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Актуальність дослідження українсько-польського культурного діалогу 
крізь призму театральних практик національних оперних театрів України 
зумовлена кількома важливими чинниками: сценічне мистецтво є виразним 
маркером інспірацій, взаємовпливів та запозичень культур; театральні 
практики є чутливим емоційним індикатором до суспільних настроїв та 
віддзеркаленням знакових подій як соціуму, так індивідуального світогляду 
митців цієї галузі творчості; вияв різноманітних форм комунікацій між 
подібними інституціями є статистичним показником інтенсивності 
міжнародних культурних зв’язків; культурно-мистецький діалог між 
сусідніми державами є рефлектором ступеню взаємного інтересу до країни-
комунікатора [1, с. 26–28]. 

Мета дослідження – на основі аналізу матеріалів комп’ютерних мереж 
визначити динаміку розвитку міжнародної творчої діяльності вибраних 
провідних оперних театрів України з польськими аналогічними установами 
у галузі театрально-сценічного мистецтва.

Завдання сфокусоване на вивченні мас-медійної інформації про 
українсько-польські культурно-мистецькі зв’язки початку ХХІ ст., тому до 
уваги взято існуючу базу інтернет-джерел, насамперед – офіційні сайти 
чотирьох культурних установ України. Відповідно головними методами 
дослідження є системний, компаративний (історико-порівняльний), 
інформативний, формально-аналітичний. 

Основні осередки практичних досліджень в Україні: Національний 
академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка у Києві; 
Львівський національний академічний театр опери і балету імені Соломії 
Крушельницької; Одеський національний академічний театр опери та 
балету; Харківський національний академічний театр опери та балету імені 
М. В. Лисенка. Саме ці культурні установи мають статус національного 
театру. Статус державного здобули Дніпропетровський академічний театр 
опери та балету, а також Донецький академічний державний театр опери 
та балету імені Анатолія Солов’яненка, який в окупації сепаратистами. 
Муніципальним є Київський муніципальний академічний театр опери 
і балету для дітей та юнацтва. Останні з перелічених потребуватимуть 
окремої наукової розвідки.
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Проводився ретельний аналіз офіційних сайтів перелічених 
культурних інституцій статусу національного театру, оскільки саме на таких 
сторінках мала б найповніше відображатися інформація про діяльність 
кожної з установ. Щоправда, не усі інтернет-сторінки цих театрів мають 
тривалу історію. Так, офіційний сайт львівського оперного театру у рубриці 
«Актуально» веде перелік подій з 19.06.2017 р. Таким чином, не має 
можливості простежити діяльність цієї культурної інституції від початку 
ХХІ ст. [2].

Результати вивчення українсько-польських зав’язків у діяльності 
Львівського театру опери і балету свідчать, що були різні форми співпраці. 
Лише за 2017 р. у репертуарі зафіксовано постановочні роботи (В. А. 
Моцарт, опера «Чарівна флейта», постановка 2013 р., режисер-постановник 
– заслужений діяч культури Польщі Збігнєв Хшановський [3]); вокальний 
кастинг (претенденти з Катовіце [4]); фестивальну діяльність: «Юрій Ланюк 
і друзі» [5], Міжнародний фестиваль оперного мистецтва «Відкриваємо 
Падеревського» у Львові – гала-концерт «Зірки світової слави» пам’яті 
Марцеліни Сембріх-Коханської та Соломії Крушельницької [6]; гастролі 
балетної трупи з одноактними балетами «Кармен-сюїта» Ж. Бізе – 
Р. Щедріна та «Ніч вальпургії» балетну сцену з опери «Фауст» Ш. Гуно [7] 
тощо.

Київський театр опери та балету на своєму офіційному сайті веде записи 
новин з 2012 р. Прикметно, що культурний діалог столичного оперного 
театру до початку російсько-української війни тісно вівся з Державним 
академічним Большим театром Росії у Москві та Маріїнським театром у 
Санкт-Петербурзі. Попри те було налагоджено тривалу тісну співпрацю 
із західними партнерами – Римським оперним театром [8], Академією 
театру Ла Скала (Мілан) [9] та ін. Українсько-польський культурний діалог 
виявлено насамперед у сфері постановочної роботи. Так, балет «Баядерка» 
Л. Мінкуса хореографії М. Петіпа в редакції Наталі Макарової увійшов до 
репертуару Київського і Варшавського оперних театрів [10].

Офіційний сайт Одеського театру опери та балету у рубриці 
«Новини» містить поділ за роками, починаючи з 2003 р. Втім, довідатися 
про події від 2000 р. до 2019 р. не можливо через очевидну поломку у 
роботі цього розділу. Події установи простежуються лише з 2020 р. Щодо 
діяльності цієї інституції в українсько-польському культурно-мистецькому 
діалозі на офіційному сайті не виявлено. Натомість результати пошукової 
системи вказують, наприклад, що Одеський оперний театр гастролював у 
польських містах зі спектаклем П. Чайковського «Лебедине озеро» [11]. 
Така фрагментарність інформації у висвітленні театрального життя одного 
з провідних українських осередків сценічного мистецтва засвідчують про 
слабку арт-маркетингову, менеджерську і промо-медійну діяльність.

На сайті Харківського театру опери та балету у рубриці «Новини» 
найдавніша подія датована січнем 2018 р. Про українсько-польські 
культурні зв’язки свідчить лише гастрольна діяльність окремих артистів 
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[12]. 
Висновки. Проведений аналіз офіційних сайтів національних 

театрів опери та балету України становить початковий етап вивчення 
українсько-польського культурно-мистецького діалогу початку ХХІ ст. 
Такий пошуковий експеримент у руслі задекларованої культурологічної 
тематики проводиться вперше. Його результати дозволяють стверджувати, 
що серед чотирьох національних оперних театрів України найактивніше 
в українсько-польському культурному діалозі проявила себе львівська 
інституція. Припускаємо, це пов’язано не тільки з географічно близьким 
сусідством з Польщею, а й іншими чинниками, насамперед, сформованою 
традицією налагоджених контактів. Адже Київський оперний театр доволі 
тісно співпрацював з театрами Росії, співпрацює з театрами Італії.

Загалом виявлено, що міжнародний діалог театральних практик 
проводиться у таких напрямках: постановки творів; кастинги і, як наслідок, 
– працевлаштування переможців; фестивальна діяльність різноманітних 
форматів; гастролі оперних і балетних труп, окремих артистів. Вважаємо, 
що на офіційний сайтах досліджуваних театрів ще слабко відображено 
аналітика діяльності закладів. Ведуться лише певні статистичні 
повідомлення, які не завжди містять вичерпні рецензії та повноцінне 
розкриття події.

Практичність результатів дослідження вбачається у використанні 
статистичних даних для посилення арт-маркетингу й арт-менеджменту, 
промоції творчого потенціалу, іміджу добросусідства й популяризації 
українського культурного продукту загалом. Планується провести наукові 
розвідки в інших театрах України та Польщі.
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Streszczenie
Kultura stanowi nieodłączną przestrzeń funkcjonowania człowieka. Dzisiaj coraz częściej 

kulturę implementuje się w zakres kultury masowej, stanowiącej przeciwstawienie dla kultury 
wysokiej, która w czystej postaci istniała do końca XIX wieku. W dobie pandemii spowodowanej 
wirusem SARS-CoV-2 kultura przechodzi kolejny etap swojej transformacji, który można określić 
mianem wirtualizacji. Autor podejmuję więc próbę analizy tego zjawiska zastanawiając się nad 
kondycją kultury w dobie pandemii oraz zmianami formalno-organizacyjnymi, które zaszły wskutek 
przeniesienia kultury do sieci. Dokonuje tego droga komparatystycznych zabiegów, porównując 
kulturę masową z kulturą wyższą, odwołując się do między innymi zjawiska homogenizacji kultury. 
Autor, podejmując tę tematykę,dąży do zapoczątkowania konstruktywnej i rzeczowej dyskusji 
dotyczącej stanu współczesnej kultury nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach.

Słowa kluczowe: kultura, współczesna kultura, pandemia COVID-19, wirtualizacja, 
homogenizacja kultury.

Abstract
Culture is an inseparable space for human functioning. Today, culture is more and more often 

implemented within the scope of mass culture, which is a contrast to high culture, which existed in 
its pure form until the end of the XIX century. In the era of the SARS-CoV-2 virus pandemic, culture 
is undergoing another stage of its transformation, which can be called virtualization. The author 
attempts to analyze this phenomenon by considering the condition of culture in the pandemic era and 
the formal and organizational changes that have occurred as a result of transferring culture to the 
web. It is done by the way of comparative procedures, comparing mass culture with higher culture, 
referring to, inter alia, the phenomenon of homogenization of culture. By taking up this subject, the 
author aims to initiate a constructive and substantive discussion on the state of contemporary culture 
not only in Poland, but also in other countries.

Keywords: culture, contemporary culture, COVID-19 pandemic, virtualization, 
homogenization of culture.

Wstęp
We współczesnym świecie praktycznie każdy potrafi wyjaśnić znaczenie 

pojęcia „kultura”. Ta łatwość wynika przede wszystkim z faktu, iż kulturą 
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