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Подана дисертаційна праця складається зі вступу, трьох розділів 

(«Аналіз літератури, джерела і методика дослідження», «Світоглядні засади й 

організаційно-творчі принципи діяльності мистецького угруповання 

українських січових стрільців», «Творчість провідних художників 

мистецького угруповання українських січових стрільців (традиції, 

стилістичні та жанрові особливості, проблеми художньої спадщини»), 

висновків, списку використаних джерел, списку ілюстрацій, трьох додатків, 

що включають ілюстрації, список термінів та відомості про авторські 

публікації за темою й апробацію результатів дисертації. 

Вивчення стрілецького образотворчого мистецтва, музики, театру, 

літератури стало можливим за умов незалежності, не кажучи про культурно-

просвітницьку діяльність УСС. Притому, порівняно з музикою, літературою, 

журналістикою творчість художників-усусів досліджена менше. І тому 

новаторська та актуальна дисертація Ксенії Рожак-Литвиненко успішно 

заповнила прогалину у висвітленні художньої творчості епохи Визвольних 

Змагань України з російським окупантом, комплексно дослідила творчість 

мистецького угруповання Легіону УСС в аспекті цілісної панорами 

українського мистецтва першої третини ХХ ст. Авторка поставила складну 

мету проаналізувати творчість художників мистецького угруповання й у 

зв’язку з цим поставила низку завдань, що дозволило сконцентрувати 

дослідження в цілісно-системній панорамі розвитку процесу. 

Простежити цілісно картину мистецької діяльності художників 

угруповання УСС, однак, важко у зв’язку з тим, що величезна спадщина 
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частково була втрачена під час воєн у проміжку 1914–1918 рр. та у зв’язку з 

тотальними репресіями червоної влади, і через це перед авторкою постала 

проблема вивчення масиву втрат та охорони і збереження уцілілої спадщини. 

У свою чергу ця проблема спонукує до подальшого розгортання поставлених 

дисертанткою наукових завдань — концентрації й консолідації наукових сил 

задля проведення системних мистецтвознавчих досліджень у цій галузі 

історичного мистецтвознавства, систематизації наявного матеріалу в Україні 

та світових центрах української еміграції у світлі Державної програми 

України «Повернуті імена». З огляду на об’єкт та предмет наукового 

дисертаційного спостереження Ксенія Рожак-Литвиненко і поставила за 

основу вирішення проблеми такі завдання, успішне вирішення яких 

спричинило новизну та актуальність поданої до захисту дисертаційної праці. 

Успішне розв’язання поставленої проблеми було забезпечено 

ретельним вивченням джерельної бази угруповання, опрацюванням великого 

числа архівних, наукових та інших матеріалів, загалом усієї археографічної 

бази українського стрілецтва. Були опрацьовані праці з уявленого нами 

першого етапу діяльності УСС у 1900–1918 рр., далі публікації учасників, 

очевидців, свідків в Україні та поза її межами, а це немало, бо обіймає усі 

історичні періоди ХХ ст. і перші чверть віку третього тисячоліття. Скажемо 

одразу: дисертантку чекала велика праця, якщо врахувати, що історичний 

період дослідження творчості художників УСС від 1939 до 1990 років був 

можливий і зосереджений через прикрі історичні обставини в Україні лише в 

діаспорі. 

Окрасою дисертаційної праці є вагомий корпус літератури і джерел про 

досліджуване явище української культури, в якому доведено стан вивчення 

проблеми і необхідність охорони та збереження мистецьких пам’яток УСС. 

Методологічне підґрунтя наукового дослідження сфокусувало увагу 

дисертантки до сукупності прийомів дослідження, обрання різних методів, 

серед яких мистецтвознавчому надано перевагу, причому невід’ємний від 

нього фактологічний історичний метод інтерполював джерелознавчі аспекти, 



 3 

в тому числі інформаційну та документальну підсистеми, використання 

історико-біографічних методів аналізу життя й творчості художників. 

Сукупність обраних методів позитивно вплинула на композиційне 

осмислення явища, стала невід’ємною константою змістової повноти 

наукової праці. Методика дослідження сприяла виявленню та цілісному 

наповненню мистецьких характеристик, розкриттю знаних і маловідомих 

фактів, а також розкриттю досліджуваної системи у цілісному розумінні 

художнього значення творів. 

Слід мати на увазі, що досліджувана мистецька парадигма обіймала 

унікальний лексичний етно-антропічний світ з його характерними для того 

часу типологічними відмінами, що, зважаючи на просторово-часову динаміку 

цивілізаційних процесів, втратили сьогодні своє значення, актуальність, 

побутову функціональність. Вони, можливо, потребують додаткового 

пояснення, розширення інформаційних моделей дослідження. Авторка 

передбачила таку якість знання й через відповідні пошуки інформаційного 

балансу забезпечила оперативні виходи наукових знань. Отож, слід 

належним чином схвалити такий аспект підходів до здобуття цілісного 

знання через інформацію, що вмотивовано у спеціальному додатку 

дисертації, де оприлюднено специфічні історичні терміни, поняття і де 

артикульована термінологічна сутність побутування мистецько-історичного 

феномена. 

Вагомою частиною дисертаційного дослідження стали світоглядні 

засади й організаційно-творчі принципи діяльності мистецького угруповання 

легіону українських січових стрільців. Вони сформували особливості 

становлення мистецького руху в світлі історичних, порівняльно 

порівняльних характеристик мистецького соціуму періоду його формування 

в краї, програмні та історично-творчі засади еволюції, що сприяло аналізу та 

відповідному оцінюванню історико-мистецьких феноменів, розкриттю подій 

та фактів і ґрунтовному вникненню в сутність дієздатних процесів, 

виявленню їх внутрішніх та зовнішніх зв’язків. Когнітивні зв’язки 
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програмного характеру забезпечили, таким чином, розкриття творчих засад 

діяльності мистецького руху, розширення творчого діапазону угруповання, 

наповнення його історичним важливим духовним сенсом, що знайшло, 

можливо, найбільший якісний вимір, окрім образотворчого мистецтва, в 

пісенній музиці, музичній фольклористиці. Важливою є думка, що знаходить 

глибоку інтерпретацію в праці, про поєднання національно-визвольного руху 

і культурно-мистецької та просвітницької діяльності. Надзвичайно важливі і 

актуальні для нашого часу разючі інформаційні свідчення про «тотальне 

знищення всього українського», як пише дисертантка, під час російської 

окупації у вересні 1914 р., коли були пограбовані Музей НТШ, страхове 

товариство «Дністер», монастир бернардинів та ряд інших інституцій, коли 

знищувалися книжки, грабувалися музеї, бібліотеки, архіви. Для кожного з 

нас ці цифри і факти прикрі, тому що часом історія повторюється. І в наші 

дні ми є свідками нищення путінськими «миротворцями» пам’яток у Криму 

(трагічні сторінки в Херсонесі, у Феодосії з музеєм Айвазовського), на 

Донбасі. Україна руками УСС відстоювала право на незалежність і 

художники були в перших рядах її захисників. З цим не можна не 

погодитись: Пресова квартира та Артистична горстка, Кіш УСС унаявлювали 

і сприяли формуванню мистецького простору вояків. Отож, у другому 

підрозділі йдеться про програмні та організаційно-творчі засади діяльності 

січових стрільців. З цікавістю читаються сторінки про виставкову діяльність 

угруповання, про організаційні форми творчого життя при європейських 

таборах. Окрема увага дослідниці про художників, які своєю творчістю 

презентували визвольний рух. В цьому сенсі важливими є наукові 

спостереження про О. Куриласа, І. Іванця, Ю. Назарака, Ю. Буцманюка, О. 

Сорохтея, Л. Геца, В. Оробця, М. Гаврилка, М. Голубця та ін., які своєю 

творчістю конкретизували зміст і значення національної ідеї, реалізовували 

власні актуальні естетично-художні призначення й мистецькі уподобання, а 

також вирішували ті конкретні завдання, що об’єднували стрілецтво і вели 

його під стягами стрілецтва до національно-визвольних змагань. 
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У третьому розділі, де матеріал систематизовано за образно-жанровою 

специфікою, збережено методологічну засаду організованої цілості, що 

дозволило Ксенії Рожак-Литвиненко інтегрувати окремі аспекти 

образотворення в картину повнокровно мистецьки згуртованого руху. У 

третьому розділі збережено засіб пізнання явища через аналіз творів 

провідних художників українського стрілецтва, яке своєю історичною 

поставою вписало золоті сторінки боротьби за створення й збереження 

української державності. Важливі в цьому розділі є усі подані аспекти 

дослідження, позаяк його інформаційно-художнє поле конструюється майже 

вперше зі збереження усіх необхідних методів. Усвідомлюється розуміння 

міграції мистецької спадщини УСС та її втрат, а також необхідність 

подальшого пошуку, розвитку думки за реєстрації знайдених творів у 

музейних комплексах та приватних збірках в Україні та на чужині, в 

метрополії і на теренах заселення діаспори. Актуальною виглядає постановка 

про охорону, збереження, можливе повернення мистецької спадщини 

стрілецтва і в цьому сенсі наукове дослідження дає змогу прогнозувати 

проблему в чіткості державних організаційних заходів, що 

скеровуватимуться системно для вирішення питань, які охоплюють 

ініціативи, узаконені в конвенціях ЮНЕСКО 1972 р., в Гаазьких резолюціях, 

у пакті Реріха. І дисертація ставить проблему не гіпотетично, а на реальну 

основу. 

Об’ємними і ґрунтовними є висновки наукового дослідження, що 

дають розуміння охарактеризованого мистецького явища, але дозволяють 

накреслити стратегію пролонгації вивчення конкретної спадщини, а також 

визначають мету для збереження її. У дев’яти пунктах об’єктивно 

охарактеризовано наукові відкриття, зроблені дисертанткою. Для нас 

важливим продуктом дисертаційної праці залишається заклик до збереження 

творчого набутку стрілецтва, прогнозування перспектив у цій ділянці 

історико-теоретичної науки. Важливим є альбом ілюстрацій. 
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Окремі зауваження 

 

1. Варто було активніше використати порівняльний метод, який вів би 

мистецьке угруповання УСС в світовий мистецький контекст. 

2. Не використані джерела Сарселю, УВАН-у в США, УВУ в Мюнхені, 

КІУС-у в Едмонтоні. 

3. Не згадано серед опублікованих серйозне дослідження О. Кіс-

Федорук «УСС у боях та нещасті», альбом-монографія, що була видана 2007 р. 

4. Варто було згадати неопублікований «Щоденник» Л. Геца, що 

висвітлює життя автора і його участь у війську УСС. Також не вказані праці 

Коваля, його дослідження про творчість М. Гаврилка, не розкриті ініціативи 

Коваля по пропаганді творчості скульптора в світлі холодноярівських 

визвольних змагань з більшовицьким агресором. 

Дисертаційне дослідження Рожак-Литвиненко Ксенії Богданівни є 

завершеною науковою працею, яка визначається новизною та актуальністю, 

обіймає науково обґрунтовані результати, що є підставою для подальшого 

вивчення українського мистецтва. Проблематика, методологічні засади 

відповідають спеціалізації 17.00.05 «Образотворче мистецтво». 

Зміст і оформлення дисертаційного дослідження, їх апробація 

відповідають існуючим директивним вимогам, а його автор Рожак-

Литвиненко Ксенія Богданівна заслуговує присвоєння вченого ступеня 

кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «Образотворче мистецтво». 

 

 

Олександр Федорук, 

професор, доктор мистецтвознавства, дійсний член НАОМА, 

завідувач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА 

 

Київ, 13 вересня 2017 р. 


