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Д

ослідження української культурної дипломатії в США є завданням багатоплановим: потрібно визначити її основних акторів, їхні ролі,
а також рівень взаємодії. Відомо, що США є одним з піонерів у цій галузі, яка динамічно розвивається і набирає популярності. Вважається, що
першим, кому вдалося звернути увагу урядовців
на потенціал культурної дипломатії, був саме американський науковець Мілтон Каммінгс (1933–
2007). Культурну дипломатію він визначив як «обмін ідеями, інформацією, цінностями, системами,
традиціями, переконаннями й іншими аспектами
культури з метою сприянню розвиткові взаєморозуміння» 1. Різні дослідники погоджуються з цим
визначенням, підкреслюючи роль культурної дипломатії у розвитку соціально-культурного співробітництва, у просуванні нею національних інтересів.
Глобалізація культури і засобів масової комунікації стимулює національні уряди використовувати
культурні інструменти у міжнародних відносинах.
Культурна дипломатія, якщо вона грамотно розробляється і впроваджується в життя, ефективно доповнює загальну міжнародну стратегію уряду.
1

Milton C. Cummings. Cultural Diplomacy and the United States Government: a Survey. Center for its Arts and Culture, 2003. – P. 1.; Cultural Diplomacy: Recommendational
and Research. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.interarts.net/descargas/interarts687.pdf.
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Хто ж є носієм української культурної дипломатії в США, хто продукує її контент? Безумовним лідером цього процесу є українська діаспора у всій своїй різноманітності. Ґрунтовний перелік всього нею зробленого складається у томи і
слугує матеріалом для академічних досліджень.
Очевидно, що до 1991 р. українська діаспора була
єдиним гравцем на полі української культурної
дипломатії в США. Сьогодні Україна має Посольство у Вашингтоні, Генеральні консульства в НьюЙорку, Чикаго та Сан-Франциско, а також Постійне представництво при ООН. Вказані дипломатичні установи за 25 років дипломатичних
відносин між Україною та США, з 1991 по 2016 р.,
мали б поступово перебрати на себе ініціативи
культурної дипломатії. Проте цього не сталося, і в
українській культурній дипломатії в США частка
культурної дипломатії держави України є незначною. Без тенденції до зростання.
На це звертає увагу чикагська адвокатка Марта Фаріон, Президент Києво-Могилянської фундації Америки і член Ради Українського інституту
модерного мистецтва в Чикаго: «Культурна дипломатія, Soft Power 2 є дуже важливим фактором
для держави. Імідж, бренд, довіра до держави бу2
Поняття «м’яка сила» (англ. Soft Power) вперше запропонував американський політолог Джозеф С. Наймолодший (англ. Joseph S. Nye, Jr; р. н. 1937) у книзі «Bound
to Lead: The Changing Nature of American Power» у 1990 р.,
згодом, розвинув у книзі «Soft Power: The Means to Success
in World Politics», 2004.
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дується такими методами. Китай та Росія це роблять прекрасно. На цю тему я писала в кількох
статтях і весь час звертаюсь до українського уряду про необхідність роботи над іміджем України.
Програма «Міста-побратими: Чикаґо-Київ» займається цим вже 25 років. Ми профінансували і
організували багато заходів на найвищому рівні
включно з величними концертами Київського камерного оркестру, величною виставкою “Український Модернізмˮ 1, яка мала прем’єру в Чикаґо
(не в українській діаспорній установі, але в головній залі експозицій Чикаґо 2 в центрі міста, де
45 000 людей відвідало цю виставку). Багато іншого. Робота українців для українців призводить
до консервації діаспори – це не те, про що ми маємо говорити. Давайте подивимося, як працюють
інші держави. Польща має чудові програми для
промоції своєї культури у світі, можна брати приклад з Іспанії та Франції. Діаспора не може нести
на своїх плечах таку державну роль. Ми самі підтримуємо музикантів, художників, письменників
та їх виступи по світу – а де Міністерство культури та Міністерство інформації? Де Кабінет Міністрів України? Їхня робота полягає у тому, щоб всі
наші проекти блокувати. За Януковича був повний
нуль і тепер повний нуль: зустрічі, гарні слова і
відмова» 3.
Приклад роботи Комітету міст-побратимів
Чикаго-Київ є знаковим, адже охоплює період
саме з 1991 по 2016 р. Його голова, Віра Іляшевська, надала звіт за чверть століття роботи Комітету 4 і, зокрема, зауважила: «Протягом останніх
25 років всі культурні проекти були ініційовані
нашим Комітетом. Я завжди вважала, що український уряд має забезпечити “культурний бюджетˮ
для консульства/посольства. Це відмінний спосіб
забезпечити PR по всьому світу. Фінансування наших проектів повністю забезпечується за рахунок
української діаспори, фінансових установ та офісу мера Чикаго» 5.
Детальний звіт про діяльність Комітету регулярно викладається у відкритий доступ. Аналіз
цієї діяльності свідчить, що культура є одним з
1
Crossroads:
Ukrainian
Modernism,
1910–1930.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://keytoart.
org.ua/ukrmodern.htm.
2
Chicago Cultural Center. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.cityofchicago.org/city/en/
depts/dca/supp_info/chicago_culturalcenter.html/.
3
Інтерв’ю з Мартою Фаріон. 18.03.2016. Приватний архів автора.
4
Із текстом звіту можна ознайомитись за посиланням: http://chicagosistercities.com/sister-cities/kyiv/.
5

Інтерв’ю з Вірою Іляшевською. 17.03.2016. Приватний
архів автора.

його пріоритетів. До Чикаго були запрошені художники, Київський камерний оркестр під керівництвом Романа Кофмана, ансамбль Вірського,
мистецтвознавець Дмитро Горбачев, співачка Руслана, український джазмен Олексій Коган, письменник і Надзвичайний і Повноважний Посол
України в США (1994–1998) Юрій Щербак і багато інших.
Практично, українська діаспора створює
основний контент української культурної дипломатії в США і пропонує його українським
дипломатичним представництвам. Можна знайти багато пояснень цьому факту. Посольство України в США на своєму сайті інформує, що
українська діаспора видає понад 20 газет, понад
10 журналів, діють інтернет-видання, близько
20 українських радіопрограм та 1 телепрограма
«Узір» (Чикаго, Іллінойс). Популярними українськими ЗМІ вважаються газети «Свобода», «The
Ukrainian Weekly», «Нова газета», «Міст», «Час і
події», «Національна трибуна», медіа-портал
«VIDIA», радіопрограма «Ukiedrive» 6. Працюють
українські музеї: Український музей-архів у Клівленді (Ukrainian Museum-Archives), Український
Інститут Америки (Ukrainian Institute of America)
та Український Музей (The Ukrainian Museum)
у Нью-Йорку, Український історичний та освітній
центр Нью-Джерсі (The Ukrainian Historical and
Educational Center of New Jersey) у Саут-БаундБрук, Український інститут модерного мистецтва
(Ukrainian Institute of Modern Art) та Український
національний музей Чикаго тощо. Весь цей потужний ресурс слугує промоції України. Але що
Україна продукує сама? Які інструменти культурної дипломатії вона використовує в США, яку
стратегію, який пропонує для цього контент? Чи
культурна дипломатія держави України в США
зводиться до участі у житті української діаспори?
Як змінилась ситуація після Революції Гідності?
Київський офіс інституту Кеннана 7 провів дослідження заходів Посольства України у Вашингтоні, а також тих, що відбулися за його сприяння
та під його патронатом, в ретроспективі за три
роки (2015–2013 рр.), охоплюючи початок 2016 р.
У столиці США знаходяться посольства майже
всіх країн світу, і це, безумовно, створює конкуренцію серед них саме у сфері культурної дипломатії. Досліджений фактаж наводиться нижче для
6
Детальніше про діяльність Посольства України в США
можна дізнатись на їхньому сайті за посиланням: http://
usa.mfa.gov.ua/ua.
7
Авторка висловлює вдячність Ользі Васильченко, програмному менеджеру Київського офісу Інституту Кеннана, за допомогу з підготовкою даного дослідження.
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ілюстрації тенденцій роботи дипустанови в царині культурної дипломатії, а також її конкурентоздатності.
 9 березня 2016 р. – акція солідарності в рамках міжнародної кампанії GLOBAL DAY
#FreeSavchenko.
 10 лютого 2016 р. – показ документальної
кінострічки «Зима у вогні» в будівлі Капітолію
Конгресу США.
 19 лютого 2016 р. – вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні спільно із захисниками України, які проходять медичну реабілітацію у Вашингтоні.
 11–26 січня 2016 р. у штаб-квартирі ООН у
Нью-Йорку українські дипломати й митці відкрили виставку «Ukraine EXISTS», присвячену
українському сьогоденню.
 29 листопада 2015 р. біля монументу «Поле
пшениці» в центрі Вашингтону відбулося вшанування 83-ї річниці трагедії Голодомору.
 Жовтень 2015 р. – в Нью-Йорку в штабквартирі ООН відбулося відкриття виставки
«Україна і ООН: об'єднані миром».
 У жовтні 2015 р. в Нью-Йорку в Українському
музеї проходила виставка «Українська діаспора: художниці, 1908–2015».
 В червні-серпні 2015 р. в українському Посольстві в США пройшла виставка артефактів
Євромайдану.
 4 серпня 2015 р. у центрі Вашингтону був
встановлений пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 років в Україні.
 12 червня 2015 р. в Посольстві України в США
відбулися урочистості із вшанування д-ра Лариси Залеської-Онишкевич з нагоди її 80-річного ювілею.
 12 червня 2015 р. – вшанування пам'яті жертв
комунізму, зокрема Голодомору 1932–1933 років та примусової депортації кримськотатарського народу.
 Представники волонтерської групи «Razom for
Ukraine» у Вашингтоні на річницю Дня народження Тараса Шевченка обволокли пам’ятник
Кобзаря кайданами з пластику та розмістили
їх на десятиметровому монументі. А потім
під читання Заповіту та програвання рокової
версії українського гімну ці кайдани трощили
молотками.
 18 лютого 2015 р. у Вашингтоні, в Інституті
Кеннана Центру ім. Вудро Вільсона відбулося
відкриття художньої виставки «Революція
Гідності: образи українського Майдану 2013–
2014».
92
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 1–2 лютого 2015 р. у приміщеннях Українського кафедрального православного собору Святого Андрія та Центру Вудро Вільсона організовано демонстрацію епізодів фільму «Братство АТО». Пізніше епізоди з фільму було
продемонстровано для української громади
м. Нью-Йорк, м. Філадельфія та Чикаго.
 29 січня 2015 р. в усіх державних школах американської столиці пройшов «День української
кухні», на сніданок і обід подавалися українські
страви.
 25–26 січня 2015 р. в Посольстві України в
США відкрито книгу скорботи за загиблими
в Маріуполі 24 січня під час обстрілу міста
терористами.
 22 січня 2015 р. в м. Дженкінтаун відбулися
урочисті заходи з нагоди Дня Соборності та
96-ї річниці проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської
Народної Республіки.
 22 січня 2015 р. у приміщенні Посольства
України у Вашингтоні відбувся вечір української культури.
 17 січня 2015 р. в Українському православному
соборі Св. Андрія відбувся благодійний вечір
«Маланка 2015». Завдяки гостям вдалося зібрати 5 272 дол. США, для надання допомоги
лікарням в Україні.
 14 січня 2015 р. співробітники Посольства
України в США разом з представниками української громади зібралися біля дипустанови
щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії під
Волновахою.
 18 грудня 2014 р. у Центрі відвідувачів Мормонського Храму (м. Кенсінгтон) у рамках
програми 37-го Міжнародного фестивалю
вогнів пройшов День українського Святого
Миколая.
 15 грудня 2014 р. у Посольстві відбувся
концерт під назвою «Коляда та музика з
Карпат».
 11 грудня 2014 р. у Посольстві України у Вашингтоні пройшла лекція поетеси Марії Ревакович про «Нью-Йоркську групу українських
поетів». Кошти за придбані гостями плакати
були перераховані на допомогу 25-ій окремій
Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді Збройних сил України.
 10 жовтня 2014 р. у Посольстві України у Вашингтоні відбувся концерт українських виконавців, лауреатів міжнародних конкурсів –
скрипаля Олега Каськіва та піаністки Оксани
Скідан.
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 9 жовтня 2014 р. в приміщенні Посольства
України у Вашингтоні відбувся концерт української музики.
 2 жовтня 2014 р. у приміщенні Посольства
України у Вашингтоні відбулася традиційна
зустріч з українськими учасниками програми
«Відкритий світ».
 1 жовтня 2014 р. в Посольстві України у Вашингтоні відбувся концерт дуету «Гердан».
 16 вересня 2014 р. у приміщенні Конгресу США
відбувся урочистий захід на честь 400-річчя
Києво-Могилянської академії, організований
Києво-Могилянською Фундацією Америки.
Святкування цього ювілею відбулося напередодні й у американському місті-побратимі Києва – Чикаго.
 13–14 вересня 2014 р. у м. Сілвер Спрінг пройшов дванадцятий Щорічний фестиваль української культури. Зібрані кошти пішли на надання гуманітарної допомоги Україні.
 4 червня 2014 р. в приміщенні Посольства відбулася зустріч з учнями вашингтонської школи
«Ітон».
 22 травня 2014 р. в Бібліотеці Конгресу відбувся концерт ансамблю української народної
музики «Гердан».
 18 травня 2014 р. з нагоди 70-ї річниці депортації кримських татар в Університеті ім. Джорджа Мейсона відбувся показ документального
фільму «Син Криму: боротьба народу».
 3 травня 2014 р. у Посольстві України в США
відбувся традиційний щорічний день відкритих дверей.
 30 березня 2014 р. в культурному центрі Української православної церкви м. Саут-БаундБрук відбувся поминальний вечір вшанування
пам’яті Героїв Небесної Сотні.
 28 березня 2014 р. у Посольстві України в США
відбулася презентація англомовного перекладу
«Кобзаря» Тараса Шевченка Петра Фединського.
 5 лютого 2014 р. в приміщенні Посольства
України в США пройшов вечір української культури, гостями якого стали молоді професіонали американської столиці.
 28 січня 2014 р. у вашингтонському центрі
ім. Дж. Кеннеді відбувся концерт молодих
українських виконавців – Олексія Семененка
та Інни Фірсової.
 19 грудня 2013 р. у приміщенні Бібліотеки Конгресу США відбувся показ історично-документального фільму «Живі» з нагоди 80-х роковин
Голодомору 1932–1933 років в Україні.

 22 листопада 2013 р. в приміщенні Посольства
України в США відбувся показ фільму-вистави
«Лев і Левиця».
 1 листопада 2013 р. в приміщенні Посольства
України в США пройшла презентація книги
Віце-президента Національного фонду на підтримку демократії Надії Дюк «Наступне покоління в Росії, Україні та Азербайджані: молодь, політика, ідентичність та зміни».
 24 жовтня 2013 р. в приміщенні Посольства
відбувся концерт ансамблю «Гердан».
 14 вересня 2013 р. в м. Сілвер Спрінг відбувся
дводенний щорічний фестиваль української
культури.
 Посольство України в США взяло участь у щорічному фестивалі квітів…
Аналіз діяльності українських дипломатичних
представництв у США 2013–2015 рр. показав наступне. Відсутність окремого приміщення та
фінансування Культурно-інформаційного центру при Посольстві України в Вашингтоні,
а також відсутність просвітницько-іміджевих
матеріалів (книг, брошур, буклетів, карт України, дрібної сувенірної продукції тощо) залишається сталою проблемою і до, і після Майдану.
Українські дипломати для здійснення культурнопросвітницької роботи можуть розраховувати
лише на фінансово-організаційну підтримку діаспори, а отже, логічно орієнтуються в своїй роботі на неї, на її запити, і не працюють з ширшою
американською аудиторією. Так складається замкнене коло.
Кількість проведених Посольством культурнопросвітницьких заходів: 30 в 2013 р., 25 в 2014 р.
і навіть удвічі більше, 55 у 2015 р. – не міняє суті
проблеми. Навіть попри те, що Посольство України у Вашингтоні успішно провело в травні 2015 р.
День відкритих дверей і прийняло понад 5 тис.
осіб, а також цілу низку більш спеціалізованих заходів, зокрема, перший на території США показ
документального фільму «Зима у вогні», який пізніше був номінованим на Оскар – воно й далі залишається без бюджету для здійснення культурної дипломатії, а також без її інструментарію. Старше покоління американців з цікавістю
відвідує музичні концерти в Посольстві України,
сімейні американці смакують варениками та роздивляються писанки, але де молодь, де університетська спільнота? Саме вона мала б бути однією
з основних аудиторій культурної дипломатії України. Натомість дипломати не мають якісних
культурних продуктів для промоції України,
проте нерідко отримують вказівки з Києва для
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Афіша мультимедійного проекту Оксани Чепелик «Коллайдер_100,
Київ 2014 – геополітичний конфлікт» у Балтиморі. Дизайн афіші Мар’яна Луніва
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проведення заходу з теми, далекої для громадян
США, і навіть для української діаспори. Зрозуміло, що перед культурними менеджерами може
стояти стратегічне завдання роз’яснити те чи інше
питання для американців, але й тут ми наголошуємо на необхідності для цього якісного культурного продукту. Відзначення дат (навіть важливих) у календарі часто підмінює основну мету –
просування модерної та цікавої світу України.
Варто підкреслити, що концепції та стратегії
для Американських культурних центрів (America
House) у світі розробляє Смітсонівський інститут
(Smithsonian Institution) – комплекс культурноосвітніх і наукових установ у США, більшість з
яких знаходяться в Вашингтоні. Також фахівці Інституту приділяють увагу наповненню інтернетсторінок Посольств США, щоб публіці було цікаво на них заходити. МЗС України не має аналогічних кадрів, попри позитивні кроки та створення
департаменту культурної дипломатії в 2015–
2016 рр., а також залучення до роботи відомих
громадських активістів з царини культури. Для
створення відповідного контенту культурної дипломатії України потрібна спільна відповідальна
робота різних державних і недержавних інституцій. Це питання ґрунтовно досліджує Оксана Розумна у своїй статті «Нова культурна дипломатія
України: запит на контент» 1.
Українська дипломатка Ольга Іванова найуспішнішим у справі промоції України в США вважає проект «Мистецтво Майдану», який складається з книги 2 та Мандрівної виставки українських художників. Про нього є багато інформації і
в ЗМІ, і в академічних виданнях. Секрет успіху
цього проекту полягає в тому, що він є прикладом
тісної співпраці різних інституцій, іншими словами, успішною копродукцією.
Фундаторами проекту стали чотири інституції:
 Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ
НАМ України);
 Київський офіс Інституту Кеннана;
 Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в
Україні;
 Благодійна організація «Українське Фулбрайтівське коло» (УКФ).
1
Розумна О. Нова культурна дипломатія України: запит на контент // Агора. Випуск 16. Зброя та культура як
чинники зовнішньої політики України. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2016. – С. 40–47.
2
Мусієнко Н. Мистецтво Майдану. – К., 2015. – 95 с.
[Еелектронний ресурс]. – Режим доступу: http://mari.kiev.
ua/Moussienko_MAIDAN_ART.pdf.

Ідея і концепція належить науковцям ІПСМ
НАМ України, втілення ідеї в життя та перша
виставка в Україні стали можливими завдяки програмі Фулбрайт-Україна та УКФ. Інститут Кеннана ініціював виставку «Революція Гідності: образи українського Майдану 2013–2014» у Міжнародному центрі підтримки вчених ім. Вудро
Вільсона в Вашингтоні. Співорганізаторами в
США, окрім засновників проекту, виступили
Американсько-українська ділова рада, приватні
донори, а також Посольство України. Виставка
була відкрита безкоштовно для широкої публіки
(це є принципом проекту) 18 лютого 2015 р. 3,
і мала завершитись 18 березня, а натомість була
продовжена до 30 квітня 2015 р. Після Центру Вудро Вільсона Мандрівна виставка була представлена в травні 2015 р. у Посольстві України в США
у Вашингтоні, а потім на цілий осінній семестр,
з серпня по листопад 2015 р., – на юридичному
факультеті Арканзаського державного університету. Її ініціатором став професор Крістофер Келі,
випускник фулбрайтівської програми. Перша презентація книги «Мистецтво Майдану» 9 листопада 2015 р. відбулась у Центрі Вудро Вільсона.
Важливо підкреслити: Мандрівна виставка два
з половиною місяці була представлена у серці Вашингтона у Центрі Вудро Вільсона, де проводять
дослідження науковці з усього світу. Тут виступають не тільки вчені, але й відомі політики 4. Потім
вона чотири місяці експонувалася в Арканзаському університеті, в штаті, де мало знають про Україну, а з травня 2016 року експонуватиметься у Балтиморі.
Прикладом плідної копродукції у сфері культурної дипломатії також стане виставка Віктора
Сидоренка, директора та засновника Інституту
проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецвт України, яка відкриється 15 червня 2016 р. у Центрі Вудро Вільсона. Протягом
майже чотирьох місяців, до початку жовтня
2016 року, американська публіка зможе знайомитися з творчістю сучасного українського майстра.
Експозиція складатиметься з фото-, відео- та
скульптурних робіт трьох авторських циклів:
«Жорна часу», «Аутентифікація», «Деперсоналізація» 5, в яких автор звертається до важливих тем
3

Див. інформацію про виставку на сайті Укрінформу за посиланням: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_
vashingtoni_vidkrili_vistavku_v_pamyat_pro_geroiiv_
maydanu_foto_2023561.
4
Детальніше з діяльністю Центру Вудро Вільсона можна ознайомитись на його сайті за посиланням: http://
www.wilsoncenter.org/.
5

Персональний сайт Віктора Сидоренка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sydorenko.kiev.ua/uk/.
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пам’яті і часу, спроб позбутися тоталітарного світосприйняття, вийти на новий рівень суспільної
комунікації.
Виставка співзвучна з темами, що піднімалися в інших дослідженнях Інституту Кеннана,
а саме – у серії лекцій провідних українських
письменників 1, порівняльних студіях Нового
Орлеану та Одеси 2, дослідженні художнього
простору Києва 3.
Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що
українська культурна дипломатія в США має

1
Contemporary Literature in Ukraine: A Series of Lectures
by Leading Ukrainian Authors / Kennan Institute. – December 17, 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.wilsoncenter.org/article/contemporaryliterature-ukraine-series-lectures-leading-ukrainian-authors.
2

Concert, Exhibit in Odesa to Pay Tribute to New Orleans / Kennan Institute. – August 15, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wilsoncenter.org/article/concert-exhibit-odesa-to-pay-tribute-to-new-orleans;
Samuel C. Ramer and Blair A. Ruble Place, Identiy and Urgan
Culture: Odesa and New Orleans. – Woodrow Wilson International Center for Scholars; Kennan Institute Occasional Papers #301 (2006). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP301_
place_identity_urban_culture_ramer_ruble_2008.pdf.
3
Natalia Moussienko. Kyiv Art Space. – Washington,
D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars; Kennan Institute Occasional Paper Series #309, (2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.
wilsoncenter.org/sites/default/files/op309_kyiv_art_space_
moussienko_2013.pdf.
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особливе значення з огляду на лідерство цієї країни у світі. Основним її носієм залишається українська діаспора. Українські дипломатичні місії не
мають ні стратегії, ні бюджету, ні культурного
продукту для її втілення, а отже їхня роль мінімізована. Такою ситуація була до Революції Гідності, такою залишається вона і сьогодні. Натомість
отримавши достойний для промоції України культурний продукт і стратегічне завдання, українські
дипломати зможуть запропонувати американцям,
з українською діаспорою включно, модерне бачення України.

