


Світ живе своїм звичайним і незвичайним життям та долає свої проблеми. І долає їх 
ефективно там, де є розумна і чесна влада і правильні рішення. Але влада не існує 
сама по собі і для себе і, щоб вона правильно функціонувала, в суспільстві має бути те, 
що в техніці, особливо в електроніці, називається зворотним зв’язком – коли система 
стабілізує свою роботу при спотвореннях та збоях внаслідок своєї діяльності.

Карикатура – частина цього зворотного зв’язку поряд з журналістикою, наукою, 
засобами масової інформації, судовою системою. Ось і ця виставка – невелика частина 
цього зворотного зв’язку. Для кого? Для тих, хто керує системою. Сподіваюся, що 
зворотний зв’язок виконає свої функції. Кажучи технічною мовою, “система йде 
врознос”.

Із вдячністю до учасників конкурсу,
Керівник проекту,
Голова Асоціації
українських карикатуристів Костянтин Казанчев

Цей каталог – найкращі роботи онлайн-виставки всеукраїнського 
конкурсу карикатур на тему “Корупція. Право. Закон. Обов’язки“, який 
організований Асоціацією українських карикатуристів за фінансової 
підтримки Посольства Нідерландів в Україні.

На конкурс надійшло 236 робіт від 38 авторів з різних регіонів України.

Журі конкурсу: Брага Сергій (редактор газети “Урядовий кур’єр”, заслужений журналіст України), Вознюк 
Василь (карикатурист, головний художник Асоціації КВН України, призер міжнародних конкурсів карикатур, 
член міжнародної організації “Репортери без кордонів”), Казанчев Костянтин (карикатурист, дизайнер, голова 
правління Асоціації українських карикатуристів, лауреат міжнародних конкурсів, член журі міжнародних конкурсів 
карикатур), Суддя Віталій (заступник головного редактора газети “Голос України”, заслужений журналіст України), 
Томіленко Сергій (голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України).

Журі визначило 40 найкращих робіт на виставку і трьох лауреатів.
Призери онлайн-виставки:
1 місце: Костенко Олександр, м. Дніпро.
2 місце: Романенко Ігор, м. Кам’янець-Подільський.
3 місце: Лук’янченко Ігор, м. Київ.
Дипломи від Асоціації карикатуристів: Валерій Момот (м. Дніпро) і Дубовський Олександр (м. Дніпро).
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 У письменника Юрія Смолича є вельми цікавий цикл літературних спогадів. Перша 
книга – «Розповідь про неспокій». Друга – «Розповідь про неспокій триває». І нарешті 
третя – «Розповіді по неспокій немає кінця». Що й казати, вдале рішення – це визнають 
усі, хто мучився над назвами (неймінгом) чого завгодно. У нашому випадку оце ключове 
слово «неспокій» може бути замінене на «демократія», або «законність», або ж на  
сакраментальне «корупція». Розмовам про ці поняття (і самі явища) нема кінця-краю. 
Вони стають вічними темами і сюжетами (в тому числі в майстрів карикатури) – як 
підступність та кохання, ревнощі та зрада, звитяга та помста. 

 Отже знов ми бачимо чисельні сюжети із сліпою Фемідою з її мечем та терезами, 
банкноти із Бенджаменом Франкліном – найбільш впізнаваною постаттю з усіх 
батьків-засновників США, простягнутими загребущими руками та вщент наповненими 
кишенями. Усе це – вже метафори нашого життя, і за кожною карикатурою, що 
потрапила до Каталогу – безліч окремих типових ситуацій, добре знайомих будь-кому з 
нас. Карикатура – спосіб осмислення явищ життя – іноді болючих, нестерпних, але таких, 
що потребують відвертості, визнання. Карикатура – форма функціонування соціальної 
критики, коли в полі зору неодмінно опиняються докорінні цінності соціального буття. 

 Повага до права та дотримання вимог законності не належить, як це не прикро, до наших національних чеснот. 
Революційне нетерпіння виводить пасіонаріїв на майдани, і омріяна законність поступається місцем міркуванням 
доцільності. Здатність вдаватися до крайнощів погано співіснує із правопорядком. Разом з тим ні в кого немає 
сумнівів, що спільне дотримання норм і правил (від Конституції і до правил дорожнього руху) – єдино можливий 
засадничий принцип нормального організованого суспільства.

 Брак законності та нехтування правилами (принципами порядку) призводить до злоякісного розростання 
корупції, яка зовсім не є тільки банальним хабарництвом. Вона є проявом органічного псування політичного класу 
і державних службовців, вона стає способом мислення і способом (і засобом) існування тих, хто приватизував 
владу і посади. Так, усе це – зневага до закону і корупція – не є виключно нашою вадою. Це – загальнолюдське 
(притаманне як монархіям, так і демократіям, як суспільствам ліберальним, так і авторитарним), хоча ми довели ці 
явища до гранічних меж, коли вони загрожують самому існуванню держави і народу.  Так, здатність псуватися – то 
загальнолюдське. Швидко псуватися – то наше, демократичне. Канадійський колега якось зауважив, що навіть 
там, в цивілізованій Канаді, ніхто не плекає надій подолати корупцію – хіба що обмежити її, зробити стабільною. 
Поки що стан законності та масштаби корупції стають темами чисельних проектів, приводом для створення нових 
і нових інституцій, покликаних моніторити процеси, порушувати справи, пред’являти комусь оті «підозри». Втім, 
існує також думка, що корупція в умовах браку законності стає універсальним і необхідним засобом вирішення 
особистих і корпоративних (ділових) проблем, – і саме завдяки циркуляції корупційних  потоків щось взагалі працює, 
долаються заборони, потрібні папери починають надходити куди потрібно тощо...  

 Знаємо про це, страждаємо – але аж ніяк не складаємо зброю, не піддаємося розпачу чи журбі. Зброя 
карикатуриста – ідея, дотеп, гумор, талант. Корумпованих політиків та чиновників не тільки висміюємо – позбавляємо 
довіри, притягаємо до відповідальності. Скрізь потрібною є освіжаюча сила мистецтва карикатури – мистецтва 
жертовного, непідкупного та невмолимого. 

 Пропонований вашій увазі, шановний читачу і глядачу, Каталог – це галерея робіт, де проблеми законності та 
подолання корупції об’єднали як знаних майстрів української карикатури, так і тих, хто починає свій творчий шлях. 
Неспокій карикатури триває. Нових творчих здобутків, дорогі художники!!!

Заблоцький Віталій, 
доктор філософських наук, професор 
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