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        Постановка проблеми. Інформаційне суспільство викликає трансформа-

цію всіх політичних інститутів, навіть таких древніх, як інститут монархії. Од-

ним із напрямків трансформації є віртуалізація інституту, яку розуміють і як 

переміщення сфери діяльності інституту у віртуальну реальність Інтернету, і 

ширше – як «будь-яке заміщення реальності її симуляцією/образом – не 

обов`язково за допомогою комп`ютерної техніки, але обов`язково з застосуван-

ням логіки віртуальної реальності» [1, с.10]. Отже, перспективним напрямом 

політичних студій є дослідження наслідків взаємодії найбільш «традиційного» 

інституту із віртуальною реальністю; аналіз того, яким чином нове інформацій-

не середовище впливає на функціонування інституту. 

    Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській політичній думці 

витоки дослідження монархії сягають наукової і публіцистичної творчості 

В.Липинського. Його науковими спадкоємцями у першій половині ХХ ст. ви-

ступали  –  в еміграції – С. Томашівський і В. Кучабський. В сучасній українсь-

кій політичній науці різні аспекти питання досліджують В.Потульницький, 



В.Лернатович, Я.Чорногор, О.Шаров та ін., хоча найбільш поширеними є звер-

нення до діахронічного аспекту питання. Науковці більше аналізують специфі-

ку функціонування інституту у минулому, ніж звертаються до тих змін, які 

принесла йому нова, постіндустріальна доба з її новими інформаційними мож-

ливостями.  

    Мета статті – проаналізувати особливості репрезентації інституту монархії у 

віртуальному інформаційному просторі та характерні риси його рецепції мона-

рхістською аудиторією. 

       Виклад основного матеріалу. Попри властивий монархії як інституту кон-

серватизм, в останнє десятиліття її присутність спостерігається і у найновішому 

інформаційно-комунікативному середовищі – Мережі Інтернет. За останні де-

сятиліття склалася певна схема репрезентації будь-якого політичного інституту 

в Інтернеті, яка у розвинених країнах перетворюється на необхідну умову його 

функціонування. До цієї схеми входять офіційні сайти, неофіційні сайти, а та-

кож комунікативні Інтернет-ресурси, призначені для неформального міжособи-

стісного спілкування. Останні є важливими насамперед з огляду на відсоток ча-

су, який користувачі Інтернету витрачають саме на спілкування (він сягає 57% 

часу, проведеного в Мережі [3]), і розповсюдженість (близько 57 млн. блогів у 

всьому світі [2]).  

      На перший погляд, схема репрезентації монархій в Мережі нічим не  різ-

ниться від схеми репрезентації інших інститутів, і складається з тих самих ре-

сурсів, насамперед, з офіційних сайтів монархій: британської (http://www.royal. 

gov.uk/); шведської (http://www.kungahuset.se); бельгійської (http://www.monar 

chie.be) та інших. Усі європейські монархії на даний момент мають офіційні 

сторінки в Інтернеті, причому ряд з них активно звертається і до «модних» со-

ціальних мереж: наприклад, британська монархія представлена в «Фейсбуці»    

(http://www.facebook.com/TheBritishMonarchy). Не менш розповсюджені і офі-

ційні сайти окремих членів королівських династій, напр., офіційний сайт прин-

ца Чарльза (http://www.princeofwales.gov.uk), офіційний сайт принца Ендрю – 

(http://www.thedukeofyork.org/Home/Home.aspx) і т.д. Існують і офіційні сайти, 
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присвячені конкретним подіям, наприклад, одруженню принца Уільяма і Кейт 

Мідллтон (http://www.officialroyalwedding2011.org/tag/procession/page/1). 

   Навіть побіжний огляд цих ресурсів дозволяє зауважити, що між ними існує 

більша відмінність у дизайні, ніж у змісті і структурі. Всі офіційні сайти євро-

пейських монархій містять однакові розділи – офіційні біографії, історичні до-

відки, календарі подій, прес-релізи подій, фотогалереї тощо. Водночас для офі-

ційних сайтів монархій характерний дуже високий рівень персоналізації інсти-

туту, що відрізняє їх від офіційних сайтів інших політичних сил. Так, якщо на 

офіційному сайті британської Лейбористської партії (http://www.labour.org.uk/) 

є один розділ, присвячений її лідеру, то сайт британської монархії одночасно є і 

сайтом королеви Єлизавети – їй присвячена більшість матеріалів. Інші матеріа-

ли присвячені членам родини Віндзорів; також відвідувач сайту може прочита-

ти досить розгорнені біографії всіх англійських королів починаючи з англосак-

сонської доби.   

     На тлі цієї  перенасиченості персональною інформацією особливо впадає в 

очі брак інформації політичної. Офіційні сайти партій та інших інститутів зав-

жди розміщують свої політичні програми, різні матеріали, які висвітлюють їх 

ідеологію тощо. На сайті британської монархії можна довго вивчати 80 фактів з 

життя королеви, 80 фактів  з життя герцога Единбурзького, 40 фактів про Букі-

нгемський палац, милуватися короною та іншими символами влади, але дізна-

тися про ставлення власників Букінгемського палацу до актуальних суспільно-

політичних явищ можна тільки з послань і промов королеви, які здебільшого не 

відрізняються великим обсягом. Також на сайті розповідається про офіційні 

обов’язки кожного з членів королівської родини – і це все.  

    Таким чином, офіційні сайти європейських монархій – це сайти політичного 

інституту, в яких дуже мало «політики», зате багато біографій, історій і фотог-

рафій. Ще характерніші відмінності спостерігаємо у комунікативному плані.  

     В цілому процесу комунікації у Мережі притаманні плюралізм і  двосторон-

ність. Його характерна риса – віртуальне спілкування з представниками полі-

тичного інституту у режимі онлайн (чат) чи через форуми, емейл, і т.д. (хоча, 
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звісно,  у більшості випадків в процесі Інтернет-спілкування бере участь не сам 

політик, а його помічники). На сайті тієї ж Лейбористської партії усім бажаю-

чим пропонують реєструватися і створювати свої теми, підписувати петиції, 

обмінюватися інформацією з іншими учасниками (http://www.campaignen 

gineroom.org.uk/). Спроби завдяки тим чи іншим засобам Інтернет-комунікації 

реалізувати принцип електронної демократії і налагодити як горизонтальні, так 

і вертикальні контакти зі своєю аудиторією характерні для всіх політичних ін-

ститутів, репрезентованих в Мережі – за винятком монархії. 

    Парадоксально, але у добу електронної пошти з королевою та членами її ро-

дини відвідувачам офіційного сайту британської монархії пропонують поспіл-

куватися виключно у письмовій формі, надіславши листа на вказану адресу. 

Форум при сайті відсутній, коментарі залишати не можна. Щоправда, на сторі-

нці британської монархії у «Фейсбуці» є можливість коментувати, але відвіду-

вачів одразу попереджають, що будь-які агресивні коментарі видаляються. 

Внаслідок значну частину коментарів складають вислови на кшталт "God bless 

the Duke!» або «God bless to all Royal Family».  

   Офіційний сайт шведської монархії (http://www.kungahuset.se/), надає можли-

вість надіслати коментар або привітання, але «якщо ви хочете отримати відпо-

відь, Ви повинні написати листа до Королівського двору» (поштова адреса до-

дається). Коментарі на сайті приховані, їх не можуть прочитати інші відвідува-

чі, тобто і у цій формі комунікація залишається закритою і односторонньою.  

    На офіційних сайтах бельгійської (http://www.monarchie.be/), нідерландської 

(http://www.koninklijkhuis.nl/) та датської (http://kongehuset.dk/) монархій вказані 

лише поштові адреси для традиційного листування. Можливість електронного 

листування надає сайт норвезької монархії (http://www.kongehuset.no/?lang= 

eng), хоча бажаючись поспілкуватись з членами королівської родини попере-

джають офіційно, що «через велику кількість повідомлень, які надходять що-

дня, ми не обіцяємо відповідей на всі електронні повідомлення. Якщо ви бажає-

те отримати відповідь, то надішліть звичайний поштовий лист на вищевказану 

адресу» (http://www.kongehuset.no/c29166/kontakt.html?strukt_tid=29166). 
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      Таким чином, як в реальному житті, в Мережі   вертикальна комунікація з 

представниками монархії завжди обмежена і одностороння, вона ніколи не йде 

в режимі реального часу, не передбачає особистісний контакт не лише з пред-

ставниками інституту, але й між його прихильниками; на офіційних сайтах мо-

нархій не передбачено ані чатів, ані форумів, вони не відповідають на запитан-

ня Інтернет-аудиторії.  

    Більшу відкритість у комунікативному плані демонструють творці наступної 

групи Інтернет-ресурсів - неофіційних сайтів монархістського спрямування, 

наприклад, таких, як сайт «Всі монархії світу» (http://www.allmonarchs.net/links. 

html), де є гостьова книга. Зміст таких ресурсів до певної міри повторює офі-

ційні сайти, а одне з їх завдань – об`єднання  віртуальних однодумців. Проте 

брак вертикального спілкування компенсується активною горизонтальною ко-

мунікацією (тобто віртуальним спілкуванням прихильників монархії між со-

бою) переважно за допомогою таких неформальних каналів комунікації, як фо-

руми і блоги монархістського спрямування.  

       Найпопулярнішим з форумів, безумовно, є англомовний портал «Королів-

ські форуми» (http://www.theroyalforums.com/). Опосередкованим свідченням 

його популярності є присвячена йому стаття в англомовній «Вікіпедії» [4]. 

«Королівські форуми», які існують з 2002 р., у лютому 2009 р. мали 30000 заре-

єстрованих учасників, причому щодня на них реєструється близько 20 нових 

членів з усіх країн світу. Цей форум містить більш ніж 700000 коментарів, при-

свячених різним персоналіям інституту монархії та аспектам його діяльності.  

   Трохи меншою популярністю користується англомовний форум при «Russian 

history websites» (http://forum.alexanderpalace.org/), де обговорюють не тільки 

родину Романових, але й інші королівські династії минулого та сучасного.  У 

кириличному сегменті Інтернету найпопулярніша монархічна спільнота у «Жи-

вому журналі» – «Королівські доми світу» (http://ru-royalty.livejournal.com/) , 

яка на листопад 2011 р. налічує 1799 учасників, а переглядається – 2023 (у тому 

числі і блогерами з України).  
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   У цілому ж точну кількість неофіційних монархічних сайтів, спільнот і фору-

мів визначити важко, але є очевидним, що найактивнішими є англомовні, а у 

кириличному секторі Інтернету – російськомовні. Численні повідомлення і осо-

бливо коментарі являють собою багатий матеріал для аналізу, цікавий не лише 

новизною (оскільки він досі не вводився у науковий обіг), але й тим, що дозво-

ляє зрозуміти, чого очікують від інституту монархії його прихильники, яким він 

постає у їх свідомості. 

     Аналіз повідомлень доводить, що, незалежно від мови спілкування, монархі-

чні блоги і форуми мають ряд спільних рис інформативного і комунікативного 

плану, найсуттєвішими з яких уявляються наступні: 

    1.  Інтернаціональний характер, відсутність державних чи інших кордонів. 

Безумовно, ця риса є загальною для всіх видів Інет-комунікації, але у даному 

випадку важливою є та обставина, що уявлення про інститут монархії та вимоги 

до нього є дуже близькими, майже ідентичними не тільки у громадян монархій, 

але й громадян республік (у тому числі України). Можна говорити про своєрід-

ний «віртуальний монархічний інтернаціонал», який цікавиться тими самими 

постатями, порушує ті самі питання, обговорює ті самі матеріали ЗМІ незалеж-

но від місця проживання та рідної мови. Відмінності стосуються не політичних 

поглядів, а гендерного складу аудиторії: якщо на англомовних ресурсах кіль-

кість жінок і чоловіків приблизно однакова, то в кириличному секторі спостері-

гається очевидна перевага осіб жіночої статі.  

   2. Діяльність інституту монархії завжди подається через особистість, що свід-

чить: і в інформаційному просторі, і у масовій свідомості інститут монархії і на 

початку ХХІ століття невіддільний від особи монарха. Традиційна персоналіза-

ція інституту виявляється у обговоренні конкретних осіб і сприйнятті інституту 

крізь призму особистісного ставлення до них. Принципи і механізм діяльності 

інститут обговорюють дуже рідко, за винятком династичних питань (у формі 

«чи має такий-то право на престол»); так само непопулярні ідеологічні питання 

і взаємодія з іншими інститутами, за винятком інституту ЗМІ. 



   3. У сприйнятті інституту значне місце займає захоплення зовнішньою сторо-

ною, декорумом, регаліями і церемоніалом. Стосовно персоналій цей естетич-

ний підхід часом набуває вражаючої схожості з обговоренням зовнішності кі-

нозірок чи топ-моделей. (Надзвичайно характерною є репліка однієї з учасниць 

спільноти «Королівські доми світу»: «Життя роялті у наш час – це свого роду 

реаліті-шоу. "Дім 2", якщо хочете. (http://ru-royalty.livejournal.com/795742.html? 

thread =10780254#t10780254)). 

     Водночас за строкатим хаосом коментарів чітко простежується існування у 

свідомості аудиторії певного естетичного ідеалу, якому має відповідати монарх, 

і який сягає корінням у прадавню глибину архаїчних шарів свідомості.  

  4. Значний інтерес до минулого політичного інституту, набагато більший, ніж 

у політичної аудиторії певної партії. Цей інтерес, як правило, реалізується через 

персональний підхід; для пояснень історичних подій характерне спрощення і 

схематичність на кшталт  «злі революціонери  вбили доброго батюшку-царя, 

народ має за це покаятись».  

  5. Певний соціокультурний консерватизм, який виявляється в ідеалізації пат-

ріархального суспільства і навіть феодального ладу,  а також в інтересі до арис-

тократії (напр.,  у спільноті «Королівські доми світу» є відповідний тег, на фо-

румах при «Russian history websites» - треди, присвячені російським аристокра-

там, і т.д.). 

    6. Відсутність особистого досвіду взаємодії з інститутом. Очевидно, що 90% 

членів «віртуального монархічного інтернаціоналу» ніколи особисто не спілку-

валися з представниками жодної королівської родини; вони не є членами жод-

них монархічних партій (а часто і жодних інших), і, якщо вони живуть у держа-

вах з демократичним устроєм, вони не планують змінити його. Ґрунт, на якому 

ростуть ці монархічні симпатії – повідомлення ЗМІ; це нескінченне обговорен-

ня інформації мас-медіа (і набагато рідше – книжок чи фільмів).  

     Із нескінченної сукупності повідомлень вимальовується цікавий образ інсти-

туту, що являє собою химерний сплав з казкових уявлень про прекрасних при-

нців і принцес і часом карикатурного портрету сучасних монархій, який ство-

http://ru-royalty.livejournal.com/795742.html


рюють таблоїди. Відповідно, головна претензія до них  – це не проведення тієї 

чи іншої політики, а схильність прекрасних принців і принцес поводити себе, як 

звичайні люди, наприклад, одружуватися з «простолюдинками» чи пити у па-

бах (особливо це характерне для кириличного сегменту). 

    Безсумнівним є сильне емоційне забарвлення комунікації, але чи стоїть за 

цими емоціями щось реальне? Складається враження, що не й тільки для насе-

лення республік, але й для громадян монархій цей «віртуальний інтернаціонал» 

– єдина форма вияву політичних симпатій.  

    Іншими словами, ми можемо спостерігати таку форму віртуальної політичної 

поведінки, яка не передбачає реальної дії (принаймні, у теперішньому часі). 

Людина не вступає до монархістської партії, не збирає підписи з метою прове-

дення референдуму про зміну державного ладу і т.д., але вважає себе монархіс-

том – лише тому, що зареєстрована на кількох монархічних форумах і залишає 

там коментарі.  

    У загальних рисах віртуальний клуб шанувальників монархії нагадує фендо-

ми – спільноти фанатів певного твору чи автора.  Щоправда, фанатичні шану-

вальники певного твору мистецтва реалізують свій інтерес не лише пасивно 

(напр., переглядаючи фільм чи читаючи книгу), але й у активних формах, змі-

нюючи свою поведінку, зовнішній вигляд і/або займаючись самодіяльною тво-

рчістю, що для віртуальних монархістів нетипово. Але емоційність, захоплення 

зовнішньою стороною явища, реалізація у Мережі,  глобальний характер і, най-

важливіше, «несерйозність» процесу споріднює «фанатів» принца Гаррі і фана-

тів Гаррі Поттера.  

     Остання риса є найбільш значущою і змушує розглядати цей тип політичної 

поведінки як Гру. Ключовою характеристикою Гри є відсутність реальних нас-

лідків (хіба що людина перетвориться на ігромана і втратить зв'язок з реальніс-

тю, але у цьому випадку це мало реально). Пригадаємо, що у СРСР бути монар-

хістом у 1920-30-ті рр.. – означало бути розстріляним; у 1940-50- опинитися у 

в’язниці; у 1960-80-ті – мати суттєві проблеми з КДБ тощо. Водночас бути мо-



нархістом у 1920-ті означало діяти, намагатися відновити монархію. Тепер це 

абсолютно безпечно – і водночас нічого не вимагає.  

      Як це буває у іграх, дуже важко провести межу між тим, що сприймається 

як розвага, і тим, до чого ставляться всерйоз; точніше, усе може перетворитися 

на розвагу. Так, наприклад, у тому ж «Живому журналі» існує спільнота «Ген-

рих Чарльз Альберт Дэвид, царь Всея Руси» (http://tsar-garry.livejournal.com/), 

яка нараховує близько 250 членів і ставить за мету «відновлення монархії в Ро-

сії – звісно, з Гаррі на троні». Навряд чи є сенс обговорювати питання, наскіль-

ки реальною є ця програма. Цікавим є інше: у чому полягає справжня мета спі-

льноти? У реставрації монархії, віртуальній грі, яка уявляється її ініціаторам 

тонкою і дотепною, чи, можливо, у банальному самопіарі? Останнє до певної 

міри вдалося: в одній з статей у відомому британському таблоїді  «Дейлі мейл» 

[5] «колишній дипломат Олександр Баунов», посилаючись на те, що 39 % рес-

пондентів онлайн-опитування підтримують конституційну монархію, пропонує 

коронувати 26-річного брата принца Уільяма. Щоправда, якщо судити по коме-

нтарям читачів під перекладом статті на російському сайті «Іносмі.ру» 

(http://www.inosmi.ru/politic/20110504/ 169047721.html), то реставрація монархії 

у найближчий час Росії явно не загрожує.  

     Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити, що древній ін-

ститут монархії і в новітньому інформаційно-комунікативному середовищі - 

Всесвітній Мережі – зберігає ряд традиційних рис, зокрема, у комунікативній 

сфері. Монархія надалі залишається гранично персоналізованим політичним ін-

ститутом, причому будь-яке  спілкування з персоналіями, що його репрезенту-

ють, для пересічного монархіста – як і сто років тому – залишається на рівні 

бажаного, а не реального. Водночас його прихильники монархії в Інтернеті, 

утворивши певну міжнародну  спільноту, «монархічний інтернаціонал», демон-

струють новий тип політичної поведінки –  політичну віртуальну комунікатив-

ну гру. За своєю сутністю ця гра близька до рольових ігор учасників окремих 

фендомів, зокрема, толкієністів, з тією суттєвою відмінністю, що, на відміну від 

ігор толкієністів, вона майже ніколи не виходить у реальний простір.  

http://tsar-garry.livejournal.com/
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    Якщо явище фендому ідеально вписується у  культурну парадигму Постмо-

дерну через свою ігрову суть і симулякрову природу, то «віртуальний монархі-

чний інтернаціонал» - обмін нескінченними коментарями віртуальних «монар-

хістів», створення блогів і спільнот є у цілому  зразковим варіантом постмодер-

ністської політичної поведінки. Це симулякр реальних політичних дій, імітація 

політичної ангажованості у віртуальному просторі, яку можна припинити будь-

якої миті; і, часом – сублімація реального політичного невдоволення, нешкід-

лива і непомітна для реальної політичної системи.   

      Відповідно, цікавим напрямом подальшого дослідження (але радше для по-

літичної психології, ніж політології) могло б стати вивчення причин мотивів ді-

яльності віртуальних монархістів. Є велика ймовірність, що  вони співпали б з 

тими які приводять молодь у інші фендоми – бажання бути не як усі, заповнен-

ня духовної порожнечі, щире захоплення певним явищем і т.д.  
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