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Загальновизнаним є факт, що термін «публічна дипломатія» був вжитий у 

його теперішньому значенні у 1965 році Едмундом Гулліоном, деканом Школи 

права і дипломатії ім. Флетчера Університету Тафта і видатним відставним 

співробітником дипломатичної служби США, коли він створив Центр публічної 

дипломатії ім. Едварда Р. Марроу [15, С. 17].  

Концепція Гулліона визначає, що публічна дипломатія розглядає вплив 

суспільних відносин на формування та виконання зовнішньої політики. Вона 

включає в себе міжнародні відносини за рамками традиційної дипломатії, 

формування урядами громадської думки в інших країнах; взаємодію приватних 

груп та інтересів в одній країні з іншою; повідомлення щодо закордонних справ 

та їх вплив на політику; спілкування та звʼязок між тими, чия робота – 

комунікації (дипломатів та іноземних кореспондентів); та процес 

міжкультурного спілкування. 

Гулліон був першим, хто використав фразу «публічна дипломатія» у її 

сучасному значенні, але це поняття Гулліон не стільки вигадав у 1965 році, як 

вжив у новому значенні. За іронією долі, це нове використання старої назви 

було необхідним, оскільки навіть старший термін – пропаганда, – до якого 

волів сам Гулліон, зібрав у собі дуже багато негативних ознак, особливо в 

англійській мові [16, С. 19]. 

Найперше використання фрази «публічна дипломатія» не належить 

американцям, вона була використана на головній смузі британської газети 

«Таймз» у січні 1856 року. Вона використовувалась просто як синонім 

цивілізованості в частині критики позерства президента Франкліна Пірса. 

«Державні діячі Америки повинні згадати», зауважувала «Таймз», «що, якщо 

вони повинні справляти, як вони думають, певне враження на нас, вони також 
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повинні бути прикладом для свого народу, і є лише кілька прикладів, коли вони 

можуть це зробити, зокрема провадженням публічної дипломатії [14]. 

Перше використання терміну «публічна дипломатія», процитоване «Нью-

Йорк Таймз», відбулось в січні 1871 року, у репортажі щодо дебатів у Конгресі 

США. Представник Семюел С. Кокс (демократ з Нью-Йорка, а також колишній 

журналіст) виступав з глибоким обуренням проти таємної інтриги щодо анексії 

Республіки Домініка, зазначивши, що він вірить в «відкриту, публічну 

дипломатію». Це було використання, яке передбачило основне розуміння цієї 

фрази тридцять пʼять років потому протягом Світової війни. 

Під час Світової війни фраза «публічна дипломатія» була широко 

вживаною для опису кластера нових дипломатичних методів. Ці методи 

варіювалися від послідовних німецьких заяв навколо політики підводної війни, 

через публічні проголошення умов збереження миру, до ідеалістичної точки 

зору Вудро Вільсона – вираженої у преамбулі його промови «Чотирнадцять 

пунктів» від 8 січня 1918 року – щодо цілої міжнародної системи, що 

спирається на «відкриті заповіді миру». У першому пункті, зокрема, 

зазначалося: «Відкриті мирні договори, відкрито обговорювані, не дозволять 

зʼявитися різним трактуванням цих угод дипломатія завжди буде діяти відкрито 

та на очах громадськості». Принцип відкритості був вимогою часу – громадська 

думка, що все більше впливала на політичне життя, неприязно ставилася до 

секретності, якою традиційно були оповиті дипломатичні переговори та 

контакти. 

Багато журналістів та письменників у той час віддавали перевагу фразі 

«відкрита дипломатія», але у «публічної дипломатії» були свої прихильники, 

які ще більше популяризували цю фразу наводивши у репортажах французький 

варіант її вживання – «diplomatie publique» [16, С. 20]. 

«Нью-Йорк Таймз» використав фразу 9 травня 1916 року у висвітленні 

так званого «Сассекського зобовʼязання», заяви, опублікованої 4 травня урядом 

Німеччини, яка обмежувала підводну війну. Роблячи огляд реакції США на 

«зобовʼязання», «Нью-Йорк Таймз» цитує редакційну статтю зі щоденної 

газети «Бостон Геральд», у якій, зокрема, зазначалося: «одне з зол публічної 

дипломатії – це необхідність тривалого листування, в якому відповідальні глави 

кожної нації мають врятувати свої обличчя перед власним народом, при цьому 

повідомивши свої цілі іншій стороні». 

Ця думка має свої відлуння й сьогодні, коли всі внутрішні висловлювання 

лідерів країн можна почути по всьому світу. Третє використання фрази 

«публічна дипломатія» в «Нью-Йорк Таймз» та перше використання в 

«Вашингтон Пост» відбулось 28 грудня 1917 року знову у цитуванні 

редакційних статей з інших країн, цього разу з «Берлінер Тагеблатт» щодо 

російсько-німецьких мирних переговорів у Брест-Литовську. У статті зловісно 

наголошувалось, що «ніщо не може так підірвати значення зброї, як нова 

публічна дипломатія» [14]. 

11 лютого 1918 року президент Вільсон сам використав цю фразу в своїй 

промові до Конгресу «Чотири принципи», в якій він передав відповідь канцлера 



 158 

Німеччини Георга фон Гертлінга на чотирнадцять пунктів, зазначивши: «Він 

приймає ... принцип публічної дипломатії».  

Фразу Вільсона було виокремлено із заяви Гертлінга у Рейхстазі 24 січня 

1918 року, в якій він схвалив те, що він називав «влаштованою публічністю 

дипломатичних угод». Репортажі щодо промови Вілсона спричинили перше 

використання терміну «публічна дипломатія» у «Крістіан Сайенс Монітор» та 

єдине використання цієї фрази у «Лос Анджелес Таймз» між 1899 та 1965 

роками [16, С. 20]. 

У липні 1918 року Сенат США розглядав питання щодо «публічної 

дипломатії» у звʼязку з сміливою пропозицією сенатора Вільяма Бора (штат 

Айдахо) стосовно того, що дебати з питань договорів відтепер повинні бути 

публічними. Ця пропозиція не пройшла: проти проголосували пʼятдесят 

сенаторів, за – двадцяти три. 

Фраза «публічна дипломатія» трансформувалася в ідеалістичному сенсі 

«відкритих заповідей» Вільсона у міжвоєнні роки в риториці 

інтернаціоналістів, таких як: Джеймс Шотвел і Кларенс Стрейт, і на шпальтах 

«Крістіан Сайенс Монітор» [14]. 

У 1928 році репортер «Крістіан Сайенс Монітор» Роско Драммонд 

проголосив «епоху публічної дипломатії» в есе «Преса та публічна 

дипломатія», в якому підкреслювався моральний обовʼязок засобів масової 

інформації повідомляти про міжнародні справ точно і неупереджено, так, щоб 

зменшити рівень напруженості у світі. 

Ідеалізм «публічної дипломатії» ставав все більш віддаленим від реалій з 

погіршенням ситуації на міжнародній арені. Кореспондент «Лондон Таймз» 

описав прихід британських військ в Саар у грудні 1934 року з оркестрами на 

марші і добрим відношенням до місцевих жителів як «яскравий прояв публічної 

дипломатії» в обличчя демонстрації непокори нацистським знаменам. 

У 1936 році у повідомленні «Ассошіейтед Прес» з Парижа зазначалося, 

що ліві аплодували зобовʼязанню нового французького премʼєра Альберта Саро 

використовувати «публічну дипломатію» у міжнародних справах. Термін 

«публічна дипломатія» дуже рідко використовувався протягом Другої світової 

війни. У повоєнні роки відбулись і переоцінка терміну «публічна дипломатія» 

Вілсона, і його відродження. Французький премʼєр Анрі Спаак з ентузіазмом 

говорив про «століття публічної дипломатії» під час першої сесії Генеральної 

Асамблеї ООН у жовтні 1946 року. 

У Великій Британії «Таймз» засудила «публічну дипломатію» як одну з 

«пійманих фраз і гасел, замаскованих під виглядом принципів зовнішньої 

політики», і схвалила заклик дипломата і політика Гарольда Ніколсона до 

повернення до «приватної дипломатії». 

До 1950 року використання терміну «публічна дипломатія» помітно 

змістилося в бік сфери міжнародної інформації та пропаганди. Це стосувалося 

не стільки того, що цей термін використовується по-іншому, а швидше, що 

дипломатія практикувалася і сприймалася по-іншому, і ключові дипломатичні 

події в даний час визнаються явно направленими на публічне виконання. У 

1953 році Уолтер Ліппман зазначив у своїй колонці: «деякі дипломати можуть 
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стверджувати, що практика публічної дипломатії, пропаганди і психологічної 

війни стали такою чумою», що ключові радянсько-американські переговори 

повинні проводитися у закритому режимі [14]. 

У більш позитивному ключі, у своїй промові влітку 1958 року, 

Генеральний секретар ООН Даг Хаммаршельд заявив: «значення публічної 

дипломатії в ООН буде залежати значним чином від того, наскільки 

відповідальні представники країн вважають можливим піднятися над вузькими 

тактичними підходами до політики міжнародного життя, і говорити так, як 

люди із власними прагненнями і сподіваннями, що є універсальними для всього 

людства» [14]. 

Оглядачі дипломатичних подій, в тому числі Луї Галле, британський 

дипломат-ветеран лорд Стренг або Джеймс Рестон з «Нью-Йорк Таймз», 

використовували «публічну дипломатію», щоб надати елементів видовищності 

дипломатії Хрущова, Кеннеді й інших. Оскільки практика публічної дипломатії 

перетнулася із пропагандою, Гулліону необхідно було тільки провести термін 

«публічна дипломатія» на відносно коротку відстань, щоб наділити його 

повністю новим значенням в якості альтернативи пропаганді. Протягом 

багатьох років цей термін обмежено вживався, також використовувався у 

своєму старому значенні «відкритої дипломатії». Термін не фігурував у 

науковій літературі до 1972 року. 

Причина того, що у 1965 році зʼявився термін «публічна дипломатія» 

було те, що існувала реальна потреба в такій концепції у Вашингтоні. Протягом 

десятків років Інформаційному агентству США була необхідна альтернатива 

терміну «інформація» та «пропаганда».  

Термін «публічна дипломатія» Гулліона охоплював всі аспекти діяльності 

Інформагентства США, а також низку культурних та обмінних функцій, які 

контролював Державний департамент США. Фраза надала відповідного 

рівноправʼя карʼєрним службовцям Інформагентства США, закріпленого поза 

межами Державного департаменту, органу, що виконує зовнішньополітичні 

функції США. Якщо публічна дипломатія існувала як різновид дипломатії, то, 

звичайно, Сполученим Штатам необхідне було спеціальне агентство для 

проведення цієї роботи, і Інформагентство США було найкраще побудоване 

для того, щоб контролювати всю роботу в цій галузі.  

У 1978 Інформагентство США було реорганізоване відповідно до логіки 

нової термінології і, нарешті, отримало всю повноту влади над усім діапазоном 

американської активності в інформаційному просторі. Про взаємозвʼязок 

концепції публічної дипломатії та Інформагентства США можна судити з того, 

що після закриття у 1999 році Інформагентства Центр Марроу Університету 

Тафта став і залишається донині Центром Марроу з міжнародної інформації та 

комунікації. 

Під час перебування Рейгана на посаді президента США спостерігалося 

як збільшення витрат на публічну дипломатію, так і більш широке 

використання цього терміну під час слухань у Конгресі, у стипендіальних 

програмах, журналістиці і серед практиків. Білий дім за часів Рейгана зробив 

марний виклик домінуючому визначенню, коли він створив свій власний «Офіс 
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публічної дипломатії» для спостереження за внутрішньою підтримкою 

бунтівників Контрас в Нікарагуа. 

У ході 1990-х років термін «публічна дипломатія» набув загального 

використання зовнішньополітичними колами за кордоном. У Великій Британії, 

наприклад, уряд Блера створив Раду зі стратегії публічної дипломатії. У перші 

роки після атак 11 вересня 2001 року термін «публічна дипломатія», нарешті, 

увійшов до американської суспільної свідомості. Коментуючи наслідки цунамі 

в Азії, навіть президент США Джордж Буш використав цей термін, сказавши 

кореспонденту телеканалу ABC: «Спроби нашої публічної дипломатії не є … 

надто суворими і не є дуже добрими в порівнянні з публічною дипломатією 

тих, хто хотів би поширювати ненависть і ... ганьбити США», продовжував він, 

припускаючи, що, можливо, допомога Америки постраждалим від цунамі 

зможе змінити цю ситуацію» [16, С. 20].  

Призначення нового заступника держсекретаря з публічної дипломатії та 

громадських справ Карен Гʼюз, що набуло широкого розголосу дало фінальний 

імпульс становленню терміну «публічна дипломатія» в межах Сполучених 

Штатів, хоча в інших країнах світу термін все ще може викликати нерозуміння. 

Публічна дипломатія в сучасному світі направлена на формування 

позитивної репутації держави. Репутація формується не тільки риторикою, але 

й діями. Якщо робити політичні кроки, які негативно позначаться на іміджі 

країни в світі, то красива риторика навряд чи допоможе виправити ситуацію. 

Відповідно, мета публічної дипломатії – це не тільки трансляція позитивної 

інформації про націю, але й участь у виробленні зовнішньополітичних рішень із 

врахуванням впливу на репутацію країни, який вони спричинять [5]. 

Отже, публічна дипломатія – це невідʼємна частина політики «мʼякої 

сили». Задача публічної дипломатії – привертати на свій бік громадськість 

іншої країни. 
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