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За останню чверть століття в українському мистецтвознавстві чимало 

зроблено задля повернення значної кількості імен митців, реабілітованих 

історією, викреслених з неї за тоталітарної доби, засуджених, забутих, 

убитих. Серед них особливе місце належить художникам, які упродовж 

Першої світової війни працювали в складі Пресової кватири та Артистичної 

горстки УСС. На жаль, вціліла у військових реаліях мистецька спадщина 

стрільців усіляко знищувалася радянськими репресивними органами, але 

навіть та незначна частина, яку вдалося зберегти, свідчить про значущість 

цього унікального явища в українській культурі. Завдяки ґрунтовному 

ознайомленню із широким діапазоном матеріалів джерельної бази авторка 

дисертації вперше на сторінках одного дослідження представляє цілісну 

поліфонічну картину образотворчої діяльності угруповань Пресової кватири 

та Артистичної горстки УСС. 

Наукова новизна дисертації полягає у розробці теми, яка донині не 

отримала всебічного та об’єктивного висвітлення у мистецтвознавстві. 

Структура представленої дисертації чітко обумовлена метою 

дослідження та встановленими правилами. Дисертаційна праця складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, списку 

ілюстрацій та додатків. У вступі визначаються необхідні параметри 

дослідження. До позитивних чинників слід зарахувати вдалий вибір 

предмета, мети, завдань дослідження та методологічних засад.  

Наукове дослідження починається з розгляду стану вивченості теми, 

що і зроблено у першому розділі дисертації, також у ньому обґрунтована 

джерельна база та методологія дослідження. Дисертанткою ретельно 

опрацьовані необхідні для вирішення поставлених завдань мистецтвознавчі 

та історичні праці, наукові розробки теоретиків культури, музеєзнавства та 

інших галузей, що стосуються пропонованої теми. Дослідники розглядають 

мистецький спадок Пресової кватири та Артистичної горстки УСС 

переважно крізь призму історико-політичних подій,  культурологічних або ж 

музеєзнавчих інтересів. Мистецтвознавчі напрацювання мають 



фрагментарний характер. Отже, очевидною є актуальність узагальнення та 

доповнення попередніх наукових розвідок. Авторка у своїй праці задіяла великий 

обсяг архівних та музейних матеріалів. Аналіз чотирьох груп розглянутих 

джерел – періоду Першої світової війни, міжвоєнного періоду, діаспорних 

1940-1990 рр. та доби незалежної України – дає всі підстави для 

підтвердження необхідності опрацювання заявленої теми.  

У другому розділі розглядаються світоглядні чинники та організаційно-

творчі принципи мистецького угрупування УСС. Авторка детально 

простежує налагодження діяльності Пресової кватири та Артистичної 

горстки у контексті культурно-мистецької ситуації Галичини на початку ХХ 

сторіччя, становлення та розвитку національно-просвітницьких, наукових та 

молодіжних скаутських та парамілітарних організацій, виявляє їхню 

структуру, напрямки та організаційні принципи роботи. К.Б. Рожак-

Ливиненко виділяє роль провідних творчих особистостей, які працювали у 

складі УСС – О. Куриласа, І. Іванця, О. Сорохтея, Ю. Буцманюка, Л. Геца, М. 

Гаврилка та ін.  Водночас, варто зауважити, що у третьому підрозділі 

дисертантка допустила неточності у біографічних даних Івана Іванця. Так, на 

ст. 69 помилковим є його рік народження – 1983 (насправді 1893); на ст. 73 

рік перебування в тюрмі – 1045 (1945) та місяць депортації на Урал – ХІ, а не 

ІХ [Яців Р. Іван Іванець / Українське мистецтво ХХ століття: ідеї, явища, 

персоналії. – С. 157]. Очевидно, що ці зауваження мають коректорсько-

рекомендаційний характер. 

У третьому розділі аналізується багатоплановий мистецький доробок 

Пресової кватири та Артистичної горстки УСС. Дисертантка структурує за 

жанрами та стилістикою ту частину з поміж величезного масиву 

різнопланових мистецьких напрацювань, якій вдалося вціліти протягом 

воєнних лихоліть та десятиліть радянської цензури. У перших чотирьох 

підрозділах слушно відзначено специфіку та різноманітність підходів 

художників УСС до втілення конкретних творчих задумів у тому чи іншому 

жанровому підрозділі в залежності від завдань, що ставилися як 

керівництвом легіону, так і самими мистцями. Аргументований аналіз 

авторкою обраних творів показав, що у стрілецькій мистецькій спадщині 

знайшли своє продовження українські образотворчі традиції та європейські 

впливи. Водночас, відзначаючи суто естетичні та мистецько-стильові якості 

творів, зауважені і деякі нерівності у виконанні окремих композицій. Вдалим 

є здійснений К.Б. Рожак-Литвиненко стилістичний аналіз творів, у якому 

поряд з реалістичними тенденціями виявлені впливи імпресіонізму, 

експресіонізму, сецесії та символізму. Авторка розглядає в окремих 



підрозділах живопис та графіку за такими жанрами: батальний, портретний, 

пейзажний та побутовий, сатиричний. Викликає сумніви віднесення творів Л. 

Геца «Віч-на-віч смерті» та «За волю України» до побутового жанру, швидше 

йдеться про жанр батальний та історико-побутовий (с.139). 

Дискусійним, на наш погляд, є твердження К.Б.  Рожак-Литвиненко, 

що «Пейзажне малярство у творчості мистецького угруповання УСС сміливо 

можна вважати завершальним етапом формування своєрідності українського 

національного пейзажу першої половини ХХ ст.» (ст. 142).  Ще більше 

запитань до висловленої на ст. 143 думки, що «ці видання (а йдеться про 

журнали та дивізійну газету, які видавалися командуванням УПА під час 

Другої світової війни) не мали такого значення, як стрілецька преса». Такі 

позиції авторки дисертації спонукають до дискусії, адже часописи «До зброї» 

(1942-1947), «Повстанець» (1943), «Український перець» (1943), «Вільна 

Україна» (1943) стали яскравим явищем не лише української військово-

патріотичної журналістики, але й сатиричної та прикладної графіки. Цікавим 

може виявитися й аналіз спадкоємності мистецького угруповання 

Українських січових стрільців та Української повстанської армії у галузі 

політичної карикатури, журнальної графіки, але це може бути предметом 

подальших наукових розвідок. 

П’ятий підрозділ четвертого розділу присвячений дослідженню стану 

збереженості спадщини Пресової кватири та Артистичної горстки УСС, 

який авторка справедливо означує як проблемний. Логічним теоретичним 

завершенням дисертаційної роботи сприймаються прикінцеві висновки, в 

яких дисертантка дає відповіді на поставлені завдання, виділяючи 

розв’язання найважливіших, на її погляд, проблем в осмислені мистецьких 

здобутків ЛУСС. 

Крім вищезгаданих зауважень, у дисертації виявлені кілька неточних у 

посилань на джерела: на ст. 43, 89, 100, 102, 113, 192. Зауважено також різне 

датування та авторство творів, наприклад  на с. 120 та на с. 197 портрет 

Леонтовича авторства О. Сорохтея датується 1916 і 1917 роком відповідно, 

на с.108 та на с.290 «Дівчина в народній ноші» – 1917 і 1918 рр. На ст. 134 

твір «Незнаний стрілець» (рис.2.20) приписується авторству І. Іванця, на ст. 

219 цей твір належить О. Куриласу. На ст.151 вказується ч.27-28 часопису 

«Червоної калини» за 1917 рік, проте на ст. 150 вказано, що 1917 р. вийшло 

6 чисел цього видання. Проте зазначені недоліки є скоріше корекційними 

рекомендаціями і не впливають на позитивну оцінку даного дисертаційного 

дослідження.  

Представлена до захисту дисертація є закінченим науковим 



дослідженням, в якому успішно розв’язується одна з актуальних наукових 

проблем сучасного мистецтвознавства. Наукові результати, висновки 

відповідають поставленим завданням і є переконливими, обґрунтованими. 

Праця заповнює важливу прогалину в українському мистецтвознавстві, 

доповнює цілісність картини образотворчого мистецтва України першої 

третини ХХ сторіччя. Зміст автореферату відповідає тексту дисертації. 

Публікації авторки належним чином апробовані, відповідним чином 

розкривають зміст та основні положення дисертації. Вважаю, що Рожак-

Литвиненко Ксенія Богданівна заслуговує присудження наукового ступеня 

зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. 
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