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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ: СИНЕРГІЯ ДІЙ УРЯДУ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ольга Жук

Культурна дипломатія:
вікно чи шпарина
можливостей?
Стаття аналізує процес інституціоналізації культурної дипломатії України завдяки синергії дій уряду та
неурядових організацій. Авторка демонструє результати роботи відділу культурної дипломатії, створеного
в Міністерстві закордонних справ України у 2016 році,
досліджує процес спільної адвокації потреб цього
напряму з боку експертної та культурної спільноти та
вплив цієї адвокаційної роботи на урядові рішення щодо підтримки подальшого розвитку напряму публічної дипломатії. Авторка також аналізує проблеми, що уповільнюють
хід реформ, вбачаючи їх у взаємній недовірі між різними гілками державної системи з
одного боку та державного й недержавного культурного сектора з другого. У статті подано детальний огляд позитивних практик і труднощів, пов’язаних із застарілим поняттєвим словником державної системи й архаїчною нормативно-правовою базою; винесені рекомендації щодо створення сучасних комунікаційних та фінансових інструментів посилення культурного впливу України у світі.
Ключові слова: культурна дипломатія, публічна дипломатія, культурна мобільність,
імідж, культурна політика, пропаганда, війна, права людини, стратегічні комунікації.
The article analyzes how synergistic activities undertaken by the government of Ukraine
and nongovernmental organizations helped develop and institutionalize public and cultural diplomacy in Ukraine. The author provides the initial results of the cultural diplomacy
unit established in Ukraine’s Foreign Ministry in 2016 and explores how the advocacy campaigns of Ukraine’s cultural and expert community pushed the government to focus on
cultural diplomacy issues. The various impediments that slowed reforms in the area of cultural and foreign policy, the author believes, arose out of mutual distrust among the various
branches of state government and the lack of partnership between the government and
nongovernmental institutions. The article provides a detailed overview of success stories
while also identifying challenges posed by the archaic policies and normative documents
of Ukraine’s government. The author offers recommendations for the further development
of Ukraine’s communication and financial instruments as a means of strengthening the
country’s international cultural presence.
Keywords: cultural diplomacy, public diplomacy, cultural mobility, image, cultural policy,
propaganda, war, human rights, strategic communications.
Минулий 2016 рік дав офіційний старт державній культурній дипломатії України. Амбітний крок
Міністерства закордонних справ – заснування відділу культурної дипломатії та довгоочікувані
практичні кроки до заснування Українського Інституту, публічне обговорення його статуту – природно наштовхнулися на високі вимоги професійної культурної спільноти та активної громадськості як всередині країни, так і закордоном. Ця стаття
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має на меті окреслити ключові моменти процесу
інституціоналізації культурної дипломатії в Україні та надати певні рекомендації щодо подальших
рішень і кроків, без яких успішний розвиток даної
царини видається неможливим. Протягом року –
з лютого 2016 року до січня 2017 року – авторка
статті розвивала цей напрям у Міністерстві закордонних справ України, очолюючи його відділ
культурної дипломатії. Частина думок з цього
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приводу була викладена в інтерв’ю українським
медіа 1.
Звичайно, бачення стратегії подальшого розвитку напряму не завжди збігалося у представників
держави та сектора неурядових організацій. Розходження думок передусім стосувалося питань
формування якісних критеріїв зовнішньої культурної політики, місця культурної дипломатії у
державній системі та її гідного фінансування. Ця
система стратегічних комунікацій між державою
та громадянським суспільством ще довгий час вибудовуватиметься й тестуватиметься, адже вона
має пройти таку ж еволюцію від дистанційованого скептицизму й формальної протокольної взаємодії до доброзичливого партнерства й спільної відповідальності за імідж країни у світі, яку свого
часу пройшли й успішні міжнародні інститути.
Передусім хочеться відзначити кілька позитивних наслідків заснування відділу культурної дипломатії МЗС. По-перше, активна робота відділу з
експертами та журналістами ввела термін «культурна дипломатія» в широкий публічний та медійний дискурс. Конструктивна дискусія, що провадилася успішними культурними менеджерами та
інституціями навколо питання подальшого розвитку царини культурної дипломатії, посприяла модернізації державних підходів до презентації
України за кордоном.
По-друге, посилення уваги неурядових організацій та окремих державних посадовців до питання розвитку публічної дипломатії призвело до
включення до державного бюджету на 2017 рік
необхідних для цього відповідних фінансових
зобов’язань. На жаль, впродовж 2016 року напрям
культурної дипломатії не мав спеціального бюджету на свою діяльність, тож величезне значення
мали і факт колективного відстоювання потреби
гідного фінансування, і сприйняття цих вимог
Урядом України. На 2017 рік МЗС України отримало на заходи, пов’язані з «покращенням іміджу
України», 70 мільйонів гривень, і суттєва частина
цього бюджету мала би бути призначена саме на
проекти культурної дипломатії.
1
Ботанова К. Україна як бренд. Ольга Жук і нова культурна дипломатія у МЗС // Українська правда. – 22 лютого
2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
life.pravda.com.ua/culture/2016/02/22/208496/; Герман Л.
Оля Жук: Через економію на культурі під час війни Україну
сприймають як жертву з віялом проблем // Українська
правда. – 15 лютого 2017 року. [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://life.pravda.com.ua/culture/
2017/02/15/222606/; Платонова А. Діагностика реформ;
4 эксперта о системных ошибках в украинской культуре
// LB.ua. – 21 березня 2017 року. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://lb.ua/culture/2017/03/21/361679_
diagnostika_reform_4_eksperta.html.

Упродовж 2016 року, попри бюджетні обмеження, МЗС України разом із культурною спільнотою вдалося втілити чимало проектів, важливих
для розуміння України та її позитивного сприйняття у світі. Зокрема чимало проектів було реалізовано у Нідерландах напередодні квітневого референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Кінодистриб’ютор «Артхаус Трафік»
провів успішні Дні українського кіно “Ukraine on
Film: Way to Freedom” у Брюсселі та Амстердамі.
У популярному арт-центрі Spui25 в Амстердамі
відбулася резонансна дискусія з письменницею
Катею Петровською, номінованою на престижну
Європейську літературну премію, а арт-агенція
Ganka Film та ГО StratcomUA розпочали комунікаційну кампанію Like.U й відзняли серію відеороликів з відомими голландськими культурними
діячами та українськими студентами голландських вишів, які розповіли про цінності, що єднають дві країни, а також креативний, інноваційний
потенціал України 2.
Десятки незалежних культурних ініціатив, реалізованих у співпраці з відділом культурної дипломатії МЗС, допомогли налагодженню системного міжнародного творчого обміну й стосувалися
важливих для України питань, а саме: гібридної
війни, російської підтримки війни на Донбасі, політичних в’язнів та захисту прав людини на окупованих територіях. Зокрема цікавими для закордонної аудиторії були міжнародні арт-резиденції
у Маріуполі та виставка «Архітектура України –
за лінією фронту» на Венеційській архітектурній
бієнале, організованій платформою культурних
ініціатив «ІЗОЛЯЦІЯ». Важливо зазначити, що до
збройного конфлікту на Донбасі «ІЗОЛЯЦІЯ»
працювала в Донецьку й вимушено переїхала до
Києва у 2014 році. Велике значення для розуміння
українського контексту західними партнерами
мав проект “See Ukraine”, проведений у Греції,
Італії, Франції та Німеччині Міжнародним
2
Trade treaty with Ukraine is about growth and openness. Kees van Ruyven, Architect (https://www.youtube.
com/watch?v=6oUosYlAhhA); Ukraine deserves true democracy. Roland Boor, inwoner van Amsterdam (https://www.
youtube.com/watch?v=0Y_HTDiy5Xk); Ukraine will to be part
of open world. Drs. Ingrid Zoetmulder, expert en beedigd
taxateur
(https://www.youtube.com/watch?v=f4vH1Mdk
1IA); Ukraine changes the system. Willemijn Lamp, CoFounder&Artistiek Directeur Read My World Festival (https://
www.youtube.com/watch?v=rWiIUdW_Vgk); Ukraine is a
great place to visit. John van der Lely, monteur (https://www.
youtube.com/watch?v=SGTXh4ON0Wg); Ukraine strives to
reach its potential. Nico Claassens en Roman Puchko.
(https://www.youtube.com/watch?v=kogy-ToFX_0);
Ukraine’s goal is to make rule of law work. Huseyin Simsek,
Law Student en Iurii Gulevatyi, Lawyer (https://www.youtube.
com/watch?v=dtJ18Ggo39k).
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фестивалем документального кіно про права людини DOCUDAYS.UA. Цей проект, що одержав
фінансову підтримку Міжнародного фонду «Відродження» та сприяння МЗС України, складався з
показів нових українських документальних стрічок, а також української кінематографічної класики й кіноавангарду, фотовиставки Олександра
Глядєлова «Чуєш, брате?» про Революцію Гідності та подальшу війну на сході України. В рамках
проекту відбулися дебати «Куди прямує Україна
після Євромайдану» за участі лідерів громадської
думки, журналістів та митців у Франції, Греції,
Італії, Німеччині 1.
Політично-культурні теми також були інтегровані й у програму українського стенду на найбільшому в Європі книжковому форумі – Франкфуртському книжковому ярмарку. На українському
стенді, сучасний дизайн якого став можливим
саме завдяки підтримці МЗС, консульства України у Франкфурті та посольства України в Німеччині, окрім найкращих українських книг, були
презентовані також матеріали кампанії #Letmypeoplego, метою якої було привернути увагу до
теми українських політичних в’язнів у Росії та
окупованому Криму. За сприяння Міжнародного
Фонду «Відродження» Київським офісом Інституту Кеннана на стенді було презентовано книгу Наталії Мусієнко «Мистецтво Майдану» та проведено дискусію про роль культурної дипломатії у подоланні негативних стереотипів про Україну.
Неабияку увагу публіки привернула презентація
книги «Малевич. Київський період» Тетяни Філевської та дискусія з міжнародними мистецтвознавцями Жан-Клодом Маркаде та Мирославою
Мудрак про постколоніалізм та український авангард, який на Заході часто плутають з російським.
Міністерство культури України та фестиваль
«Meridian Czernowitz» також організували у
Франкфурті кілька заходів, зокрема дискусію «Що
може література під час війни?» за участі письменників Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Ірини Цілик, Ігоря та Пітера Померанцевих.
Фактично, участь України у Франкфуртському
книжковому ярмарку 2016 року була першим
успішним досвідом масштабного й активного урядового патронату для національної презентації на
великому міжнародному форумі, проектної співпраці МЗС з Міністерством культури України. Для
обох міністерств надалі було б корисно розвивати
і вдосконалювати таку модель взаємодії, поєдну1
Docudays.UA долучається до культурної дипломатії.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docudays.
org.ua/2016/news/kino/seeukraine-start/.
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ючи зусилля у масштабних міжнародних проектах, для яких недостатньо ресурсів і компетенцій
одного відомства чи окремих культурних інституцій – наприклад, у підготовці національної презентації на Венеційській бієнале, Року української
мови у Німеччині у 2017–2018 рр., підготовці серйозних музейних виставок тощо.
Саме така синергія, на противагу «негласній
конкуренції», і є вирішальною на етапі зміни інституційного ландшафту в Україні. Фактично, зараз обидва міністерства забезпечують ті функції,
які поступово мають взяти на себе нові профільні
установи – Український Інститут, Інститут книги.
На жаль, два українські міністерства, на плечах
яких лежить питання культурної дипломатії, швидко забули і про «франкфуртський» урок міжвідомчої співпраці, й про необхідність забезпечення безперервного процесу довгострокового планування
й комунікації із закордонними партнерами.
Проте українська культурна дипломатія не
може постійно стояти «на паузі», в очікуванні завершення її інституціоналізації, тим паче у контексті сьогоднішніх політичних процесів. Якщо
наша культура залишатиметься у межах власної
країни, закордонна аудиторія й далі чутиме лише
російську пропаганду, закамуфльовану в концепти музейних експозицій або виставок на кшталт
«сто років російської революції та російського
авангарду».
Серед інших проектів, що відіграли значну
роль у поширенні інформації про культурну дипломатію, варто зазначити Другий форум культурної дипломатії, організований у співпраці МЗС
України з Київським офісом Інституту Кеннана,
міжнародну дискусійну платформу щодо культурної дипломатії, проведену на фестивалі «Книжковий Арсенал» у співпраці з мережею європейських культурних інститутів EUNIC, Форум «ГаліціяКульт» у Харкові, конференції громадської
організації Global Ukraine, Перший міжнародний
культурно-мистецький форум Zenko Platform
тощо.
Міністерство закордонних справ провело презентацію низки культурних проектів у рамках Дипломатичних культурних клубів МЗС. Одним з
найуспішніших та найважливіших проектів відділу культурної дипломатії стало проведення концертів у форматі open air перед будівлею МЗС.
Концерти присвячувалися важливим соціальнополітичним питанням. Зокрема концерт «Я ветеран» був присвячений темі повернення та підтримки ветеранів АТО. Він проходив за участі
українських бійців та супроводжувався перфор-
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мансом, втіленим громадською організацією «Побратими», режисеркою Наталією Ворожбит та
Оркестром почесної варти Окремого полку Президента України.
Однак не можу не згадати про кілька факторів,
що перешкоджали стрімкій розбудові напряму
культурної дипломатії як в МЗС, так і в Мінкульті.
Найперша з них – це застарілість та непристосованість чинної нормативно-правової бази до ефективних культурних обмінів та культурного експорту. Хочу звернути увагу, що наразі вся діяльність Міністерства закордонних справ України у
сфері культурної дипломатії регулюється єдиною
постановою Кабінету Міністрів України № 165
(у початковій редакції – № 102), і її рамки й назва
були сформульовані ще у 2012 році наступним чином: «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які
проживають за межами України» 1.
Ця постанова є технічною, вона не містить
жодних критеріїв визначення терміна «позитивний імідж» і проектів, що можуть підпадати під
нього. Також постанова не спирається на жодну
державну стратегію або затверджену урядом
України концепцію культурної репрезентації нашої держави в світі. Розмитість законодавчого
поля відкриває багато простору для вільних трактувань, зловживань, архаїчних і аматорських репрезентацій, які часто формуються і підтримуються дипломатами, недостатньо обізнаними з
сучасними культурними практиками та світовими
тенденціями переходу від монологічних самопрезентацій до діалогу з іншими культурами та інтеграції у міжнародне середовище.
Другий очевидний мінус цього документа полягає в тому, що він регулює організацію ініціатив
публічної дипломатії, орієнтованих одночасно і на
українську діаспору, і на інші групи іноземних
громадян: закордонних журналістів, представників аналітичних центрів та університетів тощо.
Таким чином, доволі малий бюджет розподіляється між цими двома групами без чітких критеріїв
такого розподілу. Яким саме чином відбувати1
Постанова № 165 Кабінету Міністрів України від
22 березня 2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки забезпечення міжнародного
позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо
підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=
249840142.

муться у 2017 році проектні призначення за цією
бюджетною програмою наразі не видається ані
зрозумілим, ані прозорим, адже експертна Мистецька Рада для розгляду та відбору заходів, запропонованих посольствами України та культурними інституціями, на момент публікації цієї
статті ще не створена.
На момент відкриття відділу культурної дипломатії МЗС дана постанова «про імідж» не містила
жодних механізмів та інструментів, які б дозволяли міністерству підтримувати культурні проекти,
орієнтовані на іноземних громадян, а не на українську діаспору. Сфокусованість цієї постанови на
закордонних українцях фактично унеможливила
повноцінну та безпосередню співпрацю між посольствами України та культурними інституціями,
створила для них зайві перешкоди на шляху до організації будь-якого культурно-дипломатичного
проекту.
Створення умов для культурної мобільності
було одним із пріоритетних завдань відділу культурної дипломатії МЗС упродовж 2016 року. Програми культурної мобільності є важливим інструментом європейської культурної дипломатії. Їх
основною метою є посилення позитивного, сучасного, креативного іміджу країни у світі, її привабливості і впізнаваності, інтегрованості у світові
культурні процеси шляхом підтримки подорожей
і творчих резиденцій митців і культурних діячів.
Такі поїздки також мають на меті зміцнення
міжнародних інституційних і особистих контактів, обмін досвідом, створення нових можливостей співпраці. Програми з таким фокусом є поширеною світовою практикою «м’якої сили», їх ініціюють органи державної влади – міністерства
закордонних справ, міністерства культури, часто
вони відбуваються під патронатом голів держав,
а інколи навіть є результатом спільних зусиль
кількох урядів. Наприклад, програма культурної
мобільності Nordic Culture Point створена під егідою Nordic Council of Ministers, прем’єр-міністрів
семи скандинавських країн і у 2016 році її бюджет
складає 1,7 млн євро. Також такі програми підтримуються бізнес-середовищем і є зразком державноприватного партнерства.
Наприклад, авіакомпанія KLM є головним
спонсором гастролей найкращих голландських
оркестрів, музейних виставок, і таким чином вибудовує асоціацію свого бренду з найкращими і
впізнаваними культурними продуктами країни
та робить значний внесок у ідентифікацію Нідерландів як маленької, але культурно потужної країни. Європейська Комісія, зокрема програма
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«Креативна Європа», має чітко визначені стратегії й методики створення таких програм і залучення до них партнерів, меценатів та спонсорів. Питання започаткування такої програми в Україні є
нагальним. Це сприятиме міжкультурному діалогу і посилюватиме безпеку країни, формуватиме
міжнародний клімат довіри на рівні міжлюдських
стосунків, зробить виразнішою і впізнаванішою
національну ідентичність, яка не повинна залежати лише від медійного потоку політичних новин,
а також дасть вихід на нові ринки та аудиторії
креативних індустрій.
З позитивних здобутків відзначу, що перший
крок до цієї амбітної мети відділ культурної дипломатії МЗС України вже зробив – у 2016 році
виступив із пропозиціями необхідних доповнень
до чинної нормативно-правової бази. На жаль,
процес міжвідомчих узгоджень і затвердження
Кабінетом Міністрів змін до порядку іміджевої
бюджетної програми зайняв більш ніж півроку і
відхилив дуже багато важливих інновацій, а проте
нова редакція постанови № 165 уможливила декілька базових інструментів для ефективної публічної дипломатії 1.
Зокрема відтепер посольства України зможуть
надавати фінансову підтримку для «участі у міжнародних заходах, що мають політичне спрямування, та у заходах з елементами культурної дипломатії, важливих для донесення позиції України до закордонних цільових аудиторій, відомих
українських вчених, експертів, науковців, політологів, письменників, художників, музикантів,
громадських діячів і представників Автономної
Республіки Крим, у тому числі кримськотатарської громади» 2.
Безперечно, це велике зрушення, проте насторожує неоковирність наступного формулювання:
«заходи з елементами культурної дипломатії, важливі для донесення позиції України до закордонних цільових аудиторій». «З елементами» – це як?
І чи не буде це тлумачитися нашими дипломатами
як суто декоративний формат на кшталт «виступ
музиканта на закритому дипломатичному прийнятті»?
Такий обережний добір слів щодо культури демонструє, що влада продовжує сприймати культуру як щось декоративне і необов’язкове, а людей
зі сфери культури як прохачів, а не партнерів. Схоже, що влада вважає культуру політичним механізмом, але, на жаль, у вузькому пропагандистському вимірі – як інструмент для буквального
1

Див. Постанову № 165.

2

Див. Постанову № 165, пункт 4, підпункт 3.
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ілюстрування політичних пріоритетів. Звідси і бажання контролю контенту, дистанціювання від
експертної думки, формування замовлень та
прийняття рішень на рівні «подобається / не подобається», консервативність.
Отже, державні управлінці ще мають осмислити тонкі відмінності між публічною і культурною
дипломатією, які мали б увійти до навчальних
програми і тренінгів для дипломатів як академічні
дисципліни, стати для них аксіомою. Очевидно,
що різні країни проходили цей етап становлення,
вони також колись потерпали від короткозорості,
яка не дозволяла їм розгледіти відмінність між публічною та культурною дипломатією та зрозуміти
величезний потенціал останньої для розвитку економіки й торгівлі власної країни.
Думку про це дуже добре сформулював в одному зі своїх виступів Президент Japan Foundation Казуо Огура, професор і ветеран японської
дипломатії: «Публічна дипломатія пов’язана зі
спробами уряду країни впливати на міжнародну
думку щодо його національної і зовнішньої політики шляхом PR-активностей чи інтелектуального обміну, спрямованого на медіа або певні
групи громадян. Тому публічна дипломатія не є
тим самим, чим є культурна. Перша завжди має
чітку політичну ціль та адресована конкретним
чітко визначеним групам, у той час як друга не
обов’язково прив’язана до специфічного політичного завдання. Інколи вони перетинаються,
коли форми, яких набуває публічна дипломатія,
включають зусилля з покращення загального іміджу країни через культуру. Але не можна звужувати сенс міжнародних інтелектуальних та мистецьких обмінів до суто політичних вправ під
оболонкою культури. Навіть коли уряд чи
пов’язані з урядом організації фінансують міжнародні культурні заходи, це не означає, що ті
мають бути прив’язаними до вузько визначених
національних інтересів. Це особливо важливо у
глобалізованому світі, де короткострокові національні інтереси можуть суперечити ширшим,
довгостроковим» 3.
Мене надзвичайно засмучує ставлення до культури як до чогось меншовартісного і подібне відкриття «вікна можливостей на пів шпарини», так,
наче державна система боїться визнати культурну
3
Ogoura Kazuo. Japan’s Cultural Diplomacy, Past and
Present. Research project “Culture, Conflict and Peace: Fostering Peace through Cultural Initiatives”. – Aoyama Gakuin
University, Joint Research Institute for International Peace
and Culture, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.jripec.aoyama.ac.jp/english/publication/more/
more0004.html.
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дипломатію повноцінним, самостійним напрямом
зовнішньої політики України. Державна система
повинна усвідомити, що її функція щодо культурної сфери – не контролювати, а створювати умови
для розвитку й підтримувати.
Зі свого боку культурна спільнота має зробити
все можливе для підтримки прогресивного дискурсу, фокусу на сучасних практиках та культурній мобільності, погляду на культурну дипломатію як на посилення впливу і впізнаваності власної культури через діалог з іншими, а не як на
інструмент грубої пропаганди, герметичної самопромоції і самоконсервації. Вважаю, що це привід
для перегляду даної постанови і до широкого експертного обговорення її якісних критеріїв, процедур та принципових формулювань.
Адже попри те, що МЗС України презентувало
проект статуту Українського Інституту 1, пройшло
його громадське обговорення, і його заснування
заплановане вже цього року, «пілотні» закордонні
офіси відкриються лише у кількох країнах і повноцінно запрацюють, за оптимістичним прогнозом, у 2018-му. Тим часом культурна дипломатія в
інших країнах світу й надалі буде здійснюватися
посольствами України, і керуватися у своїх планах тією ж постановою № 165.
Крім того, варто звернути увагу на нагальну
необхідність змін до постанови Кабінету Міністрів № 710 «Про ефективне використання державних коштів» – редакція від 11.10.2016 2, що
фактично є оновленою редакцією постанови № 65
від 1 березня 2014 р. «Про економію державних
коштів та недопущення втрат бюджету». Вона
прямо забороняє підтримку участі України в міжнародних культурних подіях (за винятком Франкфуртського книжкового ярмарку та Венеційської
арт-бієнале, участь у яких вибороли разом фахова
культурна спільнота, Міністерство культури та
МЗС України). Під час війни така економія на
культурі призводить до того, що за кордоном
Україну ідентифікують здебільшого як віктимну
країну, що може принести в Європу лише віяло
соціально-економічних та політичних проблем. За
таких законодавчих перешкод про який імідж, послідовну культурну політику і культурну дипломатію може йти мова?

Відділ культурної дипломатії МЗС у 2016 році
де-факто був паралізований ситуацією з описаними вище постановами, не маючи можливості втілювати нові програми, які передбачали презентацію України на низці потужних культурних форумів. Тому співробітникам відділу культурної
дипломатії довелося переглянути початкові наміри й в очікуванні запропонованих нами змін будувати співпрацю на основі фандрайзингу, залучення партнерської підтримки та нефінансових ресурсів міністерства. Мої колишні колеги, яких у
відділі було всього троє, присвятили багато часу
організації перевезення мистецьких робіт, наданню візового сприяння, написанню рекомендаційних листів, наданню допомоги в пошуку партнерів, поширенню інформації для підтримки близько півсотні незалежних культурних проектів. Для
такої крихітної команди це дуже хороший результат за півроку. З іншого боку, цей результат мене
глибоко розчаровує – не з кількісної точки зору,
а з точки зору можливостей для втілення власних
ініціатив міністерства та системних програм, довгострокового планування й налагодження міжнародних інституційних зв’язків.
Влад Троїцький, один із найактивніших культуртрегерів, якось дав нам цінну пораду: «стрибати у потяг, який вже їде», тобто приєднуватися до
тих успішних, самодостатніх культурних проектів, які так чи інакше вже успішно реалізуються.
Звісно, такий спосіб ведення культурної дипломатії є геніальним антикризовим рішенням і базується на лояльності українських митців, які вже
мають підтверджені гастрольні запрошення. Він
не потребує від міністерства і посольств витрат на
перебування закордоном, незначні кошти потрібні
лише для організації неофіційних networkingзустрічей з міжнародними партнерами. Проте будувати зовнішню культурну політику виключно
на цьому підході недостатньо. Адже культурна
дипломатія покликана не лише справляти ситуативне позитивне враження, але й чинити послідовний культурний вплив на сприйняття країни у
світі, а для цього потрібно базувати свою діяльність на спільній стратегії та ціннісних орієнтирах, які поділяли б як творці сучасної культури,
так і державні службовці.

1
Проект статуту Українського інституту. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://mfa.gov.ua/mediafiles/
files/misc/2017-02-09/2017-02-09_tor.doc.
2
Постанова КМУ «Про ефективне використання державних коштів» № 710 – редакція від 11.10.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=249412232.
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