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Однією з найбільш примітних і неординарних
за своїми наслідками особливостей передвибор-
чої кампанії 2010 р. стала участь лідерів трьох
провідних партій: Девіда Камерона від консер-
ваторів, Гордона Брауна від лейбористів і Ніка
Клегга від ліберал-демократів — у теледебатах
країни. Нагадаймо той факт, що для Британії не
властиве на політичній арені таке явище, як теле-
дебати, яке прийшло сюди з-за океану.
Більше того, вже сам факт участі представни-

ка від лібдемів Ніка Клегга був певною мірою не-
ординарним рішенням, оскільки вперше у після-
воєнній історії його порівнювали з лідерами «го-
ловних» партій, тим самим істотно піднімаючи
шанси «третьої» партії на успіх. В останні дні пе-
ред виборами лідери лейбористів і консерваторів
та їх команди намагалися «відіграти назад». Як
видно з результатів голосування, в якійсь мірі їм
вдалося понизити рейтинг ліберал-демократів.
Проте відсунути їх на узбіччя політичного проце-
су вже не вдалося.
Першим і, здавалося б, головним результатом

теледебатів, особливо першого раунду, який від-
бувся 15 квітня 2010 р., став несподіваний зліт

рейтингу ліберальних демократів та їх лідера.
Подальші опитування громадської думки зафік-
сували сенсаційний результат: близько 60 % теле-
глядачів віддали перевагу (з точки зору справле-
ного на них враження) Клеггу, тимчасом як Ка-
мерону і Брауну — відповідно 22 і 17 %. Зрозумі-
ло, що за цим зріс рейтинг і самої партії [3].
Відразу після такої сенсації заговорили про

«феномен Клегга», «клеггоманії», а репортери в
один голос заявили, що після У. Черчилля жоден
з партійних лідерів Великобританії не досягав
такого високого рівня популярності. У наступні
дні рейтинг ліберальних демократів знизився, хо-
ча вони ще довго продовжували йти майже врі-
вень з лейбористами.
Проте результати виборів не підтвердили очі-

кування ліберальних демократів у тому, що «тек-
тонічне зрушення» в перевагах електорату (як
назвав відмічені вище зміни Нік Клегг) дозво-
лить їм звільнитися від кліше «третьої партії».
Як відмічають відомі британські оглядачі, те-

ледебати відтепер посядуть провідне місце в ході
подальших виборчих кампаній загальнонаціо-
нального рівня, бо жодна партія вже не зможе, не
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завдавши собі шкоди, відмовитися від них. Впро-
вадження теледебатів у практику передвиборчої
боротьби не лише багато в чому міняє сам хід пе-
регонів, але й істотно впливає на їх результат [2].

«Кабінетне правління» і кабінет міністрів у Ве-
ликобританії вже досить давно стали втрачати
присмак колективного органу, який відіграє про-
відну роль в ухваленні найважливіших політич-
них рішень (про це писали компетентні британ-
ські аналітики і не лише вони). Найяскравіше
«президентський» стиль правління демонструва-
ла Маргарет Тетчер, а після неї Тоні Блер. Доб-
ре відомо, як Блер буквально нав’язав своїм ко-
легам рішення про вторгнення в Ірак [6].
Подібним же чином приймалися і багато ін-

ших рішень у сфері внутрішньої та зовнішньої
політики.
Сам же лідер лібдемів заявив, що він захопле-

ний тим, що теледебати, які давно пропонували-
ся, нарешті відбудуться. Після винятково погано-
го року для політиків, зокрема через скандал про
компенсації витрат, дебати дають змогу заціка-
вити, знову захопити людей політикою.
Нік Клегг, як відомо, має ще й українське ко-

ріння. Він є правнуком Олександри Гнатівни За-
кревської, старшої сестри Марії Закревської-Бен-
кендорф-Будберг, відомої серед британців як ча-
рівна шпигунка Мура Будберг, або «російська
Мата Харі» [1].
Олександра Гнатівна Закревська, у свою чер-

гу, була дочкою представника останнього, п’ято-
го покоління роду Закревських на полтавській
землі Гната Платоновича Закревського, голов-
ного прокурора Сенату Російської Імперії, люди-
ни ліберальних поглядів і європейської освіченос-
ті, статті якого з’являлися у багатьох тодішніх
російських журналах і торкалися гострих юридич-
них проблем.
До речі, цей родовий маєток Закревських у

1840-х роках п’ять разів відвідував Тарас Шевчен-
ко і навіть сватався до однієї з прабабусь Ніка
Клегга Ганни Іванівни Закревської, образ якої
відомий в історії завдяки чудовому портрету,
створеному Великим Кобзарем [1].
За п’ять років перебування в парламенті Клегг

зміг вивести свою партію з політичної тіні на пе-
редові позиції, повторюючи своє незмінне гасло
про те, що політикові у Великобританії час пра-
цювати по-новому.
Незважаючи на своє слов’янське коріння, сам

Клегг ніколи не мучився питанням, куди рухати-
ся країні: до Європи чи Азії. Лідер ліберал-демо-
кратів є одним із найпроєвропейських британсь-
ких політиків.
Він говорить французькою, іспанською, німе-

цькою та голландською мовами, вчився в Угор-
щині та США, одружений з іспанкою, виступає
за поглиблення зв’язків Великобританії з Євросою-
зом. Вступивши в коаліцію з євроскептиками-
консерваторами, Клеггу довелося відмовитися

від своїх амбітних планів щодо приєднання до
зони євро, проте поки що угода ця «підвішена»
на п’ять років — до наступних парламентських
виборів 7 травня 2015 р. [4].
Ліберал-демократи традиційно належать до

центристів, але на політичній арені схиляються
до лівих лейбористів. Клегг і сам приєднався до
них після роботи в «лівих» виданнях і виступає за
широку соціальну підтримку найменш забезпече-
них верств населення.
Нік Клегг увійшов до парламенту від англій-

ського округу Шеффілд-Хеллам усього кілька ро-
ків тому — у 2005 р. Уже через два роки він зміг
очолити свою партію під протекцією колишньо-
го лідера лібдемів сера Мінгіса Кемпбелла. Та-
ким чином, у 40 років Клегг став наймолодшим
в історії Великобританії партійним лідером [5].
Із самого початку, і Клегг любить це повторю-

вати, він прийшов у політику, щоб змінити полі-
тичну систему Великобританії. Під цим гаслом
він послідовно вів свою партію до нинішніх ви-
борів.
Фінансово-економічна криза та всі переліче-

ні  нами прорахунки лейбористів насамкінець
змусили британський електорат вибрати так зва-
ний підвішений парламент, що само по собі є рід-
кістю у політико-правовій системі Великобрита-
нії. Жодна з політичних сил не має у парламенті
впевненої більшості, тому партіям, які перемогли
на виборах, доводиться озиратися одна на одну,
і, головне, вони мають враховувати думку вибор-
ців. У такому парламенті кожна з двох великих
політичних партій прагне заручитися підтрим-
кою «третьої партії», наприклад ліберал-демо-
кратів, що, у свою чергу, приводить до ситуаційно-
го коректування політичної платформи, з якою та
чи інша політична сила йшла на вибори. Та ви-
никає питання, чи був до цього прецедент альян-
су торі з лібдемами? Відповідь проста — ні. Хоча
спроба такого альянсу раніше була. Так, ще у
1974 р. лідер консерваторів Едвард Хіт, який про-
грав парламентські вибори, намагався заручити-
ся підтримкою лідера лібдемів Джеремі Торопа,
але дістав відмову [12]. А тут новий лідер ліб-
демів Нік Клегг став другою людиною у кабіне-
ті консерватора Девіда Камерона у чині віце-пре-
м’єра. Цікаво, що така посада вводилася в краї-
ні дуже рідко, за досить вагомих причин, напри-
клад, у роки Другої світової війни (прем’єр кон-
серватор Уїнстон Черчилль, віце-прем’єр лейбо-
рист Клемент Еттлі).
Нік Клегг після виборів заявив, що голоси

своєї партії він віддасть найсильнішій політичній
силі [11], якою виявилися «молоді торі». Політич-
ний альянс торі та лібдемів будувався за такою
формулою: «вступити в союз з торі — значить не
мати серця, вступити в союз з лейбористами —
значить не мати голови». Зрозуміло, що він скла-
дається з компромісу обох партій, в якому консер-
ватори погодилися з тим, що реформа виборчої
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системи має трансформуватися з мажоритарної в
плюральну, тимчасом як лібдеми погодилися на
скорочення дефіциту державного бюджету за
рахунок скорочення соціальної сфери.
Зрозумілим є те, що міцність сучасної британ-

ської політичної коаліції побудована на зовніш-
ній загрозі для країни у вигляді світової фінан-
сово-економічної кризи. Тут необхідно відсуну-
ти свої політичні амбіції та розбіжності на задній
план задля спасіння економіки країни. Однак
слід підкреслити й той факт, що з покращанням
економічної ситуації в країні даний політичний
альянс буде слабнути і партії знову на перше міс-
це ставитимуть інтереси свого виборця.
Ліберал-демократи сподіваються на те, що

реформування виборчої системи дасть їм можли-
вість приходити до парламенту країни та претен-
дувати на державні посади або одноосібно, або
у складі різних коаліцій. Бо саме пропорційна
система (система єдиного перехідного голосу),
яка практикується на регіональному рівні в кра-
їні, дасть їм цю можливість.
Голосуванню у стані лібдемів передували га-

рячі дискусії в пресі, у тому числі публікація в
щотижневику «Обсервер» статті колишнього
глави ліберал-демократів Чарльза Кеннеді, який
пообіцяв, що проголосує проти укладеної угоди
з торі, оскільки цей союз «назавжди зруйнує пла-
ни створення прогресивного лівоцентристського
союзу у британській політиці».
Свої серйозні сумніви у правильності зробле-

ного Клеггом кроку також висловили й інші екс-
лідери лібдемів Педді Ешдаун і Мензіс Кемпбелл,
а також Девід Стил — колишній багаторічний
глава Ліберальної партії Великобританії, яка
була материнською партією лібдемів [9].
Проте Клегг, який ніколи не виключав прихід

лібдемів до влади на правах коаліційної сили,
зумів утримати внутрішньопартійну ситуацію під
надійним контролем. Не виключено, що на пози-
цію однопартійців Клегга не останній вплив зро-
била заява Камерона, який пообіцяв, що Клегг,
призначений заступником глави уряду, увійде до
«ядра кабінету міністрів», представленого пере-
важно консерваторами [10].
Коаліції ще належить переконати виборців у

тому, що створені шляхом раптового союзу та-
ких різних сил парламентська більшість і кабінет
міністрів будуть працездатними, ефективними у
своїх діях і, нарешті, довговічними.
Отже, останні парламентські вибори 2010 р.

продемонстрували тенденцію збільшення кілько-
сті регіональних партій, які отримали 28 депутат-
ських мандатів. Можливим є той факт, що у не-
далекому майбутньому провідні партії Британії
зможуть привернути на свою сторону «малі пар-
тії» як, наприклад, лібдемів. А це багато чи мало,
а додаткова підтримка будь-якої провідної бри-
танської партії у парламенті, а за можливого су-
часного прецеденту — і в уряді.

Зрозумілим є те, що зводити «моніторингову
демократію» лише до Інтернету чи до теледеба-
тів означало б серйозно переоцінювати її значен-
ня і недооцінювати багато інших її видів. Загаль-
ний підсумок виборів у Великобританії не зво-
диться ні до їх суто конкретних результатів, ні
навіть до тих змін, яких зазнає партійна система
країни. Вибори-2010, як і вибори-2008 у США,
позначили новий вектор політичного розвитку,
який істотно змінить сам характер сучасної полі-
тики і який заслуговує найглибшого і усебічно-
го вивчення.
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