якого відповідала викликам часу. У 
статті підкреслено, що в сучасному українському мистецтвознавстві 
актуальним є поглиблений аналіз художніх процесів, що відбувалися у 
другій половині ХХ ст., оскільки це сприяє розумінню шляхів розвитку 
мистецтва на сучасному етапі.

Ключові слова: графіка Мирона Яціва, стилістика, концептуальність, 
інноваційні експерименти, художній аналіз. 

Постановка проблеми і мета. У контексті художнього аналізу 
необхідне вивчення траєкторії національно орієнтованого 

культурного процесу 1960-х – 1990-х рр., що призвело до спро-
тиву митців тоталітаризмові та було спрямоване на радикальні 
форми індивідуалізму. Незначна кількість праць про творчий до-
робок М. Яціва дає підставу для розкриття цієї проблеми. Вражає  
різноманітність і обсяг спадщини, яку залишив митець: різні 
види станкової графіки, книжкова графіка, графічний дизайн. Ок-
рім того, пройшовши через складний час пошуків, митець зумів 
сформувати виразну концепцію власного графічного мислення, 
спираючись на національну літературну спадщину, що не під-
тримувалось офіційною ідеологією у зазначений період, а тому 
став взірцем для наступних поколінь. Так, долучившись до роз-
витку образотворчого мистецтва, М. Яців не сприймав тематику 
соцреалізму, банальні шаблони з застарілим формально-образ-
ним мисленням.
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Нині широке коло фахівців досліджували львівську графіку 
1960-х – 1990-х рр. Проте нез’ясованими лишились окремі аспек-
ти творчості М. Яціва, який був одним з кращих представників 
львівської школи графіки. Мистецтвознавчого підходу потребує 
вивчення стилістичних особливостей львівської графіки 1960-
х – 1990-х рр., провідні тенденції її формотворення. Вирішення 
окресленої проблематики і є першочерговим завданням пропо-
нованого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню творчого 
досвіду М. Яціва 1960-х–1990-х рр. присвячено альбом-моногрa-
фію «Мирон Яців. 1929 –1996. Життя і творчість» [10], автором 
якої є син митця, львівський мистецтвознавець Р. Яців. Книгу 
підготував Інститут народознавства, а реалізувала задум Жов-
ківська книжкова друкарня отців-Василіан «Місіонер». Видання 
не лише розповідає про особу М. Яціва, а й висвітлює значний 
пласт історії українського образотворчого мистецтва окресле-
ного періоду та місце в ній мистця. Книга ілюстрована творами 
художника, доповнена спогадами людей, які знали й шанували 
його та які пропонують власний погляд на його творчість, від-
значаючи високий професіоналізм його робіт. Книга отримала 
широкі відгуки в наукових публікаціях. Так, мистецтвознавець 
О. Федорук у статті «Творчість, що близька за духом» виділяє 
суттєві риси творчості художника, який на ґрунті шістдесятни-
цтва увиразнював мистецькі вартості цього виду мистецтва й 
давав чуття модерності [8]. Мистецтвознавець Р. Грималюк у 
статті «Новітній підхід до мистецтвознавчого жанру» вважає 
альбом-монографію абсолютною новацією у презентації твор-
чості художника [5, с. 14–15]. Книга, що вийшла до 70-літнього 
ювілею і першої посмертної виставки, об’єднала шанувальників 
таланту М. Яціва. Зокрема, оглядаючи експоновані на вистав-
ці твори, мистецтвознавець О. Галушка у статті «Книжку про 
батька подарував гостям Роман Яців» підкреслив, що перед 
глядачами розгорнулася графічна галерея України та українців, 
у якій центральне місце посідає національний ідеал жінки, 
родини [2, с. 7]. 

Аналізує життя та творчість художника Р. Яців у працях 
«Львівська графіка» [9] та «Українське мистецтво ХХ століття» 
[11], де розглядає культурно-мистецькі події, що відбувалися 
у творчому середовищі Львова. Творчий доробок художника 
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висвітлюється в контексті розвитку львівської станкової графі-
ки повоєнного часу. Основна увага у згаданих працях Р. Яціва 
приділяється проблемі традицій і новаторства [9, с. 120].

Автори книги «Голешів в історії, культурі та людських до-
лях: історико-краєзнавчі нариси, спогади» [7] Ф. Романович і  
Р. Яців знайомлять читача з історією та багатими культурними 
традиціями мешканців села Жидачівського району Львівської 
області, що подарувало світові чимало відомих особистостей, 
у тому числі й отця Іллю Яціва – батька М. Яціва, який був 
призначений «завідателем парохії» у Голешеві. З архівів КДБ 
дізнаємося, що він мав зв’язки з підпіллям ОУН – УПА, неодно-
разово приймав українських бійців у себе вдома в роки Другої 
світової війни. Також у книзі простежуються голешівські витоки 
мистецтва синів І. Яціва – Мирона і Любомира [7, с. 76, 242]. У 
книзі автори оприлюднюють окремі історичні факти, які раніше 
були недоступні, а також наводяться відомості, які дають мож-
ливість розкрити колоритність культурно-мистецьких процесів 
на Львівщині [7, с. 414].

Творчість М. Яціва надихнула на створення дипломної ро-
боти молоду дослідницю, бакалавра ЛНАМ Г. Погорєлову, яка 
висвітлила принцип створення шрифту та логотипів у електро-
нному варіанті, взявши за основу доробок М. Яціва в цій галу-
зі. Як відзначає автор, найважливіше те, що ці шрифти можна 
використовувати в сучасному дизайні, що актуально у ХХІ ст. 
Незаперечним фактом є те, що винахід комп’ютерних технологій 
віртуальної реальності призвели до формування нових засобів 
художньої виразності в мистецтві, і молода дослідниця вміло 
поєднала сучасні технології з традиційним створенням шрифтів 
і логотипів 1970-х – 1990-х рр. [6, с. 33].

Про творчість М. Яціва пише мистецтвознавець О. Голубець 
у статті «Графіка Мирона Яціва» [3], у якій аналізує творчість 
художника. «Художник-графік М. Яців завжди був противником 
реалістично-натуралістичних підходів, хоч, разом з тим, зали-
шався прихильником фігуративного мистецтва», – справедливо 
відзначив автор [3, с. 129-130]. 

Для розкриття короткотривалого періоду «прориву мит-
ців-шістдесятників» у Львові середини ХХ ст. звертаємося до 
монографії О. Голубця «Між свободою і тоталітаризмом» [4]. У 
цій праці ґрунтовно проаналізовано трансформації, що від-
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бувались у мистецькому середовищі Львова протягом ХХ ст., 
коли художники своїми сміливими, новаторськими пошуками 
спрямовували розвиток мистецтва в національне русло. Автор 
підкреслює, що у творчих процесах брали участь митці різних 
поколінь, шкіл: і молоді, і досвідчені, серед яких автор називає 
і М. Яціва [4, с. 176].

Виклад основного матеріалу. Художній аналіз як одна зі скла-
дових мистецтвознавства є посередником у складних стосунках 
між художником, мистецьким процесом і читачем, публікою. 
У пропонованій статті досліджується творчість М. Яціва, кон-
цептуальні пошуки періоду становлення його художньої мане-
ри. У свою чергу, актуальність нашого дослідження зумовлена 
фрагментарністю вивчення вказаної проблематики в сучасній 
мистецтвознавчій літературі. Орієнтуючись на європейський 
досвід, М. Яців порушив проблему творення образу, звертаючи 
увагу на важливі складові твору – композицію, гармонію ко-
льорів, відтворення внутрішнього стану й настрою персонажів.

Обдарована особистість, він протягом усього свого життя пе-
ребував у творчому пошуку та відшліфовував грані свого таланту, 
завжди рухався вперед. Закінчивши ЛДІПДМ (тепер ЛНАМ), пра-
цював у галузі станкової та книжкової графіки, поєднуючи творчу 
роботу з викладанням на кафедрі проектування інтер’єрів. Мирон 
Яців розробив методику викладання курсу «Основи композиції» у 
співавторстві з педагогом і митцем М. Куриличем [1, с. 20].

Талант М. Яціва розкрився у різних видах і техніках графі-
ки, ілюстраціях до книжок українських авторів. Графічна мова 
митця винятково емоційна: спокійна, врівноважена, коли треба 
передати м’який ліризм, або стає драматично-напруженою, як у 
ліногравюрі «Щедрі дари». Прагнення показати понадчасовість 
подій і явищ привело М. Яціва до монументальності формо-
творення – однієї з найприкметніших рис його зрілої творчої 
манери.

Мирон Яців – український графік, який трактував націо-
нальні мотиви з позиції загальномистецьких проблем часу, з 
власних світоглядних і естетичних позицій. Працюючи творчо, 
М. Яців використовував кращі досягнення у графіці видатних 
українських митців – П. Ковжуна, Я. Музики, С. Караффи-Кор-
бут, М. Курилича. Проте він виробив власний стиль, вибудував 
своєрідний образний ряд, власну концепцію творення. 
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Мирон Яців у своїй творчості зберіг надзвичайно глибоке та 
проникливе відчуття українського. Це не лише опанування тра-
диціями народного мистецтва й народної культури, це виражен-
ня своєрідних рис національного світобачення. За роки творчої 
праці митець виробив глибоке розуміння, логічно-осмислену 
зорову фіксацію та особливий спосіб бачення натури. Уже в ран-
ніх роботах йому було притаманне послідовне ускладнення 
техніки графічного відображення. Народний одяг, українська 
орнаментика, українські типажі в образах українських геть-
манів трактуються шляхом узагальнення форми. Прикладом 
може бути оформлення обкладинок часопису «Дзвін» 1990-х 
рр. У цьому полягає особливість його творчої манери, прояв-
ляється відчуття краси й багатогранності світу, вміння знайти 
виразне формальне вирішення, здатне передати глибокий зміст 
твору. Графічне узагальнення поєднується з композиційною 
організацією зображення, ґрунтуючись на лаконізмі засобів 
художнього вислову.

Створюючи ілюстрації до книги, митець завжди прагнув до 
гармонії: текст, ілюстрації, обкладинка, шрифт, навіть текстура 
паперу – усе мусило відповідати задуму, бути єдиним мистець-
ким цілим. Його ілюстрації завжди викликають зацікавлення 
і сюжетом, і художнім його втіленням.

Шістдесяті й сімдесяті роки для М. Яціва стали часом пошу-
ків, що втілилися у ліногравюрах. У цій техніці митець ство-
рював ілюстрації до книжок українських письменників, які 
відзначаються високим європейським рівнем. Особливістю 
творчої манери художника, що яскраво проявилося в цих арку-
шах, є сюжетна канва, що поєднується з трактуванням образу в 
модерній формі. Мирон Яців живе, переживає з героями, вони 
органічно зв’язані з особливим стилем національного колориту. 

Митець створив портретну галерею українських князів, яку 
експонували на обласних виставках. Це ліногравюри історичного 
сюжету 1979 р., на яких представлені Семен Палій, Петро Сагай-
дачний, князь Данило Галицький. Його герої монументальні, 
волелюбні, сильні духом, які доносили до нас епоху, коли жили 
й діяли ці героїчні особистості. Твори «Северин Наливайко», 
«Князь Володимир» опубліковано в журналі «Дзвін». Ярослав 
Осмомисл, Іван Підкова, Іван Сірко, князь Святослав, князь 
Володимир Мономах – у цих образах митець надає кожному 
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персонажу виразну портретну характеристику.
Від 1987 р. митець продовжив працювати в техніці ліногра-

вюри. Його твори експонувалися на численних виставках усіх 
рівнів. Було створено низку робіт – «Князь Данило» та «Князь 
Ярослав Мудрий», опублікованих у часописі «Дніпро». У роботах 
«Князь Роман Мстиславович», «Дмитро Байда Вишневецький» 
художник застосовує світлотіньове вирішення, що додає графіці 
емоційного, драматичного звучання. У цих творах присутня 
українська культура, глибоко осмислена традиція. 

Усі ілюстрації М. Яціва інспіровані поезією, народними каз-
ками й книжками, які ілюстрував. Помітне місце у творчості 
митця посідає праця над ілюстраціями до творів І. Франка. Ху-
дожник виконав серії графічних аркушів до повісті «Захар Бер-
кут» (1974–1976), казок «Лисичка-сестричка» (1973), «Лис Микита» 
(1978 і 1981), «Коваль Бассім» (1982, 1986) та ін. У цих роботах 
автор демонструє досконале застосування кольору [3, с. 129-130].

Художня манера виконання графічних аркушів до повісті І. 
Франка «Захар Беркут» внесла у твір геніального письменни-
ка силу та глибину авторського громадянського переживання. 
Мирон Яців втілив драматичне підґрунтя вузлових тем книги, 
пластично продемонструвавши поетичні алегорії з надр наці-
онального драматично-ліричного універсуму.

Художникові вдалося переорієнтувати систему виражальних 
засобів, насамперед лінії, штрихів, площин з описовості на пси-
хологізм, а в окремих місцях – і на символічну інтерпретацію, 
що набуло статусу авторської концепції та привело його до нових 
творчих втілень. Мирон Яців тонко відчував емоційність ритму 
віршованого рядка твору І. Франка, зумів втілити це засобами 
графічної мови. У своїх ілюстраціях він сміливо й широко вико-
ристав здобутки української літератури. У кожній роботі легко 
вгадується те джерело, з якого митець черпав своє натхнення. 

У 1980-х – 1990-х рр. графіка М. Яціва зрілого періоду вті-
лила магнетичну силу української літератури. Узагальнено 
осмислені форми простежуємо в ілюстрованих обкладинках 
«Дзвону», у всіх львівських виданнях – журналах, книгах, свя-
точних листівках.

У творчості М. Яціва вагоме місці посідає архітектура Льво-
ва. Він створив образ міста в серії ліногравюр, у яких уникає 
буквалізму. Тут просторові ритми укладені в єдину цілісну 
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структуру, в якій образ міста розкривається в усій своїй стро-
гій величі. Це цикл «Львів» 1983 р.: «Три вежі», «Церква святого 
Юра», «Площа Підвальна», «Бернардинський монастир», «Міська 
Ратуша», «Львів. Площа Ринок». Композиція кожного аркуша 
чітко геометризована вертикальними прямокутними формами, 
з яких проступають впізнавані силуети Львова, передані ліній-
ним контуром. Щодо формотворчого та стилістичного аспекту, 
будівлі наближені до глядача: чітке конструктивне членування 
площин та декоративне плетиво ліній виявляє архітектурні 
форми, заповнюючи весь аркуш. Композиція пожвавлена ліній-
ним опрацюванням окремих деталей, легкою грою світлотіні.

Важливим композиційним структурним прийомом у аркушах 
львівського циклу є взаємодія силуетів і фону, що складаються 
повністю з геометричних форм, переданих у гармонії тональних 
співвідношень, що свідчать про високий мистецький рівень. 
А це й окреслює не лише обраний тематичний репертуар, а й 
особливості стилю художника.

Мирон Яців у 1990-х рр. оформив понад 50 книг таких авторів: 
С. Одвірський (історична пригодницька повість «Срібний Череп»), 
Ю. Косач (історична пригодницька повість «Сонце в Чигирині»), 
Ю. Семенко (збірник сучасного українського фольклору «Народ-
не слово»), Г. Смольський (історична повість «Олекса Довбуш»), 
ілюстрував обкладинки часопису «Вечірня година», «Літопис 
Червоної калини» на початку 1990-х рр., виконаних у техніці 
гуаші.

Митець оформляв також історичну бібліотеку «Дзвону». Це обкла-
динки книг І. Филипчака «Княгиня Романова», В. Будзиновського 
«Осаул Підкова», Ю. Горліс-Горського «Холодний Яр», Р. Федоріва 
«Скрипка, що грає тисячу літ» і «Єрусалим на горах», Т. Микитина 
«Дума про полковника Нечая», А. Лотоцького «Княжа слава». Також 
створював обкладинки часописів «Малі друзі», «Світ дитини». Важли-
вим є й те, що митець проектував військову атрибутику, брав участь 
у створенні проектів грошових знаків.

Висновки. Отже, у львівську графіку М. Яців увійшов як виз-
начний майстер, який відіграв важливу роль у формуванні 
мистецького процесу, сприяв розвитку нових мистецьких тен-
денцій, напрямів. Розглядаючи творчість М. Яціва в контексті 
сучасної образотворчості, наочною постає глибока традиційність, 
що формує сутність української культури загалом. Характерною 
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рисою творів М. Яціва є чітка внутрішньо-структурна органі-
зованість композиції і в лінійно-просторовому, і в кольорово-
му відношенні. Мирон Яців активно брав участь у мистецьких 
процесах – виставках, ілюстрував обкладинки часописів і книги 
українських авторів, прозу й поезію, народні казки. Митець 
створив портретну галерею українських князів і гетьманів, серію 
ліногравюр, присвячену Львову, у яких динамічні просторові 
ритми укладені в єдину цілісну структуру.

Наступні дослідження варто спрямувати на комплексне 
вивчення стилістичних особливостей і образно-тематичних 
вирішень у львівській станковій графіці 1960-х – 1990-х рр. у 
контексті художніх взаємозв’язків творчості М. Яціва з націо-
нальною мистецькою спадщиною.
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ANNOTATION
Lidiya Trokhym. The graphics of Myron Yaciv in the cultural-aesthetic 

context of artistic quest for the 1960–1990. The graphics of Myron Yaciv in 
the cultural-aesthetic context of artistic quest for the 1960–1990 In the article 
the problem of stylistic and conceptual searches in graphic arts is analyzed, 
innovations and technological experiments that found out themselves in 
Lviv artistic cell. Special attention is paid to the outstanding Ukrainian artist, 
teacher Myron Yaciv and his graphic arts in the context of artistic analysis. 
It was discovered that the artist was guided by more profound reflections, 
denying the past, propagating the newest. Prior to this innovation philosophical 
interpretations, ideas, forms that convey timeless content of graphic works 
are included. Attention focuses on the gifted artist, whose creativity meets 
the challenges of time.

Keywords: graphics of Myron Yaciv, stylistics, conceptuality, innovation, 
technological experiments, experience.

АННОТАЦИЯ
Лидия Трохым. Графика Мырона Яцива в культурно-эстетическом 
контексте художественных поисков в 1960–1990 годах. В статье рассмат- 
ривается графика М. Яцива, одного из ведущих львовских художников, 
в контексте проблем стилистических и концептуальных поисков, инно-
вационных экспериментов, проявивших себя в пределах львовского 
художественного центра. Выявлено, что художник ориентировался на 
глубинные рефлексии, пропагандируя новейшее, прогрессивное. Его 
работы наполнены философским содержанием, воплощенные в графи-
ческих циклах, посвященных поискам национальной темы. Внимание 
фокусируется на одаренности художника, творчество которого соот- 
ветствовало вызовам времени. В статье подчеркивается, что в современ-
ном украинском искусствоведении актуальным является углубленный 
анализ художественных процессов, происходивших во второй половине 
ХХ в., поскольку это способствует пониманию путей развития искусства 
на современном этапею

Ключевые слова: графика Мырона Яцива, стилистика, концептуальность,  
инновационность, технологические эксперименты, опыт.


