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СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОГО СТЕРЕОТИПУ ІНСТИТУТУ МОНАРХІЇ 

У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ 
 

    
      У статті аналізуються прийоми створення негативного стереотипу монархії друкованими 

мас-медіа Великої Британії. Автор доходить висновку, що найбільш поширеними з них є 
твердження про невідповідність фінансових витрат інституту результатам його діяльності, 

обговорення зовнішніх характеристик у негативному плані і звернення до особистого життя, 
що тягне за собою позбавлення монархії сакрального статусу і девальвацію символічних 
цінностей. 

   Ключові слова: монархія, негативний стереотип, ЗМІ, символьна влада, політичний інсти-
тут. 
 

    В статье анализируются приемы создания отрицательного стереотипа монархии печатны-
ми мас-медиа Великобритании. Автор приходит к выводу, что наиболее распространенными 

из них являются утверждение о несоответствии финансовых затрат института результатам 
его деятельности, обсуждение внешних характеристик в негативном ключе и обращение к 
личной жизни, что влечет за собою лишение монархии сакрального статуса и девальвацию 

символических ценностей.  
    Ключевые слова: монархия, отрицательный стереотип, СМИ, символическая власть, поли-

тический институт.  
 
 

   In article receptions of creation of a negative stereotype of a monarchy by printing mas-media of 
Great Britain are analyzed. The author comes to a conclusion that most widespread of them are the 

statement about discrepancy of financial expenses of institute to results of its activity, discussion of 
external characteristics in a negative key and the reference to private life that attracts behind itself 
deprivation of a monarchy of the sacral status and devaluation of symbolical values.  

    Keywords: a monarchy, a negative stereotype, mass-media, the symbolical power, political 
institute. 

 
 

     Постановка проблеми. Створення позитивного стереотипу політичного ін-

ституту є запорукою його успішного функціонування. Це положення, слушне у 

будь-яку епоху, набуває особливої актуальності у інформаційну добу, і перет-

ворюється на аксіому стосовно інституту монархії. Як відомо з історії, пова-

лення монархій починалося зі створення негативного стереотипу представників 

інституту. Ця тенденція спостерігалася ще у початковий період розвитку дру-



кованої преси – у Великій Британії XVII ст. і у Франції другої половини XVIII 

ст. При цьому важливо відзначити, що у добу Великої французької революції 

об’єктом негативної стереотипізації виступав не лише король Людовік XVI, але 

й його дружина Марія-Антуанетта та інші члени родини. Створення негативно-

го стереотипу представників інституту монархії веде до делегітимізації остан-

нього в очах широких мас насамперед через неминуче ототожнення представ-

ника і інституту. Остання обставина відкриває широкий простір для інформа-

ційних спекуляцій «ad hominem» із перебиранням «брудної білизни» включно. 

Перефразовуючи відоме латинське прислів’я, можна сказати, що те, що дозво-

лене республіканському політичному лідерові (особливо у наш час), не дозво-

лене монарху. 

     З іншої сторони, монархія як інститут у добу сьогодення зазнала певних 

змін, і навіть там, де її позиції є традиційно міцними (напр., у Великій Брита-

нії), частиною населення сприймається як анахронізм. Головне «виправдання» 

її існування лежить не у політичній сфері, а у сфері символьної влади. Отже, 

негативний стереотип інституту монархії повинен вибудовуватися насамперед 

шляхом доведення нездатності представників монархії репрезентувати симво-

лічні цінності і реалізовувати символьну владу. Спростувати чи довести це 

припущення можна лише через аналіз відповідних медіа-повідомлень.    

    Ступінь дослідження проблеми. Традиційно початок дослідження ставлен-

ня населення України до монархії, як і розвиток ідеології українського монархі-

зму, пов`язують з науковою і публіцистичною творчістю В.Липинського. Ідеї 

Липинського у першій половині ХХ ст. розвивали  С. Томашівський (1875-

1930) і В. Кучабський (1895-1945), і, що характерно, розвивали в еміграції, 

оскільки у СРСР місце наукових досліджень інституту монархії протягом три-

валого часу займали різні форми антимонархічної пропаганди. Перша науково-

популярна, хоча й вкрай ідеологізована біографія Миколи ІІ, яку написав 

М.Касвінов, побачила світ лише на початку 1970-х рр. (і одразу стала бестселе-

ром). В сучасній українській політичній науці різні аспекти питання досліджу-

ють В.Потульницький, В.Лернатович, Я.Чорногор, О.Шаров та ін., хоча най-



більш поширеними є звернення до діахронічного аспекту питання.  Синхроніч-

ний аспект проблеми – це територія радше журналістських, ніж наукових розві-

док (напр., А.Квятковський чи Ю.Топчій), але слід визнати, що журналісти на-

багато більше пишуть про представників інституту монархії, ніж про те, якими 

засобами створюється його стереотип.  

    Мета статті – розглянути специфіку створення негативного стереотипу 

монархії у Великій Британії англійськими друкованими мас-медіа. 

   Виклад основного матеріалу.  Монархічна тема традиційно посідає значне 

місце в англійському інформаційному просторі. Окрім спеціалізованих видань, 

таких як «Majesty» (http://www.majestymagazine.com/about.php), висвітленню 

монархічної теми значну увагу приділяють не стільки провідні ЗМІ, скільки 

таблоїди на кшталт «Дейлі мейл» і «Сан». Увесь масив повідомлень про коро-

лівську сім`ю у британських виданнях можна поділити на дві великі групи від-

повідно до базових фреймів: 

   1) тексти про ритуальні дії (напр., про вручення нагород та відзнак [ 1] або 

урочисте відкриття чогось [2]). Ця група текстів пов’язана з політикою, оскіль-

ки присвячена функціям монарха у політичному і суспільному житті. Загалом 

тексти про ритуальні дії є стандартними, їх структура фактично не змінилася за 

минуле століття: змінними у схемі є лише час, місце і дія. Вони привертають 

певну увагу аудиторії, але не є «сенсаційними» у будь-якому розумінні слова 

саме через свою стандартність; 

    2) тексти про особисте життя. В останні десятиліття ця група текстів є наба-

гато більшою за обсягом, набагато популярнішою і різноманітнішою, оскільки 

поділяється на ряд підгруп:  

    а) тексти, пов’язані з інтимним життям – шлюби, розлучення, романи,  ре-

продуктивна функція; 

    б) з пересуванням у просторі, пов’язаним / не пов’язаним з виконанням фун-

кційних обов’язків; 

   в) з соціальним життям монарха як члена суспільства.  



    У групі а найбільший інтерес викликає, як правило, не репродуктивна функ-

ція (за винятком випадків, коли протягом довгого часу відсутній спадкоємець), 

а інтимне життя;  у групі б – поява представника монархії перед публікою і йо-

го зовнішній вигляд. Варто відзначити, що в силу специфіки інституту монархії 

усі ці медіа-тексти часто є симбіотичними: тексти з першої групи – про ритуа-

льні дії – часто «накладаються» на тексти про пересування у просторі з другої 

групи (наприклад: принц Уільям і Кейт Міддлтон відвідали університет, де 

вчилися). Фактично, дія часто і є пересуванням.  

       Причини поширення текстів другої групи є очевидними: це давній, можна 

навіть сказати, споконвічний інтерес широких мас до приватного життя «силь-

них світу цього». Цей інтерес виступає однією з обставин (але не єдиною), че-

рез яку саме медіа-тексти, присвячені приватному життю членів королівської 

родини, стають основним матеріалом для створення негативного стереотипу.  

      Занурюючись у діахронічний аспект проблеми, слід визнати, що цей підхід 

являє собою давню, хоча й не надто поважну традицію. Як відомо, одним із 

найбільш «сенсаційних» звинувачень, які висував революційний французький 

уряд проти королеви Марії-Антуанетти, було звинувачення у інцесті стосовно 

власного сина (абсолютно безпідставне). Інші звинувачення – у розпусному 

житті, наявності коханців тощо – так само не мали, на перший погляд, жодного 

зв’язку з політичною сферою. Єдине звинувачення, яке справді відповідало дій-

сності і мало бути пред’явлене королеві як особі, що мала доступ до державних 

коштів – це їх привласнення і нецільове використання. Але ми пам’ятаємо, що 

образ представника інституту монархії базується на досить специфічних архе-

типах Царя і Жерця. Не заглиблюючись у міфологічні підвалини, можна сказа-

ти, що легітимність республіканського політичного лідера спирається на факт 

перемоги у політичній боротьбі, тоді як легітимність монарха передбачає неод-

мінне залучення символічних, культурних та навіть містичних феноменів. Мо-

нарх – персона унікальна, він помазаник Божий; його влада «дарована вищими 

силами», її репрезентація вимагає особливих атрибутів і символів, і таке ідеоло-

гічно-символьне навантаження тягне підвищені вимоги до особи, яка репрезен-



тує інститут. Водночас у монарха фактично немає особистого життя, принаймні 

у сімейно-інтимній сфері. До цього слід додати тиск тисячолітньої традиції, яка 

породжує існування у масовій свідомості образу «ідеального монарха», най-

менший відхід від якого призводить до розчарування. Медійна гра на полі не-

виправданих сподівань приносить чималий психологічний і політичний зиск, 

хоча, безумовно, лише нею технології створення негативного стереотипу не 

обмежуються. 

     Аналіз медіа-текстів доводить існування наступних прийомів створення не-

гативного стереотипу монархії у британських ЗМІ: 

   1. Апеляція до невідповідності витрат на утримання інституту і реальних ре-

зультатів його діяльності. Цей прийом є досить простим і використовується й 

стосовно інших політичних інститутів, але особлива його ефективність стосов-

но монархії пояснюється тим, що підтримання традиційного іміджу цього ін-

ституту вимагає високого рівня представницьких витрат (при цьому частина їх 

йде з держбюджету).  Свіжим прикладом можуть слугувати медійні дискусії 

навколо кошторису весілля принца Уільяма і Кейт Міддлтон [3,4] або вояжів 

принца Ендрю [5] чи охоронця принцеси Євгенії [6]. Про дієвість цього прийо-

му свідчать коментарі читачів під відповідними статтями на сайтах видань, які 

здебільшого видають очікувану реакцію у дусі «чому ми, платники податків, 

повинні оплачувати королівську розкіш?».  

    2. Обговорення зовнішніх характеристик представників монархії (одяг, взут-

тя, фізичний стан і т.д.) – звісно, у негативному плані. Реалізацію цього прийо-

му полегшує подвійність, так би мовити, вимог, які висуваються до зовнішньо-

го виду монархів та членів їх родин. Перший шар вимог ідентичний тим вимо-

гам, які висуваються до будь-якої публічної особи чи навіть звичайного поса-

довця: дотримання дрес-коду, охайність, енергійність тощо. Другий шар вимог 

сягає коренями архетипічних образів Царя і Жерця: це неусвідомлена потреба 

масової свідомості у відповідності постаті реальної людини тому міфологічно-

му образові королеви чи принца, який існує у її (масової свідомості) архаїчних 

шарах. З усієї родини Віндзорів цим вимогам ідеально відповідає лише короле-



ва Єлизавета; інші члени родини регулярно наражаються на критику ЗМІ (на-

пр., [7, 8, 9, 10 і  т.д.]).  

     3. Звернення до особистого життя. Цей давній прийом реалізується у двох 

варіантах: 1) акцентується невідповідність загальноприйнятим стереотипам або 

моделям; 2) висувається звинувачення у порушенні певних моральних норм.  

     Прикладом першого може служити звинувачення у порушенні традиційного 

розподілу ролей у подружжі, коли лідером стає (або вважається) дружина. Ві-

домо, що цей аргумент як свідчення «нездатності» монарха виконувати свої 

обов’язки широко використовували проти Миколи ІІ. Свого часу його розгор-

нено прокоментував у своїй відомій книзі «Дні» монархіст В.Шульгін: мовляв, 

як можна вважати царя самодержцем, якщо він не є лідером навіть у власній 

родині? [11].  

       У Великій Британії у ХХ ст. суттєвого удару по іміджу монархії завдала іс-

торія шлюбу короля Едуард VIII і американки Уолліс Сімпсон: як відомо, щоб 

одружитися, Едуард змушений був зректися влади. Втім, до Другої світової 

війни (і в наступний період практично до 1960-х рр.) Букінгемський палац збе-

рігав контроль над англійськими ЗМІ. Про масштаби цього контролю свідчить 

той факт, що про бісексуальність та наркотичну залежність молодшого брата 

короля Едуарда VIII, герцога Кентського Джорджа, широка аудиторія довідала-

ся лише у 1990-х рр., тобто більш ніж півстоліття після його загибелі. У такому 

контексті всім відому історію Чарльза і Діани можна розглядати і як своєрідний 

реванш ЗМІ, до яких звернулася за допомогою одна з активних учасників скан-

далу – «народна принцеса».  

     Роздмухування банального адюльтеру, до того ж взаємного, йшло паралель-

но зі створенням двох стереотипів: «королеви людських сердець», «принцеси-

Попелюшки», й зловісної родини Віндзорів, які виступали у ролях зрадливого 

чоловіка, суворої свекрухи та жорстокого свекра, що гнобили і ледь не довели 

до самогубства елегантну леді Ді. Формуванню негативного стереотипу Він-

дзорів сприяли і тривалість скандального розлучення, і раптова смерть Діани з 



усіма наступними спекуляціями на цю тему з судовими позовами Аль-Файеда-

старшого включно.  

      Не буде перебільшенням твердження, що розлучення Чарльза і Діани «відк-

рило шлюзи» численним медійним матеріалам про особисте життя інших чле-

нів родини. Показово, що зменшення авторитету монархії було викликане не 

лише скандалом, яким супроводжувалося розлучення, але й самим його фактом. 

Розлучення, яке є звичайним явищем в останній чверті ХХ ст.. у всіх країнах 

Європи, досі залишається до певної міри табу для членів королівських родин. 

        Якщо навіть розлучення є вкрай небажаним для представника монархії, 

зрозуміло, якою сенсацією стає оприлюднення інформації про реальне чи гада-

не порушення ними  етичних і юридичних законів. За останні 5 років британсь-

кі ЗМІ запропонували широкій  аудиторії низку текстів, у яких імена членів 

королівської родини були пов я̀зані з концептами «шантаж», «наркотики», 

«оральний секс», «секс з неповнолітніми», «платний секс», «хабар», «відмиван-

ня грошей» тощо (чого більш ніж достатньо, щоб заплямувати репутацію навіть 

пересічної особи). При цьому реальний стан справ в принципі є абсолютно не-

важливим: для створення негативного стереотипу достатньо поєднання імені 

об’єкта стереотипізації і концептів  з негативними конотаціями.  

    Так, у жовтні 2007 року «Дейлі мейл» надрукувала серію статей, присвяче-

них спробі шантажу члена королівської родини відеозаписом, у якому він вжи-

ває кокаїн і займається оральним сексом з партнером своєї статі [12, 13, 14]. 

Жертва шантажу, звісно, заперечила усі звинувачення у «неналежній поведін-

ці» [12], а шантажисти потрапили за грати. Цікаво, що британські ЗМІ не назва-

ли ім`я жертви шантажу: офіційно –  з поваги до королівської родини, насправ-

ді ж – підсилюючи інтригу. «Повага до королівської родини» не  завадила тій ж 

«Дейлі мейл» на радощах пригадати усі випадки шантажу членів королівської 

родини за останні сто років [15]. Необхідність цього історичного екскурсу зро-

зуміла: такі статті не лише створюють актуальний стереотип, але й надають 

йому штучної «давності», вписуючи одиничну подію у певну традицію. Аноні-



мна ж жертва дуже швидко перестала бути такою, оскільки ЗМІ інших країн на-

звали ім`я племінника королеви віконта Девіда Лінлі [16].  

      У зв’язку з шантажем віконта Лінлі можна пригадати і давнішу історію, ко-

ли інший член королівської родини лорд Фредерік Віндзор зізнався у вживанні 

кокаїну (напр., [17]). У згаданій статті важливим є не той сумний, але баналь-

ний факт, що якийсь двадцятирічний юнак мав справу з наркотиками: головний 

месидж статті закладено у назві: «Кузен королеви Великої Британії: Я вживав 

кокаїн». Задля досягнення бажаного ефекту автори статті навіть пішли на певну 

підтасовку фактів, оскільки кузеном королеви є не Фредерік Віндзор, а його ба-

тько Майкл Кентський (зрозуміло, що заголовок «Двоюрідний племінник коро-

леви Великої Британії: Я вживав кокаїн» знижує сенсаційність повідомлення).  

Характерно, що шлейф цієї історії тягнувся за її головним героєм і через 4 роки: 

«Мій син не наркоман, каже Принцеса» [18]. Та чи не найулюбленішими геро-

ями таблоїдів є принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети, його колишня 

дружина Сара Фергюсон та доньки Євгенія та Беатріс.  

    Після не менш скандального, ніж у Чарльза і Діани, розлучення Ендрю з його 

дружиною Сарою Фергюсон (але тут винною у подружній зраді була жінка), 

англійські ЗМІ регулярно знайомлять свою аудиторію з усіма подробицями ін-

тимного життя принца. Його колишні коханки розповідають, які жінки йому 

подобаються [19]; колишні дівчата за викликом і через 9 років згадують про 

нього як гарного клієнта [20], але останній скандал, пов'язаний з підозрою у се-

ксуальному використанні неповнолітніх, затьмарив усі попередні сенсації. У 

фокусі уваги ЗМІ опинились багаторічні дружні стосунки принца з американсь-

ким педофілом Дж.Епштейном, який влаштовував на своїй віллі вечірки з ого-

леними неповнолітніми дівчатами [21-25]. Його дружину, Сару Фергюсон, у 

свою чергу звинувачують у хабарництві: вона брала гроші з бізнесменів за ор-

ганізацію зустрічей з колишнім чоловіком [26], а доньок – у надмірному вжи-

ванні алкоголю і відвідуванні сумнівних клубів  [27,28]. 

    4. Логічним завершенням попередніх прийомів, який «акумулює» їх досяг-

нення, є дискредитація членів королівських родин шляхом позбавлення сакра-



льного статусу. Особи, які репрезентують монархію, постають як банальні лю-

ди, можливо, навіть гірші за пересічних громадян, які не «відпрацьовують» свої 

пільги і привілеї. Розміщення матеріалів про них у тому ж інформаційному сег-

менті, що й про зірок шоу-бізнесу, урівнює їх, перетворює з суб’єктів політич-

ного процесу на персонажів скандальної світської хроніки.  Повертаючись до 

символічної ролі монарха і монархії, ми мусимо відзначити очевидне її знеці-

нення, девальвацію реального наповнення і концентрацію уваги на зовнішньо-

му. Медіа цікавить не те, що думає монарх чи представник монархії, його полі-

тичні погляди і переконання, а те, у що він вбраний, куди пішов, з ким спілку-

ється, і навіть ритуальні дії відходять на другий план порівняно з зовнішнім і 

особистим.  

    Слід зазначити, що зниженню статусу сильно сприяє інформаційна прозо-

рість і відкритість нашої епохи. Будь-яка сакралізація вимагає дистанції (чим 

більша вона, тим краще). Коли ж представника монархії можна зустріти у ніч-

ному клубі чи супермаркеті, а Інтернет і інші інформаційні канали миттєво ро-

блять цю зустріч реальністю для мільйонів споживачів інформації, сакральний 

ореол, романтичний ореол, будь-який ореол незвичайного зникає.  

     Висновок. Інформаційна доба стала суворим випробовуванням для всіх тра-

диційних інститутів і цінностей, у тому числі й для англійської монархії. Сьо-

годні реальністю стало те, що не можна було уявити ще півстоліття тому – 

створення негативного стереотипу монархії британськими мас-медіа. Тенденці-

єю сучасних ЗМІ є намагання перетворити представника монархії на медійного 

персонажа, цікавого навіть не як символ чи традиція, а як образ (чи калейдос-

коп образів), який існує в одній інформаційній площині з топ-моделями чи те-

лезірками. Коли (якщо) цього вдасться досягти, створення негативного стерео-

типу монархії буде завершеним, а розмови, які точаться дедалі частіше – про 

необхідність трансформації британської монархії – перетворяться на програму 

політичних реформ. Втім, можливий і інший варіант: британська монархія вко-

тре продемонструє свою феноменальну здатність до адаптації у нових історич-



них умовах і зможе протиставити новий, привабливий образ створюваному ЗМІ 

негативному стереотипові. 
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