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    У статті зроблена спроба аналізу феномену активної присутності теми 

монархії у мас-медіа не лише держав з відповідною формою правління, але й 

республік, у тому числі – України. Автор доходить висновку, що однією з 

причин популярності представників монархії як медійних персон є фактичне 

перетворення їх з суб’єктів політичного процесу на персонажів світської 

хроніки, побудова їх іміджу за допомогою тих же засобів, що й іміджів 

представників шоу-бізнесу. 
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    In article attempt of the analysis of a phenomenon of active presence of a theme 

of a monarchy in mas-media not only kingdoms, but also republics, including - 

Ukraine is made. The author comes to a conclusion that one of the reasons of 

popularity of representatives of a monarchy as media persons is their actual 

transformation from subjects of political process in characters of society column. 

Their image is under construction by means of the same receptions that images of 

representatives of show business. 
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     Постановка проблеми. Перш ніж звертатись до аналізу зображення 

інституту монархії у сучасних українських і закордонних мас-медіа, варто 



нагадати про два аспекти проблеми. По-перше, монархічна форма правління 

у сучасному світі аж ніяк не є домінуючою: з-посеред більш ніж 230 держав 

та територій з правом самоуправління лише 41 держави є монархіями (не 

враховуючи кількох десятків територій, які перебувають під владою 

британської корони). По-друге, в українському політичному просторі  не 

лише відсутні зі зрозумілих причин реальні «претенденти на трон», але й 

сама ідея монархізму набула специфічних і малопопулярних форм. Як 

справедливо зазначає Ю.Топчій, «потерпаючи від постійної дискредитації, 

монархічна ідея набула у нас казкової форми, ніяк не пов'язаної з  потребами 

громадського життя» (щоправда, на думку цього автора, дискредитація 

монархічної ідеї не означає відсутності потреби в монархії, а головним 

легітимним претендентом на трон Ю.Топчій називає Голову Дому Габсбургів 

Отто, сина останнього імператора Австро-Угорської імперії Карла І (1916–

1918) [1]). І хоча час від часу інформаційний простір збаламучують 

«сенсаційні повідомлення» на кшталт заяви Ю.Болдирєва про неминучість 

побудови монархії в Україні [2; 3], очевидно, що монархісти у політичному 

процесі представлені навіть не як маргінальна група, а як учасники рольових 

ігор поряд з толкієністами, військовими реконструкторами і т.д.   

      Два вищеназваних чинники, за звичайною логікою, мали б обумовити 

маргінальність монархічної теми в українському медіа-просторі, однак ми 

спостерігаємо прямо протилежне явище: ЗМІ рясніють повідомленнями на 

кшталт «Подарунок принца Вільяма нареченій проковтнула собака» [4],   

«Датська принцеса народила двійню» [5] чи «Королева Великобританії стала 

прабабцею» [6]. Остання новина була поширена більшістю вітчизняних 

друкованих і електронних  ЗМІ, які повідомили населенню України, що «в 

онука Єлизавети II Пітера Філіпса та його дружини Отам Келлі народилася 

донька, яка стала першою правнукою британської королеви». Хоча перше, 

що спадає на думку при ознайомленні з подібними новинами, це класична 

цитата «Що він Гекубі, що вона йому?», очевидно, що це та інші медіа-

повідомлення, пов’язані з іноземними монархіями, мають свою аудиторію. 



Непрямим доказом її численності є досить ґрунтовне знайомство широких 

верств населення з усіма перипетіями трагічної долі принцеси Діани. Про 

сімейну драму покійної дружини принца Чарльза не чув  хіба що 

неграмотний, який не має телевізора.  

      Отже, виникає певний парадокс: за умови відсутності соціальної бази та 

очевидної байдужості до самої ідеї монархії  монархічна тема є певною 

медійною домінантою вітчизняного інформаційного простору. Українці, які 

живуть у республіці і не виявляють прагнення відновити чи створити 

монархію, охоче читають статті і переглядають телепередачі про іноземних 

коронованих осіб. Цей парадокс притаманний не лише Україні, але й іншим 

європейським державам-республікам, у тому числі усім нашим сусідам.  

    Ступінь дослідження проблеми. Традиційно початок дослідження 

ставлення населення України до монархії, як і розвиток ідеології 

українського монархізму, 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 тривалого 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 бестселером). В сучасній 

українській політичній науці різні аспекти питання досліджують 

В.Потульницький, В.Лернатович, Я.Чорногор, О.Шаров та ін., хоча найбільш 

поширеними є звернення до діахронічного аспекту питання: монархія як 

об`єкт дослідження є набагато популярнішою у істориків, ніж у політологів.  

Синхронічний аспект проблеми – це територія радше журналістських, ніж 

наукових розвідок (напр., А.Квятковський чи вже згадуваний Ю.Топчій), але 

слід визнати, що журналісти набагато більше пишуть про сам інститут 

монархії або його представників, ніж про те, чому ця тема є настільки 

поширеною.  



    Мета статті – з`ясувати причини популярності теми монархії  у 

сучасних українських і закордонних ЗМІ, а також специфіку і засади її 

висвітлення, що, окрім іншого, дозволить звернутися і до такого важливого 

питання, як рецепція політичного інституту сучасною масовою свідомістю.  

     Виклад основного матеріалу.  Перше, що впадає в очі при аналізі 

монархічної теми у сучасних ЗМІ – це присутність її не лише у друкованих та 

електронних медіа, але й в усіх ЗМК. Більш за те: у персоналізованій формі 

інститут монархії є набагато популярнішим у масовій культурі, ніж інші 

політичні інститути. Можна навіть сказати, що це єдиний політичний 

інститут, «адаптований» усіма жанрами масової культури, яка у сучасному 

світі тяжіє до аполітичності. При цьому «жіночі романи» і «серйозні» 

художні фільми мали б по-різному розробляти монархічну тему, але  в 

реальності ми спостерігаємо певний паралелізм – висунення на перший план 

не політичного, а особистісного аспекту. Якщо масова культура звертається 

до постаті того чи іншого монарха, у переважній більшості випадків мова 

піде не про його політичну діяльність, а про приватне життя; отже, тема 

політичного інституту розкривається через зображення особи, яка його 

репрезентує (останнім за часом прикладом є англійській фільм «Король 

говорить» («King`s speech») (2011), сюжет якого побудований навколо 

лікування герцога Йоркського, майбутнього короля Георга VI, від важкої 

форми заїкання).   

    Безумовно, першопричиною такого підходу є комерційно обумовлена 

спекуляція на давньому, можна навіть сказати, споконвічному інтересі 

широких мас до приватного життя «сильних світу цього». У минулому цей 

інтерес задовольняли через неформальні канали комунікації, тепер достатньо 

увімкнути телевізор, але цікавим є те, що, хоча «сильні» стали набагато менш 

сильними, на інтересі до їх життя це ніяк не позначилося.  Чи варто 

припускати, що всі, хто купує книги на кшталт «сповіді» колишнього 

дворецького принцеси Діани П.Барелла «Королівський обов’язок» чи 

переглядає серіали «Тюдори» чи «Роксолана», є свідомими монархістами? 



Таке припущення виглядає необґрунтованим, оскільки жодна інформація, яка 

б підтверджувала це стосовно  української аудиторії, відсутня. Очевидним є 

лише те, що аудиторія споживачів продуктів масової культури монархічної 

тематики є набагато ширшою за мікроскопічний монархістський сегмент 

електорату. Таким чином, шукати коріння інтересу до монархічної теми слід 

не в сфері політичних симпатій.  

      Якщо відповідь не знаходиться на поверхні, виникає спокуса зануритися в 

глибину, що у цьому випадку означає звернення до архаїчних шарів масової 

свідомості. Місце, яке посідає архетип Царя у колективному несвідомому, 

загальновідоме, і питання це давно і ґрунтовно досліджене починаючи з 

Д.Фрезера. Але, по-перше, цей архетип, що дуже активно використовується 

при створенні іміджів політичних лідерів і стереотипу голови держави, не 

обов’язково вимагає залучення монарха, він набагато ширший. По-друге, у 

сучасних європейських монархіях реальна влада перебуває в інших руках, а 

королі і королеви виконують переважно представницькі функції (до певної 

міри винятком є Велика Британія). Отже, цей чинник слід враховувати, але 

він не єдиний. 

    Розкрити інші чинники дозволить звернення до самих медіа-текстів. На 

нашу думку, більш доцільним є аналіз переважно закордонних медіа-

повідомлень: українські медіа-тексти на монархічну тему зі зрозумілих 

причин є інформаційно вторинними і являть собою кальки або переклади 

іншомовних джерел. Найбільший масив текстів, пов’язаних з монархією, 

пропонує аудиторії англійська преса, причому мова йде не лише про постать 

королеви, але й про інших членів родини Віндзорів. 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 королівську сім`ю у британських виданнях можна поділити 

на дві великі групи відповідно до базових фреймів: 



   1) тексти про ритуальні дії (напр., про вручення нагород та відзнак: [ 7] або 

урочисте відкриття чогось [8]. Ця група текстів пов’язана з політикою, 

оскільки присвячена функціям монарха у політичному і суспільному житті. 

Фрейм, який лежить в їх основі: «монарх (представник монархії) ____ (час) 

___ (місце) _______ (дія), яка має значення для суспільства», є втіленням 

символічної влади. Ритуальна дія як частина монарших обов’язків сягає 

корінням архаїчної давнини, коли саме виконання вождем (царем) певних 

сакральних дій забезпечувало племені чи народу добробут і рятувало Всесвіт 

від розпаду. Звісно, у наш час від архаїчного ритуалу лишилася  символічна 

оболонка, яка, однак, надалі залишається важливою – вже як частина 

національних традицій, елемент звичного універсуму. 

     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 

набагато більшою за обсягом, набагато популярнішою і різноманітнішою, 

оскільки поділяється на ряд підгруп:  

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

репродуктивна функція (приклади їх вже наведені вище); 

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

функційних обов’язків («У Литву прибула королева Великобританії 

Єлизавета II» [9] ); 

   в) з соціальним життям монарха як члена суспільства («Принц Вільям 

отримає диплом льотчика» [10]).  

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

функція (за винятком випадків, коли протягом довгого часу відсутній 

спадкоємець, як це було в Японії), а інтимне життя;  у групі б – поява 

представника монархії перед публікою і його зовнішній вигляд. Варто 

відзначити, що в силу специфіки інституту монархії усі ці медіа-тексти часто 



є симбіотичними: тексти з першої групи – про ритуальні дії – часто 

«накладаються» на тексти про пересування у просторі з другої групи 

(наприклад: Уільям і Кейт відвідали університет, де вчилися). Фактично, дія 

часто і є пересуванням.  

   Типовим прикладом текстів про особисте життя є величезний масив статей, 

пов’язаних з романом принца Уільяма і Кейт Міддлтон, в англійській та 

англомовній пресі. Фактично це газетна «теленовела», яка тривала 8 років, і 

завершилася повідомленням про заручини і майбутнє весілля. Звичайний 

Інтернет-пошук доводить, що більшість медіа-повідомлень про Уільяма 

стосуються саме його особистого життя. Цікаво, що за зовнішньої 

різноманітності ці тексти були позбавлені справжньої «новинності» (що 

типово для текстів глянцевої журналістики), у них до останнього часу була 

відсутня динаміка, а зміст, окрім чергової фіксації факту «у принца і Кейт 

роман» зводився до гадання на кавовій гущі: чи одружаться вони, чи ні? 

    Після визначення цього доленосного питання у сфері уваги ЗМІ з`явилися 

нові теми, пов’язані з принцем та його нареченою: це зовнішній вигляд Кейт 

та деталі майбутнього весілля (напр., [11; 12; 13]). І якщо остання тема після 

весілля зникне зі шпальт, то обговорення зовнішнього вигляду довго 

лишатиметься актуальним. Аналіз зовнішнього вигляду членів династії є 

нерідким гостем медіа-текстів, і, на нашу думку, явищем симптоматичним – 

але про це трохи нижче. 

    Звісно, Уільям і Кейт не є першими героями «світської хроніки», чиє 

приватне життя перетворилися на улюблену тему таблоїдів: до того у цій 

ролі побували його батько й мати (історія Чарльза і Діани, історія Чарльза і 

Камілли), а у наш час лише дещо меншою популярністю користується його 

дядько, принц Ендрю. Якщо Уільям, формально працюючи рятівником, не 

виконує офіційних обов’язків, і, таким чином, посилена увага до його 

особистого життя до певної міри виправдана (бо інакше нема про що писати), 

то принц Ендрю посідає офіційну посаду і тексти ЗМІ про нього мали б 

належати до першої групи. Однак його діяльності на посаді спеціального 



посла з економічних питань навіть великі ювілейні статті приділяють менше 

місця, ніж його приватному життю [14].  

   В останні місяці Ендрю опинився у центрі нового, або, точніше, 

призабутого на час старого скандалу, пов’язаного з дружбою з Д.Епштейном, 

звинуваченим у розбещенні неповнолітніх [15; 16; 17; 18, 19]. 

   Перша аналогія, яка виникає – це порівняно нещодавній скандал з 

режисером Р.Поланським, який був затриманий за давнім звинуваченням у 

зґвалтуванні неповнолітньої. Але мова йде не лише про схожість однієї 

окремої скандальної історії з іншою, а про місце цих історій у медіа-просторі. 

Скандал як засіб привернення інформаційної уваги є типовим насамперед для 

персонажів шоу-бізнесу. Більш за те, одним із засобів перетворення особи на 

медійний персонаж є створення т.зв. «скандального іміджу». Втім, і без 

скандалів паралелей не бракує.  Якщо зарахувати до ритуальної дії звичайну 

появу перед публікою (а у ряді випадків це можливо), то представники 

монархії автоматично опиняються в одному інформаційному сегменті з 

такими популярними медіа-постатями, як Періс Хілтон чи Вікторія Бекхем. 

Ми бачимо в текстах ті самі фрейми, що й  у медіа-текстах про фотомоделей 

чи «ікон моди»: фактично, представнику монархії достатньо просто десь 

з`явитись – і медіа-подія готова. Іншими словами, головна місія абстрактного 

монарха у сучасному світі – це з`являтись перед публікою і за можливості – 

створювати інформаційні приводи.  

     Оскільки мова йде про окремих медіа-зірок з особливим статусом, таких, 

як фотомоделі чи «світські левиці», виникає глибше питання: а що означає 

масова популярність тих же моделей чи на кшталт Ксенії Собчак чи Періс 

Хілтон? У глобальних масштабах вона почалася у 1960-х, коли, за М. 

Маклюеном, відбулося тріумфальне повернення візуального каналу 

комунікації і скасування епохи писемного слова. Те, що говорить 

популярний персонаж, і навіть те, що він робить, стало менш важливим за те, 

як він виглядає: образ є важливішим за слово. Звісно, це стосується не всіх 



медіа-постатей (хоча вплинуло і на сприйняття політиків), а лише тих 

медійних персон, які перебувають  у однаковому статусі з моделями. 

     Чим відрізняється, наприклад, увага ЗМІ до сімейного життя Девіда і 

Вікторії Бекхемів від уваги до сімейного життя Віндзорів (мільйони читачів у 

курсі, що Вікторія хоче дівчинку, маючи вже трьох синів [20])? Хіба що тим, 

що вона не залишить своїм дітям у спадок корону. Часом паралелі є 

абсолютними: у одній  статті акторка і модель Кейт Брук демонструє 

абсолютно плаский живіт у спортивному одязі «Рібок»  [21], у іншій принц 

Уільям – старі кросівки, тоді як його наречена взута у  новісіньке взуття [22]. 

Ці статті надруковані поряд у «Дейлі мейл», і це сусідство аж ніяк не є 

випадковим: головне призначення їх героїв – щось демонструвати світові.  

     І тому мас-медіа затято обговорюють чоботи Кейт, так само як вони 

обговорювали 20 років тому чергову суконку принцеси Діани; тому 

надзвичайно характерною реальна чи вигадана ЗМІ претензія Чарльза до 

дружини, що вона «затіняла» його і інших членів родини – там, де уся дія 

зводиться до самодемонстрації, це справді серйозне порушення ієрархії.  

     Повертаючись до символічної ролі монарха і монархії, ми мусимо 

відзначити очевидне її знецінення, девальвацію реального наповнення і 

концентрацію уваги на зовнішньому. Медіа цікавить не те, що думає монарх 

чи представник монархії, його політичні погляди і переконання, а те, у що він 

вбраний, куди пішов, з ким спілкується. Навіть ритуальні дії відходять на 

другий план порівняно з зовнішнім і особистим. Звісно, це завжди цікавило 

людей, але колись буди й інші теми, пов’язані з монархом, тепер їх майже 

нема, і на перших шпальтах опиняються тексти на кшталт «Принц Гарі 

пофарбував нігті рожевим лаком» [23]. 

   Звісно, мова не про те, як оцінюється рожевий лак на нігтях чоловіка з 

етичного чи естетичного погляду. Немає значення, чи це приклад традиційної 

британської ексцентричності, чи невдалий епатаж, чи ще щось – важливо, що 

висувати серйозні вимоги до такої людини неможливо так само, як 

неможливо висувати серйозні вимоги до клоуна. Оскільки це не одиничний 



приклад, можна виокремити один важливий штрих у формуванні іміджу  

монархії – певну несерйозність, легковажність, особливо в порівнянні з 

«реальними політиками». Її можна подолати або через особистий авторитет 

(королева Елизавета), або через екстремальну подію – напр., смерть 

(принцеса Діана). В інших випадках, якщо монарх – усього-на-всього герой 

світської хроніки, вага політичного інституту девальвується – ще й через таку 

важливу така рису монархії, як невіддільність інституту і представника.  

     Виникає питання: наскільки цей масив повідомлень є контрольованим зі 

сторони самих монархій? Як свідчать факти, лише частково. Більш за те, 

часто вони шкодять іміджу, проте ані Букінгемський палац, ані інші монархії 

не в змозі вплинути на ЗМІ.  

      Висновки: Отже, навіть у країнах, де інститут монархії зберігся, медіа-

тексти про членів правлячих династій, як правило, не пов`язані з перебігом 

політичного процесу, з подіями політичного життя країни. Здебільшого це не 

історії про прийняття політичних рішень, про зустріч з політичними 

лідерами, а про символічні (ритуальні) дії та про особисте життя  (світська 

хроніка). Таким чином, підґрунтя висвітлення інституту монархії укладається 

у парадигму постмодерну: – монарх – це медійний персонаж, цікавий навіть 

не як символ чи традиція, а як образ (чи калейдоскоп образів), який існує в 

одній інформаційній площині з топ-моделями чи телезірками. Пов`язані з 

ним інформаційні приводи – у сфері скоріш розважальній, ніж політичній, 

що пояснює і масовий інтерес до них. Водночас, можливо, у цьому й 

криється одна з причин, чому ті, хто охоче читає про королів та принцес, не 

хоче відновлення чи впровадження монархії  – це не ті люди, які реально 

здатні впоратися з проблемами і змінити життя на краще (особливо якщо 

врахувати їх нездатність впоратися з власними проблемами).  

     Таким чином, інститут монархії, який мав би бути втіленням традиції, 

піддається постмодерновій девальвації сутностей. Сучасний монарх – 

симулякр не лише у політичній, але й медійній сфері.   
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