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спробу систематизувати публікації наявних джерельних баз за темою, надана їх змістовна характеристика. При цьому основними методами і принципами для проведення аналізу став культурологічний
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УКРАИНЫ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проведено историографический и источниковедческий анализ
трансформации процессов становления и развития культурнохудожественных и художественно-литературных объединений
Украины, определено степень и содержательность имеющихся
источников и публикаций по указанной проблематике. Осуществлена
попытка систематизировать публикации и имеющиеся базы
источников по теме, дана им содержательная характеристика. При
этом основными методами и принципами для проведения анализа стал
культурологический методологический инструментарий, а основным
в содержательном смысле — культурологический аспект.
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Культурно-мистецькі та літературно-художні об’єднання в Україні
мають значний вплив на соціальний і культурний розвиток суспільства загалом і людини зокрема. І ця роль в умовах формування інформаційного суспільства значно посилилася. Однак до останнього
часу за наявності кількісного збільшення джерел і наукових та науково-популярних досліджень майже не проводилися їх аналіз і систематизація, що і є метою цієї статті.
Необхідною умовою досягнення поставленої мети є з’ясування
ступеня наукової дослідженості проблеми еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об’єднань України, окреслення
основних напрямів її висвітлення, розробка методологічної основи
із визначенням відповідних методів і прийомів вирішення конкретних завдань, аналіз джерельної та історіографічної бази, уточнення
робочих понять і термінів.
Вітчизняні мистецько-художні та літературні об’єднання, як не
однозначне культурно-історичне явище, перебувають водночас у полі
зору різних суспільно-гуманітарних наук — історії, культурології,
мистецтвознавства, літературознавства, філософії, соціології, психології, естетики тощо. Саме тому, зважаючи на міждисциплінарність
джерелознавчо-історіографічного матеріалу, автор для аналізу обрав
культурологічний аспект, методологія вивчення якого й передбачає
міждисциплінарність.
Ця множинність науково-дисциплінарних інтересів до об’єкта
дослідження має різні наслідки: безперечним позитивом є постійне
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введення до наукового обігу нових матеріалів, розширення кола науковців-фахівців, урізноманітнення методів і ракурсів вивчення, певна
плідність міждисциплінарного обміну одержаною інформацією. Через відсутність послідовного дослідження феномену, досі не існує
«голографічного портрета», цілісного уявлення про його місце, роль
і значення в культурно-творчому процесі українського суспільства
від давнини до сьогодення.
Фундаментальні праці з історії України давнього та новітнього
періодів [20; 79], зважаючи на їхню специфіку (узагальнюючий характер та максимальне хронологічне охоплення), містять лише окремі
згадки про вітчизняні об’єднання художнього й літературного та культурно-мистецького профілів. Найвідоміші об’єднання дещо стисло
характеризуються як беззаперечне свідчення культурних здобутків
українського суспільства відповідних часів.
Дослідників цікавлять такі об’єднання в ракурсі суспільно-політичних відносин, наприклад, «Руська трійця» [71], Кирило-Мефодіївське
товариство [40]. Особливого значення набувають історико-культурні
дослідження, спрямовані на ґрунтовний аналіз діяльності української
інтелігенції, зокрема її творчих представників, котрі створювали художні, мистецькі, літературні й інші гурти. Більшість таких праць розглядає означену проблему на прикладі подій 20–30 рр. ХХ ст. [39; 63]:
саме цей час засвідчив масове прагнення до оновлення всіх сфер суспільного життя, високий дух українського відродження, формування
антигуманної комуністичної «масової» культури, апогей об’єднавчого
руху серед творчої інтелігенції й, водночас, трагедію спланованого
винищення кращих представників української культури. Заслуговує
на увагу дослідження Г. Касьянова [38], присвячене українській інтелігенції в русі опору 1960–1980 рр., який мав політичні та творчі
(мистецькі, літературні) прояви.
Помітним є внесок у вивчення вітчизняних творчих об’єднань науковців, об’єктом дослідження для яких стала власне історія культури
України. Передусім слід назвати ґрунтовне дослідження за редакцією
відомого вченого І. Крип’якевича [33], праці І. Огієнка [61], М. Семчишина [74]. Перевидання в 90-х рр. ХХ ст. маловідомих в Україні
синтетичних досліджень посприяло активізації вітчизняної культурологічної думки, виникненню праць нового якісного ґатунку. Зокрема
назвемо монографію М. Поповича [69], яка відзначається нетрадиційними підходами та неупередженістю міркувань стосовно розвою багатопланової української культури. Автори докладно характеризують
різні творчі угруповання, серед яких давньоруські мистецькі школи,
спеціалізовані на образотворчому мистецтві цехи-братства, конкретні
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інтелектуально-літературні об’єднання кінця ХІХ — початку ХХ ст.,
уніфіковані творчі спілки радянського періоду тощо.
Важливою науковою подією стало видання п’ятитомної колективної праці з історії культури України [34; 35]. Зазначене дослідження
оприлюднює безліч нових безцінних артефактів і спрямовує на абсолютно нове бачення літературних і художньо-мистецьких об’єднань
у системі культурного розвою українського суспільства.
Автор монографії А. Свідзинський [73] уперше порушує проблему самоорганізації в культурному просторі та культуротворчих
процесах України. Ця проблема безпосередньо дотична до методики
дослідження таких самоорганізаційних структур, як літературні та
художньо-мистецькі об’єднання.
Не втратили наукового значення й праці, присвячені культурним
персоналіям України [16; 17; 80], зокрема дослідження С. Голубова,
у якому висвітлено діяльність Київського митрополита П. Могили.
Саме він був ініціатором створення плідного творчого кола. Таким
чином, зосереджена увага не стільки на зовнішніх виявах культурного феномену (у цьому разі — художніх і літературних об’єднань),
скільки на людському факторі, адже в епіцентрі культурних явищ
завжди перебуває людська особистість.
Проблема існування творчих об’єднань митців у загальній історії
українського мистецтва фактично тільки означена. Але самі історикомистецькі дослідження достатньо численні. Слід зазначити, що більшість авторів надають перевагу дослідженню історії мистецтва певного регіону й визначеного етапу, різним стильовим напрямам тощо.
Історіографічно-джерелознавчий огляд мистецтвознавчої літератури, на нашу думку, слід розпочинати з багатотомної «Історії українського мистецтва» [824] та з узагальнюючої праці «Нариси з історії
українського мистецтва» [825]. Періодизація мистецького процесу,
сам підхід до мистецьких напрямів, особливо тих із них, які неможливо втиснути в «прокрустове ложе» соціалістичного реалізму, є дещо
штучними. Але, безумовно, ці ґрунтовні праці цікаві багатим фактичним матеріалом.
Для цієї статті значимими були праці П. Жолтовського [28], П. Білецького [10], І. Свенціцької [72], А. Макарова [53], Г. Логвина [50],
присвячені різним аспектам еволюції мистецтва в Україні з Х по
ХVIII ст.
Саме творчим угрупованням у мистецтві присвячені праці В. Балушок [8], яка розглядає цехи митців як прообраз професійного
об’єднання. В. Афанасьєв [7] досліджує процеси формування товариств художників у XIX ст. Персоналіям художників присвячено
кілька праць, які дозволяють відкрити забуті постаті, а також уявити
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їх особистий внесок у процес обміну культурними цінностями між
Україною та іншими країнами. У зв’язку із цим доцільно згадати
збірки «Мистецтво української діаспори. Повернуті імена» [54], «Пісня
життя. Автобіографічні нариси українських художників» [66].
Зв’язкам українського мистецтва з європейськими художніми школами присвячено дослідження «Українське мистецтво у полікультурному просторі» [84]. На думку авторів, творчість українських художників органічно вплітається в загальноєвропейську проблематику,
водночас виявляє власний національний характер.
Слід зазначити, що серед багатьох дослідників історії українського
мистецтва вирізняються своєю концептуальністю численні праці
Д. Степовика [77, 78]. Коло його наукових інтересів є достатньо широким, він здійснив блискучі дослідження українського іконопису,
графіки, гравюри, а також є автором монографій, присвячених видатним мистецьким діячам минулого та їх особистому внеску в розвиток
стилів, зокрема бароко.
Найцікавішим для дослідників останніх років став період з кінця
ХІХ до першої третини ХХ ст., пов’язаний з бурхливим розвитком
різноманітних напрямів і течій, таких як постімпресіонізм, символізм, неоромантизм, авангард, модерн. У зв’язку із цим слід згадати
численні статті Д. Горбачова [19], Н. Асєєва [4], Л. Соколюк [76],
М. Шкандрій [99], А. Півненко [64], О. Шила [98], де розглянуто віт
чизняне мистецтво в контексті європейської художньої культури. Набуті досвід і матеріал дозволяють з упевненістю стверджувати, що
в Україні існували численні творчі об’єднання, які репрезентували
імпресіонізм, модерн, авангард та інші напрями. Завдяки таким дослідженням зазначеного періоду можна виявити немало фактів, які
свідчать про значний масштаб талантів, часто недооцінених співвітчизниками.
Історіографія та джерела означеної проблеми значно збагачуються
різними літературознавчими дослідженнями. Фундаментальні праці
з історії української літератури М. Грушевського [21], С. Єфремова
[27], М. Возняка [12], М. Зерова [32] містять національний літературний масив, систематизують його, розглядають розвиток вітчизняної
літератури в контексті загальноєвропейських літературних процесів.
Але в цих працях матеріалу щодо літературних об’єднань немає. Значно більше уваги об’єднанням приділяють автори, котрі досліджують
окремі періоди розвитку української літератури або стильові напрями
та їх особливості. Так, праці М. Андрущенка [3], В. Шевчука [95],
І. Айзенштока [1], В. Моренець [58], В. Державіна [23] та інших дозволяють простежити взаємозв’язок літературного, політичного та
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культурного життя, естетичної платформи яких дотримували різні
літературні групи, об’єднання та товариства.
Ґрунтовний аналіз передумов, сутності, загальнокультурної значимості феномену українського бароко міститься в монографії А. Макарова [53], яка вийшла друком 1994 р. Автор висвітлює непересічне
літературне об’єднання під проводом Л. Барановича, інші літературні
гурти того часу, характеризує різні художні кола та їх здобутки майже
по всій території України.
На початку 90-х рр. ХХ ст. посилився інтерес літературознавців до
літературного процесу та відповідних об’єднань 20-х рр., тобто періоду Українського відродження. Раніше цією проблемою опікувалися
лише літературознавці з української діаспори, здебільшого — безпосередні учасники тогочасного літературного життя: Г. Костюк [43],
Ю. Лавриненко [46], Ю. Луцький [51], О. Ган [14], П. Голубенко [18],
Ю. Шерех [97]. Але особливістю цих праць є занадто суб’єктивне
ставлення до подій, апологія власних міркувань, загострення деяких
суперечливих питань історії та культурного розвою України. Попри
окремі недоліки, праці літературознавців з діаспори мають певне значення для характеристики цього неоднозначного періоду розвитку
української культури і літератури зокрема.
Сучасні українські літературознавці акцентують на малодосліджених питаннях вітчизняної літератури — модерних та авангардних
проявах кінця ХІХ — початку ХХ ст. [22]. Певний інтерес до літературного життя України виявляють також філософи та літературо
знавці: О. Забужко [29], Г. Вдовиченко [11], Н. Шумило [102]. Вони
розглядають процес розвитку літератури й літературних угруповань
у зв’язку з формуванням основоположної української ідеї.
Значно активізувалися соціологічні дослідження в означеній галузі, вони набули певної спеціалізації: це праці із соціології культури,
соціології літератури, соціології мистецтва й соціології організацій.
Соціологія культури спочатку використовувала галузевий підхід,
потім — комплексний, нині акцентує на вивченні соціокультурної
трансформації. Одним з її завдань є фіксація специфіки культурних
явищ, їхньої динаміки в кількісних і якісних показниках та індикаторах: такий підхід зумовлює методику досліджень літературно-художніх об’єднань як соціокультурного феномену. Детально ці теоретичні положення викладені в працях Н. Побєди [67], А. Моля [57],
П. Штомпки [100].
Соціологія літератури вивчає умови літературної творчості, аспекти літературної комунікації, особливості розповсюдження й засвоєння літературної продукції. Подібну методику обґрунтував М. Рубакін на початку ХХ ст., яка в подальшому вдосконалювалася завдяки
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працям Д. Балика, Н. Фрадьєва, Г. Сивоконя, О. Семашка, І. Гончара
та ін.
Дослідники, котрі спеціалізуються на соціології мистецтва, зокрема
О. Семашко, І. Гончар, С. Гриця, Л. Черкашина, С. Паламарчук, вивчають залежність між суспільством і художньою творчістю, а також —
особливості функціонування мистецтва в конкретних історичних умовах. На нинішньому етапі соціологи України дійшли висновку щодо
втрати мистецтвом (і літературою також) своєї традиційної місії. Ця
проблема аргументовано викладена в статтях Р. Шульги [101].
Розділ соціології, спрямований на дослідження об’єднань громадян
та принципів їх організації, порушує і вирішує питання щодо місця
та ролі цих структур у суспільстві, їх реальної активності, конкретних
функцій, співвідношення особових і безособових чинників об’єднань.
Характерними в цьому сенсі є праці Я. Смолякова [75] , М. Шаповала
[94], Л. Когана [41].
Загалом окреслені вище здобутки різних наукових дисциплін забезпечують насамперед ґрунтовний контекст для дослідження теми
цієї статті. Однак до наукового обігу введено незначну кількість літературно-художніх об’єднань, вони не були безпосередньо предметом
наукового дослідження.
Існує незначна кількість праць, присвячених конкретним літературним та художнім об’єднанням України: праця І. Айзенштока
з характеристикою поетичних гуртів романтиків першої половини
ХIХ ст.; праці Т. Гундорової [22], Я. Поліщука [68], де значна увага
приділена модерному літературному гурту «Молода муза»; праці П. Голубенка [18] й Л. Кавуна [37] стосовно ВАПЛІТЕ; мистецтвознавчі
дослідження В. Фоменка [87] з аналізом славнозвісної школи української гравюри ХVII — початку ХVIII ст.; В. Афанасьєва [6; 7], які
представляють одеську філію художнього об’єднання АРМУ; розвідка
Л. Амеліної [2], присвячена оригінальному творчому гурту на чолі
з М. Синяковою. Харківські дослідники Л. Соколюк [76] та А. Півненко [64] надають наукове уявлення про більшість місцевих художніх
угруповань кінця ХIХ — початку ХХ ст.
На жаль, про значну частину вітчизняних художніх та літературних груп та об’єднань різних періодів, а також про творчі об’єднання
в українській діаспорі є лише стислі відомості в різноаспектній, переважно довідковій, літературі.
Видання «Української літературної енциклопедії» [83] започатковане в 1988 р. й мало вийти друком у 5 томах. Однак за тих умов
воно не могло бути присвячене тільки українській літературі, а мало
охоплювати й літератури інших народів СРСР. Слід зазначити, що це
видання було призупинене після 2 тому.
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Важливим виданням є 11-томна «Енциклопедія українознавства»
[26], яка спершу була надрукована за кордоном обмеженим накладом
(2,5 тис. прим.) і перевидана в Україні в 1993–2000 рр.
У біобібліографічному словникові «Українські письменники» [86]
зібрані найважливіші факти літературного життя. Майже про кожного
письменника містяться найголовніші біографічні відомості, бібліографія видань і публікацій творів, критичної літератури.
Вийшли друком «Літературознавчий словник-довідник» [47] під
редакцією Р. Гром’яка та Ю. Коваліва, «Українська література у портретах і довідках: Давня література — література ХІХ ст.» [82]. Ці
видання містять основні терміни, поняття, довідкову інформацію про
найголовніші об’єднання та школи, літературно-мистецькі напрями,
стильові течії та важливі літературно-мистецькі видання.
Важливими джерелами інформації є «Енциклопедія історії України» [25] і «Довідник з історії України» [24]. Енциклопедичний довідник «Митці України» [55] містить близько п’яти тисяч статей —
творчих біографій українських митців, діячів культури. Саме в ньому
через творчі біографії висвітлюється історія українського мистецтва,
основних його галузей різних часів та епох.
Упродовж останніх років захищено кілька докторських і кандидатських дисертацій, присвячених деяким аспектам культури, історії,
літературознавства, мистецтвознавства, культурології тощо, серед них
праці автора цієї статті [96], А. Пивненко [65], В. Гасанова [15] та
ін. Слід згадати матеріали наукових конференцій [4; 91] та окремі
публікації про літературно-художні об’єднання [62].
Отже, з’ясовується доцільність дослідження історії формування,
діяльності, ступеня соціального впливу конкретного соціокультурного
феномену — художніх і літературних об’єднань. Для вирішення цього
завдання існує ґрунтовна наукова база, створена вченими кількох поколінь.
Пошук та формування історіографічної та джерельної бази за темою дослідження засвідчили, що процес історичного розвитку українських культурно-мистецьких художньо-літературних об’єднань забезпечено джерелами первинної інформації нерівномірно як кількісно,
так і змістовно. Так, украй обмежені свідчення стосовно етапу зародження й становлення творчих об’єднань на вітчизняних теренах, їх
виникнення набуває системності від початку ХХ ст. Існують також
певні диспропорції в кількості джерел залежно від формальних чи
неформальних об’єднань (перші — значно краще задокументовані).
Через об’єктивні та суб’єктивні причини не є загальнодоступними
для вітчизняного дослідника й джерела, що характеризують творчі
об’єднання в українській діаспорі.
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Окремо слід наголосити, що нині існує значна база першоджерел
з цієї тематики. Однак, зважаючи на обмежений обсяг статті, зазначимо лише окремі із джерел.
Основне місце серед них посідають письмові джерела.
— Літописні зводи часів Київської Русі та Галицько-Волинського
князівства містять окремі відомості стосовно прафеноменальної стадії
вітчизняних творчих об’єднань [13; 49].
— Державні документи щодо національної та культурної політики,
об’єднань та організацій у творчих сферах культури. Істотне значення
мають матеріали, що характеризують ставлення до культурницького
національно-визвольного руху України Російської та Австро-Угорської
імперій, ініціативи УНР у справі розвитку української національної
культури та відповідної організації культурного простору, репресивні
й організаційні заходи Радянської держави стосовно літературних та
художніх об’єднань України [42; 44; 45], Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» за станом на 2 вересня
2002 р. [30].
— Презентаційні документи та матеріали художніх і літературних
об’єднань України — статути, програми, маніфести тощо, що надають
відомості про час створення, мету, склад, ідейно-естетичні платформи
різних угруповань. Деякі з них опубліковані в друкованих органах
об’єднань або тогочасній пресі [73; 87]; решта — архівні джерела [92;
93]. На жаль, подібні документи, датовані 20 рр. ХХ ст., виявилися
малоінформативними, оскільки складалися за стандартним заідеологізованим «кліше», тому з’ясувати чітку різницю в ідейних та художніх
поглядах об’єднань без додаткових джерел майже неможливо.
— Поточна документація творчих об’єднань: матеріали з’їздів,
конференцій, зборів, протоколи засідань керівних та контрольних
органів, плани, звіти, тексти доповідей, виступів тощо. Характеризує інтенсивність і напрям діяльності, зміну поглядів і стосунків (у
межах самих організацій, між різними об’єднаннями, між ними та
владою) [88].
— Друковані органи літературних та літературно-художніх
об’єднань і характерні для них видання: альманахи («Український
альманах», «Утренняя звезда», «Русалка Дністрова», «Літературнокритичний альманах», «З потоку життя», «Плуг», «ГАРТ», «ВАПЛІТЕ»,
«Літературний Ярмарок», «Колекція»), часописи («Основа», «В мире
искусства», «Числівник 500»), місячники («Музагет», «Плужанин»),
журнали («Світ», «Українська хата», «Артистичний вісник», «ВАПЛІТЕ», «Нова Генерація», «Авангард», «Вітчизна», «Образотворче
мистецтво», «Слово і час») тощо. Вони містять конкретний зміст
і форми творчості, коло авторів, діапазон однодумців [48; 60].
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— Матеріали преси в час існування творчих об’єднань — публікувалися літературні твори членів різних гуртів, полемічні статті,
рецензії, відгуки публіки на окремі твори, імпрези. Це насамперед
видання кінця ХІХ — початку ХХ ст.: «Аполлон», «Мистецтво», «Нова
громада», «Шляхи мистецтва», «Червоний шлях», «Життя і революція», «Художнє життя», «Всесвіт» [56; 90].
— Твори письменників, що належали до різних літературних
об’єднань, від давнини до сьогодення. Такі джерела є прямим свідченням ступеня творчої реалізації письменників та досягнутих ними
результатів. На основі їх аналізу визначаються провідна тематика,
пафос, жанровий діапазон, авторська манера письма, особливості
художніх засобів, співвідношення традицій та новацій [31; 32; 89].
— Мемуари організаторів, членів художніх і літературних
об’єднань, а також їх сучасників — містять фактографію, інформацію
про колег, характерні оцінки окремих особистостей, подій, стосунків.
Зокрема, значний інтерес становлять спогади та спостереження В.
Сосюри, П. Панча, К. Гордієнка, Г. Костюка, Є. Маланюка, Ю. Клена,
Д. Бурлюка [43; 46; 52; 97; 99].
— Епістолярії членів творчих об’єднань — здатні компенсувати
різні документальні лакуни, руйнувати стереотипи, верифікувати
міфи, свідчити правду про авторів, адресатів, оточення й добу. За
час незалежності України в країні та українській діаспорі опубліковані цілі масиви «епістолярних скарбів» [9; 81]. Автори опрацювали
маловідомі матеріали члена ВАПЛІТЕ І. Дніпровського — листування
з колегами за творчим цехом (ЦДАМЛМ України, ф. 144) та його
листи, адресовані М. Пилинській (архів ХЛМ).
Окрім письмових джерел, за обраною тематикою слід указати й
такі, що мають візуальну складову, стосуються переважно мистецького аспекту.
Назвемо основні з них.
— Фотодокументи, які надають візуальну інформацію про членів
літературних та художніх об’єднань, їхні творчі зустрічі, діяльність,
масові імпрези тощо [70].
— Альбоми, каталоги, зібрання українських музеїв (Києва, Львова,
Одеси, Харкова тощо), що презентують мистецькі твори членів відомих об’єднань [5; 85]. Вони є основним першоджерелом для характеристики тематичних, стилістичних, жанрових параметрів творчості
художників і окремих гуртів. Значний інтерес становлять каталоги
численних виставок, влаштованих творчими об’єднаннями.
Таким чином, історіографічний та джерелознавчий аналіз трансформаційних процесів еволюції культурно-мистецьких і художньолітературних об’єднань України свідчить про наявність значної
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кількості джерел і літератури за вказаною проблематикою, які чекають
на свого дослідника. На основі аналізу систематизовано та визначено
роль культурно-мистецьких і літературно-художніх об’єднань України
в соціальному та культурному житті суспільства, особливо нині, коли
формується інформаційне суспільство. Використання культурологічної методології дозволило з’ясувати багатоаспектну міждисциплінарність результатів діяльності культурно-мистецьких та літературнохудожніх об’єднань України.
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HISTORIOGRAPHIC AND SOURCE STUDIES ANALYSIS OF
TRANSFORMATION OF THE PROCESSES OF FORMING AND DEVELOPING
CULTURAL AND ARTISTIC AS WELL AS ARTISTIC AND LITERARY
ASSOCIATIONS OF UKRAINE: CULTUROLOGICAL ASPECT
The aim of this paper is to examine transformation of the processes of

forming and developing cultural and artistic as well as artistic and literary
associations of Ukraine. The work of above mentioned associations has
a significant impact on the social and cultural development of society in
general and people in particular. This role in the conditions of the development of information society in Ukraine has increased substantially.
Despite the presence of numerous references, scientific and popular
scientific research, their analysis requires a thorough study.
Research methodology. The main method of the analysis of references
and literature is the culturological comparative studies, which makes it
possible to explore meaningful and significant progress in coverage of
the evolution of cultural and artistic as well as artistic and literary associations of Ukraine.
Results. On the basis of culturological and comparative analysis of the
key references the author identifies the extent of the research and the
role of cultural and artistic as well as artistic and literary associations of
Ukraine in socio-cultural and cultural life of the society, especially today,
when information society is being formed in Ukraine. In the future the
results of this research may be extrapolated to studying the issues of
artistic culture of Ukraine.
Novelty. The paper provides the first attempt of culturological and comparative analysis of the references concerning transformation of the processes of forming and developing cultural and artistic as well as artistic
and literary associations of Ukraine.
The practical significance. The results of the analysis presented in this
paper can be used not only for further research of the above mentioned
issues but also in the process of developing the courses of lectures for
teaching in the institutions of higher education of Ukraine related the
study of culturology and art criticism.
Key words: historiographic and source studies analysis, cultural and artistic as well as artistic and literary associations of Ukraine, culturological
aspect.
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