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Вторгнення московитів на територію України та різноманітна реакція країн 
на воєнні дії виразно демонструє слабкі сторони у сучасній дипломатії й водночас 
спонукає до посилення превентивних засобів для ефективності міждержавного 
діалогу, пошуку нових культурно-політичних моделей мирного співіснування 
народів. Мілітарна, політична й економічна підтримка України низкою країн світу у її 
визвольній боротьбі супроти одвічно ворожого північного сусіда унаочнює акценти 
дипломатичних стосунків. Названі реляції ефективно покращують взаєморозуміння 
між тими державами, які прагнуть миру, безпеки та процвітання. Невід’ємним 
аспектом добросусідства є культура та конструктивний діалог її представників. 

Культурна дипломатія – сфера діяльності, в активі якої закладені 
репрезентативні заходи, що пропагують державу, покращують її світовий імідж. У 
таких міжнародних акціях беруть участь не тільки урядові офіційні представництва 
країни, а й незалежні інституції. Адже основною метою сучасних практик 
репрезентації держави є ствердження загальнолюдських цінностей, пропагування 
особливостей етносу на тлі глобалізаційного процесу, представлення ексклюзивних 
культурно-мистецьких надбань, навіть демонстрації індивідуальних досягнень 
громадян. 

Воєнні події залишаються знаковими відмітками фаз в еволюції культурної 
дипломатії. Її попередня фаза активно розвинулася після Другої світової війни. 
Взаєморозуміння соціуму в новому політичному середовищі на тлі перерозподілу 
глобалізаційних впливів наддержав стало гостро актуальним. Американський 
дослідник цього явища М. Каммінгс визначив культурну дипломатію, в основі якої 
є «обмін думками, інформацією, переконаннями та іншими аспектами культури з 
метою зміцнення взаєморозуміння» [4, с. 1]. 

З теорії міжнародних відносин відомі декілька теоретичних підходів до 
розуміння сенсу культурної дипломатії: на основі реалізму, неореалізму, лібералізму 
та неолібералізму. В основі сучасної культурної дипломатії лежить неоліберальна 
концепція Дж. Ная, який порівнював неореалістичну «тверду силу» з зовсім іншим 
набором факторів, які він назвав «м’якою силою» (здатність формувати уподобання 
інших) [8, с. 5]. На поведінку інших можна вплинути трьома способами: загрозою 
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примусу, мотивацією чи зобов’язаннями, які змушують інших бажати того, чого 
хоче ініціатор дії. Найголовніше, що ліберальний ідеалізм замінив реалістичну 
категорію конфлікту на прагнення держав до мирного співіснування, що сприяє 
ефективній співпраці.

Міжнародні відносини доступні не лише державним органам влади – вони 
також охоплюють громади, міжнародні інституції та приватних осіб. Крім того, 
дипломатичні відносини – з одного боку залежні від політичної позиції влади та/
або волі громадян країни, з іншого – є важливим інструментом пошуку компромісів 
та взаєморозуміння.

У міжнародному культурному діалозі особливе місце серед багатьох видів 
мистецтва займає театрально-сценічна діяльність. Театральне мистецтво, поряд 
із літературою та образотворчим мистецтвом, є чутливим емоційним індикатором 
соціальних настроїв, у тому числі й органів влади країни, а також свідченням 
важливих подій у загальному та окремому плані. Еволюція театральної традиції, 
властива кожному етносу, який культивував і продовжує розвивати цю галузь 
сценічного мистецтва. Україна та Польща не є винятками, оскільки представляють 
виразні, усталені традиції культурної дипломатії. 

Попередній аналіз українсько-польського діалогу на основі театральних 
практик вже проводився автором тез [1, с. 25–28; 2, с. 26–28]. Огляд офіційних 
інтернет-джерел театральних установ недостатньо відображає встановлені між 
ними контакти, особливо інтенсивність їхньої участі в культурній дипломатії. 
Тому постає гіпотеза, що неінституційні (не державні) театри у міжнародному 
культурному діалозі діють активніше та ефективніше.

Фундаментальні роботи сучасних дослідників культурної дипломатії П. Гофф 
[6], Дж. Ная [7, с 8–9; 8; 9], Д. Фослер-Люсьє [5, с. 11–23] та ін. переконливо 
стверджують про суттєве значення культурної дипломатії. Її ефективність полягає 
у «м’якій силі» – популяризації культури, цінностей та міжнародної діяльності. 
Щоправда, Д. Стельовська вказує на недолік такого діалогу, зокрема про відсутність 
вимірювальних приладів цього явищa та послідовності його дій [10, с. 177–188; 11, 
с. 50–72].

Вияв українсько-польської культурної дипломатії в театральних практиках 
виразно ілюструє вистава-казка «Квіткова крамничка» за однойменною п’єсою 
Андрія Сендецького. Автор твору, будучи режисером та керівником Львівського 
Авторського Драматичного (ЛАД) Театру «ScenA8», створив спектакль з учасниками 
едукаційної театральної лабораторії «СПІРОГРАФ». Прем’єра вистави відбулася у 
2005 р., здобула хороші відгуки та престижні нагороди [12]. До театрального сезону 
2021–2022 включно ця вистава не полишала репертуарної афіші як ЛАД Театру 
«ScenA8», так і едукаційної програми театральної лабораторії.

Громадська театральна едукаційна трупа «СПІРОГРАФ» 5–6 квітня 2017 р. 
взяла участь у Міжнародному фестивалі мистецтв у Рибнику (Республіка Польща). 
З-поміж багатьох творчих колективів «СПІРОГРАФ» відзначено як професійним, 
так і дитячим журі однією з найвищих нагород [3]. Визнання «Квіткової 
крамнички» як найкращого твору аргументовано завдяки достойній акторській 
грі кожного з учасників театральної лабораторії, мальовничим костюмам «квітів», 
вдалим рішенням декорацій феєрії. Неабияке схвалення міжнародної комісії 
адресовано автору твору за сюжет, влучні репліки, повчальні моделі поведінки у 
соціумі та позитивне вирішення конфліктів. Останні доречно проєктуються як на 
локальний клімат камерного колективу, так і на дипломатичні відносини поміж 
державами (алюзія квіткової крамнички до Європейської Унії). Журі особливо 
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відзначило сценарій п’єси А. Сендецького, зокрема за універсальність корегування 
кількості дійових осіб. Упродовж лише двох місяців щоденної праці театральної 
лабораторії вдосконалювалася акторська гра, вивчалися репліки польською мовою. 
Глядач був приємно захоплений українським колективом, який грав виставу-казку 
саме польською мовою. Для господарів фестивалю такий важливий культурно-
дипломатичний жест з боку «СПІРОГРАФА» за задумом і втіленням його керівника 
досягнув яскравого ефекту і високих результатів. 

Висновки. Результат аналізу театрально-сценічних практик едукаційної 
театральної лабораторії «СПІРОГРАФ» на прикладі вистави-казки «Квіткова 
крамничка» переконливо доводить ефективність неурядової культурної дипломатії. 
Це уможливлює ствердити гіпотезу про високу комунікацію недержавних театрів у 
побудові українсько-польського культурного діалогу. 
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