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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Культурно-мистецькі процеси в 

Україні першої третини ХХ ст. були тісно пов’язані з національно-визвольними 

змаганнями українців та їхньою участю в Першій світовій війні. До цього періоду 

належала діяльність Леґіону Українських Cічових Cтрільців (ЛУСС), у складі 

якого діяло об’єднання творчої інтелігенції – художників, поетів, письменників, 

акторів, журналістів, музикантів, що створили унікальний культурно-мистецький 

доробок. 

Важливу роль у цьому об’єднанні відігравала група художників – мистецьке 

угруповання Українських січових стрільців (УСС), що збирало матеріали до 

історії стрілецтва, ілюструвало стрілецькі часописи, поштові листівки, засобами 

образотворчого мистецтва відображало воєнні події, популяризувало героїзм 

УСС. У мистецькому угрупованні УСС розпочали свою творчість І. Іванець, 

О. Сорохтей, Ю. Буцманюк, Ю. Назарак, Л. Ґец, М. Гаврилко, до нього входив і 

відомий на той час художник О. Курилас та ін. Їхню живописну і графічну 

спадщину представлено батальними сценами, портретами, пейзажами, творами на 

побутову тематику, шаржами й карикатурою. 

Комплексного дослідження мистецької спадщини УСС досі немає. За 

радянських часів вивчати культурно-художню діяльність (та й будь-яку іншу 

діяльність) Українських Січових Стрільців забороняли, а їхні твори підлягали 

знищенню. Більшість сучасних студій і публікацій мають фраґментарний 

характер, тому серед історичного, політичного, соціального аспектів вивчення 

УСС робота мистецького угруповання часто залишалася поза увагою дослідників. 

Низка матеріалів і художніх творів мистців ЛУСС, переважно із зарубіжних 

збірок, досі не потрапили в поле уваги українських учених. Детальний аналіз 

джерельної бази і стану дослідження культурно-мистецької діяльності УСС 

підтвердив вочевидь недостатній рівень вивчення зазначеного мистецького 

угруповання, що засвідчує актуальність теми цієї роботи. 

Мета дослідження полягає в проведенні аналізу діяльності мистецького 

угруповання УСС і виявленні його значення в культурно-мистецьких процесах 

Галичини першої третини ХХ ст. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

– з’ясувати стан вивчення теми, проаналізувати джерела та поняттєво-

термінологічні особливості дослідження, обґрунтувати його методику; 
– висвітлити основні культурно-мистецькі процеси Галичини першої 

третини ХХ ст., проаналізувати їхні зміст і динаміку розвитку; 

– окреслити характер і особливості українського стрілецького руху в 

культурному житті Галичини першої третини ХХ ст.; 

– проаналізувати передумови і процеси утворення мистецького 

угруповання УСС, основні програмні та організаційні принципи його 

роботи; 
– з’ясувати роль творчих особистостей у формуванні та діяльності 

мистецького угруповання УСС; 
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– систематизувати доробок мистецького угруповання УСС за видами і 

жанрами художньої творчості; 
– виявити художньо-стильові та жанрові особливості творчості 

художників УСС; 

– проаналізувати стан і проблеми збереження художньої спадщини 

мистецького угруповання УСС. 

Об’єктом дослідження стали живописні й графічні твори членів 

мистецького угруповання УСС. Предметом – діяльність і творчий внесок 

представників цього мистецького угруповання в розвиток культури й мистецтва 

Галичини першої третини ХХ століття. 

Методологічна основа дослідження. Методика дисертаційної роботи 

базується на використанні комплексного наукового підходу до вивчення 

культурно-мистецьких явищ, що поєднує мистецтвознавчий, історичний і 

культурологічний методи дослідження. Паралельно застосовано принцип 

системного підходу з використанням методів систематизації фактологічного і 

художнього матеріалу, його аналізу, узагальнення, порівняння та класифікації. 

Для дослідження творів художників УСС, виявлення їхніх художньо-стильових 

особливостей залучено також засоби формального мистецтвознавчого аналізу. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Тему і 

проблематику дисертації сформовано у взаємозв’язку з тематикою наукових 

досліджень і планом підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на кафедрі 

історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, що його 

затвердила науково-методична рада ЛНАМ 2010 р., протокол № 2. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше: 

– проведено комплексне дослідження творчого доробку мистецького 

угруповання УСС 1914 – 1919 рр.; 

– систематизовано й детально досліджено „стрілецький період” 

творчості художників – членів мистецького угруповання УСС, 

передовсім, І. Іванця, О. Сорохтея, О. Куриласа, Л. Ґеца, 

Ю. Буцманюка. 
Практичне значення роботи зумовлено можливістю використати 

результати дослідження для підготовки наукових і навчальних праць з історії 

українського мистецтва ХХ ст. Текстовий та ілюстративний матеріал, 

присвячений творчості художників УСС, можна застосувати для підготовки 

художніх монографій-альбомів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та підсумки 

дисертації обговорювали на засіданнях кафедри Історії та теорії мистецтва 

ЛНАМ, а також їх оприлюднено в доповідях на наукових конференціях 2014 – 

2016 рр.: „Стрілецький” період творчості Осипа Куриласа (1915 – 1918 рр.): 

жанрові та образно-тематичні особливості”: Наук.-теор. конф. проф.-викл. складу, 

аспірантів і здобувачів Львів. нац. акад. мист. „Суспільно-культурний вимір 

творчості: актуальна форма та больові точки життя нації”, Львів, 20.05.2015 р.; 

„Розвиток національної героїки у творах батального жанру представників 

мистецького угруповання Українських січових стрільців”: Міжвузів. наук. конф. 

молодих науковців, аспірантів і студентів Нац. акад. образ. мист. та архітект., 
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Мін. культури України, Нац. акад. образ. мист. та архітект. „Ювілей НАОМА: 

шляхи розвитку українського мистецтвознавства”, Київ, 21.05.2015 р.; „Проблема 

збереження художньої спадщини мистецького угруповання Українських січових 

стрільців (1914 – 1918)”: Всеукр. наук. конф. „Ювілей НАОМА: шлях розвитку 

українського мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута)”, 

Київ, 22-23.04.2016 р.; „Мистецьке угруповання Українських січових стрільців у 

контексті національно-визвольних та художніх процесів Галичини першої 

третини ХХ ст.”: Всеукр. форум „Українське державництво в образотворчому 

мистецтві на прикладі творчості Ніла Хасевича”, Рівне, 22-24.11.2016 р. 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано упродовж 2005-2016 рр. у 

вісьмох статтях, із яких п’ять – у збірниках наукових праць, що їх рекомендує 

ДАК. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і науково-допоміжного апарату, що містить: список використаних 

джерел (345 бібліографічних позицій), список ілюстрацій, Додаток А – „Альбом 

ілюстрацій” (149 ілюстрацій), Додаток Б – „Словник термінів” (36 позицій), 

Додаток В – „Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації”. Обсяг основної частини тексту – 180 сторінок, 

загальний обсяг дисертації – 379 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання та 

методи дослідження, його наукову новизну і практичне значення підсумків, 

зазначено апробацію, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі „Аналіз літератури, джерела і методика дослідження” 

мистецьке угруповання УСС розглянуто як об’єкт і предмет дослідження в 

історіографічному, методологічному і термінологічному аспектах. 

1.1. „Аналіз літератури. Джерела дослідження”. Процес дослідження 

мистецького угруповання УСС можна умовно поділити на кілька етапів: 1) 1914 – 

1918 рр.; 2) 1919 – 1939 рр.; 3) 1940 – 1990 рр. (в українській діаспорі), 4) 1990 – 

2000-і рр. Члени цього мистецького угруповання під час війни самі висвітлювали 

свою діяльність у галицьких періодичних виданнях „Шляхи”, „Діло”, „Українське 

слово”, „Ілюстрована Україна”, а в міжвоєнне двадцятиліття – у діаспорних 

часописах „Український скиталець” (Ліберець, Йозефів; Чехословаччина), 

„Громадська думка” (Вецляр; Німеччина), „Вісті Музею Визвольної боротьби 

України” (Прага; Чехословаччина) та ін. Важливим джерелом, що дає змогу 

частково реконструювати художню спадщину УСС, є каталоги ретроспективних 

стрілецьких виставок 1934 – 1935 рр. Першою спробою цілісно окреслити 

діяльність УСС став альбом „Українські Січові Стрільці: У 20-ліття виступу. 

1914-1920” (1939 р.), що містив окремий розділ „Стрілецька творчість”. 

Після приєднання Західної України до СРСР дослідження української 

культури, пов’язаної зі стрілецьким рухом, заборонили, більшість художніх творів 

УСС – знищили. У радянських працях з історії мистецтва лише іноді згадували 
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імена окремих мистців – членів ЛУСС, наприклад, О. Куриласа та О. Сорохтея, 

проте, стрілецький період їхнього життя замовчували. 

Натомість, до наукових досліджень культурно-мистецького надбання УСС 

активно бралися представники української діаспори С. Ріпецький, 

К. Трильовський, Н. Гірняк, Д. Дорошенко та ін. У другій половині ХХ ст. в 

українській діаспорі опубліковано низку мистецтвознавчих праць 

С. Гординського, І. Кейвана, Д. Горняткевича, що висвітлюють творчість окремих 

мистців УСС, – Ю. Буцманюка, Л. Ґеца, І. Іванця. 

Утвердження незалежності України стало початком нового етапу вивчення 

спадщини січового стрілецтва. Важливе значення мали каталоги виставок 

О. Сорохтея і Л. Ґеца, що відбулись у Львові у 1980 – 1990-х рр. З’явилася низка 

досліджень (1990 – 2000-і рр.), у яких мистецький доробок художників УСС 

аналізують у контексті художньо-стильових тенденцій першої третини ХХ ст. 

Серед них варто відзначити публікації Р. Яціва, який першим із українських 

мистецтвознавців звернувся до творчості І. Іванця, монографію 

А. Крижанівського „Осип Курилас”, альбом творів О. Сорохтея, альбом 

„Українські Січові Стрільці у боях та міжчассі: мистецька спадщина”. До окремих 

питань, відображених у проблематиці дисертації, зверталися І. Гах, Р. Грималюк, 

О. Денисюк, О. Жеплинська, В. Заславський, О. Кіс-Федорук та ін. Проблему 

збереження творів УСС досліджували В. Бойко, О. Сидор, М. Мушинка. 

Теоретичним підґрунтям стали також праці з історії українського мистецтва 

першої третини ХХ ст. Л. Соколюк, О. Ріпко, О. Лагутенко, В. Овсійчука, 

Л. Савицької, Р. Яціва, Д. Горбачова, Р. Шмагала, Л. Волошин, О. Ноги 1990 – 

2000-х рр. 

Важливою джерельною базою дослідження стали архівні матеріали. 

Більшість уцілілих документів з історії УСС зберігають у Центральному 

державному історичному архіві України в м. Львові (ЦДІАЛ) і Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). 

Винятково цінними є протоколи засідань „Пресової кватири УСС” та 

„Артистичної горстки УСС”, особисті документи стрільців, зосереджені у 

Фонді 353 „Леґіон Українських січових стрільців” (ЦДІАЛ). Низку матеріалів 

містить Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника (ЛННБУ). Окремі твори графіки й живопису УСС збереглися в 

Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького (НМЛ), ЛННБУ, Музеї 

Слов’янської бібліотеки Чеської Республіки у Празі (МСБП), та в кількох 

приватних колекціях. 

1.2. „Методика дослідження”. Комплексний підхід до вивчення культурно-

художніх процесів та явищ дав змогу ґрунтовно дослідити діяльність мистецького 

угруповання УСС. Застосовано: принцип історизму для реконструкції його 

розвитку; історико-біографічний метод – для вивчення творчого шляху мистців; 

методи опису, систематизації та узагальнення – для аналізу основних видів і 

жанрів стрілецької творчості. Задля виявлення художньо-стильових особливостей, 

провідних тем, образів у творах художників УСС використано формально-

художній мистецтвознавчий аналіз. Поєднання цих методичних підходів та 

аналітичних методів забезпечило міждисциплінарний характер роботи. 
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У другому розділі „Світоглядні засади й організаційно-творчі принципи 

діяльності мистецького угруповання Українських Січових Стрільців” 

висвітлено особливості зародження та функціонування мистецького угруповання 

УСС у взаємозв’язку з подіями національно-визвольного руху та культурно-

мистецького життя Галичини 1905 – 1918 рр. 

2.1. „Особливості становлення стрілецького руху в контексті розвитку 

національно-визвольних ідей і культурного життя Галичини 1905 – 1914 рр.”. 

У першому десятилітті ХХ ст. на розвиток культури й мистецтва Галичини 

активно впливали національно-визвольні процеси. Визначальною для культури 

цього періоду була діяльність угруповань та організацій, серед яких найбільше 

відзначилися „Просвіта” й Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ). На зламі 

ХІХ – ХХ ст. художники також об’єднувалися у професійні угруповання і спілки, 

– „Товариство для розвою руської штуки”, „Товариство прихильників української 

літератури, науки і штуки”, „Молода муза”, „Літературно-артистичне коло” та ін. 

Для мистецької творчості характерним стає синтез різних напрямів і течій, що 

пояснюється як активізацією місцевих творчих пошуків, так і територіальною 

наближеністю Західної України до мистецьких центрів Європи та їхнім впливом. 

Із початком Першої світової війни й, особливо, після вступу 3 вересня 1914 р. 

російського війська до Львова, культурне життя Галичини занепадає: більшість 

місцевих культурних інституцій евакуювали до Відня або зупинили їхню 

діяльність, чимало цінних експонатів із фондів львівських музеїв вивезено або 

знищено. Напередодні цих подій (1 серпня 1914 р.) представники політичних 

партій Львова сформували ЛУСС як окремий структурний підрозділ австрійської 

армії. До нього ввійшли члени молодіжних парамілітарних товариств – „Січей”, 

„Соколів” і „Пласту”, які поєднували військовий вишкіл із культурно-

просвітницькою діяльністю. Із огляду на це, при ЛУСС, що значною мірою 

запозичив традиції, структуру та устрій січово-стрілецьких організацій, 

налагодили культурно-просвітницьку й мистецьку діяльність. Отже, за в умов 

зазначеного занепаду, мистецьке об’єднання УСС долучилося до культурно-

мистецьких процесів і почало відігравати істотну роль у культурному житті 

Галичини під час Першої світової війни. 

2.2. „Програмні та організаційно-творчі принципи діяльності 

мистецького угруповання Українських Січових Стрільців 1914-1918 рр.”. 

14 березня 1915 р. утворено Кіш УСС („Кадру”) – додаткову стрілецьку сотню, 

відповідальну за вишкіл новобранців, ідеологічну, просвітницьку та організаційну 

роботу. Цього ж місяця при Коші засновують т. зв. „Пресову кватиру”, в статуті 

якої основними напрямками діяльності зазначено видавничу справу, літературу, 

образотворче мистецтво, музику. На фронті схожі завдання виконувала 

„Артистична горстка УСС”, що давало змогу обом підрозділам доповнювати один 

одного. 

У складі „Пресової кватири” також створили бібліотеку, читальну залу 

періодики, духовий оркестр, хор і театральний гурток, а найважливішим 

напрямком роботи стала видавнича діяльність. Члени пресового гуртка УСС – 

письменники В. Кучабський, І. Балюк, В. Бобринський за участі художників 

І. Іванця та Л. Ґеца налагодили випуск сатиричних журналів „Червона калина”, 
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„Самохотник”, „Бомба”, „Самопал”, інформаційних видань „Вістник Пресової 

кватири”, „Просвiтнi листки сiчових стрiльцiв”. 

Мистецьке об’єднання на фронті, до якого входили поети й літератори 

Р. Купчинський, Л. Лепкий, І. Балюк, В. Дзіковський, художники І. Іванець, 

О. Курилас, Л. Ґец, Ю. Назарак, О. Сорохтей, М. Гаврилко, фотографи 

Т. Мойсейович та В. Оробець, композитор М. Гайворонський, названо було 

„Артистичною горсткою”. Важливими її завданнями стали: розробляти стрілецьку 

атрибутику, організовувати масові заходи, проектувати стрілецькі однострої. 

Художники, які ввійшли до мистецького угруповання УСС, працювали у 

складі „Пресової квартири” або в „Артистичній горстці”: збирали фотоархів, 

виконували твори образотворчого мистецтва. Останні експонували на військово-

історичних виставках у Відні (1917 р.) та Львові (1918 р.), 1934 –1935 рр. – на 

т. зв. „пропам’ятних стрілецьких виставках” у Львові, Станиславові (сучасний 

Івано-Франківськ), Коломиї, Тернополі. Мистецьке угруповання УСС було 

взірцем для налагодження творчої діяльності в Українській галицькій армії (УГА), 

а згодом – у таборах для військовополонених у Польщі, Італії, Німеччині, 

Чехословаччині. 

2.3. „Роль творчих особистостей у діяльності мистецького угруповання 

УСС”. На різних етапах до мистецького угруповання УСС входили художники 

О. Курилас, І. Іванець, Ю. Буцманюк, Ю. Назарак, Л. Ґец, О. Сорохтей, 

М. Гаврилко, Р. Старчук, Л. Лепкий. Очолював групу О. Курилас – вихованець 

Львівської художньо-промислової школи (1886 – 1890 рр.) і Краківської академії 

мистецтв (1895 – 1901 рр.). При штабі полку для нього обладнали спеціальну 

польову майстерню, в якій за 1915 – 918 рр. він виконав приблизно 200 портретів 

стрільців, громадських діячів і місцевих селян, живописних і графічних творів на 

теми стрілецького побуту, батальних сцен, пейзажів. О. Курилас також 

ілюстрував практично всі видання УСС. 

Разом із О. Куриласом у лавах ЛУСС розпочав свою творчість І. Іванець 

(18993 – 1946 рр.), який у кількох живописних і графічних серіях зобразив епізоди 

стрілецьких походів і боїв. Він навчався на вечірніх курсах Львівської художньо-

промислової школи (1912 –1914 рр.) та в приватній школі С. Качора-Батовського. 

Під керівництвом останнього І. Іванець оволодів майстерністю зображати коней й 

динамічні воєнні баталії. На фронті він одночасно працював як художник, 

фотокореспондент, ілюстратор періодики та організатор масових заходів. 

Одним із натхненників і організаторів мистецького угруповання став 

Ю. Буцманюк, який ще до війни був сформованим художником-монументалістом. 

Мистець здобув освіту у Львівській художньо-промисловій школі та Краківській 

академії мистецтв (1908 – 1914), де навчався в Т. Аксентовича, 

Л. Вичулковського, Й. Меґоффера, Я. Мальчевського, С. Дембицького. 

Мобілізований до ЛУСС, він створив низку графічних портретів, замальовок 

побутової тематики. Головним його здобутком стала портретна галерея вояків 

УСС і діячів національно-визвольного руху. Ю. Буцманюк також став відомим як 

талановитий репортер і фотокореспондент. 

Значний внесок у розвиток стрілецької графіки здійснив О. Сорохтей, який 

виконав декілька майстерних карикатур для періодичних видань УСС. Він 
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закінчив Краківську академію мистецтв, де його педагогами були Ю. Панкевич, 

В. Вейсс та С. Дембицький. У складі ЛУСС мистець у багатьох творах 

демонстрував своє зацікавлення образно-виражальними засобами експресіонізму, 

за допомоги яких прагнув розкрити дійсність. 

Л. Ґец, вихованець Львівської художньо-промислової школи і Школи 

О. Новаківського (1913 р.), був знаним у мистецькому середовищі УСС як один із 

укладачів „Антології стрілецької творчості” (1917 р.). Оздоблену на взір давніх 

рукописних книг, її прикрасили графічні ілюстрації та віньєтки художника. А ще 

він виконав з натури понад триста замальовок архітектурних пам’яток із місць 

постою ЛУСС. 

Графічні ілюстрації до часописів УСС виконували також художники 

В. Оробець, М. Талпаш, В. Старчук, Л. Лепкий, І. Ткачук і В. Розумович. Групу 

скульпторів складали М. Гаврилко та М. Цимбрила. Слід особливо наголосити на 

важливій ролі в реалізації культурно-освітніх і видавничих проектів УСС 

талановитого львівського мистецтвознавця М. Голубця. Він редагував часопис 

„Шляхи”, був упорядником ілюстрованого збірника „Тим, що впали” (1917). За 

фронтових умов М. Голубець провадив активну мистецтвознавчу діяльність, 

досліджував творчість українських і польських художників-сучасників. 

У третьому розділі „Творчість провідних художників мистецького 

угруповання Українських Січових Стрільців (традиції, стилістичні та 

жанрові особливості, провідні мистці, проблеми художньої спадщини)” 
здійснено комплексний аналіз творчого доробку художників УСС, зважаючи на 

основні тенденції розвитку образотворчого мистецтва першої третини ХХ ст. 

3.1. „Розвиток національної героїки у творах на батальну тематику”. 
Живописні та графічні твори, виконані на тему бойової звитяги Українських 

Січових Стрільців, є однією з найяскравіших сторінок їхньої творчої спадщини. 

Найпослідовніше над зображеннями батальних сцен працював І. Іванець (1893 – 

1946). Очевидно, героїчні типажі в його творчій уяві формувалися під впливом 

батального малярства кінця ХІХ – початку ХХ ст. із властивими багатофігурними 

сценами, гостротою характеристик персонажів, динамікою руху. Варто також 

наголосити на впливі відомого польського баталіста С. Качора-Батовського, у 

якого здобував науку І. Іванець. 

У перші роки війни художник здебільшого зображав фрагменти боїв або 

образи стрільців-вершників („Кіннота”, „Сутичка”, „У завію” та ін.). У цих творах 

майже зникають характерні для жанру панорамність, масштабність, барвистість 

військового одягу. У зображених епізодах кінних баталій І. Іванця захоплювала 

експресивність як багатофігурних сцен кінних атак („Бій”, „У бою” та ін.), так і 

образів поодиноких вершників („Вершник”, „Вістовий”). Колорит живопису 

спрямовано не стільки на відтворення дійсності, скільки на посилення динаміки 

рухів і загострення психологічних характеристик. Домінантна роль кольору, 

вібруючий живописний мазок, увага до світла в передаванні простору свідчать 

про ймовірні впливи імпресіонізму та постімпресіонізму. Більшість збережених 

творів І. Іванця, виконаних за років війни, мають ескізний характер та, очевидно, 

передбачали подальше доопрацювання. Для них властивий схематизм у 

трактуванні постатей, іноді – порушення пропорцій при зображенні коней та 
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вершників. Проте винятковою є історична вартість цих робіт, які є незначною 

вцілілою частиною стрілецького доробку мистця. 

Роки служби І. Іванця в ЛУСС визначили тематику всієї його подальшої 

творчості. У 1920 –1930-х рр. він став одним із ініціаторів заснування історико-

мемуарних часописів видавництва „Червона калина”, переважну частину яких сам 

оформлював графічними ілюстраціями. Важливим завданням для художника 

стала графічна „реконструкція” стрілецьких спогадів і вражень. Більшість 

ілюстрацій подають невеликі фрагменти баталій („Кінна батерія поручика 

Яросевича рішає бій”, „Наскок поручика Пересади на батерію” та ін.). У 1930-і рр. 

героїку його батальних сцен витісняють ностальгійні або ліричні мотиви. 

Твори на бойову тематику виконував і О. Курилас. Щоправда, більшість його 

робіт „стрілецького періоду” знищила радянська влада 1952 р. Для небагатьох 

уцілілих („Семиківське побоєвище”, „Розстрільна УСС на Лисоні”) притаманна 

оригінальна манера зображення воєнних сцен на тлі пейзажної панорами, у 

трактуванні яких помітні стильові впливи імпресіонізму. Живописні зображення 

батальних сцен були і в творчому доробку Ю. Буцманюка. Ориґінали цих творів 

не збереглися, але деякі з них репродукували на поштових листівках Центральної 

управи УСС у Відні та „Союзного базару” у Львові 1915 – 1918 рр. Це, 

переважно, лаконічні сюжетні сценки із зображенням військовиків на пейзажному 

тлі. 

3.2. „Образний світ стрілецького портрету”. Серед першочергових завдань 

мистецького угруповання УСС було створення героїчних образів стрілецтва, що 

зумовило активний розвиток портретного жанру. Над портретами вояків, 

громадських діячів і селян працювали Ю. Буцманюк, О. Курилас, І. Іванець, 

Л. Ґец, автором серії графічних портретних начерків був О. Сорохтей. 

Перші портрети стрільців восени 1914 р. в с. Горонді на Закарпатті виконав 

Ю. Буцманюк. Із його життєпису відомо, що 1915 р. на фронті мистець зобразив 

австрійського генерала Р. Дрду, австро-угорського військового представника 

Г. Фляйшмана, а 1916 р. – австрійського полковника А. Шавмбурґ-Ліппе, проте, 

подальша доля цих портретів невідома. Із ранніх робіт художника збереглися 

лише „Гуцулка” і „Портрет сина”, в яких укотре простежується вплив 

імпресіоністичної живописної манери. 

Ю. Буцманюк часто повертався до стрілецької тематики і після війни. У 1920 

– 1923 рр. у чехословацькому таборі для інтернованих у м. Йозефові він виконав 

низку портретів учасників визвольних змагань і стрілецького руху. Графічні 

стрілецькі портрети Ю. Буцманюка віднайшли у збірці Слов’янської бібліотеки в 

Празі (СБП): „Голова старого з бородою” (1915 р.), „Голова старого з вусами” 

(1915 р.), „Голова юнака” (1915 р.), „Портрет юнака в косоворотці” (1915 р.). 

Колишніх стрільців і українських національно-визвольних діячів Ю. Буцманюк 

малював і під час еміґрації в Мюнхені (1944 – 1950 рр.), і після 1950 р., в 

Едмонтоні. Поодинокі збережені витвори свідчать про майстерність художника в 

передаванні психологічного стану портретованих, гармонізації колориту в рамках 

обмеженої кольорової гами. До зображення діячів національно-визвольного руху 

Ю. Буцманюк звертався і в монументальному малярстві, зокрема, в галереї 

портретів учасників війни 1914 – 1919 рр. в Церкві Христа-Чоловіколюбця у 
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Жовкві (1932 – 1939 рр.). Підсумовуючи, слід зауважити, що особливістю 

авторської манери Ю. Буцманюка-портретиста є синтез кількох стильових рис, 

зокрема реалістичного портретування з імпресіоністичною манерою письма у 

станкових творах та з рисами сецесії – у монументальному малярстві. 

Найактивніше в жанрі портрету серед художників УСС працював 

О. Курилас. Упродовж одного лише 1915 р. він за польових воєнних умов виконав 

приблизно 200 олійних зображень, зокрема головних комендантів ЛУСС – 

Г. Коссака, С. Горука, В. Дідушка, О. Букшованого, Н. Гірняка, А. Вариводи, 

З. Носковського; громадських діячів – О. Назарука, Л. Лепкого, Олени 

Степанівни, М. Угрина-Безгрішного, Д. Вітовського, В. Шухевича та ін. На жаль, 

1952 р. більшість цих творів знищено. Як видно з репродукцій, портретам 

О. Куриласа притаманний тісний взаємозв’язок постаті з пейзажними мотивами 

реальної місцевості, що свідчить про його відхід від репрезентативно-умовної 

манери портретування. 

Пензлеві О. Куриласа належить і низка колоритних жіночих образів – 

„Евакуйована дівчина з Гнильча” (1917 р.), „Дівчина в народній ноші” (1917 р.), 

„Дівчина з Пісочної” (1918 р.) та ін. Для створення портретів селян художник 

активно працював над пошуком типажних рис, характерних елементів місцевих 

строїв, деталей побуту. Це дає підстави говорити про своєрідне поєднання в 

селянських портретах О. Куриласа рис портретного і побутового жанрів. 

1916 р. в часописі „Шляхи” з’явилися перші графічні портрети роботи 

Л. Ґеца, в яких панують виразність ліній і декоративний підхід до трактування 

композиції. Ці риси, а також характерна силуетність фігур портретованих свідчать 

про можливий вплив на його творчість О. Кульчицької, І. Кулеця, частково 

О. Новаківського. Кілька портретів роботи Л. Ґеца прикрасили „Антологію 

стрілецької творчості”. У цих графічних творах вочевидь простежується тяжіння 

мистця до естетики символізму, що стане визначальною для його подальшої 

творчості. 

Образи учасників українського національно-визвольного руху переважають у 

галереї портретів пропам’ятної книги „Домб’є”, яку Л. Ґец виконав у польському 

концентраційному таборі для інтернованих, у яких відображено весь драматизм 

таборового життя. Психологічно гострі портрети й автопортрети Л. Ґеца 

відображають особливості творчого світогляду художника з його тяжінням до 

ускладненої проблематики та символістичного мислення. 

У жанрі портрету в мистецькому угрупованні УСС працював також 

І. Іванець, про що відомо з преси та каталогів виставок, оскільки ні самі портрети, 

ні їхні репродукції не збереглися. Образи стрільців художник зображав і в 

чехословацькому таборі для інтернованих у м. Ліберці, де створив серію 

графічних портретів „Типи УГА на еміґрації в Чехословаччині”. 

Ориґінальний підхід до портретування продемонстрував О. Сорохтей. У його 

„портретах зі стрілецького записника” образи стрільців трансформуються крізь 

призму суб’єктивного сприйняття художником своїх сучасників та відображають 

особистість самого художника, чия реакція на воєнні події породила уявну 

тривожну дійсність. Його експресіоністські погляди на мистецтво й на портрет 

зокрема реалізовувалися, на перший погляд, шляхом виокремлення 
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найхарактерніших рис зовнішності портретованих. Але, при уважнішому аналізі, 

зрозуміло, що мистець інтерпретує зовнішність із метою розкриття внутрішнього 

світу особистостей. О. Сорохтей часто деформував форми та анатомічні 

пропорції, використовуючи характерні графічні засоби, – штрих, лінію, пляму. 

Прикметно, що кожен із мистців УСС – Ю. Буцманюк, О. Курилас, І. Іванець, 

Л. Ґец, О. Сорохтей та ін. – відзначився індивідуальною манерою портретування, 

використовуючи для створення образів різні техніки і методи творчості, які, під 

впливом екстремальних умов воєнної доби та художньо-стильових інновацій, 

стали якісним набутком українського образотворчого мистецтва першої половини 

ХХ ст. 

3.3. „Пейзажні та побутові мотиви”. На початку ХХ ст. в Галичині 

відбувається якісне оновлення українського національного пейзажу. 

Інноваційною концепцією стає метод емоційного сприйняття і формального 

дослідження природи. Застарілу реалістичну зображальну традицію суттєво 

порушили впливи імпресіонізму, а згодом постімпресіонізму й експресіонізму. 

Проте у творчості галицьких пейзажистів першої третини ХХ ст. співіснували 

різні стилі, що творчо співпрацювали з національними традиціями. 

Серед художників УСС найактивніше в жанрі пейзажу працював О. Курилас. 

У місцевостях, які проходив ЛУСС, він змальовував з натури краєвиди, пам’ятки 

народної архітектури, руїни замків. Олійні пейзажі „Затори на Студінці”, 

„Перепони над Стрипою”, „Село Соснів” створили образ галицької землі з 

характерними ознаками воєнної розрухи. Емоційне сприйняття природи 

гармонійно поєднується в його творах із аналітичним осмисленням трансформації 

кольорів і форм у просторі. Контрастні поєднання барв, відмова від надмірної 

деталізації, увага до тривалих станів природи наближають пейзажі О. Куриласа до 

постімпресіоністичного пленеризму. 

Не менш цікавими є його твори на побутову тематику. Сюжет зазвичай 

розгортається на тлі краєвидів із місць постою стрілецтва: „Погоріла”, „Батальйон 

над Стрипою”, „Бездомні” та ін. Викриваючи тяжке життя селян поруч із 

фронтом, художник порушує гостру соціальну проблему наслідків Першої 

світової війни. У настроєвих побутових сценах „Зміна варти”, „Зарізали порося” 

О. Курилас поєднує імпресіоністичну манеру письма з густим пастозним мазком. 

Часто, щоб надати творам драматичного звучання, він використовував образи, 

позначені естетикою символізму – „Зустріч”, „Убитий стрілець біля хреста” та ін. 

Але у творах і пейзажної, і побутової тематики мистець з однаковою силою 

виступає тонким колористом: майстерно створює складні відтінки, надає їм 

виняткової звучності, щоб відтворити найтонші природні мотиви. У його 

інтерпретаціях природи майже повністю зникає контурний рисунок, художня 

форма моделюється за допомогою дрібних живописних мазків. 

Настроєві пейзажні композиції та побутові сценки з життя українського села 

були і в творчому доробку І. Іванця. Це, здебільшого, ідилічні зображення 

сільських краєвидів („Старий млин”, 1929 р.; „Сільська хата”, кінець 1920-х рр.; 

„На водопої”, 1929 р.), у яких мистець поєднує реалістичну й імпресіоністичну 

манери письма. Загостреній експресії кольорів, характерній для батальних творів, 

І. Іванець у пейзажах і побутових замальовках протиставляє колористичну та 
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композиційну врівноваженість. Історичні й побутові мотиви переплітаються в 

численних, що їх виконав І. Іванець, варіантах сцени походу стрілецького війська: 

„Стрілецький обоз у снігову завію”, „По болотистих дорогах”, „В поході на 

Бершадь” та ін. Часто в цих творах повторюється та ж сама композиційна схема: 

військовий обоз рухається по діагоналі знизу вгору вглиб картинної площини та 

зупиняється біля верхнього її краю. Пейзаж тут виступає важливим доповненням 

багатофігурної сцени і не лише конкретизацією місцевості, а й її емоційним 

наповненням. 

В акварельних та олійних пейзажах, які під час Першої світової війни 

виконав Л. Ґец („Родина утікачів”, „Вівсє”, „Руїни в Сосновій над Стрипою” та 

ін.), відчутно вплив О. Новаківського, який вимагав від учнів цілісного бачення 

природи, точності у сприйнятті її колориту і відмови від натуралістичного 

копіювання. У пейзажній манері Л. Ґеца помітні стильові риси сецесії, а також 

ориґінальне поєднання декоративної стилізації форм із елементами пленерної 

постановки. Часто Л. Ґец надавав своїм пейзажам символічного звучання завдяки 

додатковим композиційним акцентам, якими були образи руїн, хрестів, самотніх 

дерев тощо. 

3.4 „Стрілецька карикатура і шарж”. Видавнича діяльність „Пресової 

кватири” зумовила бурхливий розвиток сатиричної графіки, зокрема, шаржу й 

карикатури. Більшість стрілецьких видань – „Новініада”, „Самохотник”, 

„Самопал”, „Бомба”, „Усусу”, „Вістник Пресової кватири УСС” – мали саме 

сатирично-гумористичний характер, що зумовила потреба психологічного 

розвантаження бійців у перервах між боями. Зазвичай їх ілюстрували О. Курилас 

та І. Іванець, іноді карикатуристами виступали Л. Ґец, М. Гаврилко, Л. Лепкий, 

Л. Новіна-Розлуцький. Тематика видань була простою – щоденне життя і побут 

стрільців, їхні взаємовідносини, фронтові звитяги і поразки тощо. 

Сатиричні ілюстрації О. Куриласа сповнені витонченого, незлобливого 

гумору, доброзичливих пародій. Художню форму цих творів визначає рисунок, 

що варіюється від схематичного контурного зображення до ускладненої 

штрихової та світлотіньової композиції, від лаконічних монофігурних образів до 

багатофігурних сцен. 

О. Сорохтей під час служби в ЛУСС створив велику серію шаржів на 

бойових товаришів. Універсальним художнім засобом його карикатур стала лінія 

пера, іноді доповнена плямою заливки або штрихування. О. Сорохтей був не лише 

добрим рисувальником, а й тонким психологом, здатним влучно інтерпретувати 

індивідуальність зображуваних („Грають у шахи”, „Добрий муж”, „Усусуси”, 

„Стрілецький учитель С. Прідун на вправах у Вишколі” та ін.). Для його 

сміховинно-спотворених ілюстрацій властиве поєднання портретної вірогідності 

образів із продуманими гротескними елементами. 

3.5. „Проблема збереження художньої спадщини мистців – Українських 

Січових Стрільців”. Значною проблемою для дослідження мистецької спадщини 

УСС є невелика кількість збережених творів. Більшу частину творчого доробку 

мистецького угруповання УСС втрачено, а вцілілі твори не дають повного 

уявлення про масштаби його діяльності. Перші втрати були ще 1914 р., коли 

викрали фотоархів Ю. Буцманюка. Майже дві тисячі мистецьких творів та понад 
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900 фотонегативів знищено під час останньої битви УСС неподалік Махнівки у 

квітні 1920 р. 

Збирала та експонувала твори УСС Бойова управа, яка 1914 р. заснувала 

спеціальний фонд збереження стрілецької спадщини та виступила з ініціативою 

створення Українського військового музею. Формування його збірки розпочалося 

1915 р. за підтримки архіву Бойової управи УСС у Відні (матеріали якого 

використали для віденської виставки 1917 р. і передали на зберігання до НМЛ). 

Твори з цієї збірки експонували й на спеціальній виставці творчості УСС 1918 р. 

На основі колекції УСС із фондів НМЛ, збірки відділу військових пам’яток 

НТШ і приватних мистецьких колекцій 1934 р. у Львові й Тернополі 

влаштовували т. зв. „пропам’ятні стрілецькі виставки”, упорядником яких був 

І. Іванець. Із каталогів виставок дістаємо цінну інформацію про експоновані 

твори. Наприклад, виставка стрілецьких пам’яток у НМЛ складалася з 348 творів, 

серед яких були живописні роботи О. Куриласа, Ю. Буцманюка, Й. Гавеля, 

І. Іванця, Л. Ґеца та М. Гаврилка; рисунки О. Кузьми; карикатури О. Сорохтея та 

О. Куриласа. 

1925 р. при Музеї НТШ засновано відділ військових пам’яток, до якого 

ввійшла велика колекція творів УСС зі збірки Товариства „Молода громада”. 

1939 р. радянська влада ліквідувала цей відділ Музею НТШ, і стрілецька збірка 

чисельністю 3 524 експонати на тривалий час зникла з музейної практики. 

Припускають, що частину цих творів наприкінці цього року нелегально 

відправили до фондів МВБУ у Прагу. Після ліквідації МВБУ більшість творів 

УСС перевезено до Центрального архівного управління НКВС у Москві, окремі 

колекції – до фондів ЛІМ, де їх позначено на обліку від 1945 р. 1962 р. лише 

невелика частка творчого доробку ЛУСС повернулася до Національного музею 

історії України в Києві. Це дає підстави вважати, що найвартісніші художні твори 

Українських Січових Стрільців і досі перебувають в московських архівах і 

спецфондах. 

1948 р. художні твори УСС із загального фонду ЛІМ перевели до 

спеціального як такі, що „не мають музейної вартості і підлягають вилученню”. 

Тут було 13 живописних полотен роботи О. Куриласа, Ю. Панькевича, О. Климка, 

ескізи до портретів М. Гаврилка, 9 альбомів стрілецьких фотографій. 1952 р. 

Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР видав 

наказ про ліквідацію експонатів зі спецфондів львівських музеїв. На початку 

серпня цього ж року під проводом компартійного керівництва спеціально 

створена група працівників львівських установ культури спалила в котельні 

ЛННБ майже 2 300 „націоналістичних” експонатів, зокрема всі картини мистців 

УСС і твори, присвячені історії стрілецтва. 

1998 р. понад 800 одиниць стрілецької графіки віднайшли у спецфондах 

СБП. Більшість цих творів, серед яких є роботи І. Іванця, Ю. Буцманюка та 

М. Гаврилка, мають шифри МВБУ у Празі. Відомо, що 1945 р., після зруйнування 

МВБУ, частина фондів потрапила до празького Клементинуму і в Архів МВС 

Чехословацької республіки. На вимогу радянської сторони українські архіви 

04.09.1945 р. передано в центральні та обласні архіви УРСР і РСФСР. Дотепер ці 

фонди повністю не відкрито для дослідників. 
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Окремі твори І. Іванця збереглись у фондах Національного музею в Кракові, 

його графічні ілюстрації виявлено на сторінках видань „Шляхи” та „Червона 

калина” та часописів львівського видавництва І. Тиктора. Невідомою є доля 

більшості творів Ю. Буцманюка, виконаних у досліджуваний період. Як 

стверджував він сам, усі його роботи з музеїв Львова „були вивезені 

більшовиками в невідомому напрямку”. „Антологію стрілецької творчості” 

передано до Рима, де зберігають в архіві монашого чину Св. Василія Великого. 

Поодинокі твори УСС зафіксовано у фондах НМЛ, ЛНГМ, ЛІМ, МВБУ у Празі й 

у збірках приватних колекціонерів в Україні та за кордоном. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження довело, що діяльність мистецького угруповання 

Українських Січових Стрільців (УСС) належить до маловивчених сторінок 

українського мистецтва першої половини ХХ ст. Унікальність об’єднання 

полягала в тому, що воно діяло за реальних умов Першої світової війни і стало, 

фактично, першою українською військово-мистецькою формацією. 

1. Детальний аналіз джерельної бази підтвердив фраґментарний 

характер стану вивчення діяльності мистецького угруповання УСС. Унаслідок 

розгляду джерел здійснено їхню систематизацію: 1) публікації та каталоги 

виставок 1914 – 1939 рр.; 2) публікації мистецтвознавців української діаспори 

1940 – 1980-х рр.; 3) мистецтвознавчі й культурологічні праці, каталоги виставок 

1990 – 2000-х рр.; 4) творча спадщина українських січових стрільців зі збірок 

українських і зарубіжних музеїв, приватних колекцій; 5) ориґінальні документи із 

вітчизняних та іноземних архівів і наукових бібліотек. Виявлено, що тривала 

заборона вивчення українського мистецтва, пов’язаного з подіями українського 

національно-визвольного руху початку ХХ ст., спричинила до відсутності 

ґрунтовних цілісних праць, присвячених творчості УСС. Також відзначено 

численні втрати творів стрілецької спадщини, спричинені воєнними подіями 1914 

– 1918 рр. і репресивними заходами тоталітарної радянської влади. 

2. Застосування системного методологічного підходу дало змогу 

комплексно проаналізувати специфіку діяльності мистецького угруповання УСС, 

зваживши на історичні обставини його роботи, характерні особливості культурно-

мистецького життя Галичини в передвоєнний період та воєнні роки. 

Найхарактерніші особливості творчої манери художників УСС окреслено за 

допомогою системного використання мистецтвознавчого аналізу. 

3. Унаслідок систематизації основних подій культурно-мистецького 

життя Галичини першої третини ХХ ст. виявлено, що визначальними явищами 

для цього періоду стали зростання національної самосвідомості, активізація 

національно-визвольного руху, культивування ідеї об’єднання українських земель 

тощо. Усвідомлення потреби відстоювати українську незалежність шляхом 

збройної боротьби призвело до формування Леґіону Українських Січових 

Стрільців, що брав участь у подіях Першої світової війни у статусі окремого 

підрозділу австрійського війська. Важливою передумовою утворення й подальшої 

роботи мистецького угруповання УСС була активність передвоєнних молодіжних 
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парамілітарних товариств – „Січей”, „Соколів” і „Пласту”, в яких військовий 

вишкіл гармонійно поєднували з культурно-просвітницькою та мистецькою 

діяльністю. 

4. Група художників (мистецьке угруповання) УСС працювала у складі 

двох взаємодоповняльних структур – „Пресової кватири”, яка діяла при 

військовому командуванні стрілецького війська, і „Артистичної горстки”, що 

існувала безпосередньо на фронті. Програмні та ідеологічні напрямки їхньої 

діяльності регламентували відповідно до статутних документів – „правильників”, 

що визначають головною метою всебічне висвітлення мистецькими засобами 

подій Першої світової війни. Основний період діяльності мистецького 

угруповання УСС охопив серпень 1914 – листопад 1918 рр., а воєнні обставини 

зумовили провідні напрямки творчої активності – ідеологічний, культурно-

просвітницький, дослідницький (збір і систематизація матеріалів з історії січового 

стрілецтва), організаційно-виставковий, мистецько-творчий. 

5. Визначено, що на різних етапах діяльності членами мистецького 

угруповання УСС були О. Курилас, І. Іванець, Ю. Буцманюк, Ю. Назарак, Л. Ґец, 

О. Сорохтей (основні персоналії, що їх досліджувано в дисертації); окремі роботи 

також виконували М. Гаврилко, Р. Старчук, Л. Лепкий, В. Оробець, М. Талпаш, 

І. Ткачук, В. Розумович, Л. Новіна-Розлуцький, М. Цимбрила. Помітною була 

роль мистецького угруповання УСС у формуванні динаміки культурно-

мистецьких процесів першої третини ХХ ст. Зокрема доведено активну участь 

мистців у розвиткові виставкового руху та популяризації художньої освіти в 

найскладніші 1914 – 1918 рр. Виявлено роль мистців УСС в апробації і творчому 

застосуванні модерних стилістичних напрямів і течій (імпресіонізму та 

постімпресіонізму, експресіонізму тощо), в активізації творчих пошуків, 

суголосних європейським художнім інноваціям досліджуваного періоду, 

фактично впродовж першої половини ХХ ст. 

6. Безпосередній вплив на світоглядну позицію миcтців УСС та образно-

тематичний світ їхньої творчості справили реальні історичні обставини й умови 

воєнної служби. Це призводило до нового розуміння ними художньої форми як 

цілісного й багатогранного виражального засобу. Внаслідок цього композиційний 

мінімалізм, характерний для більшості творів представників угруповання, давав 

змогу висловити монументальну ідею. Основними жанрами творчості членів 

мистецького угруповання стали батальний і портретний, що їх зумовили як 

ідейно-програмні завдання різнопланового відтворення бойового шляху УСС, 

популяризації героїзму стрілецтва, які керівництво ЛУСС ставило перед своїми 

просвітницькими й культурними підрозділами, так і реальні виклики часу. 

Потреба документування щоденних подій із життя стрілецтва призвела до появи 

творів на пейзажну і побутову тематику. Специфічною манерою відображення 

реалій фронтового життя відзначалася стрілецька карикатура. 

7. Виявлено, що особливістю батальних сюжетів у творах І. Іванця, 

О. Куриласа та Ю. Буцманюка, які найчастіше зверталися до їхнього зображення, 

був відхід від багатофігурних монументальних сцен боїв на користь лаконічного 

відтворення сутичок між кількома військовиками, виконаних із метою 

пластичного відбиття самої атмосфери війни. Члени угруповання створили 
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разючу за кількістю творів портретну галерею вояків УСС і представників 

національно-визвольного руху Галичини (О. Курилас і Ю. Буцманюк – у 

станковому живописі, О. Сорохтей, Л. Ґец – у графіці), з якої навіть незначна 

вціліла частина є сьогодні унікальним національно-культурним набутком 

України. У жанрі пейзажу важливим надбанням стали твори О. Куриласа 

(станкові краєвиди, пленерні замальовки архітектурних пам’яток), у побутовому 

жанрі (живописні зображення зруйнованих сіл, картини народного побуту) – 

І. Іванця, Л. Ґеца, а також графічні сцени з побуту УСС О. Куриласа. У створенні 

стрілецької сатиричної графіки, пов’язаної насамперед із польовими друкованими 

виданнями УСС, активну участь брали О. Курилас, І. Іванець, окремі карикатури 

виконали Л. Ґец, М. Гаврилко, Л. Лепкий, Л. Новіна-Розлуцький та ін. 

8. У дисертації визначено, що впливовими джерелами творчого процесу 

художників УСС стали, з одного боку, традиції української образотворчості 

(зокрема в портретному й пейзажному жанрах), з іншого – активне прагнення 

членів цього мистецького угруповання до європейських творчих інновацій, до 

збагачення виражальної мови стильовими, композиційними і технічними 

новаторськими рисами імпресіонізму, експресіонізму, символізму тощо, до 

апробації художньо-формального методу творчості, який виявився особливо 

ефективним, зважаючи на урахування умов і завдань культурної діяльності УСС. 

У багатьох творах доволі чітко простежуються нові модерністичні тенденції, 

властиві для українського живопису та графіки першої третини ХХ ст., в інших – 

часткове повернення до традиційних засобів формотворення кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. У більшості випадків цілком доречним є акцент на реґіональних 

(галицьких, передовсім львівських) творчих пріоритетах. Тут же вартує 

наголосити на „європейськості” живопису і графіки мистців УСС, як на 

важливому ідейно-творчому і контекстуальному чинникові, притаманному для 

українського образотворчого мистецтва першої половини ХХ ст. 

9. Мистецтвознавчий і музеологічний аналіз стану збереження творчої 

спадщини художників-стрільців дав змогу визначити основні етапи її створення, а 

також подальший шлях існування в музейних і приватних колекціях, архівах, 

фондах наукових бібліотек у динаміці розвитку цього процесу від часу створення 

ЛУСС і, фактично, до сьогодення. Сучасний стан збереження творів мистців 

угруповання визначено як проблемний. Водночас наголошено на окремих 

позитивних фактах відкриття нових творів і навіть колекцій, що дало змогу 

прогнозувати перспективу подальшого дослідження мистецького угруповання 

УСС. 
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угруповання Українських Січових Стрільців (УСС). Проаналізовано основні 

етапи дослідження мистецького доробку ЛУСС, виявлено його місце та роль у 

культурі Галичини під час Першої світової війни. Діяльність мистецького 

угруповання УСС розглянуто у взаємозв’язку з українським національно-

визвольним рухом початку ХХ ст., зокрема з роботою січово-стрілецьких 

парамілітарних організацій. Висвітлено процес утворення та функціонування 

мистецького угруповання, його програмні та організаційно-творчі засади. 

Виокремлено постаті основних мистців угруповання, окреслено жанри їхньої 

творчості. Виявлено стилістичні, жанрові та образно-тематичні особливості 

мистецького доробку художників УСС. Проаналізовано твори батального, 

портретного, пейзажного, побутового жанрів, стрілецьку сатиричну графіку. 

Досліджено стан і проблеми збереження стрілецької художньої спадщини. 



 19 
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SUMMARY 

 

Rozhak-Lytvynenko Kseniya. The artistic grouping of the Ukrainian Sich 

Riflemen (Ukraiinski sichovi striltsi): the artists, traditions, genre and style 

features of the works. – Manuscript. 

Thesis for Candidate of Arts degree (PhD) in specialty 17.00.05 "Visual Arts", 

Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2017. 

The thesis is the comprehensive study of the creativity the artistic grouping of 

Ukrainian Sich Riflemen (Ukraiinski Sichovi striltsi, USS). The main stages of the 

research the artistic heritage of USR (USS) are analyzed. The place and role of the 

LUSS art in the culture of Halychyna during the First World War are elicited. The 

activity of the USS artistic grouping is considered in the interrelation with the Ukrainian 

national liberation movement of the early XX century, in particular with the work of 

sich-shooting military organizations. The process of formation and functioning of the 

LUSS artistic grouping is investigated. The key program, organizational and creative 

principles of its work is elicited. The main representatives of the grouping are 

determined; the main genres of the fine art in which they worked have been outlined. 

The genres, stylistic, figurative and thematic peculiarities of the artistic heritage by USS 

artists are defined. The works in the battle, portrait, landscape genres, the life scenes and 

the caricature by USS artists are analyzed. The condition and the problem of the 

preservation of the USS heritage is explored. 

Keywords: artistic grouping of USS, Halychyna, the first third of the XX century, 

painting, graphics. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рожак-Литвиненко Ксения Богдановна. Художественное объединение 

Украиских Сечевых Стрельцов: традиции, жанровые и стилистические 

особенности произведений. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Львовская национальная 

академия искусств, Львов, 2017. 

Диссертацией является комплексное исследование творчества 

художественного объединения Украинских Сечевых Стрельцов (УСС) в 

контексте культурных и художественных процессов в Галичине первой трети 

ХХ в. Проанализированы основные этапы формирования и исследования 

творческого наследия УСС, определена его роль в культуре Галичины во 

взаимосвязи с украинским национально-освободительным движением 

начала ХХ в. Были выявлены программные и организационно-творческие 

принципы, определены ведущие индивидуальности и основные жанры их 

творчества. Разносторонне исследованы источники диссертационной работы. В 

плане методологического обеспечения использовались принцип историзма, 
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методы описания, систематизации и обобщения. Для выявления художественно-

стилистических особенностей произведений художников ЛУСС как наиболее 

эффективные аналитические средства были использованы искусствоведческий и 

формально-художественный методы анализа. 

Освещаются особенности возникновения ЛУСС и его художественного 

объединения в контексте политической ситуации, национально-освободительных 

и культурных процессов в Галичине первой трети ХХ в. Отмечается, что для 

галицкого искусства предвоенного периода был свойственен синтез разных 

стилистических направлений и течений, что объясняется как активизацией 

украинских инновационно-творческих поисков, так и территориальной близостью 

Западной Украины к европейским художественным центрам и, соответственно, их 

непосредственным влиянием. Исследовались выставочное движение, 

деятельность музеев, художественных образовательных заведений, частных школ 

и студий в Галичине в начале ХХ в. Было установлено, что эти процессы стали 

важным подготовительным этапом возникновения и художественной 

деятельности ЛУСС, созданного в августе 1914 г. Образовавшаяся полгода спустя 

группа художников, призванных на военную службу, активно занималась 

живописным и графическим творчеством, иллюстрацией периодических изданий, 

разработкой стрелецкой атрибутики, оформлением национальных праздников и 

культурно-массовых действий. 

Было установлено, что на разных этапах деятельности художественную 

группу УСС составляли О. Курилас, И. Иванец, Ю. Буцманюк, Ю. Назарак, 

Л. Гец, О. Сорохтей (основной исследуемый в диссертации состав), а также 

М. Гаврилко, Р. Старчук, Л. Лепкий, В. Оробец, М. Талпаш, И. Ткачук, 

В. Розумович, Л. Новина-Розлуцкий, М. Цимбрила. Возглавлял группу О. Курилас 

– воспитанник Львовской и Краковской художественных школ. 

Искусствоведческий анализ дал возможность определить основные жанровые и 

стилистические особенности творчества художников ЛУСС. Проанализированы 

произведения наиболее последовательных в батальной живописи художников 

И. Иванца, О. Куриласа, Ю. Буцманюка. В их батальных композициях исчезают 

привычные для жанра панорамность, масштабность, красочность деталей. 

Внимание художников привлекали наиболее драматические фрагменты боев, 

динамичные образы отдельных пехотинцев и всадников. Прослеживается поиск 

своеобразной экспрессивной манеры живописи (И. Иванец), эмоционального 

настроя общей сцены. Не менее интересна манера изображения батальных сцен на 

фоне пейзажа, в которых заметны стилистическое влияние импрессионизма и 

постимпрессионизма (О. Курилас). 

Одной из первоочередных задач художественной группы УСС стало 

создание героических образов украинских сечевых командиров, стрельцов, 

представителей национально-освободительного движения, что оказало влияние на 

развитие портретного жанра, в котором наиболее активно работали О. Курилас и 

Ю. Буцманюк. Вместе с портретной галереей военных был создан целый ряд 

безымянных изображений галицких крестьян, не менее характерных и образных. 

Значительная часть портретов была выполнена также в графических техниках 

(Л. Гец, О. Сорохтей). В жанре пейзажа отмечены работы О. Куриласа: пленэрные 
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зарисовки, архитектурные виды, руины старых замков и т.п. В синтезе с пейзажем 

развивался бытовой жанр, в котором одну группу произведений составили 

изображения разоренных войной сел, народные бытовые картины (Л. Гец, 

И. Иванец), а вторую – незатейливые, но интересные в образно-стилистическом 

плане живописные и графические сценки из быта сечевых стрельцов 

(О. Курилас). Проведен анализ сатирической графики, в создании которой 

принимали активное участие О. Курилас, И. Иванец, иллюстраторы -

карикатуристы Л. Гец, М. Гаврилко, Л. Лепкий, Л. Новина-Розлуцкий и др. В 

искусствоведческом и музеологическом аспектах рассматриваются состояние и 

проблемы сохранности творческого наследия художников-стрельцов в динамике 

их развития с момента создания ЛУСС и до нашего времени. 

Ключевые слова: художественное объединение УСС, Галичина, первая 

треть ХХ в., живопись, графика. 


