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Українська «культурна дипломатія» VS «культурні війни»
у іноземних ЗМІ (травень 2017 р.)
Сучасні медіа є не просто суб’єктами донесення до масової свідомості
певної інформації, а інструментом, за допомогою якого здійснюється
безпосереднє формування самої свідомості. Водночас в умовах
інформаційного суспільства та глобалізації змінюються як форми, так і
принципи та механізми реалізації міжнародних відносин. У контексті
зростання
інформаційного
чинника
у міжнародних
відносинах,
актуалізуються ідеї Дж. Ная, акумульовані у концепцію «м’якої сили» (soft
power), що реалізується, зокрема, через культуру та світоглядні цінності,
передбачає можливість отримувати бажаний результат, радше через
привабливість (attraction), ніж через примус, залякування та підкуп [ 1, С. 11].
Відповідно, формування медійного образу країни у глобальному
інформаційному просторі
є важливою складовою національних
саморефлексій, осмислення нацією «себе очима іншого». При цьому для
України в умовах гібридної війни позитивне позиціонування є стратегічним
завданням і буквально питанням національної безпеки.
Успішне формування позитивного сприйняття України у світі в умовах
сучасного російсько-українського протистояння і розгортнутої проти
України інформаційної війни є нагальним завданням як вітчизняної
дипломатії, так і культурних, спортивних еліт і громадянського суспільства
загалом. Відповідно, актуалізується з метою постійної корекції та
вдосконалення і аналіз іміджу країни, що формується значним чином
зарубіжними мас-медіа. Дослідження змісту окремих повідомлень, блогів на
платформах ЗМІ, редакційних статей, авторських публікацій, рівня
представлення точок зору, стилістики та оціночного наповнення
аналізованих матеріалів, дає можливість виявити й проаналізувати
сприйняття країни у світі.
Подією, що акумулювала значний масив повідомлень в світових медіа
щодо України і стала «точкою обертання» різних поглядів і оцінок у травні
2017 р., без сумніву, стало проведення в Україні пісенного конкурсу
«Євробачення». Рівень впливу цієї події на громадську думку як в Україні,
так і за її межами, а, отже, і перспективність дослідження цього впливу,
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зумовлені, по-перше, ефективністю масової культури у якості ретранслятора
емоцій та ідей (естетична привабливість та образність «носія» – пісні чи
концертного номеру та відеокліпу у даному випадку, приводить до зростання
швидкості, легкості, масштабності поширення трансльованих смислів та їх
стійкості, як в силу емоційного впливу, так і в силу повторюваності). Подруге, не завжди очевидною, але досить вагомою політичною складовою, що,
попри запевнення організаторів і багатьох прихильників, має місце у цій
медійній і культурній події. Нагадаємо, у 1974 р., протестуючи проти
турецького вторгнення на Кіпр, Греція відмовилась брати участь в
Євробаченні-1975. У 1976-му Афіни все ж відправили свою представницю на
конкурс, але з політичною піснею «Panagia Mou, Panagia Mou», в якій йшлось
про табори для біженців замість туристичних кемпінгів та спалені будинки
на острові. Коли на Євробаченні-1978 представник з Ізраїлю Ізхар Коен з
гуртом «Alphabeta» здобув перемогу у конкурсі, то через непрості відносини
між країнами, в Йорданії перервали трансляцію нібито «з технічних причин»,
а під час самого виступу ізраїльтян йорданське телебачення транслювало
фотографію букету квітів. Наступного ранку місцеві ЗМІ Йорданії
повідомили, що перемогу здобув представник з Бельгії, який насправді посів
лише друге місце. Навколо Ізраїлю ще один скандал розгорівся у 2007 р.
Фінські організатори Євробачення хотіли зняти з конкурсу пісню «Push the
button» ізраїльського гурту Teapacks, тому що вбачали в ній непрозорий
натяк на ядерну програму Ірану. Після початку грузинсько-російської війни у
серпні 2008-го гурт Stephane & 3G записав пісню «We don't wanna put in» і
саме з нею хотів виступити на Євробаченні-2009. Організатори заборонили
цю пісню, тому що вбачали схожість словосполучення «put in» з прізвищем
тодішнього російського прем'єра – В. Путіна. Росіяни попросили змінити
слова пісні, проте грузини відмовилися і вирішили взагалі бойкотувати
Євробачення.
Євробачення-2017 також було позначене скандалом з політичною та
правовою складовою: Служба безпеки України заборонила в'їзд представниці
Росії Ю. Самойловій, яка у 2015 р. порушила порядок перетину українського
кордону для виступу в окупованому Криму. Вона була далеко не першою
громадянкою Росії, якій, у якості санкцій за порушення, було заборонено
в’їзд в Україну, проте ця заборона в силу очевидних причин виявилася чи не
найрезонанснішою.
Європейський мовний союз (EBU) під час всього скандалу з
російською представницею тримався нейтральної сторони і намагався
залагодити проблему іншим шляхом: запропонували виступити російській
співачці дистанційно, однак, російська сторона відмовилася навідріз від
пропозиції трансляції пісенного конкурсу. Євробачення-2017, через
напруженість між Україною і РФ, виявилося «найспірнішим», зазначається в
статті The Telegraph. Євробачення цього року не обійшлося без скандалів,
пише ірландське видання The Irish Times. Журналісти назвали рішення
України заборонити в'їзд Юлії Самойловій спірним. При цьому видання
зазначає, що співачка перетнула анексований Росією Крим, згідно з
українськими законами, нелегально.
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Ірландські журналісти пишуть, що Росія «не випадково», на думку
деяких експертів, відправила на конкурс саме Самойлову. Минулого року
росіяни були обурені виступом Джамали. Так, Росія звинуватила Україну «в
політизації конкуренції, обравши як її учасника Джамалу, пісня якої
засуджувала депортацію татар при радянському лідері Йосипі Сталіну»,
йдеться в статті. «Москва відкинула пропозиції надіслати іншого учасника
або виступити по відеозв'язку. Замість цього, Самойлова дала концерт в
анексованому Криму – того ж дня, коли в Києві стартувало Євробачення», –
йдеться в статті.
Журналісти Deutsche Welle визнають, що відсутність на «Євробаченні»
представниці Росії відображає конфлікт між Києвом і Москвою.
Отже, оцінки щодо іміджевих результатів конкурсу для України
розділилися. Частина коментаторів говорить про іміджеві втрати, викликані
непоступливістю української сторони та співчуттям до «репресованої»
російської співачки, що поглиблюється фактом її обмежених фізичних
можливостей. Їх опоненти наполягали на двох принципових пунктах:
необхідність дотримання законів, у даному випадку – правил перетину
кордону суверенної держави та неприйнятності маніпулювання «співчуттям
до інваліда», що є образливими як для об’єктів такого маніпулювання, так і
для інших людей з обмеженими можливостями.
Інший аспект – відгуки про рівень організації і проведення конкурсу,
що були досить компліментарними до приймаючої сторони. Частина
західних ЗМІ писали про «відкриття» України як цікавого туристичного
напрямку. Британське видання »The Guardian» припускає, що після
Євробачення 2017 Київ очікує справжній туристичний бум. Незважаючи на
складну політичну ситуацію в країні, на думку авторів, Київ відвідуватимуть
все більше туристів.
Журналісти британського видання »The Telegraph» переконані:
цьогорічне «Євробачення» не розчарувало. The Telegraph також опублікували
статтю під назвою «25 дивовижних речей, які ви (ймовірно) не знали про
Україну». Автори матеріалу нагадали, що саме в Україні з'явилася одна з
перших конституцій у світі (Пилипа Орлика), що у нас винайшли гасову
лампу, згадали про українські писанки і туристичні місця.
Американський портал CNN написав матеріал про 11 місць України,
які варто відвідати. У список увійшли Львів, Чернівці, парк Софіївка в Умані,
Київ, Мукачево, Переяслав-Хмельницький, Харків, Чернігів, Одеса, Ужгород
та Кам'янець-Подільський.
Київ виглядав чудово, пише The Irish Times, наповнений
доброзичливими людьми. На мить було легко забути, що в Східній Україні
конфлікт з Росією. Україна отримала репутацію політично нестабільної
країни, пишуть журналісти The Guardian, однак туристи цього не помітили.
Цікаво, що Інститут світової політики (IWP) оприлюднив результати
соціологічного дослідження «Якою побачили Україну гості Євробачення2017».
Це опитування проводилось IWP спільно з компанією GfK Ukraine у
період з 9 по 13 травня 2017 року. Усього було опитано 1060 респондентів
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віком від 18 років, які не є громадянами України і приїхали в Україну з
нагоди проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017. За результатами
опитування було з’ясовано, що:
- завдяки успішному проведенню конкурсу в України з’явилось більше
прихильників її майбутнього членства в Євросоюзі: 64% респондентів із
країн ЄС зазначили, що після відвідання Євробачення-2017 більше бажають
бачити Україну членом єврооб’єднання;
- запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС позитивно
оцінили 76% респондентів;
- незважаючи на намагання Росії звинуватити Україну у конфлікті на
Донбасі, 66% опитаних гостей поклали відповідальність саме на Москву;
- 72% гостей Євробачення-2017 не мали жодних побоювань перед
відвідинами України;
- 92% опитаних хотіли б знов повернутись до України;
- 54% респондентів впевнені, що Україна стане членом ЄС у найближчі
п’ять років;
- відповідаючи на запитання «Чому Украіна заслуговує на членство в
ЄС?» – 57% опитаних зазначили, що «Украіна — це частина Європи»;
- 51% гостеи зазначили, що Украіна цілковито виправдала іхні
очікування, а 47% наголосили, що вона навіть перевершила усі сподівання
(За матеріалами http://nv.ua, segodnya.ua, www.radiosvoboda.org)
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