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Анотація. У статті на прикладі взаємодії української і
польської національних культур в умовах інтегрованої Європи та
глобалізованого світу проаналізовано, з одного боку, нові тенденції та перспективи, що виникають для гуманітарного розвитку,
для посилення світової присутності національних культур, а з
іншого — нові проблеми, породжені суперечливим процесом глобалізації. Особлива увага приділяється ролі державної культурної політики та її інституцій (зокрема, міністерств культури),
їх впливу на міжкультурну взаємодію і на вирішення проблем,
обумовлених глобалізацією інформаційно-культурного простору
й розмиванням міжкультурних кордонів та національних ідентичностей.
Ключові слова: українсько-польські культурні зв’язки, національна культура, ідентичність, міжкультурна взаємодія, культурний простір, глобалізація, державна культурна політика.

Доба глобалізації та новітні інформаційні технології принесли нові можливості для розвитку і взаємодії національних
культур, нові шляхи для їхньої самоорганізації, але водночас — породили нові проблеми, а в деяких випадках навіть
загрози самому існуванню національних культур [43].
У сучасному культурному просторі піддаються випробуванням такі, здавалося б, давно усталені явища, як ідентичності
й культури модерних європейських націй. Минули часи, коли
національні культури принаймні великих, розвинених країн
могли претендувати на монопольну роль хоча б у власному
культурному просторі. Такий наслідок глобалізації й “віртуалізації” культурного життя зачепив майже всі регіони планети,
але особливо помітний він у невеликих та етнокультурно неоднорідних країнах [41].
Однак глобалізаційне розмивання меж національних культур породжує не лише виклики чи загрози їхньому дотеперішньому модусу існування, а й створює нові можливості для
розвитку, нові поля активної співпраці між такими — недомінантними” культурами, як, наприклад, українська та польська.
Ця співпраця є особливо важливою і бажаною у тих випадках,
коли дві національні культури здавна знають одна одну, мають
багатовікові, хай і не завжди безхмарні зв’язки (що їх висвітле7
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но, зокрема, у працях [13; 17; 24; 37; 38; 47]), а тим
паче — коли вони мають схожі проблеми.
Метою цього дослідження є з’ясування й унаочнення згаданих особливостей функціонування та
взаємодії національних культур у сучасному європейському культурному просторі на прикладах міжкультурних контактів і взаємодій України та Польщі. Звичайно, розміри статті не дозволяють усебічно висвітлити всю палітру українсько-польських
культурних контактів і взаємовпливів. Тому необхідно окреслити ширше коло наукових праць та
джерел, що можуть слугувати підґрунтям для формування повнішого уявлення про предмет цього дослідження. Окрім зазначених вище, варто нагадати
праці українських, польських та західних науковців, які доволі добре розкрили окремі аспекти досліджуваної тематики — Б.Бердиховської [1; 2; 3],
Ю. Богуцького [5], О. Гнатюк [10], Н. Гончаренко
[12], Г. Грабовича [13], А. Суліми-Камінського [20],
М. Коженьовського [21], Б. Осадчука [26] та інших.
Чимало інформації про сучасну культурну співпрацю України й Польщі, а також про презентацію
спільного культурного надбання містять електронні
ЗМІ [18; 31; 42; 44; 46].
Методологічною базою цього дослідження стали праці сучасних культурологів, що вивчали фундаментальні аспекти розвитку культур, як національних, так і традиційних, у сучасному світі, зокрема, в умовах глобалізації — А. Аппадураї [41],
К. Гірца [9], Д. Гелда й А. МакҐрю [9], В. Вжоска
[7], Е. Доманської [15], Б. Шацької [32] та інших.
Тут ми спираємося на представників сучасного
культурологічного мислення, які відмовилися від
догматизації будь-яких форм і методів пізнання, раз
і назавжди заданих моделей культури, зокрема національної, та усвідомили, що поява нової наукової
проблеми часто вимагає розроблення нового концептуального підходу до її вивчення.
Доречно звернути увагу також на той факт, що
в українських перекладах упродовж останніх років
з’явилася низка важливих теоретичних праць польських науковців — окрім уже згаданих В. Вжоска,
Е. Доманської та Б. Шацької, це праці О. Гнатюк
[11], А. Міхніка [23], Є. Топольського [32], а також
спільні праці польських та українських науковців,
присвячені діяльності Єжи Ґедройця та паризької
“Культури” [17; 27], українських шістдесятників
[1]. Можна також констатувати значне пожвавлення
в часи незалежності інтересу до України, її куль-

турного та інтелектуального життя з боку сучасних
польських науковців [47; 48; 49; 50].
Отже, головним вектором нашого дослідження стали сучасні тенденції культурної взаємодії
України та Польщі, зокрема — практики, пов’язані
з репрезентацією сучасних здобутків та спадщини
української і польської культур світові, формування
іміджу націй та їхніх культур через такі репрезентації. Предмет дослідження конкретизується у виявленні певних історичних та сучасних тенденцій
міжкультурної комунікації України і Польщі. Ці гуманітарні комунікації є багаторівневими та відносно
самостійними явищами у царині самоорганізованої
колективної діяльності культурних спільнот. Їхніми
складовими елементами виступають, зокрема, сукупність інформаційних каналів та потоків, інституйованих та неформальних, котрі забезпечують
плідну взаємодію сусідніх національно-культурних
та регіональних “екосистем”, слугують базою для
сучасного суспільного буття [4; 41].
У сучасних умовах глибинної й суперечливої
соціокультурної трансформації, спричиненої глобалізацією, а у випадку Центральної і Східної Європи — ще й посткомуністичними змінами, найсуттєвішим виявляється дослідження готовності
національних культур реагувати на виклики часу,
що може розглядатися як свідчення їхньої зрілості й стабільності, як ознака усвідомлення власної
національно-культурної ідентичності та спроможності до рівноправного міжкультурного діалогу у
світовому культурному просторі.
В Україні здавна існували значний інтерес і повага до польської культури, що обумовлене давніми
зв’язками наших народів і культур [12; 13; 20; 25;
37]. Адже тривале, кількасотлітнє перебування значної частини українських земель у складі польськолитовської Речі Посполитої залишило значну, різноманітну, часом суперечливу історико-культурну
спадщину. На цей період у нашій спільній історії
можна дивитися по-різному. Можна бачити в ньому
передусім соціальне гноблення й криваві повстання, міжрелігійну ворожнечу та виграні й програні
битви. І на підкріплення такого погляду нескладно
навести чимало свідчень.
Проте є й інші безперечні факти, інший історичний досвід — досвід мирного сусідського співжиття, плідної співпраці і взаємних благотворних
впливів, у тому числі й у культурі, мистецтві, науці й освіті, громадському житті. Скажімо, важко уя8
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вити польську літературу XVI століття без русина
Станіслава Оріховського [38, 495–586], а польську
поезію ХІХ століття — без так званої “української
школи”, без уродженця Кременця на Поділлі, одного з “національних пророків” Польщі — Юліуша
Словацького. Водночас український культурний і
суспільний рух ХІХ століття неможливо уявити без
етнічних поляків Володимира Антоновича і Тадея
Рильського [13; 26].
Натомість українську культуру й політику першої половини ХХ століття неможливо уявити без
молодшого Рильського — Максима Тадейовича, без
архітектора Владислава Городецького [23], історика
й політика В’ячеслава Липинського [8], композитора Бориса Лятошинського… Водночас провідними
постатями в польській культурі першої половини
ХХ століття стали уродженці України — Кароль
Шимановський і Ярослав Івашкевич [2].
А вже по такій трагічній для обох наших народів Другій світовій війні величезну роль у створенні
фундаменту майбутнього партнерства наших народів і держав, тоді ще не незалежних, відіграв видатний польський мислитель, політик, діяч культури
Єжи Ґедройць [3, 10, 17, 27]. Зокрема, його співпраця з Юрієм Лавріненком та Юрієм Шевельовим
увінчалася появою у 1959 році в серії “Biblioteka
“Kultury”” хрестоматійної антології “Розстріляне
Відродження” [30], що згодом стала основоположною для нашого сучасного розуміння канону української літератури першої половини ХХ століття.
В Україні інтерес до польської культури не зник
і сьогодні на рівні “високої” культури — художньої
літератури, серйозної та джазової музики, “авторського” кіно [16]. Але у важливій царині популярної
культури польська присутність у сучасній Україні
помітно зменшилася, порівняно з часами “соцтабору” — переважно через поступове витіснення
глобалізованою англомовною продукцією будь-якої
іншої (за винятком російської поп-продукції, що її
експансія в Україні активно підживлювалася політично вмотивованими фінансовими потоками) [14].
Отже, потрібна істотна активізація співпраці наших
країн у сфері сучасних культурних індустрій.
З іншого боку, Польща належить до тих небагатьох країн Європи, де можна говорити хоча б про
якусь українську культурну присутність: тут регулярно перекладаються й видаються книжки наших
письменників [6; 48]; тут, принаймні зрідка, виступають наші популярні виконавці; зберігаються тра-

диційні контакти польських та українських науковців у різних галузях науки.
Багато фахівців уважають, що в умовах глобалізованого й комерціалізованого культурного простору ключовим чинником для розвитку національних культурних індустрій (відтак — і національних
культур у цілому) є розмір базового ринку для їхнього продукту — тобто розміри аудиторії, близької
за мовою, культурними настановами, за легкістю
сприйняття творів, породжених даною культурою.
Саме така культурна близькість зберігається між
польською та українською культурами.
Отже, є чималий, але поверхово використовуваний потенціал польсько-української культурної
співпраці як у “високій” культурі й мистецтві, так і
на глобалізованих ринках популярного культурного продукту.
Не можна сказати, щоб цей потенціал співпраці сьогодні зовсім не використовувався. Зокрема,
співпраця двох держав у галузі культури принесла
плоди у вигляді появи у 2004 році музею Юліуша
Словацького та бібліотеки його імені в місті Кременці [31], спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку у Варшаві, пам’ятників Юліушу Словацькому,
вченому-хіміку Войцеху Свєнтославському, архітектору Владиславові Городецькому та меморіальної дошки Янушу Корчаку в Києві, пам’ятника
Адаму Міцкевичу в Одесі, внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО українсько-польського транскордонного об’єкта “Дерев’яні церкви
Карпатського регіону” (куди, зокрема, увійшло по
шість унікальних дерев’яних церков, розташованих
на територіях кожної з наших країн) [28], відновлення так званого “Цвинтаря орлят” у Львові, появи
Меморіалу жертвам сталінських репресій у Биківні
під Києвом [29] та багато іншого.
У 2004 році в Україні з успіхом відбулися численні культурно-мистецькі імпрези Року Польщі, а
наступного — 2005 року — в Польщі успішно пройшла програма Року України [22]. Чималу користь
українському та польському кіномистецтву принесла співпраця видатних сучасних кінорежисерів
Кшиштофа Зануссі та Єжи Гофмана з українськими
акторами й режисерами, зокрема молодими. У 2002–
2005 роках останні отримали можливість стажування
в мистецьких навчальних закладах Польщі. За фінансової підтримки Міністерства культури України,
поруч із іншими ЗМІ національних меншин, виходить газета “Dziennik Kijowski” [42].
9
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У Дрогобичі на Львівщині, де прожив усе недовге життя й загинув від нацистської кулі всесвітньовідомий письменник і художник Бруно Шульц,
регулярно відбувається міжнародний літературномистецький фестиваль його імені. Зокрема, 1–7
червня 2018 року під час цьогорічного фестивалю
відбулися мистецька виставка “Бруно Шульц серед
митців свого часу” (живописні й графічні твори 35
художників, серед них — твори С.Виспянського та
К. Дуніковського), поетичні читання, перекладацький семінар, наукова конференція, театральна моновистава бразильського актора Жерома Фонтани
за оповіданням Бруно Шульца “Санаторій під клепсидрою”. Учасниками фестивалю стали літератори,
науковці, перекладачі, художники, актори з Польщі,
України, Німеччини, Ісландії, Грузії, Японії [46].
Після здобуття Україною незалежності в Польщі значно пожвавився інтерес до сучасної української літератури, почастішали переклади творів
наших авторів. Ознакою їхнього успіху серед польських читачів та критиків можна вважати те, що
лауреатами престижної міжнародною літературної
премії “Анґелус” (за кращий твір письменників
Центрально-Східної Європи, що вийшов у польському перекладі) тричі ставали українські автори:
Юрій Андрухович за роман “Дванадцять обручів”
(2006), Оксана Забужко за роман “Музей покинутих
секретів” (2013), Сергій Жадан за книжку “Месопотамія” (2015) [44].
Як свідчать аналітичні документи Мінкультури
України [22; 28; 29], міжкультурний обмін України з іншими країнами достатньо активний. Так,
важливим напрямком роботи Міністерства культури України є розроблення, укладання та виконання двосторонніх договорів у сфері культурних
зв’язків. Такі міжнародні договори, на думку урядовців, сприяють розвитку та зміцненню дружніх
відносин, поглибленню співпраці між культурномистецькими інституціями та творчими середовищами різних країн, допомагають активізувати культурний діалог, створюють підґрунтя для обміну
творчим досвідом, а також сприяють створенню
позитивного міжнародного іміджу України. На сьогодні створена масштабна договірна база міжнародного культурно-мистецького співробітництва з 51
країною світу (понад 80 чинних двосторонніх угод,
з яких більшість мають міждержавний та міжурядовий характер) [29].
Міністерство культури не є єдиним державним

гравцем у сфері українсько-польської культурної
співпраці. Кілька указів Президентів України були присвячені збереженню й розвитку історикокультурної спадщини, що до її формування спричинилися обидва наші народи, вшануванню видатних
діячів польського походження, відзначенню видатних подій, які можна віднести до нашої спільної історії (Указ Президента України № 603 від 2.07.1997
“Про збереження історичної забудови центральної
частини м. Львова” [33]; Указ Президента України № 555/2006 “Про вшанування пам’яті Вячеслава Липинського” [34]; Указ Президента України
№ 207/2008 “Про відзначення 350-річчя перемоги
війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві” [35], що містив також
завдання щодо відзначення ювілею Гадяцької угоди; Указ Президента України № 1075 від 6.12.2010
“Про відзначення 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві” [36] та інші).
Але всього цього ще, мабуть, замало в сьогоднішньому непростому світі. Обом нашим країнам,
урядам, але, насамперед, самим діячам культури слід
докласти зусиль, аби спільно забезпечити поліпшення умов розвитку власних національних культур,
усього культурного простору Центральної та Східної
Європи. Це стане реальністю, якщо ми дбатимемо
не лише про збереження традиційних контактів між
митцями, письменниками, науковцями наших країн,
а й про системну розбудову співпраці наших культурних індустрій, про взаємну промоцію польського
та українського культурного продукту на обох національних ринках, про їхню помітнішу присутність у
глобальному віртуальному культурному просторі.
Відтак зробимо висновки. Осмислюючи досвід
міжкультурної співпраці й культурно-мистецьких
взаємовпливів української та польської культур у
минулі десятиліття, можемо констатувати існування,
як і в давніші часи, активного творчого процесу взаємних впливів та, з іншого боку, рецепції і творчого
засвоєння явищ сусідніх культур, сусідніх і далеких,
під час яких уже сформовані, здавалося б, національні культури вбирають не все підряд, а лише те,
що відповідає їхнім потребам, ціннісним та естетичним традиціям і настановам, їхнім інтенціям.
Відрефлексовані у працях сучасних українських
та польських науковців тенденції сьогодення засвідчують невтрачену зрілими національними культурами здатність оцінювати здобутки інших народів і
культур та вбирати з них те корисне, що іманентно
10

ISSN 2311-9489. The CultuROLOGY IDEAS. 2018. №13

Юрій Богуцький

присутнє в їхніх надбаннях, для творення власного
культурно-семантичного поля.
Ділячись своїми багатющими скарбами, україн-

ська й польська культури взаємно збагачують одна
одну, зберігаючи в цьому діалозі власні самобутні
обличчя.
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Богуцький Юрий Петрович
Потенциал международного культурного сотрудничества в условиях глобализации:
украино-польские корреляции
Аннотация. В статье на примере взаимодействия украинской и польской национальных культур в условиях
интегрированной Европы и глобализирующегося мира проанализированы, с одной стороны, новые тенденции
и перспективы, возникающие для гуманитарного развития, для усиления мирового присутствия национальных
культур, а с другой – новые проблемы, порожденные противоречивым процессом глобализации. Особое внимание
уделяется роли государственной культурной политики и ее институтов (в частности, министерств культуры), их
влияния на межкультурное взаимодействие и на решение проблем, обусловленных глобализацией информационнокультурного пространства и размыванием межкультурных границ и национальных идентичностей.
Ключевые слова: украино-польские культурные связи, национальная культура, идентичность, межкультурное
взаимодействие, культурное пространство, глобализация, государственная культурная политика.

Yurii Bohutskyi
Potential of International Cultural Cooperation under Conditions of Globalization: Ukrainian-Polish Correlations
Summary. The article on the example of Ukrainian-Polish cultural interactions analyses the phenomenon of crosscultural identity and correlation formed in the new post-Soviet ideology; it is about the cultural exchange of media concerning
the formation of the humanitarian space of the two countries. Special attention is paid to the impact of state governance
structures, in particular, the Ministry of Culture of Ukraine, on the formation of a modern cultural space regarding the
processes of globalization in the world. Attention is concentrated on communicative practices that occur during the
interaction of different cultures and form basic principles of modern European space. The subject of the study is specified in
the identification of certain historical and cultural foundations of cross-cultural communication and self-organization.
Keywords: Ukrainian-Polish cultural interactions, national culture, identity, cross-cultural interaction, cultural space,
globalization, state cultural policy.
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