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АНОТАЦIЯ 

Саранюк Є.В. Концепт GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. –  Київ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню 

структури концепту GLAMOUR та розгляду когнітивно-прагматичних 

аспектів його реалізації в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. 

Особливу увагу приділено визначенню поняттєвого, образного й оцінного 

компонентів концепту GLAMOUR, а також їх дискурсивній актуалізації.  

У процесі семантичного аналізу структури лексеми glamour та її дериватів 

нами було визначено перелік основних складників трьох компонентів і спосіб 

їх структурації. Окрім того, виявлено основні домени, тобто поняттєві 

контексти, які виступають фоном для розуміння концепту GLAMOUR у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. За допомогою аналізу 

вербальних засобів метафоричної концептуалізації гламуру мовцями 

з‟ясовано особливості метафоричної репрезентації досліджуваного концепту 

в текстах мас-медіа. 

Важлива роль GLAMOUR як одного з ключових концептів у 

формуванні сучасної масової культури та використання для аналізу цього 

концепту підходів новітньої когнітивно-дискурсивної парадигми 

обумовлюють актуальність такої розвідки. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків.   
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У вступі обґрунтовуються актуальність і новизна роботи, визначаються 

предмет, об‟єкт і мета дослідження, розкриваються теоретичне та практичне 

значення, формулюються основні положення, які виносяться на захист.  

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження концепту в 

дискурсі” розглядається поняття концепту в когнітивній лінгвістиці й 

лінгвокультурології. Так, у сучасній лінгвістиці концепт розглядається як 

багатовимірна ментальна одиниця, яка існує в людській свідомості й 

акумулює образну, поняттєву і ціннісну інформацію про певний фрагмент 

дійсності і має мовну проекцію. Саме мовні засоби об‟єктивації концептів 

уможливлюють лінгвістичні студії концептів. 

У розділі описано структуру, типологію й динамічний характер 

концепту, представлено підходи до розгляду концепту і його співвідношення 

з іншими лінгвістичними категоріями. Також висвітлено питання актуалізації 

концепту в дискурсі й розглянуто мас-медійний дискурс як сфера 

побутування досліджуваного концепту.  

У другому розділі “Структура концепту GLAMOUR у сучасному 

мас-медійному дискурсі” запропоновано розгляд досліджуваного концепту 

в діахронічному аспекті, вивчається етимологічне походження, семантична 

структура актуального шару відповідного концепту. Потім розглядається 

структура актуального шару концепту GLAMOUR з його фоновими 

доменами й поняттєвим, образним і оцінним компонентами.  

Розгляд етимологічного аспекту концепту GLAMOUR дозволив 

виділити три концепції походження лексеми glamour й представити зміст 

концепту у вигляді сукупності поняттєвого, образного й оцінного 

компонентів, а в історичному розрізі – у вигляді п‟яти шарів. Аналіз 

семантичної структури лексеми glamour та її похідних надав можливість 

виявити основні складники й описати структуру концепту GLAMOUR. 

Третій розділ “Когнітивно-прагматичні аспекти реалізації 

концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі” присвячено прагматичному виміру цього концепту, жанрово-
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незалежним і жанрово-специфічним особливостям його дискурсивної 

актуалізації, а також  особливостям метафоричної репрезентації концепту 

GLAMOUR у мас-медійному дискурсі. 

У цьому розділі ми розглянули прагматичні аспекти актуалізації 

поняттєвого, образного й оцінного компонентів концепту GLAMOUR, 

виявили прагматичні особливості реалізації цього концепту в різних жанрах 

англомовних мас-медіа та з‟ясували характерні риси його метафоричної 

репрезентації. 

Аналіз фактичного матеріалу уможливив визначити основні 

комунікативні стратегії й тактики, до яких  вдається продуцент висловлення 

заради презентації гламуру реципієнтові повідомлення. У процесі 

дослідження нами були виявлені жанрово-незалежні і жанрово-специфічні 

закономірності дискурсивної актуалізації концепту GLAMOUR. Перші 

однаковою мірою проявляються в дискурсах різних функціональних типів, 

другі найяскравіше виявляються переважно під час вербалізації концепту 

GLAMOUR у певному жанровому різновиді. 

Метафоричний образ гламуру в сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі спирається на метафори двох типів: персоніфікації 

GLAMOUR IS A PERSON і субстантивізації GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE. 

Ключові слова: семантика, лексема, концепт GLAMOUR, структура 

концепту, поняттєвий компонент, образний компонент, оцінний компонент, 

мас-медійний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, 

концептуальна метафора. 
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ABSTRACT 

Saraniuk Y.V. GLAMOUR concept in modern English mass media 

discourse. – Manuscript.  

    Thesis for a Candidate‟s Degree in Philology. – Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis focuses on the structure of the GLAMOUR concept and 

cognitive-pragmatic aspects of its realization in modern English mass media 

discourse. The paper aims at determining and describing the conceptual, imagery 

and evaluative components of the GLAMOUR concept as well as their discursive 

actualization. Semantic analysis of the lexeme glamour and its derivatives allows 

us to uncover a number of their main constituents and to study their structure. The 

research has made it possible to identify the domains, that is, conceptual contexts 

which serve as a background for understanding the GLAMOUR concept in modern 

English mass media discourse. The peculiarities of metaphoric representation of 

the investigated concept in mass media texts have been considered. 

The important role of GLAMOUR as one of the key concepts to shape 

modern mass culture and the use of the approaches of latest cognitive discourse 

paradigm relevant for concept analysis provide the topicality of this research. 

The dissertation consists of introduction, three chapters with subchapters, 

conclusions to each chapter, general conclusions, literature references and 

appendices. 

The introduction expands on the scientific topicality and novelty of the 

paper, states the aim and the central tasks, defines the theoretical and practical 

value of the results.  

The first chapter “Theoretical background of concept studies in 

discourse” deals with the notion of concept in modern cognitive linguistics and 

cultural linguistics, sums up modern views on structure, typology and dynamic 
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nature of concepts, considers the “concept – discourse” correlation, argues 

discursive realization of concepts. 

This chapter also dwells on a range of approaches to define “concept” as 

well as on the relationship between this term and other linguistic categories. As a 

result, concept is considered in modern linguistics to be a multidimensional mental 

unit in human consciousness and accumulates conceptual, imagery and evaluative 

information about a fragment of reality and has a linguistic realization which in its 

turn enables linguistic research into concepts. 

The second chapter “The structure of the GLAMOUR concept in 

modern mass media discourse” considers the concept in question diachronically, 

i.e. provides the study of its etymological origin as well as semantic structure of its 

actual layer. Having completed these tasks, the research goes on to deal with the 

structure of the actual layer of the GLAMOUR concept, paying particular attention 

to its background domains and conceptual, imagery and evaluative components. 

The etymological study of the GLAMOUR concept has allowed to 

distinguish three views on the origin of the lexeme glamour and to present the 

content of the concept as a unity of conceptual, imagery and evaluative 

components, and in the historical context – as a unity of 5 layers. The analysis of 

the semantic structure of the lexeme glamour and its derivatives has provided us 

with the opportunity to identify the main constituents and describe the structure of 

the GLAMOUR concept. 

The third chapter “Cognitive-pragmatic aspects of realization of the 

GLAMOUR concept in modern English mass media discourse” is devoted to 

the pragmatic dimension of this concept, genre-independent and genre-specific 

features of its discursive actualization, as well as to the peculiarities of the 

metaphoric representation of the GLAMOUR concept in mass media discourse. 

This chapter expands on pragmatic aspects of actualization of the 

conceptual, imagery and evaluative components of the GLAMOUR concept, 

considers functional peculiarities of this concept in various genres of English mass 

media and clarifies the main features of its metaphoric representation. 
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As a result, it has become possible to identify the main communicative 

strategies and tactics used in texts by their authors in order to construct the 

GLAMOUR concept for their recipients. In the course of the study we have 

identified genre-independent and genre-specific features of discursive actualization 

of the GLAMOUR concept. The former are equally manifested in discourses of 

various functional types and the latter are most clearly manifested mainly when the 

GLAMOUR concept is verbalized in a certain genre variety. 

The metaphoric representation of glamour in mass media discourse is based 

upon the two types of generalized metaphoric images of glamour, namely 

GLAMOUR IS A PERSON and GLAMOUR IS A MATERIAL SUBSTANCE. 

Key words: semantics, lexeme, GLAMOUR concept, concept structure, 

conceptual component, imagery component, and evaluative component, mass 

media discourse, communicative strategy, communicative tactic, conceptual 

metaphor. 
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ВСТУП 

 

Одним із ключових понять сучасної культури є гламур, точніше, того її 

шару, котрий формується ЗМІ. Популяризація гламуру спостерігається у 

різних типах та жанрах мас-медійного дискурсу. Модне слово glamour 

постійно красується у заголовках статей провідних світових журналів: 

„What‟s glamorous now – the cars, the bags, the shoes, cool cocktails, sexy 

getaways‟ (In Style, August 2001), „Glamour Begins At Home‟ (Vanity Fair, 

March 2009), „Amy Schumer and Tim Gunn debunk the glamour of Disney 

fairytales‟ (Harper‟s Bazzar, June 2015), а один щомісячник, який випускається 

видавництвом Condé Nast в багатьох країнах, так і називається – Glamour.   

Сьогодні гламур є розпливчастою і спокусливою аурою, котра створює 

ілюзію казкового життя. При згадці терміна “glamour” і його похідних 

автори часто задовольняються формальними описами його зовнішніх 

проявів, не торкаючись сутнісних передумов виникнення гламуру і його 

функціонування в сучасному суспільстві. При цьому гламур – не просто 

потужний соціальний регулятор, це важливий соціально-культурний 

феномен, який тільки починає вивчатися.  Незважаючи на те, що гламур є 

досить “молодим” явищем, наразі вже існує ряд наукових робіт, присвячених 

цьому концепту [30; 142; 81; 168; 35]. Попри це структура концепту 

GLAMOUR, утіленого в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі, 

та когнітивно-прагматичні аспекти цього втілення ще не набули детального 

розгляду. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали ключові 

концепції сучасного мовознавства: когнітивна лінгвістика 

(Н. Д. Арутюнова, В. З. Дем‟янков, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, А. П. Мартинюк, А. М. Приходько та ін.), лінгвокультурологія 

(С. Г. Воркачов, В. В. Воробйов, І. О. Голубовська, В. І. Карасик, 

В. А. Маслова, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов, В. М. Телія та ін.), когнітивна 

семантика (Р. Джакендофф, Дж. Лакофф, Р. Ленекер), теорія дискурсу 



14 

 

(Н. Д. Арутюнова, Р. Барт, Е. Бенвеніст, А. Д. Бєлова, Т. ван Дейк, 

С. А. Жаботинська, Дж. Остман, П. Серіо, І. С. Шевченко) [7; 53; 69; 108; 

243; 128; 164; 40; 43; 45; 84; 132; 181; 186; 192; 239; 244; 246; 6; 15; 20; 19; 32; 

66; 250; 179; 211].  

Актуальність дослідження зумовлено значущістю концепту 

GLAMOUR у мовній картині світу сучасного англомовного соціуму, що 

визначає необхідність докладного опису компонентів концепту GLAMOUR 

та закономірностей його вербалізації в сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі. Таке спрямування роботи вписує її в коло сучасної 

актуальної когнітивно-прагматичної парадигми, у якій наразі недостатньо 

вивченими залишаються питання взаємодії концепту та дискурсу і 

дискурсивної репрезентації концептів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність” (код 11 БФ 044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено 

(протокол № 7 від 24 березня 2015 року) та уточнено (протокол № 31 від 26 

грудня 2017 року) Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження полягає у з‟ясуванні когнітивних та прагматичних 

вимірів мовної репрезентації концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв‟язуються такі 

завдання: 

– розглянути сучасні лінгвістичні підходи до вивчення концепту та 

дискурсу; 

– встановити засоби вербалізації концепту GLAMOUR, 

актуалізованого в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі; 
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– здійснити етимологічний аналіз лексеми glamour та виявити 

основні історичні шари концепту GLAMOUR; 

– визначити структуру концепту GLAMOUR і описати її в термінах 

поняттєвого, образного й оцінного компонентів; 

– проаналізувати семантичну структуру лексеми glamour і її 

дериватів та визначити концептуальні складники компонентів концепту 

GLAMOUR; 

– виявити основні домени, на фоні яких актуалізується концепт 

GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі; 

– розглянути прагматичні аспекти актуалізації кожного з трьох 

компонентів концепту GLAMOUR у досліджуваному дискурсі;  

– з‟ясувати прагматичні особливості реалізації досліджуваного 

концепту в різних жанрах англомовних мас-медіа; 

– розкрити роль метафори в дискурсивній актуалізації концепту 

GLAMOUR. 

Об’єктом дослідження є втілений у сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі концепт GLAMOUR, а предметом дослідження –

структура концепту GLAMOUR і дискурсивна актуалізація цієї структури. 

Матеріалом дослідження є 22 тлумачні словники сучасної англійської 

мови (Oxford Dictionary of English; Collins English Dictionary, Webster‟s New 

World College Dictionary; Cambridge Advanced Learner's Dictionary; The 

American Heritage Dictionary of the English Language; English Wictionary; 

English World Dictionary, Cambridge Dictionary, Oxford Living Dictionaries, 

Academic Dictionaries and Encyclopedias, English Terms Dictionary, Macmillan 

Dictionary, Merriam-Webster, Random House Kernerman Webster‟s College 

Dictionary; Roget‟s II: the new thesaurus; Roget‟s Thesaurus Alphabetical Index, 

Webster's Collegiate Thesaurus, Webster‟s word histories, YourDictionary, Online 

Etymology Dictionary, Chic-tionary, Лингвистический энциклопедический 

словарь), онлайн статті з семи періодичних видань (газет та журналів) за 

2012-2017 рр. (The New Criterion, Daily Mail, The New Inquiry, Financial 
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Times, The Washington Post, The Sun, Latinos post), 12 видань журналів для 

жінок за період 2007-2017 рр. (Elle, Harper‟s BAZAAR, Glamour, 

Cosmopolitan, Vogue, Popsugar, In Style, VanityFair, Wmagazine, TrendHunter, 

The Fashion On, Daily Treat), інформація з семи рекламних веб-сайтів 

компаній-виробників (Gerryweber, High Fasion Home, Jimmy Choo, Lolibags, 

Poshgirlvintage, Weddbook, Clinique), 11 випусків реаліті-шоу Celebrity Wife 

Swap загальною тривалістю 8 годин 30 хвилин, 13 дизайнерських випусків 

від House&Home загальною тривалістю 54 хвилин та 58 відео-інтерв‟ю з 

популярного відеохостингу YouTube за період 2011-2017 рр. загальною 

тривалістю 9 годин та 36 хвилин. 

У роботі використані такі методи та прийоми лінгвістичного аналізу: 

Традиційні методи дослідження концептів: метод суцільної вибірки (відбір 

досліджуваних вербальних контекстів), дефінітивний та компонентний аналіз 

(інвентаризація семантичних складників слова glamour і його дериватів), 

етимологічний аналіз (встановлення внутрішньої форми імені концепту), 

контекстуально-інтепретативний аналіз (інтерпретація змісту мовних засобів 

дискурсивної репрезентації концепту), структурно-семантичний аналіз 

(застосування структурно-семантичної класифікації мовних засобів 

вираження концепту), семасіологічний аналіз (визначення змістового обсягу 

вказаних лексем); Когнітивно-дискурсні методи: інтерпретаційно-текстовий 

аналіз (виокремлення дискурсивних фрагментів реалізацій досліджуваного 

концепту), методика фреймового моделювання (побудова фреймової моделі 

структури концепту), теорія когнітивної метафори (визначення засобів 

метафоричної репрезентації концепту GLAMOUR), когнітивно-прагматичний 

аналіз (вивчення розумово-мовленнєвих підвалин комунікації та з‟ясування 

оцінних значень, які складають оцінний зміст концепту). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

системно описано структуру концепту GLAMOUR у вигляді компонентів з 

їхніми складниками і з‟ясовано особливості дискурсивної актуалізації цих 

компонентів у текстах сучасних англомовних мас-медіа.  
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Теоретичне значення дисертаційної роботи визначається її внеском у 

розбудову теорії лінгвокогнітивних досліджень і теорій дискурсу та 

комунікації шляхом удосконалення методики вивчення актуалізованих у 

дискурсі концептів на прикладі сучасного англомовного мас-медійного 

дискурсу в його різних типах та жанрах. 

Практична цінність дисертації полягає в можливості використання її 

матеріалів та отриманих результатів при розробці теоретичних курсів і 

проведенні практичних занять з англійської мови, з теорії комунікації, 

культурології, дискурсології, лексикології й прагмалінгвістики.  

Зміст дисертації узагальнено в таких положеннях, що виносяться 

на захист: 

1. Історичні зміни та сучасний зміст концепту GLAMOUR 

відображається в семантиці слів сучасної англійської мови, котрі є його 

прямими номінаціями, а саме: лексеми glamour та її похідних. Семантику 

концепту GLAMOUR можна змоделювати як таку, що складається з п‟яти 

історичних шарів, а актуальний шар цього концепту можна представити як 

структуровану сукупність поняттєвого, образного й оцінного компонентів, до 

складу яких входить ряд концептуальних складників. 

1.1. Поняттєвий компонент концепту GLAMOUR змодельовано у 

вигляді сукупності двох фреймів: ACHIEVEMENT OF GLAMOUR і 

PURCHASE OF GLAMOUR, які структурують уявлення мовців про способи 

досягнення гламуру різними категоріями людей – знаменитостями і 

звичайними людьми й актуалізуються на фоні доменів EXCLUSIVITY – 

ACCESSIBILITY, ELITISM – MEDIOCRITY. 

1.2. Образний компонент концепту GLAMOUR становлять конкретно-

наочні зорові уявлення про гламур. Вони представлені ментальними 

картинками трьох типів: конкретними образами матеріальних предметів, 

котрі відповідають узагальненим концептам CLOTHES, FOOTWEAR, 

JEWELRY, ACCESSORIES, HAIRSTYLE, MAKEUP; уявленнями про 

еталони гламуру (ікони гламуру); образами гламуру минулих епох. 
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1.3. У складі оцінного компонента концепту GLAMOUR активною є як 

позитивна, так і негативна оцінка гламуру. Оцінні складники “good”, 

“desirable” реалізуються завдяки актуалізації концептів, котрі мають для 

людей високу позитивну цінність, насамперед концептів LOVE і 

HAPPINESS. Оцінні складники “bad”, “undesirable” реалізуються шляхом 

актуалізації концептів LIE і DECEPTION, пов‟язаних з усвідомленням того, 

що уявлення про гламур не завжди відповідають дійсності, а є підміною 

дійсності казковою вигадкою. 

2. Оперування мовцями концептом GLAMOUR відбувається в 

дискурсі на фоні актуалізації доменів AESTHETIC і HEDONIC, які пов‟язані 

відповідно з уявленнями сучасних мовців про зовнішню красу матеріальних 

об‟єктів і про ті ситуації, у яких можна отримати задоволення. 

3. Дискурсивна актуалізація поняттєвого, образного й оцінного 

компонентів концепту GLAMOUR визначається метою продуцента 

висловлювання і відбувається як заповнення узагальнених фреймів чи 

уявлень певними концептами й одночасна реалізація продуцентом 

висловлювання певної стратегії щодо презентації гламуру реципієнтові 

повідомлення. 

4. Метафорична репрезентація концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі включає концептуальні метафори 

двох типів: персоніфікації GLAMOUR IS A PERSON і субстантивізації 

GLAMOUR IS A MATERIAL SUBSTANCE.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Апробація результатів дослідження відбулася на 4 науково-

практичних конференціях: Англійська мова в рекламному дискурсі 

(Київ, 2015), Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 

(Київ, 2015), Англійська мова як об‟єкт концептології (Київ, 2016), Urgent 

problems of philology and linguistics (Budapest, 2017). 
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Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 6 

одноосібних статтях у наукових фахових виданнях України, у 2 одноосібних 

статтях у закордонних періодичних виданнях.  

Структура й обсяг дисертації. Робота  складається зі вступу, 

трьох розділів з підрозділами, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, списку використаних наукових джерел, списку джерел фактичного 

матеріалу, додатків. Перелік використаної літератури містить 394 позиції, з 

них іноземними мовами – 40 позицій, перелік використаних джерел 

ілюстративного матеріалу – 113 позиції. У дисертації представлено графічну 

схему дослідженого концепту GLAMOUR і вміщено ілюстрації з описаного 

фактичного матеріалу. Загальний обсяг роботи становить 235 сторінок, із них 

основного тексту – 177 сторінок. 

У першому розділі роботи розкриваються теоретичні засади вивчення  

концепту з позицій когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, описуються 

структура, типологія й динамічний характер концепту, визначаються 

закономірності взаємодії концепту та дискурсу, розглядається питання 

дискурсивної реалізації концептів.  

У другому розділі спочатку проводиться етимологічний аналіз лексеми 

glamour та виявляються історичні шари концепту GLAMOUR, далі 

проводиться аналіз семантичної структури лексеми glamour та її дериватів, 

визначаються концептуальні складники на базі лексикографічних джерел і 

мовних контекстів вживання виявлених лексем, на заключному етапі 

концептуального аналізу представляється зміст концепту GLAMOUR у 

вигляді сукупності поняттєвого, образного й оцінного компонентів. 

Третій розділ присвячено розгляду прагматичних аспектів 

дискурсивної мас-медійної актуалізації кожного з трьох компонентів цього 

концепту, розгляду прагматичних особливостей реалізації досліджуваного 

концепту в різних жанрах англомовних мас-медіа, а також з‟ясуванню 

особливостей метафоричної репрезентації концепту GLAMOUR у мас-

медійному дискурсі. 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ 

В ДИСКУРСІ 

Дискурс як динамічне комунікативне явище визначає особливі умови 

реалізації концептів. Для повноцінного аналізу вербалізації концепту в 

певному різновиді дискурсу необхідно врахувати існуючі наукові концепції 

інтерпретації концепту та дискурсу, а також з‟ясувати зв‟язки і відносини 

між цими двома поняттями. Дослідження концепту в дискурсивному 

просторі дозволяє виокремити основні, ситуативно обумовлені компоненти 

його структури і співвіднести їх із конкретною позамовною ситуацією, 

пояснити зміст концепту через його особливості, показати, як ситуація 

визначає актуалізацію одних концептуальних шарів і компонентів та 

периферійність інших. 

  

1.1. Поняття концепту в сучасній лінгвістиці 

Концепт є одним із ключових термінів лінгвістики, але досі немає 

усталеного визначення концепту в мовознавстві. Спробуємо окреслити 

ключові підходи до розгляду концепту і виявити їх характерні риси, не 

протиставляючи, а порівнюючи погляди різних учених.  

 

1.1.1. Концепт у когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології 

Термін концепт міцно закріпився в таких сферах мовознавства, як 

когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія, що дає нам підстави в ході 

нашого наукового дослідження більш детально розглянути ці два напрямки в 

сучасній науці про мову.      

Серед науковців, які займалися вивченням мови з точки зору 

когнітивістики, визначний внесок зробили А. П. Бабушкін 

[13], М. М. Болдирєв [23], Г. А. Волохіна [38], В. З. Дем‟янков [53], 

С. А. Жаботинська [67], М. П. Кочерган [99], О. С. Кубрякова [108], 

В. М. Манакін [126], М. М. Полюжин [157], З. Д. Попова [161], Й. А. Стернін 
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[187], лінгвокультурології, Н. Д. Арутюнова [8], С. Г. Воркачов [40], 

В.  І. Карасик [84],  В. В. Красних [103], В. А. Маслова [132], Ю. С. Степанов 

[185], В. М. Телія [192] та інші.  

Згідно з М. П. Кочерганом, когнітивна лінгвістика (від англ. cognition - 

знання, пізнання, пізнавальна здатність) – це мовознавчий напрям, у якому 

функціонування мови розглядається як різновид когнітивної, тобто 

пізнавальної діяльності, а когнітивні механізми та структури людської 

свідомості досліджуються через мовні явища [99, с. 24].  

Початок такому вивченню поклали нейрофізіологи, лікарі, психологи 

(П. Брока, К. Верніке, І. М. Сєченов, В. М. Бехтерьов, І. П. Павлов та ін.) 

[159, с. 6], але сама поява когнітивної лінгвістики “стала можливою лише 

після оформлення теоретичних постулатів психолінгвістики. Саме 

психолінгвісти обґрунтували існування невербального мислення, наявність у 

свідомості людей концептосфери, котра складається з квантів знання – 

концептів, <…>. Згодом стало очевидно, що знаки мови створюються 

людьми для обміну важливою інформацією, <…>, що вони лише пунктир у 

просторі концептуальних смислів, що концептосфера набагато об‟ємніша і 

ширша, ніж та її частина, яка позначена мовними засобами. Відтак ці 

теоретичні досягнення психолінгвістики стали основою для створення 

методології когнітивної лінгвістики” [159, с. 13].  

За визначенням О. С. Кубрякової та В. З. Дем‟янкова, когнітивна 

лінгвістика вивчає мову як когнітивний механізм, котрий відіграє роль у 

кодуванні та трансформуванні інформації [110, с. 53–55]. В. А. Маслова 

зазначає, що ключовими поняттями когнітивної лінгвістики є поняття 

інформації та її опрацювання людським розумом, поняття структур знання і 

їх репрезентації у свідомості людини і мовних формах [132, с. 8]. У сферу 

когнітивної лінгвістики входять ментальні основи розуміння та продукування 

мовлення, за яких мовне знання бере участь в обробці інформації [53, с. 21; 

44, с. 24–34]. 
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Матеріалом лінгвокогнітивного аналізу, як стверджують З. Д. Попова 

та Й. А. Стернін у своїй монографії “Когнітивна лінгвістика”, є мова, а цілі 

такого дослідження в різних конкретних школах когнітивної лінгвістики 

можуть відрізнятися – від поглибленого дослідження мови за допомогою 

когнітивного категоріально-термінологічного апарату до конкретного 

моделювання змісту і структури окремих концептів як одиниць національної 

свідомості (концептосфери) [159, с. 9]. 

За останній час дослідження мови в плані її взаємодії з культурою 

стали також надзвичайно актуальними, у результаті чого лінгвокультурологія 

стає одним із найбільш перспективних напрямків лінгвістики, що зумовлено 

широкими можливостями дослідження взаємодії мови і культури як двох 

невіддільних один від одного явищ, дозволяє вивчити мову і культуру в 

соціолінгвістичному і культурно-історичному контексті, показати їх 

взаємодію в діахронічному та синхронічному аспектах. 

В. В. Воробйов трактує лінгвокультурологію як комплексну наукову 

дисципліну, що виникла на стику лінгвістики та культурології, що вивчає 

взаємозв‟язок та взаємодію культури й мови в її функціонуванні та досліджує 

цей процес як цілісну структуру одиниць в єдності їх мовного й позамовного 

змісту за допомогою системних методів і з орієнтацією на сучасні 

пріоритети, що відображають нову систему цінностей [43, с. 4]. 

В. А. Маслова стверджує, що лінгвокультурологія вивчає мову як 

феномен культури. Це певне бачення світу крізь призму національної мови, 

коли мова виступає як виразник особливої національної ментальності [132, 

с. 8].  

Оскільки когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології властива діада 

“мова – людина”, терміни “концепт” і “картина світу”, то доцільно 

розглянути ці поняття детальніше.   

Розглянемо різноманітні підходи до визначення терміна “концепт” у 

цілому. Дослідження концептів у мові стало предметом уваги багатьох 

лінгвістів України. Так, наприклад чималу кількість корисних міркувань про 
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поняття “концепт” можна почерпнути в сучасних працях вітчизняних учених, 

таких, як А. Д. Бєлова [19], О. П. Воробйова [42], І. О. Голубовська [45], 

М. П. Кочерган [99], А. М. Приходько [164], О. О. Селіванова [177]  та інших.  

М. П. Кочерган пояснює, що під концептом розуміють ментальний 

прообраз (нерозчленоване уявлення про об‟єкт), ідею поняття і навіть саме 

поняття. Він має двоїсту сутність – психічну та мовну. З одного боку це 

ідеальний образ, чи, точніше, прообраз, що уособлює культурно зумовлені 

уявлення мовця про світ, з іншого – він має певне ім‟я в мові [99, с. 25]. На 

думку О. О. Селіванової, концепт є конденсованим утіленням змісту тексту 

[177, с. 324]. А. Д. Бєлова зазначає, що концепти, лексикалізовані в мові, є не 

єдиним способом ментальної репрезентації. <…> Можливе одночасне 

вербальне і візуальне кодування інформації. Їх співвідношення впливає на 

можливу зміну вербальної інформації під впливом візуальної [19, с. 22]. 

Такі російські дослідники, як О. С. Кубрякова та С. Г. Воркачов 

розглядали термін концепт як “парасольковий”, тобто такий, що “покриває 

предметні області кількох наукових напрямків: насамперед когнітивної 

психології та когнітивної лінгвістики, що займаються проблемами мислення і 

пізнання, зберігання і переробки інформації” [110, с. 58], а також 

лінгвокультурології, визначаючись й уточнюючись у межах теорії, що 

утворюється їхніми постулатами та базовими категоріями” [39,  с. 6]. 

У лінгвокогнітивістиці російський учений С. Аскольдов-Алєксєєв 

одним із перших розглядає проблему визначення поняття концепт і 

тлумачить його як “уявне утворення, яке замінює нам у процесі мислення 

невизначену кількість предметів одного й того ж роду” [9, с. 149], в той час 

як О. С. Кубрякова називає концепт “оперативною змістовою одиницею 

пам‟яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку” [110, 

с. 90]. 

Загальновизнаним у когнітивній лінгвістиці є положення про те, що 

концепти мають мовну об‟єктивацію, тобто вираженість мовними засобами 

тієї чи іншої мови. Концепти – це одиниці концептуальної системи в їх 
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відношенні до мовних виразів, у них міститься інформація про світ [154,  

с. 8]. Але важливо відмітити, що будь-яка інформація може сприйматися 

людиною у вигляді ментальних репрезентацій (образами, картинками, 

схемами) [110, с. 90], що у свою чергу призводить до зміни у когнітивній 

лінгвістиці діади “мова – людина” у тріаду “мова – людина – пізнання”. 

Людина в процесі мислення оперує певними поняттями, які 

“відображають зміст досвіду й знання, зміст результатів усієї людської 

діяльності та процесів пізнання світу у вигляді  “квантів знання”” [110, с. 90] 

– концептів . Отже, функція концептів полягає в збереженні знання про світ, 

обробці суб‟єктивного досвіду шляхом підведення інформації під певні 

вироблені суспільством категорії і класи та у зведенні різноманітності 

спостережуваних й уявних явищ до єдиного конструкту. 

У межах лінгвокультурології концепт визначається як базова одиниця 

культури, що володіє образним, поняттєвим і ціннісним компонентами, з 

переважанням останнього [89, с. 39]. Згідно з визначенням, запропонованим 

Ю. С. Степановим, концепт – це згусток культури у свідомості людини [185, 

с. 43]. Разом з тим важливо відзначити, що у лінгвокультурології діада 

антропоцентричної парадигми “мова – людина” перетворюється в 

конструкцію “мова – людина – свідомість – культура”. 

 Беззаперечно виправданими здаються погляди Д. С. Лихачова про те, 

що “концепт тим багатший, чим багатший досвід людини, що користується 

концептом. І чим менший культурний досвід людини, тим бідніша не тільки 

її мова, а й “концептосфера” її словникового запасу, як активного, так і 

пасивного” [120, c. 4]. Видатний учений також відзначає, що концепт може 

бути розшифрований по-різному в залежності не тільки від культурного 

досвіду і культурної індивідуальності концептоносія, а й від миттєвого 

контексту. 

Вагомий внесок у розвиток теорії концепту зробили такі зарубіжні 

науковці, як Дж. Фодор [233], Р. Джакендофф [240], Г. Піхт [251], Л. Талмі 

[190] та ін. 
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Концепт, за визначенням Г. Піхта, це утворення, яке характеризується 

загальними властивостями класу об‟єктів, формується як абстракція, але 

може утворюватися в результаті й інших процесів (не абстрагування), є 

динамічним, має певний “життєвий” цикл пов‟язаний із професійним 

концептуальним апаратом, має фіксований зміст, охоплює те чи інше знання 

в певний проміжок часу, може видозмінюватися в культурному дискурсі й 

передаватися за допомогою знаків [251, c. 119]. Концепти, як зазначає 

Р. Джакендофф, складають основні елементи концептуальної системи (напр., 

концепту руху, дії, місця або простору) [240, c. 454]. Дж. Фодор стверджує, 

що концепти – публічні, це такий вид речей, які сила-силенна людей може, 

робить і якими ділиться [233, с. 28]. Л. Талмі вважає, що саме граматично 

виражені концепти формують основу мовної системи, її схематичну основу 

для розподілу всього концептуального змісту, що передається лексично [190, 

с. 9]. 

Ми можемо стверджувати, що наразі існують два основні підходи до 

вивчення концептів – когнітивний (Н. Д. Арутюнова [8], О. С. Кубрякова 

[112], Д. С. Лихачов [120], З. Д. Попова, Й. А. Стернін [161] В. М. Телія [192] 

та ін.) і лінгвокультурологічний (М. Ф. Алефіренко [1], С. Г. Воркачов [40], 

В. І. Карасик [84], М. О. Красавський [101], В. А. Маслова [132], 

Ю. С. Степанов [185] та ін.). Метою обох підходів є 1) пізнати суть мовної 

свідомості та 2) зрозуміти глибинні основи відмінностей між культурами. 

Обидва підходи розглядають концепти як утворення, котрі виникають у 

результаті опанування значенням і проявляються в умінні поводитися з 

певними поняттями, що входять до певного концепту у вигляді складових. 

На необхідності розмежовувати когнітивний та 

лінгвокультурологічний концепти останнім часом наголошують такі вчені, як 

Г. Г. Слишкін [181], О. В. Бабаєва [12], С. Г. Воркачов [41]. 

Г. Г. Слишкін, наприклад, бачить відмінності у тому що: “1) для 

когнітивістів одному концепту відповідає одна мовна одиниця; для 

лінгвокультуролога концепт має властивість поліапелювання, тобто може і 
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повинен реалізовуватися за допомогою цілого ряду одиниць мови; 2) для 

когнітивістів кожному слову відповідає свій концепт; для лінгвокультуролога 

іменами концептів є обмежене число культурно значущих одиниць 

(концептами є лише абстрактні сутності)” [181, с. 22–30]. 

На думку О. В. Бабаєвої, лінгвокультурний концепт виступає тією 

структурою свідомості, у якій фіксуються цінності соціуму. Центром 

лінгвокультурного концепту завжди є цінність. У когнітивній лінгвістиці 

особлива увага приділяється типам концептів, їх системній організації та 

взаємозв‟язкам. Лінгвокультурологія прагне встановити ціннісні орієнтири 

суспільства [12, с. 110–111]. 

С. Г. Воркачов вважає, що лінгвокогнітивні дослідження мають 

типологічну спрямованість і сфокусовані на виявленні загальних 

закономірностей у формуванні ментальних уявлень. Інтерес 

лінгвокультурологів фокусується на вивченні специфічного у складі 

ментальних одиниць і спрямований на накопичувальний та 

систематизуючий опис відмінних ознак конкретних культурних концептів 

[41, с. 43–44]. 

Таким чином, як слушно зауважує В. І. Карасик, ці підходи 

розрізняються векторами по відношенню до індивіда: лінгвокультурний 

концепт – це напрямок від культури до індивідуальної свідомості, а 

когнітивний концепт – це напрямок від індивідуальної свідомості до 

культури [87, с. 117].  

Концепт вважається складником картини світу, оскільки він 

реалізується в мові й містить мовні й культурні знання, уявлення, оцінки 

реального світу. У концепті поєднуються, як раціональні, так і чуттєві форми 

відображення дійсності. У цьому зв‟язку не можна залишити без розгляду ще 

одне ключове поняття, яке фігурує в концептуальних дослідженнях, – 

поняття “картина світу”.  

Більшість науковців (Г. А. Брутян [27], Ю. М. Караулов [90], 

Г. В. Колшанський [98], О. С. Кубрякова [113], В. А. Маслова [131], 
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М. В. Піменова [154], З. Д. Попова та Й. А. Стернін [159]) розрізняють 

концептуальну і мовну картини світу. Картина світу – цілісний образ світу, 

що складається у свідомості людини в процесі пізнавальної діяльності.  

Це поняття виражає специфіку взаємин людини з навколишнім світом, а 

також найважливіші умови її існування у світі. З. Д. Попова та Й. А. Стернін 

під картиною світу в найзагальнішому вигляді пропонують розуміти 

упорядковану сукупність знань про дійсність, яка сформувалася в 

громадській (а також груповій, індивідуальній) свідомості [159, с. 36]. 

Поняття картини світу (у тому числі і мовної) будується на вивченні уявлень 

людини про світ. Якщо світ – це людина і середовище в їх взаємодії, то 

картина світу – “результат переробки інформації про середовище і людину” 

[204, с. 5] у взаємодії знову ж таки з людиною.  

У дослідженнях з когнітивної лінгвістики прийнято розрізняти мовну 

картину світу (МКС) й концептуальну картину світу (ККС) [113, с. 21], при 

цьому загальноприйнятим є положення про розбіжність цих картин, оскільки 

остання є глобальна й об‟ємна. Виокремленні картини світу – ККС та МКС – 

досліджуються різними науками (філософією, психологією, культурологією, 

фольклористикою, міфологією), кожна з яких розглядає сутність цих понять 

у межах своїх проблем і категорій. ККС розуміється як сукупність знань, 

думок, уявлень про світ, які відбивається в людській діяльності, МКС – 

складова частина ККС і містить, крім знань про мову, інформацію, що 

доповнює зміст ККС за допомогою суто мовних засобів.  

В. А. Маслова констатує той факт, що в процесі життя конкретної 

сучасної людини мовна картина світу передує і формує концептуальну, тому 

що людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові [131, с. 52]. 

О. С. Кубрякова стверджує, що концептуальна картина світу значно багатша, 

ніж мовна картина світу: “Картина світу – те, яким собі малює світ людина у 

своїй уяві, – феномен більш складний, ніж мовна картина світу, тобто та 

частина концептуального світу людини, яка має “прив‟язку” до мови і 

заломлена через мовні форми” [113, c. 142]. У М. В. Піменової поняття 
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мовної картини світу виглядає більш “об‟ємним”, тому що включає 

“сукупність знань про світ, які відображені в мові, а також способи 

одержання та інтерпретації нових знань” [154, с. 5]. При такому підході мова 

розглядається як певна концептуальна система і як засіб оформлення знань 

про світ у концептуальну систему. На думку В. А. Маслової, мова – факт 

культури, вона є складовою частиною культури, яку ми успадковуємо, і 

одночасно – її знаряддям. Культура народу вербалізується в мові, саме мова 

акумулює ключові концепти культури, транслюючи їх у знаковому втіленні – 

словах. Створювана мовою модель світу є суб‟єктивним образом 

об‟єктивного світу, вона несе в собі риси людського способу світоосягнення, 

тобто антропоцентризму, який пронизує всю мову [131, с. 53]. 

Лінгвокультурологи, у свою чергу, у рамках комплексного осмислення 

цінностей у мові пропонують розглядати ціннісну картину світу, оскільки 

вивчення ціннісних установок культури сприяє вибудовуванню соціальних 

норм, встановленню правил поведінки в суспільстві, формуванню та 

вирішенню проблем соціального й духовного розвитку народу. Слід 

відмітити, що лінгвокультурологія вказує на необхідність виділення 

ціннісної картини світу поряд із мовною, в рамках загальної картини світу. 

Отже, представлений теоретичний огляд показує, що незважаючи на 

досить широке і активне застосування терміна “концепт” у когнітивній 

лінгвістиці та лінгвокультурології, він досі не отримав однозначного 

розуміння і тому у наукових колах часто виникають суперечки на основі 

різного тлумачення самого терміна й правомірності віднесення до концептів 

тих чи інших явищ дійсності. Виникнення концепту як нової категорії 

свідчить про те, що лінгвістична наука змінила фокус дослідження і 

спрямувала увагу на суб‟єкта мовної діяльності – людину. Іншими словами, 

антропоцентризм сучасної парадигми лінгвістичних досліджень базується на 

визнанні ключової ролі, провідної людини як спостерігача і як носія певного 

досвіду і знань. Для лінгвістичного дослідження є важливим, що суб‟єкт, 

описуючи навколишню дійсність мовними знаками, дає істотні відомості про 
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картину світу, однак при цьому потрібно мати на увазі, що дослідник у ході 

аналізу все одно отримує лише частину інформації, оскільки в мові названо 

тільки те, що має для народу комунікативну значимість, яка, очевидно, 

пов‟язана з цінністю того чи іншого концепту для культури народу. Концепт 

як ментальне утворення вищого ступеня абстрактності пов‟язаний переважно 

зі словом, і саме слово забезпечує дослідникам доступ до змісту поняттєвого 

ядра концепту. Однак, сказане не суперечить твердженням учених [159], що 

концепт не має обов‟язкового зв‟язку зі словом або іншими мовними 

засобами вербалізації. Концепт може бути вербалізований, а може бути і не 

вербалізований мовними засобами [159, с. 14]. Ми погоджуємося з цією 

точкою зору, вважаючи, що тільки частина концептів отримують мовну 

реалізацію, а сфера концептотворення не обмежується лише мовою. 

Найактуальніші концепти проявляють себе не лише через різноманітні 

вербальні, а й навіть невербальні засоби. Відповідно, мовні засоби необхідні 

не для існування, а для повідомлення концепту. 

Між двома підходами до визначення концепту – когнітивним і 

лінгвокультурологічним – не спостерігається істотних протиріч; вони 

швидше доповнюють один одного.  З позицій когнітивного підходу концепти 

розглядаються як ментальні утворення, які представляють собою значущі 

усвідомлювані типізовані фрагменти досвіду, що зберігаються в пам‟яті 

людини [87, с. 59]. Лінгвокультурологічний підхід до розуміння концепту 

полягає в тому, що концепт визнається базовою одиницею культури, її 

концентратом. Ю. С. Степанов пише, що “в структуру концепту входить все 

те, що і робить його фактом культури – вихідна форма (етимологія); сучасні 

асоціації; оцінка тощо” [185, с. 43]. Таким чином, на основі різних підходів 

щодо визначення сутності концепту можемо стверджувати про визнання його 

як конструкта і культури, і мови. Так, наприклад, концепт як ментальне 

утворення у свідомості людини є виходом на концептосферу соціуму, тобто в 

кінцевому результаті на культуру, а концепт як одиниця культури є 

фіксацією колективного досвіду, який стає надбанням кожної людини. 
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Людина, взаємодіючи зі світом, складає своє уявлення про світ, формує 

певну модель світу, яка у філософсько-лінгвістичній літературі іменується 

картиною світу. В. А. Маслова вважає, що картина світу є результатом усієї 

духовної активності людини, вона виникає під час її контактів зі світом [131, 

с. 50]. Оскільки картина світу це система інформації про об‟єкти, то звідси 

випливає природність того, що одиницею інформації концептуальної системи 

є концепт, функція якого полягає у фіксації та актуалізації поняттєвого, 

емоційного, асоціативного, вербального, культурологічного та іншого змісту 

об‟єктів дійсності, включеного в структуру картини світу.  

У цілому, незважаючи на велику кількість тлумачень терміна 

“концепт”, ми наважимося виокремити найголовніші ознаки: в когнітивному 

розумінні, концепт – одиниця свідомості (ментальне утворення → 

концептосфера соціуму → культура), у іншому випадку, з позиції 

лінгвокультурології, концепт – базова одиниця культури, яка фіксує 

колективний досвід, який стає надбанням індивіда. 

 

1.1.2. Структура, типологія та динамічність концепту 

При розгляді теоретичних аспектів вивчення концепту як ключового 

поняття когнітивної лінгвістики важливим є розгляд структурних, 

типологічних та динамічних характеристик. Спочатку розглянемо 

організацію й типологізацію концептів, спираючись на різні підходи та 

класифікації. У сучасній науці сформовано два основні підходи до вивчення 

структури концепту: лінгвокультурологічний (для якого характерні такі 

моделі побудови концептів, як пошарова (Ю. Степанов та ін.), принцип якої 

полягає у нанесенні на ядро додаткових ознак, та компонентна (С. Воркачов, 

В. Карасик, Г. Слишкін та ін.), що базується на виділенні образних, 

поняттєвих й асоціативно-ціннісних елементів), та когнітивний (польова 

(З. Попова, Й. Стернін) – виявлення ядра та периферійних шарів, фреймова 
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(М. Мінський) – структурування даних стереотипної ситуації, схемна 

(Дж.  Лакофф) – з опорою на концептуальні метафори).  

Учені у своїх доробках пропонують розмежовувати концепт на 

структуру і зміст. Так, З. Д. Попова та Й. А. Стернін зазначають, що 

структура концепту включає базові структурні компоненти різної когнітивної 

природи і описується як перерахування когнітивних ознак, властивих цим 

структурним компонентам [159, с. 81]. Зміст концепту утворено 

когнітивними ознаками, що відображають окремі властивості 

концептуалізованого об‟єкту чи явища, і внутрішньо упорядковано за 

польовим принципом – ядро та периферія [188, с. 58–65; 159 , с. 81].  

Лінгвісти  під час побудови структури концепту нерідко 

використовують спосіб систематизації інформації у вигляді фрейму 

[Дж. Андор [220, с. 214], Ч. Філмор [232, с. 75], М. Макаров [123] та 

ін.]. Фреймова структура має два рівні: вершинні вузли, що “містять завжди 

актуальну для наведеної ситуації інформацію” [33, с. 289–290], та 

термінальні вузли (слоти), що “заповнюються інформацією з конкретної 

ситуації” [33, с. 289–290]. М. М. Болдирєв зазначає, що фрейм структурно 

представляють як дворівневу модель із вершиною і слотами, що 

заповнюються пропозиціями [22, с. 37]. При дослідженні структури концепту 

крізь призму теорії фрейму вершинні та термінальні вузли представляють 

схему концептуальних смислів (релевантних і другорядних) аналізованої 

когнітивної одиниці [139, с. 11]. Фрейм має певну внутрішню структуру, що 

складається з безлічі елементів, які називаються слотами, тобто елементами 

ситуації, які включають якусь частину фрейму, якийсь аспект його 

конкретизації. Фреймова структура є чіткішою, а її побудова дозволяє 

компактно відобразити інформацію, знання та досвід, асоційовані з 

аналізованим концептом. 

Проблемою структури концепту займалося багато лінгвістів, серед 

яких варто виділити праці В. І. Карасика [87], В. В. Колесова [97], 

В. А. Маслової [131], М. В. Піменової [154], А. М. Приходька [164], 
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Н. К. Рябцевої [169], Г. Г. Слишкіна [181], Ю. С. Степанова [185], 

Й. А. Стерніна [188]. Серед дослідників існують різні точки зору щодо 

структурування концептів, хоча більшість погоджується з ідеєю про 

наявність структури у концептів як такої, визнаючи умовність такого 

положення і стверджуючи про їх польову організацію.  

Н. К. Рябцева, представляючи концепт як смисловий інваріант, вважає, 

що концепт має строгу структуру. У статті “Питання: прототипне значення 

концепту” дослідниця виділила структурні елементи концепту “питання” – 

“базисний (центральний) елемент і периферійні компоненти, “які задані 

похідними значеннями слова “питання” і містять прототипне значення, яке 

пов‟язує їх з центром радіально” (всі похідні значення виводяться від одного 

твірного) “або ланцюжково” (кожне з послідуючих значень виводиться із 

попереднього, тобто друге від першого (основного),  третє від другого і 

т. д.)”. При цьому базисний елемент концепту задає модель ситуації, яка 

повторюється у всіх випадках вживання слова “питання”, і містить 

прототипне значення “незнання” для всіх смислів, які можна вкласти в це 

слово [169, с. 75–76]. Ми розділяємо думку Н. К. Рябцевої, що якщо 

структурувати мовне втілення концепту, ми формально можемо побачити 

поле з ім‟ям концепту в ядерній частині, де різні значення імені концепту 

відображають його змістове ядро та периферію, яка заповнюється 

асоціативними, конотативними, “прирощеними” значеннями лексеми, що в 

свою чергу породжують ланцюг інших концептів. Тобто ядерну частину 

концепту займають слова з семами, що збігаються з ім‟ям концепту, а 

ближню і дальню периферію займають слова, у значеннях яких 

відображаються ці семи імпліцитно, а також різні образні засоби. 

А. П. Бабушкін, у свою чергу, розглядає концепти не у вигляді 

когнітивних процесів, а як основний зміст тих чи інших семем: “... Ідеальна 

сутність концепту “осягається” словом, ідеальна сторона лексеми є 

прихованим визначенням, яке “згорнуто” у знакові і мислиться за ним у 

вигляді сукупності сем, що формують конкретну семему” [13, с. 30]. Сема, за 



33 

 

словами О. С. Ахманової, – це “найменша одиниця плану змісту, що 

піддається співвіднесенню з відповідними одиницями плану вираження в 

синтагматичному ряду” [11, с. 400]. 

  На думку В. А. Маслової [131] та Ю. С. Степанова [185], концепт має 

складну, багатовимірну структуру. Так, наприклад, В. І. Карасик, 

В. В. Красних, Л. О. Чернейко, О. Є. Філімонова та інші вчені вважають 

концепт як мінімум тривимірним утворенням і виділяють його предметно-

образну, поняттєву й ціннісну складові. Відтак, за словами В. І. Карасика, 

образна сторона концепту включає в себе зорові, слухові, тактильні, смакові, 

нюхові характеристики предметів, явищ, подій, відображених у нашій 

пам‟яті. Поняттєва сторона концепту – це те, як концепт зафіксований в мові, 

його позначення, опис, структура, дефініція, порівняльні характеристики 

такого концепту по відношенню до інших концептів. Ціннісна 

(інтерпретаційна) сторона концепту характеризує важливість цього 

психічного утворення як для індивідуума, так і для всього колективу [87, 

с. 130]. Згідно з В. А. Масловою, структура концепту включає, крім 

поняттєвої основи, соціо-психо-культурну частку, яка не стільки мислиться 

носієм мови, скільки переживається ним; вона включає асоціації, емоції, 

оцінки, національні образи і конотації, властиві певній культурі [131, с. 36].  

 Ю. С. Степанов у своїх працях стверджує, що концепт має “шарувату” 

будову і різні шари є результатом, “осадом” культурного життя різних епох. 

Він складається з історично різних шарів, різних і за часом утворення, і за 

походженням, і за семантикою, і має особливу структуру, що включає: 

1. основний (актуальний) шар;  

2. додатковий (пасивний, історичний) шар;  

3. внутрішню (зазвичай не усвідомлювану) форму [185, с. 46]. 

На думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, концепт має структуру, яка 

не є жорсткою, але є необхідною умовою існування концепту і його 

входження в концептосферу. Дослідники стверджують, що концепти 

внутрішньо організовані за польовим принципом і включають чуттєвий 



34 

 

образ, інформаційний зміст й інтерпретаційне поле. Структура концепту 

утворена когнітивними ознаками, які розрізняються за ступенем яскравості у 

свідомості їх носіїв і упорядковуються в структурі концепту за польовою 

ознакою. Спостерігається національна, соціальна, групова та індивідуальна 

специфіка концепту. Концепти мають національні особливості змісту і 

структури; можливі ендемічні концепти, можлива лакунарність концепту 

[159, с. 12]. 

Досить влучним, на нашу думку, є визначення концепту, 

запропоноване М. Ф. Алефіренком, згідно з яким концепт – “... складне і 

багатоярусне ментальне утворення, до складу якого, крім буденно-

поняттєвого змісту, входять ще оцінні та релятивно-оцінні смисли, що 

показують ставлення людини до пізнаваного об‟єкту”. У цьому визначенні 

підкреслюється складна структура концепту, що включає такі компоненти: 

1) інтернаціональний, що представляє загальнолюдські цінності та 

уявлення; 

2) ідіоетнічний; 

3) соціальний, репрезентує соціальний статус комунікантів; 

4) груповий – гендерний, віковий, професійний; 

5) індивідуально-особистісний, що відображає освітній ценз людини, її 

релігійні погляди, особистий досвід, мовний стиль і т. п. [1, с. 155]. 

Не менш вдалим, на нашу думку, є визначення М. В. Піменової:                

“концепт – це уявлення про фрагмент світу або частину такого фрагмента, що 

має складну структуру, виражену різними групами ознак, які реалізуються 

різноманітними мовними способами і засобами. Концептуальна ознака 

об‟єктивується в закріпленій і вільній формах поєднань відповідних мовних 

одиниць – репрезентантів концепту. Концепт відображає категоріальні і 

ціннісні характеристики знань про деякі фрагменти світу. У структурі 

концепту відображаються ознаки, функціонально значущі для відповідної 

культури. Повний опис того чи іншого концепту, значимого для певної 
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культури, можливий тільки при дослідженні найбільш повного набору 

засобів його вираження” [154, с. 10]. 

У сучасній лінгвістиці існують інші підходи до структури концепту як 

складного ментально-когнітивного явища – когнітивно-епістеміологічний та 

системно-ієрархічний. Представники першого підходу (В. І. Карасик, 

В. А. Маслова, М. М. Полюжин, З. Д. Попова,  О. О. Селіванова, 

Й. А. Стернін, О. О. Хорошун, К. С. Яковлєва та інші), розглядаючи 

структуру концепту, ґрунтуються на тих знаннях та інформації, які він 

репрезентує, його будові, структурі, функціонуванні та розвитку. 

О. О. Хорошун, наприклад, вважає концепт оперативно-змістовою одиницею 

пам‟яті, яка має певну, хоча і не жорстку структуру [203, с. 158]. Учений 

розділяє думку В. А. Маслової, що концепт складається з компонентів, тобто 

концептуальних ознак, як окремих ознак об‟єктивної та суб‟єктивної 

дійсності. Ці ознаки диференційовано відображені у змісті концепту і 

розрізняються за ступенем абстрактності [130, с. 52–55]. 

 Представники другого підходу (М. М. Болдирєв, С. Г. Воркачов,               

О. В. Головань, М. В. Нікітін, Ю. Є. Прохоров, О. О. Селіванова, 

Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, Р. Р. Тазетдінова та ін.) 

вважають базовим для розгляду структури концепту розташування його 

частин або елементів у певному порядку від вищого до нижчого. 

О. В. Головань, спираючись на сучасні психолінгвістичні дослідження, 

наводить таку схему структури концепту [44, с. 30]. 

  

Рис. 1.1 Структура концепту (за О. В. Голованем) 



36 

 

Отже, беззаперечним можна вважати той факт, що існує чимало думок 

щодо структури концептів, але спільним у них є те, що всі концепти мають 

базовий шар (ядро), на який нашаровуються додаткові когнітивні ознаки, де 

центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт служить дослідженню 

культури, а в основі культури лежить саме ціннісний принцип. У цілому, 

концепт багатовимірний, тому до визначення його структури можливі різні 

підходи. Кожен концепт як складний ментальний комплекс включає в себе, 

крім смислового змісту, ще й оцінку, ставлення людини до того чи іншого 

об‟єкту та інші компоненти (універсальний, національно-культурний, 

соціальний, груповий та індивідуально-особовий).  

Складний, абстрактний характер концептів обумовлює наявність 

великої кількості різноманітних типологій, що враховують їх природу, зміст, 

функціонування і т. д. Типологія концептів необхідна в силу того, що 

розрізняються типи знання, що подаються концептами. 

А. П. Бабушкін розмежовує розумові картинки, схеми, гіпероніми, 

фрейми, інсайти, сценарії, калейдоскопічні концепти [13, с. 43–67.].     

М. М. Болдирєв виділяє конкретно-чуттєві образи, уявлення, схеми, поняття, 

прототипи, пропозиції, фрейми, сценарії або скрипти, гештальти [22, с. 36–

38]. 

За змістом і характером концептуалізованої інформації З. Д. Попова та    

Й. А. Стернін запропонували таку класифікацію концептів: 

- уявлення, тобто узагальнений наочно-чуттєвий образ предметів 

або явищ, наприклад: ластівка – перелітний птах із вузькими, гострими 

крилами, в‟юнка і швидка в польоті; 

- схема – концепт, представлений деякою узагальненою 

просторово-графічною або контурною схемою, наприклад: дерево взагалі, 

(наочний образ дерева взагалі – стовбур і крона), образ ріки як протяжності, 

стрічки; 
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- поняття – концепт, який відображає найбільш загальні, істотні 

ознаки предмета чи явища, результат їх раціонального відображення і 

осмислення. Наприклад: квадрат – прямокутник із рівними сторонами; 

- фрейм – багатокомпонентний концепт, об‟ємне уявлення, деяка 

сукупність стандартних знань про предмет або явище, наприклад: магазин 

(компоненти – купувати, продавати, товари, коштувати, ціна та ін.); 

- сценарій (скрипт) – послідовність епізодів у часі; це стереотипні 

епізоди з ознакою руху, розвитку; це фрейми, що розгортаються в часі і 

просторі як послідовність окремих епізодів, етапів, елементів, наприклад: 

відвідування кіно, поїздка в інше місто та ін.; 

- гештальт – комплексна функціональна структура, яка 

впорядковує різноманіття окремих явищ у свідомості (школа, любов, сім‟я, 

будинок); гештальт – цілісний образ, поєднує чуттєві та раціональні 

елементи, а також об‟єднує динамічні і статичні аспекти відображуваного 

об‟єкта або явища [159, c. 117–119]. 

Крім того, існує багато інших класифікацій концептів: за характером їх 

“спостереження”, об‟єктивування для людини концепти можна підрозділити 

на вербальні та невербальні; за їх приналежності до певних груп носіїв 

виділяють універсальні та національні концепти; за ступенем абстрактності 

змісту концепти поділяються на абстрактні (ментефакти) і конкретні 

(натурфакти і артефакти), а також виокремлюють групові (вікові, гендерні, 

професійні) та індивідуальні концепти. 

Вищезазначені запропоновані класифікації є актуальними для 

методики лінгвокогнітивного дослідження, оскільки різні з названих типів 

концептів вимагають розрізнених методик аналізу і опису.  

В умовах постійно мінливого світу концепт, будучи відображенням 

цього світу, також зазнає ряд змін. Цей факт дозволяє нам говорити про 

динаміку концепту, яка проявляється в процесі функціонування концепту в 

мові. Згідно з В. Г. Зусманом, концепт розгортається між двома полюсами: 

динамікою і стабільністю [78]. Динаміка концепту виявляється в тому, що під 
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впливом низки чинників (зовнішньої ситуації, ставлення до неї 

виступаючого, а також фактору адресата) деякі характеристики концепту 

змінюються. Це проявляється у варіативності емотивно-оцінного та 

образного компонентів концепту. Концепт може змінювати оцінний знак із 

негативного на позитивний чи з позитивного на негативний. Змінюється 

також образна і поняттєва (фактуальна) складова концепту. Так, на прикладі 

англійського концепту GLAMOUR можна простежити, як видозмінюється 

обсяг його змісту, де на первинну ознаку magic, spell, bewitchment, 

enchantment нашаровується інше значення attractive exciting appearance/quality 

of smth; romantic charm, що зумовлено насамперед змінами в навколишньому 

світі і необхідністю для концепту, як основної одиниці передачі та зберігання 

знання, пристосовуватися до цих змін, проявляючи при цьому гнучкість і 

рухливість. 

Подальше дослідження репрезентацій концепту GLAMOUR в 

англомовному мас-медійному дискурсі дозволить простежити динаміку 

цього концепту (його образних, оцінних, асоціативних та конотативних 

характеристик), викликану змінами як самої культурної ситуації, ставленням 

мовців до неї, так і зміною прагматичної установки при зверненні культурних 

діячів до різних типів аудиторії. 

Динаміка концепту, за словами Д. О. Морель Морель, обумовлена 

змінами: а) навколишнього світу, б) нашого знання про останній, в) нашого 

ставлення до навколишнього світу (і знання про нього). Динаміка концепту 

може проявлятися у зміні його змісту, структури, характеру і набору 

зовнішніх зв‟язків, ієрархічного статусу і значущості у складі концептосфери 

і знаходити свою репрезентацію в динаміці системи вербальних засобів 

репрезентації певного концепту. Таким чином, динамічність, як іманентна 

системна властивість концепту, найтісніше пов‟язана з його поліморфністю і 

неізольованістю [140, с. 19–30]. 

Для дослідження динаміки концепту значимим є розмежування між 

поняттям і концептом. Проблема співвідношення поняття і концепту 
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залишається однією з центральних теоретичних проблем когнітивної 

лінгвістики. Поняття (концепт) визначається Ю. С. Степановим як “явище 

того ж порядку, що й значення слова, але розглядається в іншій системі 

зв‟язків; значення – у системі мови, поняття – у системі логічних відносин і 

форм, досліджуваних як у мовознавстві, так і в логіці”. Поняття включає 

істотні і необхідні ознаки; концепт ж – і несуттєві ознаки [186, с. 16].    

В. І. Карасик вважає, що “концепт значно ширше, ніж лексичне значення” 

[83, с. 6].  

Суперечливим є твердження А. Вежбицької, що “значення в певному 

відношенні незалежні від мови” [34, с. 187], адже за словами В. А. Маслової, 

“незалежними від мови є саме концепти, ідеї, уявлення, і не випадковим є той 

факт, що тільки певна їх частина знаходить свою мовну об‟єктивацію” [130, 

с. 37].  

Поняття в порівнянні з концептами мають простішу структуру: у 

структурі концепту представлено більше компонентів. Свою прихильність до 

цієї точки зору В. А. Маслова пояснює таким чином: “Якщо “поняття” – це 

сукупність істотних ознак об‟єкта, то концепт – ментальне національно-

специфічне утворення, планом змісту якого є вся сукупність знань про такий 

об‟єкт, а планом вираження – сукупність мовних засобів (лексичних, 

фразеологічних та ін.) [130, с. 27]. Головною відмінністю концепту від 

поняття, на думку вченої, є те, що “концепт оточений емоційним, 

експресивним і оцінним ореолом” [130, с. 28]. Таким чином, можна сказати, 

що значення, концепт і поняття – це різні терміни, оскільки концепт і 

поняття, згідно з Ю. С. Степановим [185, с. 42], відносяться до різних наук. 

Якщо порівнювати терміни “концепт” і “значення”, то слід погодитися з 

думкою В. А. Маслової: “Концепт – це відносно стабільний і стійкий 

когнітивний зліпок з об‟єкту дійсності, оскільки він пов‟язаний зі світом 

більш безпосередньо, ніж значення. Слово ж своїм значенням завжди 

представляє лише частину концепту” [131, с. 30]. 
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Відповідно, у нас є підстави вважати, що будь-який концепт перебуває 

в постійному русі, зазнає змін, його інтерпретація змінюється в залежності 

від конкретного історичного періоду. У багатьох лінгвістичних роботах, 

безпосередньо присвячених цьому аспекту, говориться про виникнення, 

збагачення, зміну, згасання і зникнення концептів. Концепт, як величина 

динамічна, залежна великою мірою від стану суспільства, змін у масовій 

свідомості, які, у свою чергу, визначаються змінами в суспільному житті, 

зміною пріоритетів і цінностей. На нашу думку, концепт – це динамічна 

сукупність суб‟єктивних уявлень про дійсність, які об‟єктивуються в мові на 

тлі діючих у культурному контексті систем втілення, розуміння та 

інтерпретації цих уявлень. 

 

1.2. Формування концепту в свідомості людини 

Людина як суспільна істота постійно пізнає навколишній світ, обробляє 

та запам‟ятовує інформацію, відображаючи результати своєї пізнавальної 

діяльності за допомогою мови у вигляді квантів знання – концептів, які потім 

об‟єднуються в систему знань про світ – концептосферу, що включається у 

велике абстрактне ментальне утворення – картину світу. Концептосфера 

людини формується в результаті її фізичного досвіду і духовної діяльності, а 

концепт – у результаті пізнавальної діяльності індивіда, у тому числі – через 

його комунікативну діяльність (спілкування, читання, навчання).  

Оскільки основною одиницею концептосфери є концепт, то питання 

формування концепту у свідомості людини і механізму його утворення 

набуває важливого значення та особливої актуальності для сучасної 

лінгвістики. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін виділили такі джерела формування 

концептів у свідомості людини: з її безпосереднього сенсорного (чуттєвого) 

досвіду; з безпосередніх операцій людини з предметами, з її предметної 

діяльності; з розумових операцій людини з іншими, уже існуючими в її 
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свідомості концептами; із мовного спілкування; із самостійного пізнання 

значень мовних одиниць, засвоюваних людиною [161, с. 68–69].        

М. М. Болдирєв у роботі “Когнітивна семантика” виділив подібну 

класифікацію способів формування концептів у свідомості людини [22, с. 24–

25]. Згідно з В. А. Масловою, формування певних уявлень про світ є 

результатом взаємодії трьох рівнів психічного відображення – рівня 

чуттєвого сприйняття, рівня формування уявлень (елементарні узагальнення і 

абстракції), рівня мовленнєво-розумових процесів. Уся ця сумарна 

інформація складає суть системи концептів [131, с. 10–11].  

Для ефективного формування концепту у свідомості людини однієї 

мови недостатньо, необхідно залучати чуттєвий, практичний досвід з 

предметами. Адже, формування повноцінного концепту у свідомості людини 

залежить саме від поєднання різних видів сприйняття (єдність образного 

компонента, інформаційного змісту та інтерпретаційного поля). Відомо, що 

концепти кодуються в пам‟яті індивіда за допомогою одиниць 

універсального предметного коду (УПК), універсального – тому що вони 

виявляються у всіх без винятку людей, хоча і можуть бути різними в кожної 

людини окремо. Одиницями УПК, згідно з радянським лінгвістом і 

психологом М. І. Жинкіним, є наочні образи, уявлення, що формуються в 

свідомості людини в процесі сприйняття нею навколишньої дійсності. На 

його думку, “за допомогою цих уявлень і здійснюється мислення людини” 

[73, с. 18]. Очевидно, що механізм формування концептів – це складний 

інтегративний процес, який охоплює всі шари людської психіки. 

Свій погляд на механізм формування концептів мають З. Д. Попова та 

Й. А. Стернін, які стверджують, що формування концепту в онтогенезі йде 

від образного, чуттєвого до більш абстрактного, раціонального. У маленької 

дитини концепти на початковому етапі її розвитку практично дорівнюють 

образам універсального предметного коду, концепт зазвичай дорівнює 

конкретному чуттєвому образу, і тільки згодом ці образи починають 

“обростати” концептуальними ознаками, виникають нові компоненти 



42 

 

концепту, поглиблюється і розширюється його зміст, формується структура. 

Таким чином, в онтогенезі чуттєвий образ спочатку виступає як конкретний 

чуттєвий зміст концепту, а потім стає засобом кодування “наростаючого на 

нього” об‟ємного, багатошарового концепту. Однак у малорозвинених в 

інтелектуальному відношенні людей концепти, мабуть, мало чим 

відрізняються від початкового емпіричного образу – одиниці УПК [159, 

с. 86]. Людина сприймає світ і навколишні предмети у вигляді цілісних 

образів, які створюють основу для формування концептів як певних 

емпіричних образів предмету або явища. Образ, з‟явившись у свідомості 

людини, надалі зберігає за собою функцію виразно наочного представника 

певного концепту і має здебільшого індивідуальний характер, оскільки 

формується на основі особистого чуттєвого досвіду людини. Ці образи 

кодують концепти у свідомості людини та забезпечують найлегший доступ 

до їх змісту, становлячи ядро концепту. Крім цього, концепт здатний 

пересуватися сходами абстракції, поступово перетворюючись з чуттєвого 

образу у власне розумовий. 

Уся пізнавальна діяльність людини (когніція) спрямована на пізнання 

навколишнього світу, на формування і розвиток уміння орієнтуватися у світі 

на основі здобутих знань. Оскільки ключовими поняттями в описі 

пізнавальної діяльності та когнітивних здібностей людини в цілому є поняття 

концептуалізації та категоризації, то виникає необхідність більш детально 

розглянути їх у нашому дослідженні. Процес концептуалізації спрямований 

на виділення мінімальних змістових одиниць людського досвіду – структур 

знання, а процес категоризації – на об‟єднання подібних або тотожних 

одиниць у більші розряди, категорії [110, с. 93]. Концептуалізація, за словами 

О. О. Селіванової,  – це осмислення інформації, яка надходить, і утворення 

певних уявлень про світ у вигляді концептів. На думку дослідниці, більшість 

з цих концептів закріплюється у мові значеннями конкретних слів [177, 

с. 258]. Р. М. Фрумкіна виділяє декілька етапів осмислення будь-якої 

отриманої інформації із зовнішнього світу: ми порівнюємо нове з відомим, 
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ототожнюємо або виявляємо відмінності, шукаємо відповідну категорію і 

присвоюємо “ярлик” – слово природної мови. Такий процес пошуку сенсу 

мовознавець називає операцією концептуалізації, підтверджуючи тим, що 

пошук сенсу і процес категоризації не існують порізно: вони завжди 

переплетені [198, с. 63].  

Найбільш повне і всебічне визначення концептуалізації з позицій 

когнітивно-дискурсивної парадигми пропонує О. С. Кубрякова. Процес 

концептуалізації, на її думку, пов‟язаний із заломленням в голові людини не 

тільки сутностей зовнішнього світу, він “охоплює також осмислення і власне 

внутрішній світ людини, а також, що не менш важливо, своєрідне “освоєння” 

будь-яких виражених можливих світів” [111, с. 14]. Сам процес 

концептуалізації двосторонній, він, з одного боку, пов‟язаний із осмисленням 

сутностей зовнішнього світу, внутрішнього світу людини, а також будь-яких 

можливих світів і світу мови, а з іншого боку, він призводить до формування 

концептів про ті чи інші осмислені явища та сутності, тобто структур знання. 

Тому процес концептуалізації цілком динамічний: його можна одночасно 

розглянути як процес і як результат когнітивної переробки інформації 

людиною. На думку О. М. Позднякової, концептуалізація світу людиною 

здійснюється в ході діяльності, бо “саме в процесі діяльності (в її широкому 

розумінні) відбувається і функціонування перцептуальної системи, і розвиток 

когнітивних здібностей, і формування структур знань” [155, с. 24].  

О. К. Жолковський та І. А. Мельчук стверджують, що “концепти 

зводять різноманітність спостережуваних і уявних явищ до чогось єдиного, 

підбиваючи їх під одну рубрику” [74, с. 117–120]; вони дозволяють зберігати 

знання про світ і виявляються будівельними елементами концептуальної 

системи, сприяючи обробці суб‟єктивного досвіду шляхом підведення 

інформації під певні, вироблені суспільством категорії та класи. Два і більше 

різних об‟єктів отримують можливість розглядатися як представники одного 

класу / категорії [256, с. 94; 228, с. 204]. 
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Категоризація сприйнятого – це головний спосіб надати інформації, яка 

надходить до людини, упорядкований характер, якось систематизувати і, 

головне, розсортувати побачене, почуте тощо [109, с. 25]. Л. О. Манерко 

виділила два аспекти процесу категоризації. З одного боку, категорії здатні 

розкрити те, що найістотніше для людини в поданні та розумінні роботи 

когнітивних механізмів. Співвідносячись в свідомості людини з рядом інших 

взаємопов‟язаних концептів, потрібний концепт “займає певну комірку в 

свідомості людини і включається в існуюче класифікаційне ранжування” 

[127, с. 40]. На думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, категоризація – це 

когнітивний процес, оскільки свідомість людини, осмислюючи дійсність, 

відносить окремі її фрагменти до певних розрядів, категорій, встановлюючи 

спільні риси з іншими фрагментами і виділяючи особливі риси, що 

відрізняють таку категорію від інших. Результатом категоризації як 

когнітивного процесу є формування когнітивних класифікаційних ознак, які 

виявляються в групах концептів і в окремих концептах. Когнітивні 

класифікаційні ознаки впорядковують концепти і їх групи в єдину 

концептосферу [159, с. 127]. Людина, розуміючи світ і осмислюючи себе в 

ньому, категоризує речі і життєві ситуації, з якими вона стикається. Здатність 

до категоризації допомагає людині класифікувати і розподіляти явища, які 

сприймаються як ідентичні або подібні, в одні угрупування, а також здатність 

визначати, чи відноситься знову виявлена реалія до встановлених раніше 

угрупувань.  

Відтак, згідно з  Н. А. Бесєдіною, категоризація розуміється одночасно 

і як статична система, яка відображає знання людини про категоріальне 

членування світу, і як динамічний процес, який встановлює певний зв‟язок 

між предметом думки і конкретною концептуальною категорією в 

мовленнєво-розумовій діяльності [21, с. 112]. За способом формування будь-

яка категорія, як зазначає М. М. Болдирєв, це концептуальне об‟єднання 

об‟єктів, або об‟єднання об‟єктів на основі загального концепту. Як формат 
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знання категорія – це знання і класу об‟єктів і того загального концепту, який 

служить підставою для об‟єднання цих об‟єктів в одну категорію [24, с. 41].        

О. О. Борискина говорить про категоризацію як про лінгвістичне 

явище, оскільки провідну роль у здійсненні категоризації, разом з 

накопиченням досвіду, відводиться саме процесу засвоєнню мови [26, с. 5]. 

Таку думку розділяє і О. С. Кубрякова, що категоризація це лінгвістичне 

явище, і про нього слід говорити як про лінгвістичну категоризацію [110, 

с. 42]. Іншими словами, кожне повнозначне слово можна розглядати як 

окремо взяту категорію, за якою знаходяться її чисельнні представники.  

Набуті знання людини – це є результат концептуалізації та 

категоризації навколишнього світу, результат пізнання та осмислення 

системи й структури мови, її основних одиниць та категорій, принципів та 

механізмів формування і передачі смислів за допомогою мови, її 

функціонуванню. Якщо процес концептуалізації спрямований на виділення 

деяких мінімальних одиниць, то процес категоризації – на об‟єднання 

одиниць, що проявляють у тому чи іншому відношенні подібність або які 

характеризуються як тотожні, у більші розряди. 

Відомо, що концепти за своєю природою динамічні, формуються 

поступово і з часом зазнають певних змін. Концепт спочатку “народжується 

як образ”, а згодом “перетворюється із чуттєвого образу у власне розумовий” 

[131, с. 40], він має “шарувату” будову [185, с. 49] та “складається з 

компонентів (концептуальних ознак)”, “які диференційовано відображаються 

в його свідомості і розрізняються за ступенем абстрактності” [131, с. 41]. 

Образна основа концепту формується на базі особистого чуттєвого досвіду 

людини. Первинний емпіричний образ часто відображає перше враження про 

той чи інший предмет або явище чи заснований на досвіді взаємодії з 

предметом, який отримала людина в той чи інший момент свого життя. 

Наприклад, концепт GLAMOUR серед жіночої половини населення 

кодується по-різному: в однієї жінки гламур – це маскарадний костюм, 

готовий для кожної, хто згодний одягнути уніформу, встати на високі 
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підбори, завити волосся, нанести на обличчя криваво-червону губну помаду і 

товстий шар макіяжу, вбратися в одяг яскравого кольору, незалежно від віку 

та соціального положення. Для іншої – більш вузьке поняття: властивість, 

притаманна особистості, нею деякий час володіють жінки, послідовно 

набувають внутрішніх і зовнішніх рис, типових для гламурної людини. 

Образ, який кодує концепт і перетворює його в одиницю УПК, може бути 

несуттєвим для такого концепту саме в силу його суто особистої, 

індивідуальної природи, але тим не менше він виконує функції знаку та 

кодування для концепту в цілому. На нашу думку, гламур краще всього 

розглядати як спокусливий образ, який тісно пов‟язаний зі споживанням. Він 

сором‟язливий і звабливий, він створений, щоб привертати увагу всіх тих, 

хто поряд.  

Отже, концепт, виникаючи як первинний емпіричний образ у 

свідомості людини, спочатку виступає як конкретний чуттєвий зміст 

концепту, а потім стає засобом кодування, знаком багатовимірного концепту.  

Важливо підкреслити, що життєвий досвід людини постійно збагачує 

зміст концептів, які складають його концептосферу, причому ускладнюється 

як образний компонент концепту (з певним досвідом людина здобуває нові 

знання, що призводить до нашаровування на концепт додаткових значень), 

так і раціональна складова – інформаційний мінімум і інтерпретаційні ознаки 

(людина отримує нові відомості про той чи інший факт, осмислює або 

переосмислює вже набуті). Було б, однак, помилкою вважати, що для 

пізнання концепту досить прочитати і проаналізувати словникові визначення. 

Необхідно враховувати особистий, соціальний досвід, досвід попередніх 

поколінь і традиції соціуму. Концепти у процесі взаємодії впливають один на 

одного, може змінюватися і число концептів, і їх смислове наповнення.  

Носії мови, які не знають етимології слів, ніколи не замислюються, 

коли і які значення з‟являлися в їх структурі, як змінювалася семантика цих 

одиниць, який фактор тривалості їх перебування в мові. Вони 

використовують слова в мові для передачі інформації, не замислюючись про 
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варіативності смислових компонентів. Кодування останніх відбувається у 

свідомості мовця залежно від ситуації і особистого досвіду, саме в потрібних 

для нього сенсах без посилання на історію. І так відбувається при 

використанні усіх мовних виразів конкретної мови.  

 

1.3. Актуалізація концепту в дискурсі 

Спираючись на твердження А. В. Олянича, що “дискурс – це простір 

для реалізації концептів” [147, с. 71], перейдемо до більш детального 

розгляду цих двох ключових понять сучасної лінгвістики. 

 

1.3.1. Взаємодія понять “концепт” і “дискурс” 

Поняття “концепт” і “дискурс” є базовими у сучасній лінгвістичній 

науці. Завдяки розумінню цих понять описуються розвиток наукових знань, 

еволюція різних форм культури, мови та й самої науки. У сучасних наукових 

дослідженнях все більше зростає інтерес до проблеми мінливості змісту 

концепту, що обумовлює потребу у визначенні характеру зв‟язку між 

концептом і дискурсом, виявленні залежності змісту і засобів вербалізації 

концепту від типу та виду дискурсу. Розгляд понять “концепт” і “дискурс” у 

їх взаємодії дозволяє стверджувати про те, що дискурс виступає своєрідною 

матрицею, що визначає характер мовної експлікації знань про об‟єкти, 

зв‟язки і відносини, що існують у реальній дійсності. Аналіз мовних 

контекстів дозволяє з‟ясувати, як відображається той чи інший концепт у 

масовій свідомості.  

Термін “дискурс” з‟явився в середині XX століття у Франції для 

позначення усного мовлення (М. Фуко), але згодом його розуміння 

розширилося. Як відзначають фахівці, дискурс зародився на стику 

лінгвістики, психології, історії, соціології та етнографії, але його активне 

вивчення пов‟язане зі школою французького структуралізму, у межах якої й 
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виникло це поняття “під знаком з‟єднання лінгвістики, марксистської 

філософії Луї Альтюссера і психоаналізу” [179, с. 14]. Значний внесок у його 

становлення зробили такі вчені, як А. Греймас [49], Ж. Дерріда [54], 

Ю. Крістєва [105], Ж. Лакан [116], М. Пеше [152], П. Серіо [179], М. Фуко 

[199]. Велике значення для розробки поняття “дискурс” мали праці Т. А. ван 

Дейка. Існує досить багато визначень і наукових поглядів щодо цього 

поняття, але жодне з них не стало загальновизнаним. Отже, розглянемо ряд 

основних концепцій, що мають безпосереднє відношення до теоретичної бази 

нашого дослідження. 

Дискурс – це комунікативна подія, – вважає Т. А. ван Дейк, – що 

відбувається між тим, хто говорить і слухає (спостерігачем та ін.) у процесі 

комунікативної дії в певному часовому, просторовому й іншому контекстах. 

Ця комунікативна дія може бути мовною, письмовою, мати вербальні і 

невербальні складові” [32]. Дискурс, згідно з Н. Д. Арутюновою, це “зв‟язний 

текст у його сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, 

соціокультурними, психолінгвістичними та іншими факторами; мовлення, 

що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере 

участь у взаємовідносинах людей та в механізмах їх свідомості (когнітивних 

процесах). Дискурс – це мовлення, “занурене в життя” [260, с. 136–137]. 

В. Є. Чернявська визначає дискурс як “мовний корелят відповідної сфери 

комунікативно-мовленнєвої діяльності, людської свідомості та практики” 

[208, с. 34]. 

Патрік Серіо розглядає дискурс, виділяючи вісім способів розуміння 

цього терміна: 

1) еквівалент поняття “мова” (згідно з Ф. де Соссюром), тобто будь-яке 

конкретне висловлювання; 

2) одиниця, що за розмірами більша, ніж фраза; 

3) вплив висловлювання на його слухача з урахуванням ситуації 

висловлювання; 

4) бесіда як основний тип висловлювання; 
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5) мовлення з позицій мовця на противагу оповіданню, що не враховує 

таку позицію (згідно з Е. Бенвеністом); 

6) вживання одиниць мови, їх мовленнєва актуалізація; 

7) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань, наприклад, 

феміністський дискурс; 

8) теоретичний конструкт, призначений для досліджень умов творення 

тексту [179, с. 26]. 

Французький мовознавець Е. Бенвеніст трактує дискурс як будь-яке 

висловлювання, що зумовлює наявність комунікаторів: адресата, адресанта, а 

також наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника; 

мовлення, що привласнюється мовцем [20, с. 276–279]. У концепції Р. Барта 

дискурс розуміється як будь-який кінцевий відрізок мовлення, що є певною 

єдністю з погляду змісту, передається з вторинними комунікативними цілями 

та має відповідну до них внутрішню організацію, причому пов‟язаний з 

іншими культурними факторами, на відміну від тих, що відносяться власне 

до мови [15, с. 443]. Т. М. Ушакова та Н. Д. Павлова пропонують таке 

розуміння дискурсу: текст, утворений в результаті мовленнєвої діяльності 

представників певної лінгвокультурної спільноти, який розглядається в 

сукупності його лінгвістичних параметрів та соціокультурного контексту 

[195, с. 162]. В. І. Карасик розуміє під дискурсом “текст, занурений у 

ситуацію спілкування” [85, с. 5–6]. Дискурс це не лише відповідно логічно 

скомпонований і прагматично орієнтований текст, а й водночас текст (усний 

чи письмовий) з конкретною когнітивною, антропологічно зумовленою 

семантикою [55, с. 29].  

Слід зазначити, що вищенаведені визначення дискурсу яскраво 

свідчать про неоднозначність сприйняття поняття тексту, оскільки в XX 

столітті визначення дискурсу рівною мірою застосовували і до тексту, але 

надалі відбулося чітке розмежування цих понять французькою школою 

дискурс-аналізу (Е. Бенвеніст [20], М. Пеше [152], П. Серіо [179], П. Шароді 

[221] та ін.). Під текстом розуміють переважно абстрактну, формальну 
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конструкцію, під дискурсом – різні види її актуалізації, які розглядаються під 

кутом їх ментальних процесів і у зв‟язку з позалінгвальними факторами [33, 

с. 121–122]. Дискурс – “текст плюс ситуація”, а текст, відповідно, “дискурс 

мінус ситуація” [250, с. 240].  Хоча, за словами М. Л. Макарова, спільними 

ознаками цих двох понять є завершеність, цілісність, зв‟язність, модальність, 

інтенційність, спосіб та сфера функціонування [124, с. 75–87]. Спільним для 

обох явищ є когезія – змістово-антропоцентрична для дискурсу та жанрово-

тематично-сюжетна – для тексту загалом [55, с. 87]. О. С. Кубряковій та 

О. В. Александровій вдалося чітко розмежувати текст та дискурс: процес 

сприйняття або створення мовлення ці вчені визначають як дискурс, а 

продукт творення мовлення – відповідно як текст [109, с. 21]. Текст, на думку 

П. Шароді, – це “втілення, наочне зображення іншої мови”; “це неповторний, 

поодинокий результат процесу, залежного від мовця та від умов мовлення” 

[221, с. 69]. Тобто текст є лише одним із складників дискурсу – 

комунікативного процесу, що створює певну структуру – тексту [56, с. 108]. 

На нашу думку, відношення текст/дискурс трактуються як відношення 

частина/ціле. Таким чином, дискурс, позначаючи конкретну комунікативну 

подію, котра, фіксуючись у текстах і в усному мовленні, утворює когнітивно 

зумовлений комунікативний простір, у якому можлива взаємодія певних 

текстотипів, тобто цілий комплекс таких комунікативних подій. Отже, 

дискурс – це поняття, що належить до мовлення, а текст – це поняття, що 

стосується системи мови. 

М. Л. Макаров виокремлює основні координати, що визначають 

дискурс: формальна, функціональна, ситуативна інтерпретація. Формальна 

інтерпретація передбачає дискурс як утворення, що стоїть вище пропозиції. 

Функціональна інтерпретація передбачає розуміння дискурсу як вживання 

мови, тобто мовлення, у всіх його різновидах, як цілісну сукупність 

функціонально організованих, контекстуалізованних одиниць вживання 

мови. Ситуативна інтерпретація дискурсу передбачає врахування соціально, 

психологічно й культурно значущих умов і обставин спілкування, тобто є 
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полем прагмалінгвістичного дослідження. Тому закономірним є звернення 

багатьох дослідників до дискурсу [123, с. 68]. 

Дискурс, на думку Л. О. Чернейко, – це певні соціокультурні уявлення, 

що дозволяють тексту відображати важливі для культури і суспільства явища 

дійсності. Якщо дискурс визначити з позиції мовця, то це 

текстопороджувальні уявлення про світ, а якщо з позиції слухача, то це 

мовлення, за яким стоїть мова, пропущена крізь сито картини світу мовця. З 

цих визначень випливає, що дискурс пов‟язаний як з індивідуальною, так і  з 

суспільною свідомістю [206, с. 156]. Так О. П. Булатова пропонує розуміти 

дискурс як “вербалізовану сукупність відповідних знань і стратегій” [29, с. 

3], але знання охоплює і верифіковані уявлення (власне знання), і 

міфологізовані [205, с. 185].  

В лінгвістичних студіях XXI ст. найбільш вживаними є чотири 

значення терміна “дискурс”: 1) текст, висловлювання, занурені в конкретну 

соціокультурну ситуацію; 2) комунікативна ситуація, що інтегрує текст з 

іншими його складовими, “ситуація висловлювання”, під якою поряд з 

текстом розуміється суб‟єкт висловлювання; 3) тлумачення, що витікає з 

положення французької семіотичної традиції про тотожність дискурсу з 

мовленням, переважно усним; 4) тип дискурсивної практики [175, с. 36–41]. 

Різноманіття у трактуванні дискурсу супроводжується варіантами 

типології дискурсу. З позицій соціолінгвістики В. І. Карасик виділяє два 

основних типи дискурсу: персональний (особистісно-орієнтований) і 

інституційний. У першому випадку мовець виступає як особистість у всьому 

багатстві свого внутрішнього світу, у другому – як представник певного 

соціального інституту.  

Під інституційним дискурсом, за В. І. Карасиком, ми розуміємо 

“спілкування в заданих межах статусно-ролевих стосунків, що виділяється на 

підставі двох ознак: мети й учасників спілкування [88, с. 193]. Іншими 

словами, дискурс визначається як інституційний, якщо здійснюється в 

суспільних інститутах, спілкування в яких є складовою частиною їх 
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організації [121, с. 28]. Персональний дискурс існує в двох основних 

різновидах: побутове і буттєве спілкування [88, с. 283]. В інституційному 

дискурсі В. І. Карасик виділяє такі види: науковий, містичний, спортивний, 

рекламний, політичний, сценічний, дипломатичний, релігійний, 

адміністративний, масово-інформаційний, юридичний, педагогічний, 

військовий, медичний і діловий [88, с. 279].  Г. Г. Почепцов виділяє теле- і 

радіо дискурс, газетний, театральний, кінодискурс, літературний, дискурс в 

сфері “паблік рілейшнз”, рекламний, політичний, тоталітарний, неофіційний, 

релігійний, неправдивий, ритуальний, етикетний, фольклорний, 

міфологічний, святковий, невербальний, міжкультурний, візуальний, 

ієрархічний, іронічний [163, с. 75–100].  

Ми погоджуємося з думкою Є. Ф. Кірова, що різновидів дискурсу 

стільки, скільки видів діяльності людини, оскільки кожен вид діяльності 

породжує свій власний вид дискурсу з властивою йому лексикою і 

стилістикою. Повсякденне спілкування на побутові теми породжує 

побутовий, розмовний і просторічний дискурс [92, с. 25].   

Зважаючи на постулат про наявність певного конфігуративного 

дуалізму в концептуальній організації дискурсу, можна виділити два 

напрямки руху наукової думки: “Дискурсоцентричний” (від дискурсу до 

концепту) і “Концептоцентричний” (від концепту до дискурсу) [165, с. 128]. 

У нашому дослідженні ми спираємося на другий принцип аналізу, предметом 

якого є патерн “концепт у дискурсах”. У сучасній науковій парадигмі 

концепт може характеризуватися когнітивно-комунікативною асиметрією, 

яка полягає у відсутності жорсткої корелятивної залежності між певним 

концептом і певним дискурсом. Звідси випливає, що “одна і та ж ментальна 

одиниця <...> може входити в інформаційне поле кількох дискурсів” [165, с. 

128–140]. Посилаючись на визначення В. І. Карасика, розглядаємо дискурс як 

явище комунікації – це “проміжне утворення між промовою як вербальним 

спілкуванням, як діяльністю, з одного боку, і конкретним вербалізованим 

текстом, зафіксованим в ході спілкування, з іншого боку” [86, c. 26].  
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Вважається, що кращий доступ до опису та визначення природи 

концепту забезпечує мова [239, с. 16]. Концепт включає в себе поняття, але 

не вичерпується тільки ним, а охоплює весь зміст слова: і денотативне, і 

конотативне, що відбиває уявлення носіїв культури про явище, що стоїть за 

словом у всьому різноманітті його асоціативних зв‟язків. Він вбирає в себе 

значення багатьох лексичних одиниць. У концептах акумулюється 

культурний рівень кожної мовної особистості, а сам концепт реалізується не 

тільки в слові, а й у словосполученні, висловлюванні, дискурсі, тексті. 

Розгляд понять “концепт” і “дискурс” в їх взаємодії дає можливість 

зробити висновок, що дискурс служить своєрідною сіткою, відповідно до 

якої певне знання представлено в мові. Концептостворювальні можливості 

дискурсу насамперед обумовлюються його природою: утворення дискурсу 

зазвичай концентрується навколо деякого узагальненого повсякденного 

поняття, у результаті чого створюється певний смисловий контекст, що 

включає в себе інформацію про суб‟єкт/-ів мовомислення, об‟єкт/-ів, 

обставини і про просторово-часові координати. М. Ю Олешков вважає, що 

концептуальний зміст реалізується в комунікації і проявляється на рівні 

дискурсивної практики, а концепт при цьому виступає інтерактивним 

елементом щодо свідомості, культури та мовної системи в цілому [145, с. 68–

85]. А. М. Приходько вказує на те, що саме у дискурсі розширюється і 

поглиблюється структура концепту, актуалізуються приховані властивості, 

відбувається становлення метафоричного профілю, оскільки дискурс є 

середовищем існування і інструментом об‟єктивації концептів [164, с. 272]. 

Дискурсивний підхід уможливлює вихід на індивідуальну 

концептуальну систему суб‟єкта дискурсу, оскільки одиниці мови, що 

вербалізують концепт, функціонують у дискурсі як форма фіксації 

інформації про світ людини [129, с. 12].  

 



54 

 

1.3.2. Мас-медійний дискурс як сфера побутування концепту  

У нашому дослідженні ми поділяємо розуміння терміна “дискурс” як 

“зв‟язного тексту у його сукупності з екстралінгвістичними факторами”, 

“мовлення, зануреного в життя” [260, с. 136–137]. Мас-медійний дискурс, 

який відноситься до інституційного різновиду дискурсу, становить 

неабиякий інтерес для нашого дослідження, оскільки саме цей вид дискурсу 

можна вважати універсальною платформою для дослідження 

функціонування будь-яких мовних і мовленнєвих одиниць. Дискурс мас-

медіа характеризується відкритістю, професійне знання в ньому 

переплітається з особистісним, буттєвим.  

Дослідженням мас-медійного дискурсу займалися такі мовознавці як 

Т. Г. Добросклонська [60], М. Р. Желтухіна [72], П. Б. Паршин [148], 

К. Спаркс [257], Р. Фаулер [234] та інші. Лінгвісти спрямовують свої зусилля 

для визначення суті мас-медійного дискурсу, його функціональних, 

прагматичних, когнітивних, мовних особливостей. Мас-медійний дискурс, за 

визначенням М. Р. Желтухіної, – це “зв‟язний, вербальний або невербальний, 

усний чи письмовий текст у сукупності з прагматичними, соціокультурними, 

психологічними й іншими факторами, виражений засобами масової 

комунікації, взятий в аспекті подій, що представляє собою дію, що бере 

участь в соціокультурній взаємодії і відбиває механізм свідомості 

комунікантів” [72, c. 132]. Мас-медійний дискурс “передбачає процес 

породження відповідних текстів у певному культурному контексті” [80, с. 

29]. Т. Г. Добросклонська визначає мас-медійний дискурс, як “когнітивно-

прагматичне середовище, що реалізує свою сутність шляхом виробництва й 

трансляції на широку аудиторію оцінних смислів та ідеологем, а також за 

допомогою найменувань і метафоричної інтерпретації фактів соціального 

буття” [58, с. 60]. 

Ключова класифікація мас-медійного дискурсу, запропонована 

багатьма дослідниками, розподіляє його на види за комунікативними 

функціями (публіцистичний дискурс, рекламний дискурс, РR-дискурс; та за 
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каналами передачі інформації: дискурс преси (або дискурс друкованих ЗМІ), 

радіо дискурс, дискурс телебачення, Інтернет-дискурс (всі електронні форми 

мас-медійної комунікації) (В. Виноградов [36], Т. ван Дейк [33], 

Т. Добросклонська [58], М. Желтухіна [72], Д. Крістал [225], Н. Оломська 

[146], Л. Темникова [193], Ю. Шевлякова [210] та ін.). Такі типи медіа 

дискурсу, згідно з В. В. Виноградовим,  передбачають наявність специфічних 

каналів комунікативного впливу. До них відносяться аудіо-, візуальний і 

аудіовізуальний канали впливу в меадіапросторі. Теледискурсу властивий 

аудіовізуальний вид комунікації, радіодискурсу – аудіо, комп‟ютерному 

дискурсу – аудіовізуальний [36, с. 2]. Очевидним є той факт, що велике 

розмаїття жанрів і типів текстів в мас-медійному дискурсі створює певні 

труднощі об‟єктивного характеру для виділення загальних особливостей та 

тенденцій розвитку мас-медійного дискурсу в цілому. Мас-медійний дискурс 

як самостійний тип дискурсу має такі функції: 1) інформативну, 

2) соціалізуючу, 3) установлення “порядку денного”, 4) політичну, 5) впливу 

на свідомість, або формування громадської думки, 6) розважальну [115, c. 9]. 

На нашу думку, основними функціями дискурсу мас-медіа є інформативна, 

маніпулятивна та розважальна. Інформативна функція полягає в тому, що 

медіа-тексти надають адресату інформацію про події, що відбуваються у 

світі, про стан економіки, політичні і громадські рухи, досягнення науки і 

техніки, і так далі. Маніпулятивна функція мас-медійного дискурсу 

проявляється в маніпулюванні, по-перше, свідомістю широких верств 

населення, тобто фактично ця функція проявляється у здатності дискурсу 

мас-медіа каналізувати громадську думку і суспільні настрої в заданих 

напрямках, і, по-друге, свідомістю інших суб‟єктів мас-медійного дискурсу. 

С. Г. Кара-Мурза у своїй праці “Маніпуляція свідомістю” характеризує 

маніпуляцію як “програмування думок і прагнень мас, їхніх настроїв і навіть 

психічного стану з метою забезпечити таку їхню поведінку, яка потрібна тим, 

хто володіє засобами маніпуляції” [82, с. 16]. Як зазначає О. В. Долгова, “під 

тиском своєї маніпулятивної функції і функції інформування дискурс ЗМІ 
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виконує креативну роль ...” [61, c. 51]. На думку Хелен Кац, ЗМІ 

відповідають двом основним потребам: інформувати і розважати [242, с. 1]. 

Дискурс як розумово-комунікативна діяльність є природним 

середовищем існування концепту. Актуалізація концепту в мові здійснюється 

за допомогою встановлення сукупності мовних засобів репрезентації 

конкретного концепту (прямі номінації, її похідні, словосполучення, ідіоми).  

У подальшому в межах цього дослідження ми беремо за основу 

трьохкомпонентну структуру концепту, що містить поняттєвий (пряма 

номінація та поняттєві ознаки об‟єкта чи ситуації), образний (охоплює 

перцептивний образ, що відображає чуттєві уявлення людей, а також 

концептуальні метафори, тобто метафоричні номінації, що підтримують 

концепт у свідомості) та ціннісний (позитивна/негативна оцінка об‟єкта чи 

ситуації і поведінкові норми) структурні компоненти.  

Стосовно форматів актуалізації знання, то в рамках мас-медійного 

дискурсу ми маємо справу з фреймовою організацією концепту і виробляємо 

її реконструкцію. Згідно з С. А. Жаботинською фреймова структура 

експлікується в 5-ти слотах предметного фрейму, 3-х слотах акціонального, 

3-х слотах посесивного, 3-х слотах ідентифікаційного та 3-х слотах 

компаративного фреймів [67, с. 12–13]. Аналіз концепту як ментальної 

одиниці передбачає побудову фреймових структур, котрі репрезентують його 

як ментальну структуру. Надалі вважаємо можливим структурувати фрейм 

обраного концепту на підґрунті акціонального фрейму: [(ХТОСЬ: агенс) ДІЄ 

за допомогою (ЩОСЬ: інструмент) на (ЩОСЬ/ХТОСЬ: пацієнс)].  

А. В. Полонський говорить про дискурс як про корпус “стійких 

комунікативно-мовленнєвих практик”. Згідно з його визначенням, суб‟єкти, 

які беруть участь в інформаційно-смисловому обміні, мають ряд параметрів, 

які слід враховувати при аналізі дискурсу. На його думку, необхідно 

звернути увагу на діапазон зв‟язків учасників, характер їх соціальних ролей, 

знання, досвід і систему цінностей, на характер рефлексивної організації й 

емоційно вольової регуляції, цілі спілкування, стратегії породження сенсу, на 
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семантичну сфокусованість, допустимість смислової конверсії, ритуально-

етикетні форми, і так далі [156]. 

Опис дискурсу у зв‟язку з його психолінгвістичним обґрунтуванням 

дозволяє виділити такі універсальні параметри діяльності, як її мета, продукт 

і результат. Дискурсивна діяльність пов‟язана з постановкою і реалізацією 

різних дискурсивних (комунікативних) цілей. Оскільки функція впливу грає 

ключову роль в дискурсі мас-медіа, автор будь-якого тексту ЗМІ, 

інформуючи аудиторію про об‟єктивну дійсність, намагається вплинути на її 

думку, застосовуючи особливі комунікативні стратегії, риторичні прийоми і 

мовні засоби. Комунікативна стратегія, як зазначає Є. В. Клюєв, – це 

“сукупність запланованих заздалегідь і реалізованих у ході комунікативного 

акту практичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети” 

[95, с. 18]. Під комунікативною стратегією ми розуміємо спосіб, за 

допомогою якого адресант впливає на адресата, схему мовленнєвих дій, які 

ведуть комунікатора до досягнення цілі. З функціональної точки зору всі 

комунікативні стратегії можна розділити на основні та допоміжні. Основні 

стратегії – ті, що на певній стадії комунікативної взаємодії є найбільш 

значимими з точки зору ієрархії мотивів та цілей, допоміжні стратегії 

сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному впливу 

на адресата. Тактика розуміється як спосіб мовного впливу, який представляє 

собою сукупність мовних засобів і, в той же час, шлях реалізації стратегії” 

[219, с. 7]. Кожна комунікативна стратегія в тексті реалізується за допомогою 

цілого спектру комунікативних програм, деякі тактики можуть бути 

використані в рамках різних комунікативних стратегій. Комунікативні 

тактики і стратегії виявляються основними одиницями мовного планування. 

Під час спілкування для комунікантів важливим є встановлення і 

підтримання контакту, емоційний та інформаційний обмін, при цьому 

впливаючи один на одного з метою реалізації комунікативних стратегій і їх 

вербальних і невербальних втілень в практиці спілкування. Поєднання 

вербальних і невербальних, образотворчих засобів передачі інформації 
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утворює креолізований текст. Взаємодіючи один з одним, вербальний та 

іконічний тексти забезпечують цілісність і зв‟язність твору, його 

комунікативний ефект. Термін “креолізовані тексти” належить вітчизняним 

лінгвістам, Ю. О. Сорокіну і Є. Ф. Тарасову: це – “тексти, фактура яких 

складається з двох негомогенних частин (вербальної (мовної) і невербальної 

(що належить до інших знакових систем, ніж природна мова)” [184, с. 23]. 

Візуальний компонент тексту виражається через ілюстрації: фотографії, 

малюнки, схеми, таблиці, символічні зображення. Д. Огілві зазначав, що 

зображення повинно викликати зацікавленість у читача, воно має бути 

своєрідною приманкою до тексту [144, с. 23–24]. Іконічні засоби 

креолізованого тексту поряд з вербальними відтворюють картину світу, 

шкалу цінностей, естетичні ідеали нації [2,  с. 93–94]. 

Виходячи з того, що “мовні засоби своїми значеннями передають лише 

частину концепту” [23, с. 26], значення вербального репрезентанта концепту 

не укладає в собі весь обсяг змісту останнього, а є лише спробою передати 

його. Тому дослідники звертаються до вивчення концептуальної метафори як 

одного з найбільш ефективних мовних засобів прагматичного впливу та 

найбільш продуктивних способів концептуалізації. Залучення концепції 

концептуальної метафори дозволяє встановити лінгвокультурний зміст 

досліджуваного концепту. Важливо відмітити значиму роль метафори не 

тільки як засобу художньої виразності, а й як провідного методу пізнання. У 

сучасній когнітивній лінгвістиці метафора розуміється як основна ментальна 

операція, спосіб пізнання, концептуалізації, категоризації, оцінки і пояснення 

світу [28, с. 17]. О. Л. Шабанова визначає метафору як розуміння і відчуття 

одного явища в термінах іншого, “при цьому під явищем розуміється не 

окремо ізольований об‟єкт, як у випадках традиційного підходу до метафори, 

а цілісна картина видомого реального світу, яка використовується для 

репрезентації і осмислення об‟ємного і багатоаспектного явища” [209, c. 159 

–160]. Функціонування в дискурсі ЗМІ метафори свідчить про характерні в 

наш час тенденції використання лінгвістичних методів для нелінгвістичних 
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цілей. Образність метафори робить її чудовим засобом впливу на адресата 

мовлення в мас-медійному дискурсі. Образ у тексті викликає емоційно-

оцінну реакцію сам по собі, а естетично оформлена інформація апелює до 

емоцій людини і впливає на її поведінку. Дж. Лакофф і М. Джонсон, 

основоположники теорії концептуальної метафори, у своїх працях відводять 

метафорі центральну роль у розумінні і структуруванні дійсності : “метафора 

пронизує все наше повсякденне життя і проявляється не тільки в мові, а й у 

мисленні і дії. Наша повсякденна поняттєва система, у межах якої ми 

мислимо і діємо, метафорична за своєю суттю” [117, с. 25]. Дослідники 

поділяють метафори на орієнтаційні, що “надають концепту просторової 

орієнтації; організація цілої системи, понять за зразком якоїсь іншої 

системи”; онтологічні, що постають як “спосіб сприйняття подій, діяльності, 

емоцій, ідей тощо, як матеріальних сутностей і речей”; структурні, що 

“дають можливість використовувати одне поняття структурно метафорично 

упорядковане в термінах іншого” [117, с. 35–49]. Найбільш поширеними є 

два особливі підвиди метафори: персоніфікація, для якої характерне 

перенесення рис, властивостей й ознак живої істоти (людина, тварина тощо) 

на неживі предмети або явища, а також субстантивація – проекція 

матеріальних властивостей на речовини та явища фізичного світу і/ або на їх 

окремі властивості. Концептуальні метафори розкривають образно-ціннісний 

складник концепту та уподібнюють мову і процес її використання іншим 

сутностям, репрезентованим у дискурсі.  

Англомовний мас-медійний дискурс є активним середовищем 

конструювання поняттєво-ціннісного змісту концептів, що репрезентують 

явища, які викликають інтерес представників англомовних лінгвокультурних 

соціумів. Одним із них є концепт GLAMOUR. Звернення до дискурсивної 

практики, основним суб‟єктом якої є людина як носій мовної свідомості, 

допомагає розкрити таке явище, як “glamour”, яке активно набуває 

популярності. Поки дослідники з‟ясовують походження й історію цього 

концепту, він поширюється з величезною швидкістю і заповнює всі ніші у 
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кожній конкретній сфері життєдіяльності людини. Адже гламур став стилем 

життя, який демонструє розкіш, світське життя, красу та молодість. На наш 

погляд, усі ці цінності є концептуальними галузями такого складного, 

багатошарового концепту, як GLAMOUR і накладають певний відбиток на 

розуміння і суть цього явища в різних народів. 

Мас-медійний дискурс є тим дискурсом, де концепт GLAMOUR 

формується, актуалізується та функціонує, тому саме в цьому виді дискурсу і 

слід вивчати його структуру та комунікативні функції.  

Висновки до першого розділу 

1. У сучасному мовознавстві в межах антропоцентричної парадигми 

розвивається цілий ряд напрямків. У цьому дослідженні ми розглянули два 

напрямки – когнітивну лінгвістику і лінгвокультурологію. Когнітивна 

лінгвістика вивчає мову як когнітивний механізм, який відіграє важливу роль 

в кодуванні і трансформації мови, а лінгвокультурологія розглядає 

взаємозв‟язок і взаємодію культури і мови в її функціонуванні. Двом 

згаданим напрямкам властива діада “мова – людина”, інтегративний підхід 

до вивчення мови, а ключовими термінами виступають “концепт” і “картина 

світу”.  

2. Носіїв конкретної мови об‟єднує спільна мовна картина світу, де 

мова виступає посередником між світом дійсним (фізичним і соціальним) і 

ідеальним (світом свідомості). Мовна картина світу містить у собі особливе 

бачення світу, закріплене в категоріальному складі мови і цілісному уявленні 

про навколишній світ, яке відбивається в концептуальній системі людини. 

Відображаючи у вербальних формах специфіку індивідуальної і суспільної 

свідомості, мовна картина світу складається з безлічі ментальних одиниць –

концептів. 

3. У сучасній лінгвістиці термін “концепт” використовується досить 

активно. Однак зміст цього терміна залишається варіативним, що 

пояснюється специфікою двох підходів до вивчення концептів – 
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когнітивного і лінгвокультурологічного. Обидва підходи розглядають 

концепти як утворення, що виникають у результаті оволодіння значенням і 

проявляються в умінні поводитися з певними значеннями, які входять в 

концепт у вигляді його складових. У когнітивній лінгвістиці концепт 

вважається комплексною ментальною одиницею, яка в процесі розумової 

діяльності змінюється, актуалізуючи свої різні ознаки і шари. Прихильники 

лінгвокультурологічного підходу відносять концепти до первинних 

культурних утворень, що транслюються в різні сфери буття. При такому 

підході концепти розуміються як “своєрідні коди – ключі до розуміння 

цінностей культури, умов життя людей, стереотипів їхньої поведінки”. 

4. Концепт – це конструкт як культури, так і мови. Структура 

концепту (етимологія, сучасні асоціації, оцінка) робить концепт фактом 

культури. Концепт має “шарувату” будову, складається з історично різних 

шарів, різних і за часом утворення, і за походженням, і за семантикою. Так, 

багато вчених вважають концепт як мінімум тривимірним утворенням і 

виділяють його предметно-образну, поняттєву й ціннісну складові. 

5. Складний характер концептів обумовлює можливість 

різноманітних типологій концептів (уявлення, схема, поняття, фрейм, 

сценарій (скрипт), гештальт). 

6. Будь-який концепт перебуває в постійному русі, зазнає змін, його 

інтерпретація змінюється в залежності від конкретного історичного періоду. 

Концепт, як величина динамічна, залежна великою мірою від стану 

суспільства, змін у масовій свідомості, які, у свою чергу, визначаються 

змінами в суспільному житті, зміною пріоритетів і цінностей. Динаміка 

концепту проявляється в процесі функціонування концепту в мові.   

7. Ключовими поняттями в описі пізнавальної діяльності (когніції) 

людини в цілому є поняття концептуалізації і категоризації. Обидва поняття є 

класифікаційною діяльністю, але розрізняються вони за своїм кінцевим 

результатом та/ або ціллю. Процес концептуалізації спрямований на 

виділення деяких мінімальних одиниць людського знання, а процес 
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категоризації – на об‟єднання одиниць, котрі проявляють у тому чи іншому 

відношенні подібність або характеризуються як тотожні, в більші розряди. 

8. Концепти утворюються, актуалізуються, переосмислюються, 

руйнуються в дискурсі і в ході дискурсивної практики суб‟єктів культури. 

Відповідно, зміст концепту реалізується на усіх рівнях культурно 

обумовленої когнітивно-комунікативної діяльності – від вибору 

комунікативної стратегії до конкретних семантичних засобів, котрі 

застосовуються в комунікації. 

9. Мас-медійний дискурс, який належить до інституційного 

різновиду дискурсу, розуміється як сукупність всіх текстів, які були і будуть 

створені учасниками мас-медійного спілкування. Основними функціями 

дискурсу мас-медіа, на нашу думку, є інформативна, маніпулятивна та 

розважальна. З метою реалізації функції впливу на думку суспільства автор 

будь-якого тексту ЗМІ застосовує особливі комунікативні стратегії, 

риторичні прийоми і мовні засоби. Дискурс як розумово-комунікативна 

діяльність є природним середовищем існування концепту. Оскільки значення 

вербального репрезентанта концепту не втілює в собі весь обсяг змісту 

останнього, тому дослідники звертаються до вивчення когнітивної метафори 

як одного з найбільш продуктивних способів концептуалізації.  
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РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ GLAMOUR У СУЧАСНОМУ 

МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Концепт GLAMOUR вербалізований у сучасній англійській мові 

лексичною одиницею glamour та її похідними. Вживання вказаних лексем у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі сприяє актуалізації цього 

концепту. З когнітивної точки зору значення вербальних одиниць можуть 

бути прирівняні до концептів [229, c. 158], а тому аналіз семантичної 

структури лексеми glamour і її дериватів дозволяє визначити складники 

концепту GLAMOUR, тобто ті мінімальні смисли, які утворюють його 

поняттєвий, образний і оцінний компоненти. Якщо ж концепт визнається 

планом змісту мовного знаку, то це означає, що окрім поняттєвої, образної і 

ціннісної співвіднесеності, концепт включає в себе всю комунікативно 

значиму інформацію: внутрішньосистемну, прагматичну й етимологічну [41, 

с. 79]. Саме розгляду етимологічного аспекту концепту GLAMOUR 

присвячено наступний підрозділ. 

 

2.1. Історичні шари концепту GLAMOUR 

З‟ясуємо первісне значення слова glamour і появу його подальших 

значень як відображення різних за часом походження смислових шарів (за 

Ю.С. Степановим – див. Розділ І, стр. 30–33) концепту GLAMOUR. 

 

2.1.1. Етимологія ключової лексеми glamour 

Лексема glamour належить до запозиченої в англійську мову лексики 

[279; 267]. Як нерідко буває в царині етимології, де співіснують кілька 

ймовірних версій походження слова, етимологія лексеми glamour має три 

інтерпретації. 
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Більш поширеним є тлумачення, описане у багатьох етимологічних 

словниках, згідно з яким слово glamour споріднене з грецьким γραμμαακή і 

латинським grammatica [280, с. 198; 267, с. 151–152]. Історію розвитку 

лексеми glamour в англійській мові можна схематично представити у вигляді 

такої послідовності: γραμμαακή (Greek) → grammatica (Latin) → gramaire (Old 

French) → grammaire (French) → gramery (Middle English) → grammar 

(English) → glamour (Scottish) → glamour (Modern English) [280, с. 198; 267, с. 

151–152]. 

Латинське слово grammatica, як і його варіант у старофранцузькій мові 

(gramaire), спочатку позначало вивчення мови, потім літератури, а згодом 

почало використовуватися як синонім знання в цілому [167]. Іншими 

словами, в грецькій і латинській мовах лексеми γραμμαακή і grammatica мали 

значно ширше значення, ніж звужене розуміння граматики як “системного 

викладу правил та використання мови”, котре з‟явилося пізніше [270]. У 

своєму широкому значенні “learning, knowledge in general” (“навчання, 

знання в цілому”) слово gramaire зі старофранцузької перейшло у 

французьку мову (grammaire) і далі – за часів норманського завоювання 

Англії – в середньоанглійську (gramery) [167]. Цим же терміном позначали 

вивчення магічних мистецтв, володіння алхімією, чаклунством, магією, тобто 

у розглядуваного слова з‟явилося нове значення “any sort of scholarship, 

especially occult learning” (“вивчення чаклунства, окультних наук”) [167]. 

Згодом у шотландській мові слово grammar піддалося дисиміляції і 

перетворилося в glamour [167]. Вірогідність цього фонетичного процесу 

підтверджується наявністю інших слів, у яких він теж відбувся, зокрема 

англійське pilgrim походить від латинського peregrinus, а marble від marmor 

[236]. Отже, завдяки дисиміляції у шотландській мові з одного слова 

утворилося два: grammar позначало граматику, а glamour – магію, 

чаклунство [167]. Зокрема, слово glamour у значенні “magic, enchantment” 

(“магія, чари”) вживалося в шотландській мові у словосполученні зі 
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значенням “to cast the glamor” (“накладати чари”): “glamour (n) / 1720, 

Scottish, “magic, enchantment” (especially in phrase to cast the glamor)” [270].  

Семантична еволюція “знання –> магія” була характерною для епохи 

середньовіччя, коли освіта була доступною лише вищим класам і включала 

астрологію та магію, що логічно приводило до появи асоціацій процесу 

набуття знання з незвичною, незвичайною і таємничою діяльністю і 

мотивувало значення “occult knowledge” (“окультне знання”) у слова 

grammatica [270]. Так, подібну двозначність “магія / мова” дослідники 

визначають притаманною слову spell [236]. Також етимологічно спорідненим 

з лексемою glamour є слово grimoire, котре означає “посібник чаклуна для 

заклинання демонів” (“magician‟s manual for invoking demons”) і 

запозичилося з французького grimoire, яке також розвинулося зі слова 

grammaire [266]. 

Перша письмова фіксація слова glamour в англійській мові відбулася 

саме в значенні “магія, чаклунство”: “When devils, wizards or jugglers deceive 

the sight, they are said to cast glamour o'er the eyes of the spectator” (1725) [358, 

с. 108]. У цьому контексті простежується наявність негативного оцінного 

компонента у складі лексеми glamour, оскільки glamour експліцитно 

інтерпретується як обман зору (deceive the sight), котрий викликають демони 

чи чаклуни (devils, wizards or jugglers). У цьому ж значенні “магія” слово 

glamour було популяризовано в роботах сера Вальтера Скотта (1771-1832) 

[270]. 

Негативний оцінний компонент лексеми glamour чітко виявляється в 

релігійній формулі “renounce the glamour of evil”, яка використовується у 

церковному дискурсі й досі: так щороку католиків закликають “відмовитися 

від магії зла” [236]. 

Як бачимо, згідно з першою етимологічною концепцією, лексема 

glamour з‟явилася в англійській мові в результаті фонетико-графічної 

трансформації і змістового переосмислення слова grammar, яке відбулося 
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внаслідок існування асоціації між ерудицією й начитаністю та окультною 

діяльністю. 

Беручи до уваги семантику розглянутих вище історичних контекстів 

уживання лексеми glamour, а також зважаючи на те, що лексема magic мала 

значення “мистецтво впливати на події та викликати чудеса, використовуючи 

приховані природні сили” (“art of influencing events and producing marvels 

using hidden natural forces”) [270], у складі лексеми glamour, яка у своєму 

первісному значенні позначала магію, можемо виділити семантичний 

складник “magic” (“магія”), який у свою чергу включає такі смислові 

складники: “special kind of knowledge, art” (“особливе знання, мистецтво”), 

“purposeful influence upon the events” (“цілеспрямований вплив на події”), 

“producing marvels” (“викликання чудес”), “use of hidden natural forces” 

(“використання прихованих надприродних сил”), а також асоціативний 

семантичний компонент “black magic” (“чорна магія”) і оцінний – “bad” 

(“погано”). 

Друга концепція етимології лексеми glamour запропонована Джеффом 

Вебером [236]. Дослідник поставив під сумнів загальновизнане пояснення і 

продемонстрував семантичну вірогідність походження лексеми glamour від 

індоєвропейського кореня *ghel-, котрий мав значення “shine” (“сяяти”), і її 

спорідненість зі словами gleam, glimmer, glitz [236]. Підтвердження цій 

гіпотезі знаходимо в іншому джерелі: так, у словнику давньої ісландської 

мови наявна лексична одиниця glám-sýni, яка мала значення “illusion” 

(“ілюзія”) і генетично пов‟язана з тим же самим коренем, що і слово gleam 

[270], тобто походить від індоєвропейського *ghel-. 

Семантично ця гіпотеза є вірогідною, однак фонетично і структурно 

важко пояснити наявність компонента –amour у структурі слова glamour. 

Щоб розв‟язати цю проблему, інший дослідник – Річард Хадсон висунув 

припущення, що слово glamour утворилося в результаті бленду: gl(immer etc) 

+ grammar > glamour [236]. Отже, компонент gl споріднений з *ghel-, похідні 

якого були семантично пов‟язані з позначенням зору, зокрема до цих 



67 

 

похідних належить слово glance, а деякі деривати розвивали значення 

“illusion” (“обман зору”), що є близьким до уявлень про магію [236]. Згідно з 

цією етимологічною концепцією, семантика слова glamour включала 

значення “intentional delusion” (“навмисний обман”), оскільки магія полягає в 

тому, щоб певний предмет здавався тим, чим він насправді не є [236]. Як 

бачимо, за такої інтерпретації етимології слова glamour у його семантичній 

структурі також фіксується негативне оцінне значення. 

У наступному контексті “Ye gipsy-gang that deal in glamor, And you deep 

read in hell‟s black grammar, Warlocks and witches” (Burns, 1789) [236] 

спостерігаємо цікаву гру слів glamor – hell‟s black grammar, завдяки якій 

експлікується зв‟язок glamour з чорною магією: hell‟s black. 

Отже, згідно з третьою етимологічною концепцією, запропонованою 

Річардом Хадсоном [236], лексема glamour утворилася внаслідок бленду слів 

gl(immer etc) і grammar. Відповідно у її семантиці виділяються семантичні 

складники, пов‟язані зі словом grammar і описані вище (“special kind of 

knowledge, art”, “purposeful influence upon the events”, “producing marvels”, 

“use of hidden natural forces”, “black magic”, “bad”), а також семантичні 

складники “glitz” і “intentional delusion”.  

Саме ця концепція етимології лексеми glamour як бленду gl(immer etc) 

+ grammar має більшу експлікаторну силу порівняно з більш традиційною, 

яка виводить glamour лише із grammar, тому ми і дотримуємося її для 

реконструкції найпершого етимологічного шару концепту GLAMOUR. 

Спираючись на цю концепцію походження слова glamour, можемо 

встановити, що найперший історичний, тобто етимологічний шар 

концепту GLAMOUR включає уявлення про магію у сукупності таких 

складників: “special kind of knowledge, art”, “purposeful influence upon the 

events”, “producing marvels”, “use of hidden natural forces”, “black magic”, 

“glitz”, “intentional delusion”, “bad”. 
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2.1.2. Семантичний розвиток лексеми glamour і становлення концепту 

GLAMOUR 

Розвиток семантики слова glamour відбувався в напрямку 

метафоричної інтерпретації його семантичного складника “магія”. У додатку 

до етимологічного словника шотландської мови у 1825 році зафіксована 

лексема glamour-gift, яка мала значення “сила зачаровувати” і метафорично 

вживалася на позначення жіночої привабливості (“the power of enchantment; 

metaph. applied to female fascination”) [270]. 

Значення “magical beauty, alluring charm” (“магічна краса, чарівна 

привабливість”) у лексеми glamour уперше засвідчується в письмових 

джерелах у 1840 р. [270]. Отже, становлення концепту GLAMOUR 

відбувалося шляхом метафоричного переосмислення його складника “magic”. 

Як засвідчує у своїй публікації професор Керол Дайхауз, автор книги 

“Glamour: Women, History, Feminism” [227], до 1900 року лексема  glamour 

належала до маловживаних, а її широке використання розпочалося на 

початку ХХ століття, коли вона стала асоціюватися з екзотичними місцями і 

новими транспортними засобами, які уможливили швидкі мандрівки. Як 

приклад К. Дайхауз вказує, що пілотів Королівських повітряних сил (RAF) 

називали glamour boys (“Men could be glamorous, as well as women: one thinks 

of pilots (RAF crew were often known as "glamour boys") …” [227]. Як засвідчує 

цей приклад, лексема glamour вживалася на позначення осіб чоловічої статі, а 

властивість бути гламурними приписувалася не лише жінкам, а й чоловікам. 

Зокрема, за К. Дайхауз, епітет glamorous застосовувався у дискурсах про 

автогонщиків, популярних кіноакторів (наприклад, Рудольфа Валентіно) і 

виконавців (зокрема, Айвора Новело): “Men could be glamorous, as well as 

women: one thinks of pilots […], rally drivers, Rudolph Valentino, or Ivor 

Novello.” [227]. Отже, можемо виділити другий історичний шар у складі 

концепту GLAMOUR – “adventure, exotic”  (“пригода, екзотика”). 

Згідно з етимологічним словником [270], регулярне вживання слова 

glamour на позначення привабливості, яка особливо асоціювалася з 

https://www.theguardian.com/world/feminism
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Голлівудом, високою модою та знаменитостями, зафіксоване не пізніше 1939 

р.: “that quality of attractiveness especially associated with Hollywood, high-

fashion, celebrity, etc., by 1939” [270]. У цей час уявлення про гламур стійко 

пов‟язувалося з модерном, новим містом початку ХХ століття [226], а 

особливо з Голлівудом і створюваним ним новим модерним образом жінки  

[227]. 

Як вказують сучасні дослідники феномену гламура, найперші модерні 

уявлення про гламур включали асоціації з блиском електричних вогнів 

модерного міста, грандіозними інженерними спорудами, екзотикою, золотом 

та іншими блискучими металами [226, с. 45]. На голлівудських екранах 

гламурні жінки носили елегантні блискучі шовкові сукні, обсипані 

блискітками та діамантами, і куталися в м‟які хутра [227]. 

Згідно з висновками дослідників гламуру, другим часто тиражованим 

образом гламурної голлівудської жінки був образ зірки, яка у шовковому 

кімоно сидить біля туалетного столика, заставленого косметикою і 

пляшечками з парфумами [227]. Із цих висновків випливає, що гламур як 

явище пов‟язаний насамперед з яскравим і насиченим блискучими деталями 

візуальним образом. Відповідно є підстави стверджувати, що у складі 

концепту GLAMOUR формувався яскравий і деталізований образний 

компонент. 

У період між двома світовими війнами Голлівуд популяризував образ 

сильної, амбітної, сексуально впевненої в собі жінки, яка є свідомою своїх 

чарів. Найхарактернішими у цьому відношенні є ролі, зіграні Марлен Дітріх, 

котрі дослідники оцінюють як вершину кінематографічного гламуру (“a high 

point of cinematic glamour”) [227]. 

У період після Другої світової війни у складі поняттєвого компонента 

концепту GLAMOUR розвинувся діяльнісний складник, свого роду 

інструкція, що слід робити, щоб втілити гламур у власному житті. Так, 

дослідження, проведені у східній частині Лондона (Іст-Енді) під час і після 

Другої світової війни, засвідчили, що молоді дівчата цілеспрямовано і 
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наполегливо моделювали власну зовнішність відповідно до образу 

голлівудського гламуру. “Glamour is the keynote to the appearance of women in 

the East End” – було висновком культурологів [227]. Варто також відзначити 

думку дослідників гламуру про те, що гламурні жінки в той час сприймалися 

як небезпечні для чоловіків, а не як пасивні жертви [227]. 

Зважаючи на вищевикладене, можемо виділити третій, умовно кажучи 

“голлівудський”, період становлення концепту GLAMOUR: 1930-і роки – 

перші роки після Другої світової війни. Третій історичний шар концепту 

GLAMOUR називатимемо “Hollywood Glamour” (“голлівудський гламур”). 

Цей шар складають складники “glitz” (“зовнішній блиск”), “women‟s 

awareness of their strength, charm” (“знання жінки про свої сили, чарівність”), 

“purposeful use by a woman of her sexuality and attractiveness” 

(“цілеспрямоване використання жінкою своєї сексуальності й 

привабливості”), “dangerous actions to men” (“небезпечні для чоловіків дії”). 

У 1950-х роках гламур як явище втратив свою привабливість і 

британські журнали почали уникати слова glamour, котре стало асоціюватися 

насамперед з еротичними і порнографічними фотографіями оголених жінок 

[227]. Можемо виділити четвертий історичний шар у складі концепту 

GLAMOUR – “erotica, pornography” (“еротика, порнографія”). 

Протягом 1960-х років під час культу молодості голлівудський образ 

гламуру продовжував втрачати свою популярність, бо асоціювався зі 

старомодністю [227]. Також депопуляризації голлівудського образу гламуру 

сприяла демократизація моди [226, с. 49]. У цей же час  зазвучала екологічна 

критика моди на хутро і феміністична критика гламура [227]. 

На сучасному п‟ятому, постмодерністському етапі уявлення про гламур 

більш розмиті, ніж у класичний голлівудський період [226, с. 50]. Ми 

спробуємо виявити складники актуального шару концепту GLAMOUR, 

репрезентовані в сучасному мас-медійному дискурсі в наступних 

підрозділах. 
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2.2. Основні складники актуального шару концепту GLAMOUR 

Концепт GLAMOUR актуалізується в сучасному мас-медійному 

дискурсі насамперед завдяки вживанню лексеми glamour та її похідних. Саме 

в семантиці цих слів відображені основні складники досліджуваного 

концепту. Відповідно, аналіз семантичної структури лексеми glamour та її 

похідних надає можливість виявити основні складники концепту GLAMOUR. 

Використовуючи з цією метою тлумачні словники сучасної англійської мови, 

вважаємо за доцільне розглядати як дефініції лексем, так і приклади їх 

вживання, оскільки останні демонструють типові контексти, а отже і 

характерні для концепту GLAMOUR ситуації використання. 

 

2.2.1. Складники концепту GLAMOUR, відображені в семантичній 

структурі іменника  glamour 

Дослідження семантичної структури іменника glamour здійснювалося 

на основі аналізу словникових статей (див. Додаток А), представлених у 9 

тлумачних словниках сучасної англійської мови: Collins English Dictionary 

[263], English Wiktionary [265], Macmillan Dictionary [268], Merriam-Webster 

[269], Oxford Dictionary of English [271], Random House Kernerman Webster‟s 

College Dictionary [273], The American Heritage® Dictionary of the English 

Language [277], Webster‟s New World College Dictionary [278], YourDictionary 

[281]. 

Словникові статті, присвячені лексемі glamour у цих лексикографічних 

джерелах, відрізняються насамперед кількістю виділених лексико-

семантичних варіантів (далі – ЛСВ), яка варіюється від одного до п‟яти. Так, 

словники YourDictionary і Macmillan Dictionary описують лише один ЛСВ 

іменника glamour, наприклад: “a special quality that makes a person, place, or 

situation seem very exciting, attractive, or fashionable” [268]. Словники 

Merriam-Webster та The American Heritage® Dictionary виділяють два ЛСВ, 

однак подають їх у різному порядку і характеризують по-різному: “1. a 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/special_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/quality_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/make_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/person
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/place_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/situation
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/exciting
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/attractive
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fashionable
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magic spell. 2. an exciting and often illusory and romantic attractiveness, 

especially:  alluring or fascinating attraction” [269]; “1. Exciting or 

mysterious attractiveness usually associated with striking physical beauty, luxury, 

or celebrity. 2. Archaic Magic cast by a spell; enchantment” [277]. По три ЛСВ у 

слові glamour виокремлюють словники Collins English Dictionary, Webster‟s 

New World College Dictionary і Random House Kernerman; чотири ЛСВ 

вирізняє Oxford Dictionary of English. Найбільш деталізований опис лексеми 

glamour надає English Wiktionary, диференціюючи п‟ять ЛСВ цієї 

номінативної одиниці. 

Така розбіжність у кількості ЛСВ субстантива glamour пояснюється, 

тим, що, по-перше, не всі словники виділяють ЛСВ “magic, spell” (“магія, 

чари”) (Так, YourDictionary і Macmillan Dictionary не вказують цей ЛСВ). По-

друге, деякі словники розводять значення  “attractiveness” (“привабливість”) і  

“beauty” (“краса”) між різними ЛСВ (як, наприклад, Oxford Dictionary of 

English і English Wiktionary), тоді як інші поєднують їх у межах одного ЛСВ. 

По-третє, деякі словники описують ті ЛСВ, що не засвідчені в інших 

лексикографічних джерелах. Розглянемо детально кожен з ЛСВ субстантива 

glamour. 

ЛСВ слова glamour  “magic, spell” (“магія, чари”) зафіксований у 

семи словниках із дев‟ятьох проаналізованих нами лексикографічних джерел. 

У чотирьох словниках це значення характеризується як застаріле (archaic) 

[278; 277; 271; 263], однак у решті словників позначка “застаріле” відсутня 

[265; 273; 269]. Ключовою лексемою для опису цього ЛСВ є лексема magic, 

яка вживається в усіх семи словниках. Той факт, що ЛСВ “магія, чари” 

регулярно фіксується лексикографічними джерелами (сім словників з 

дев‟яти) і непослідовно характеризується як “застарілий” (чотири з семи), на 

нашу думку, свідчать про те, що значення “магія, чари” є актуальним для 

мовців і здатне легко актуалізуватися в потрібному контексті. У свою чергу 

це вказує на те, що найперший історичний шар концепту GLAMOUR є досі 

актуальним у свідомості мовців, які розмовляють англійською. 

http://www.yourdictionary.com/dictionary-definitions/
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Найбільш активним в актуалізованому першому історичному шарі 

концепту GLAMOUR є складник “producing marvels”. Так, він об‟єктивується 

в усіх семи дефініціях цього ЛСВ за допомогою таких вербальних одиниць: 

magic spell, charm, magic cast, enchantment, наприклад: “a magic spell or 

charm” [278], “magic cast by a spell” [277]. Також актуальними є складники 

“special knowledge, art”, “purposeful influence upon the events” і “use of hidden 

natural forces”, які об‟єктивуються у двох словниках за допомогою лексем 

witchery [273] і witchcraft [265]. На підтвердження цього висновку зазначимо, 

що в словнику Random House Kernerman слово witchery тлумачиться за 

допомогою слова witchcraft, у складі якого, у свою чергу, фіксується 

семантичний складник “special knowledge, art”: “the art or practices of a witch” 

[273], а в словнику English Wiktionary експлікуються семантичні складники 

“use of hidden natural forces”, “purposeful influence upon the events” лексеми 

witchcraft: “The practice of witches; magic, sorcery or the use of supernatural 

powers to influence or predict events” [265]. 

Менш актуальним в першому історичному шарі концепту GLAMOUR є 

складник “intentional delusion” (of sight), засвідчений лише в одному 

словнику: a spell affecting the eye, making objects appear different from what 

they really are [265]. Складники “black magic”, “glitz” і “bad” експліцитно не 

засвідчені в проаналізованих нами словниках, що дає підстави стверджувати, 

що вони перебувають у складі актуалізованого першого історичного шару 

концепту GLAMOUR в латентному вигляді. 

ЛСВ слова glamour “adventure, unusual activity” (“пригода, 

незвична діяльність”) зафіксований лише в одному словнику: “excitement, 

adventure, and unusual activity” [273]. Ця дефініція унаочнюється за 

допомогою прикладу, який описує гламурну діяльність дослідника: “the 

glamour of being an explorer” [273]. Як бачимо, цей ЛСВ омовлює другий 

історичний шар концепту GLAMOUR, поява якого припала на початок ХХ 

століття і була пов‟язана з мандрівками екзотичними місцями (див. п. 2.1.2.). 

Оскільки лише один словник указує на наявність цього ЛСВ, можемо 

http://www.yourdictionary.com/dictionary-definitions/
http://www.yourdictionary.com/Witchcraft
http://www.yourdictionary.com/Witchcraft
http://www.yourdictionary.com/Witchcraft
https://en.wiktionary.org/wiki/witch
https://en.wiktionary.org/wiki/magic
https://en.wiktionary.org/wiki/sorcery
https://en.wiktionary.org/wiki/supernatural
https://en.wiktionary.org/wiki/power
https://en.wiktionary.org/wiki/influence
https://en.wiktionary.org/wiki/predict
https://en.wiktionary.org/wiki/event
http://www.yourdictionary.com/spell
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зробити висновок, що другий історичний шар концепту GLAMOUR 

“adventure, exotic” не є актуальним для сучасних носіїв англійської мови. 

Водночас слід зауважити, що він не повністю забутий мовцями. Так, для 

прикладу вживання фрази something loses its glamour у словнику Macmillan 

Dictionary наводиться така фраза: “Working for the airline suddenly lost its 

glamour”, у якій актуалізується знання про те, що в минулому робота в 

авіакомпаніях сприймалася як гламурна. 

Лише в словнику Oxford Dictionary of English окремо виділяється ЛСВ 

слова glamour  “mildly pornographic” (“м’яка порнографія”): “Denoting or 

relating to sexually suggestive or mildly pornographic photography or 

publications” [271]. Це свідчить про те, що четвертий історичний шар у складі 

концепту GLAMOUR – “erotica, pornography” також не є актуальним для 

сучасних носіїв англійської мови. 

Розглянуті нами словники не виділяють окремо у складі лексеми 

glamour ЛСВ, який би безпосередньо корелював із третім історичним шаром 

концепту GLAMOUR “Hollywood Glamour”. Однак, виокремлюючи значення 

“an exciting and often illusory and romantic attractiveness” (“хвилююча й часто 

ілюзорна і романтична привабливість”) [269]), словник Merriam-Webster 

подає приклад, у якому експліцитно називається Голлівуд: “the glamour of 

Hollywood” [269]. Це ж саме лексикографічне джерело, наводячи три 

приклади вживання іменника glamour, цитує речення, у яких ідеться про 

велике місто (приклад 1) і кіно (приклад 2 та 3), котрі у своїй сукупності 

мають стійкий асоціативний зв‟язок з Голлівудом (див. п. 2.1.2. про розвиток 

модерного міста і голлівудського кінематографа): 1. “She left her hometown, 

attracted to the glamour of the big city”, 2. “an acting career filled with glitz and 

glamour”, 3. “the glamour of the movie business” [269]. В аналізованих фразах 

звертає на себе увагу актуалізація складника “зовнішній блиск”: glitz, котрий 

входить до складу історичного шару концепту GLAMOUR “Hollywood 

Glamour”. Інших прикладів вживання лексеми glamour словник Merriam-

Webster не наводить. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/working
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/airline
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/suddenly
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lost_1
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mildly#mildly__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pornographic#pornographic__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sexual#sexual__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/suggestive#suggestive__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mildly#mildly__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pornographic#pornographic__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/photography#photography__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/publication#publication__3
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На нашу думку, описані вище факти свідчать про те, що класичний 

образ голлівудського гламуру міцно інтегрований у сучасні уявлення про 

гламур, а тому третій історичний шар концепту GLAMOUR “Hollywood 

Glamour” нерозривно злитий з його актуальним шаром. 

ЛСВ слова glamour “haze, causing things to appear different from what 

they really are” (“серпанок, через який речі виглядають не такими, якими 

є насправді”) відмічається лише в одному словнику: “A kind of haze in the air, 

causing things to appear different from what they really are” [265], що свідчить 

про низьку частоту його використання мовцями. Це, у свою чергу, вказує на 

те, що цей ЛСВ відображає не окремий шар концепту GLAMOUR, а один із 

його складників, а саме: “illusion”. Аналізований ЛСВ не маркується у 

словнику як застарілий, тому відображає складник сучасного шару концепту 

GLAMOUR. Оскільки цей складник (“illusion”) корелює зі складником 

“intentional delusion (of sight)”, виділений нами у складі першого історичного 

шару концепту GLAMOUR (див. вище), доходимо висновку про наявність 

неперервного зв‟язку між першим історичним етимологічно мотивованим 

шаром концепту GLAMOUR і його сучасним актуальним шаром. 

Решта семантичного простору лексеми glamour стосується хвилюючої 

привабливості, чарівності, краси і описується у різних словниках як один чи 

два ЛСВ (див. вище). На нашу думку, розводити значення “attractiveness” 

(“привабливість”) і “beauty” (“краса”) між різними ЛСВ лексеми glamour 

недоцільно, оскільки вони пов‟язані з цілісними уявленнями про гламур і не 

стосуються жодних розмежувань типів гламуру чи інтенсивності його 

проявів тощо. Так, значення “attractiveness” (“привабливість”) і “beauty” 

(“краса”) розмежовують лише три із проаналізованих нами дев‟яти 

словників: Oxford Dictionary of English, English Wiktionary, Collins English 

Dictionary. Тому ЛСВ лексеми glamour, який стосується актуального шару 

концепту GLAMOUR, позначатимемо “seemingly exciting attractiveness, 

charm, beauty” (“позірна хвилююча привабливість, чарівність, краса”), 

використовуючи найбільш частотні в дефініціях слова. Так, лексема seem і її 



76 

 

синонім appear вживаються у проаналізованих нами визначеннях п‟ять разів, 

лексема exciting використовується п‟ять разів, лексема attractiveness – шість 

разів, charm – п‟ять разів і beauty разом із good looks – також п‟ять разів. Інші 

слова, за допомогою яких розкриваються дефініції лексеми glamour, 

характеризуються меншою частотою вживання. 

За допомогою аналізу семантичної структури ЛСВ  “seemingly exciting 

attractiveness, charm, beauty” (“позірна хвилююча привабливість, чарівність, 

краса”) лексеми glamour ми визначили такі складники актуального шару 

концепту GLAMOUR, об‟єднані нами у макроскладники за принципом 

семантичної подібності. Завдяки своєму узагальненому, абстрагованому від 

конкретних ситуацій характерові ці складники конституюють поняттєвий 

компонент концепту GLAMOUR (див. Додаток В). 

І. Макроскладник “quality, its holders and  reception” (якість, її носії 

та рецепція): 

І.1. “quality (of somebody or something that is glamorous)” (“власне 

якість (носія гламуру)”) – цей складник вербалізований за допомогою 

лексеми quality [281; 273; 271; 268]; 

І.2. “holders” (“носії”): 

І.2.1. “someone glamorous” (“особа”) – someone [281], person [278; 268; 

264], people [271]; 

І.2.2. “something glamorous” (“предмет”) – something [281], things 

[271], object [265]; 

І.2.3. “glamorous place” (“місце”) – place [268]; 

І.2.4. “glamorous situation” (“ситуація”) – situation [268]. 

У проаналізованих нами лексикографічних джерелах у дефініціях ЛСВ 

лексеми glamour “позірна хвилююча привабливість, чарівність, краса” 

частіше порівняно з іншими вербально експліковано складник “особа”. Так, у 

21 словникових дефініціях носій гламуру усього згадується 11 разів. Із них: 

“особа” – 5 разів, що становить 45,5% від загальної кількості носіїв 

гламуру (складник “особа” вербально репрезентований такими лексичними 
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засобами: someone – 1 слововживання, person – 3 слововживання, people – 1 

слововживання); 

“предмет” – 3 рази, що складає 27,3% від загальної кількості носіїв 

гламуру (складник “предмет” вербалізовано за допомогою таких слів: 

something – 1 слововживання, things – 1 слововживання, object – 1 

слововживання); 

“місце” – 1 раз (9%) (об‟єктивована за допомогою слова place); 

“ситуація” – 2 рази (18,2%) (омовлено лексемою situation – 2 

слововживання). 

На нашу думку, той факт, що в словникових дефініціях гламур частіше 

порівняно з іншими носіями (предметом, місцем чи ситуацією) приписується 

особі, свідчить про те, що для сучасних мовців типовим носієм гламуру є 

особа, людина. Причому, переважно це жінка. Тобто якщо у дефініції йдеться 

про людину безвідносно її статі, то в ілюстративних прикладах гламур 

приписується не лише людині взагалі, а особі певної статі, а саме – жіночої. 

Так, у проаналізованих словниках в ілюстративних прикладах гламур 

приписується особі 19 разів, із них 6 разів (31,6%) – людині безвідносно її 

статі, наприклад: “Popular and not so popular celebrities have been drafted in to 

add some showbiz glamour” [271] і 13 разів (68,4%) гламур експлікується як 

властивість, притаманна особі жіночої статі, наприклад: “The elusive and sexy 

quality of a supermodel that makes everyone want to look at her is an example of 

glamour” [281]; “Her presence adds a touch of glamour to the government team” 

[268]; “glamour girls” [269]; “a glamour girl” [263]; “She was glitz, glamour 

and pizzazz ripped from the headlines” [271]. При цьому не зустрічається 

жодного прикладу (0%), де б гламур приписувався особі чоловічої статі. 

Окрім того, довідковий ресурс Academic Dictionaries and Encyclopedias, 

описуючи сучасне вживання лексеми glamour, вказує на те, що цю якість 

мають переважно жінки: “relating to the charm or physical allure of a person” 

(usually a woman) [261]. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/presence
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/add_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/touch_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/government
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/team_1
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Репрезентантом місця як носія гламуру найчастіше виступає місто. 

Щоб бути гламурним, місто повинно відповідати таким параметрам: бути 

великим (“the glamour spots of Madrid” [268]), великим і метушливим (“The 

aura of excitement around a big, bustling city is an example of the glamour of the 

city” [281]), подібним до Голлівуду (“Most other cities cannot rival Hollywood 

for glamour” [268]). 

І.3. “aftereffect of the quality existence” (“наслідок існування якості”): 

 “aura (around a glamorous person, situation” (“аура (навколо носія 

гламуру)”) – aura around a person, situation [278]. 

І.4. “quality reception” (“рецепція якості”): 

 “interest (in somebody, something)” (“інтерес (до когось, чогось)”)  – 

interest in [265]; 

“association (with somebody, something)” (“асоціація (з кимось, 

чимось)”)  – association with [265], associated with [277]; 

Особливістю гламуру як якості є те, що він потребує не лише носія (як і 

будь-яка інша якість), а й реципієнта. Так, гламур потребує уваги, сприйняття 

з боку того, хто бачить носія гламуру. У структурі концепту GLAMOUR 

відображається взаємодія між носієм гламуру та реципієнтом. 

ІІ. Макроскладник “emotional effect of the quality” (“емоційний 

вплив якості”): 

“influence upon the perceiver – exciting” (“вплив на того, хто 

сприймає – хвилюючий”)  – exciting [281; 277;  269; 271], very exciting [268]; 

ІІІ. Макроскладник “nature of quality” (“характер якості”): 

“attractive” (“привабливість”) – attractive [281; 271; 268], attracting 

[273], attractiveness [277; 269], attraction [269]; 

“alluring” (“звабливість”) – allure [278; 263], alluring [273; 269; 265]; 

“appealing” (“принадливість”) – appealing [271]; 

“beauty” (“краса”) – beauty [263; 271; 265], physical beauty [277], good 

looks [273]; 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/spot_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/city
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/rival_1
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“fascinating” (“чарівливість”) – fascination [278; 263], fascinating [263; 

273; 269]; 

“charm” (“чарівність”) – charm [278; 273; 263; 271; 265]; 

“bewitch” (“здатність зачакловувати”) – bewitching [278]; 

“mysterious” (“загадковість”) – mysterious [278; 277]; 

“elusive” (“невловимість”)  – elusive [278]; 

“romantic” (“романтичність”)  – romantic [269]; 

“desirable” (“бажаність”) – desirable [281]; 

Як бачимо, в актуальному шарі концепту GLAMOUR зберігаються 

уявлення мовців про те, що гламур належить не стільки до повсякденного 

світу, скільки до світу чарівно-магічного і романтичного. Зважаючи на те, що 

лексема charm, яка вживається для вербалізації сучасних уявлень про гламур, 

зберігає двозначність “магія” і “привабливість, приємність” [див., наприклад, 

265], доходимо висновку про тісний зв‟язок між першим історичним шаром 

концепту GLAMOUR і його актуальним шаром. 

ІV. Макроскладник “peculiarity of the quality (in comparison with 

other qualities)” (“особливість якості (порівняно з іншими якостями)”): 

“special” (“особливий”) – special quality [281; 268]; 

 “striking” (“вражаючий”) – striking physical beauty [277]; 

V. Макроскладник “creation” (“зробленість”): 

“(quality that) makes” (“робить, перетворює”) – quality that makes 

[281; 271; 268]; 

“artifice” (“штучність, спритність, хитрість”)  – dependent on artifice 

[263], artificial [265]; 

Цей макроскладник відповідає уявленням мовців про те, що гламур не 

існує і не виникає сам по собі, він не є якістю, притаманною людині чи місту 

від природи. Гламур з‟являєтся як результат особливої вправності і 

перетворює того, хто його набуває. 

VІ. Макроскладник “not genuine” (“несправжність”): 
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“seeming” (“позірність”) – seem [281; 271; 268], seemingly [278], appear 

[265]; 

“illusory” (“ілюзорність”) – illusory [269]; 

“delusion” (“обман”) – delusively [265]; 

“magnified” (“збільшення”) – magnified [265]; 

“glorified” (“возвеличення”) – glorified [265]; 

VІІ. Макроскладник “celebrity world” (“зірковий світ”): 

“high fashion” (“висока мода”) – high fashion [278], fashionable [271]; 

“celebrity” (“знаменитість”) – celebrity [277]; 

“elegance” (“елегантність”) – elegant [281], elegance [278]; 

“luxury” (“розкіш”) – luxury [278; 277]. 

Цей макроскладник утілює стійку асоціацію, яка існує у свідомості 

мовців між гламуром і модою. Характерно, що з двох прикладів вживання 

лексеми glamour, які наводить словник English Wiktionary, один експліцитно 

стосується моди: “Glamour magazines; a glamour model” [265]. 

VІІІ. Макроскладник “sexuality” (“сексуальність”): 

“voluptuous” (“розкішна сластолюбність”) – voluptuous [263]; 

“sex appeal” (“сексуальність”)  – sexually [271], sex appeal [265]. 

На окрему увагу заслуговує питання про оцінний компонент 

концепту GLAMOUR. Такі складники як “attractive”, “appealing”, “beauty”, 

“fascinating”, “charm”, “romantic”, “desirable” свідчать про позитивне 

ставлення мовців до гламуру. Водночас складники “seeming”, “illusory” і 

“delusion” вказують на негативну оцінку гламуру. Отже, спостерігаємо 

амбівалентне оцінне ставлення сучасних мовців до гламуру і відповідно 

двополярний оцінний компонент “good” і “bad” (“добре і погано”) у складі 

концепту GLAMOUR. 

У цьому відношенні показовим є той факт, що словник Merriam-

Webster, подаючи окрему дефініцію лексеми glamour для тих, хто вивчає 

англійську мову (GLAMOUR Defined for English Language Learners), фіксує 

лише позитивну оцінку цієї якості: “a very exciting and attractive quality” 
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[269], а витлумачуючи це ж слово для дітей (GLAMOUR Defined for Kids), 

вказує також і на негативну оцінку: “romantic, exciting, and often misleading 

attractiveness” [269]. Певно, тут спрацьовує певний педагогічний погляд, 

згідно з яким гламур як явище штучне, створене людиною у системі 

координат певної культури, потребує пояснення й інтерпретації. 

  

2.2.2. Складники концепту GLAMOUR, відображені в дериватах лексеми 

glamour 

Як зауважила О.С. Кубрякова, “немає нічого більш природного, ніж 

аналіз дериваційних явищ з когнітивних позицій…” [107, c. 91]. Отож 

розглянемо деривати лексеми glamour як репрезентанти концепту 

GLAMOUR. 

Словотвірне гніздо лексеми glamour складається з 21 одиниці, які 

належать до всіх повнозначних частин мови, окрім, цілком природно, 

числівника і займенника (див. Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Словотвірне гніздо лексеми glamour 

 

 

Дієслова Прикметники Дієприкметн

ики 

Іменники Прислівники 

to glam up 

to glamour 

to 

glamorize/ 

glamorise 

 

glamorous/ 

glamourous 

unglamorous 

glam 

glammy 

glamourless 

ultraglamorous 

glamorized/ 

glamorised 

glamorizing/ 

glamorising/ 

glamourising  

 

Glam 

glamour 

(glamours, pl) 

glamorization/ 

glamorisation  

glamorizer/ 

glamoriser 

glamorousness 

unglamorousness 

glamping 

glamper 

glamorously 

unglamorously 
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Як бачимо, лексема glamour має значний дериваційний потенціал, що 

свідчить про соціокультурну значущість цієї мовної одиниці [215, с. 118] і 

відповідно про зацікавленість мовців таким явищем як гламур. 

Інвентар словотворчих способів для утворення похідних від лексеми 

glamour включає: 

афіксацію, котра у свою чергу поділяється на:  

суфіксацію: іменникові суфікси: -еr, -tion, -ness; 

дієслівний суфікс -ize/ -ise; 

дієприкметникові суфікси: -ed –ing; 

прикметникові суфікси: -ous, -less, -у; 

прислівниковий суфікс: -lу; 

префіксацію: посилюваний префікс ultra- і заперечний префікс un-; 

усічення: іменник glam від основної лексеми glamour і прикметник 

glam від glamorous; 

конверсію: дієслово to glamour від іменника glamour і дієслово to glam 

від короткої форми іменника glam; 

бленд: іменник glamping. 

Аффіксація є одним із найпоширеніших способів словотворення в 

англійській мові [4, с. 3], тому цілком закономірно, що розширення 

словотвірного гнізда лексеми glamour відбувається насамперед завдяки 

афіксації. 

Усі деривати лексеми glamour знаходяться з нею в “живих”, достатньо 

прозорих із точки зору семантики зв‟язках. Дефініції похідних glamour 

подаються саме з посиланням на ключову лексему, наприклад: glamorous – 

“possessing glamour; alluring and fascinating” [263]. Водночас ці дефініції 

можуть містити опис додаткових семантичних ознак, не представлених у 

визначеннях ключової лексеми glamour, тому завдяки аналізові семантичної 

структури похідних слова glamour маємо змогу розширити наші знання про 

будову концепту GLAMOUR. 
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Семантичний аналіз прикметника glamorous дозволив виявити такі 

складники концепту GLAMOUR: 

у складі макроскладника І. “quality, its holders and  reception” 

(якість, її носії та рецепція) І.2. “holders”: 

І.2.5. “life” (“життя”) – “a glamorous life” [269]; 

І.2.6. “professional activity” (“професійна діяльність”) – “a glamorous 

career” [263], “to have a glamorous job” [273]. Ця професійна діяльність 

асоціюється насамперед із професією актриси: “a glamorous actress” [269], 

“An example of a glamorous person was Audrey Hepburn” [281] чи дизайнера: 

“An example of a glamorous job is a fashion designer” [281]. 

Репрезентантом місця як носія гламуру (складник “glamorous place” 

(“місце”)) може виступати курорт: “It‟s a very glamorous holiday destination”  

[268]. 

У складі макроскладника ІV. “peculiarity of the quality (in 

comparison with other qualities)” (“особливість якості (порівняно з 

іншими якостями)”): 

 “unusual” (“незвичний”) – unusual activity [273]. 

У складі макроскладника “creation” (“зробленість”): 

“showy” (“показний”) – “esp. in a showy way” [263]. Як бачимо, гламур 

– це така цілеспрямовано створена якість, яка передбачає активний вплив на 

оточуючих шляхом демонстрації.  

У складі макроскладника VІІ. “celebrity world” (“зірковий світ”): 

 “stylish” (“стильність”) – stylish [265]; 

 “richness” (“багатство”) – “a glamorous person is attractive, rich, and 

famous” [268]. 

Семантичний аналіз прикметників glamourless і unglamorous, які 

позначають відсутність гламуру, дозволив встановити такий складник 

концепту GLAMOUR у складі макроскладника ІV. “peculiarity of the 

quality (in comparison with other qualities)” (“особливість якості 

(порівняно з іншими якостями)”): 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/holiday_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/destination_1
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/person
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/attractive
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/rich_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/famous
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“not mundane” (“неповсякденний”) – “glamourless – Without glamour; 

unglamorous, mundane” [265], “unglamorous – Not glamorous; humdrum or 

prosaic” [265]. 

Семантичний аналіз дієслова glamorize/ glamorise дозволив з‟ясувати, 

що у складі макроскладника І. концепту GLAMOUR “quality, its holders 

and  reception” (якість, її носії та рецепція) наявний складник І.5. “means 

for achieving glamour” (“засіб перетворення чогось на гламурний об’єкт” 

(“засіб гламуризації”)). Цей складник пов‟язаний із різними за ступенем 

узагальнення ситуаціями: 1) “гламуризація” соціальної дійсності, наприклад: 

“A culture that glamorizes drugs, sex, and violence” [268], 2) “гламуризація” 

окремого об‟єкта, наприклад: “glamorize the living room” [269]. 

Типовим засобом “гламуризації” соціальної дійсності є певний 

наративний семіотичний об‟єкт. Найчастіше ним виступає фільм: “Some 

movies sometimes glamorize criminal activity by making criminals seem cool” 

[265], “The movie was criticized for glamorizing crime and violence” [269], “a 

film that glamorizes war” [273]. Також засобом “гламуризації” соціальної 

дійсності може бути телевізійне шоу: “a show that glamorizes police work” 

[277] або художній текст: “the novel glamorizes war” [269]. 

Засобом “гламуризації” певного об‟єкта є дороге приладдя: “tried to 

glamorize the bathroom with expensive fixtures” [277]. 

Також аналіз дієслова glamorize/ glamorize виявив, що до складу 

макроскладника VІ. концепту GLAMOUR “not genuine” 

(“несправжність”): входить складник  “idealize” (“ідеалізованість”) – “To 

treat or portray in a romantic manner; idealize or glorify” [277]. 

У складі оцінного компонента концепту GLAMOUR ідентифіковано 

складник “socially dangerous distortion of reality which is subject to 

criticism” (“соціально небезпечне викривлення дійсності, яке підлягає 

критиці”): “A culture that glamorizes drugs, sex, and violence” [268], “The 

movie was criticized for glamorizing crime and violence” [269]. В останньому з 

наведених прикладів лексема criticize експлікує негативне ставлення мовців 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/glamour
https://en.wiktionary.org/wiki/unglamorous
https://en.wiktionary.org/wiki/mundane
https://en.wiktionary.org/wiki/glamorous
https://en.wiktionary.org/wiki/humdrum
https://en.wiktionary.org/wiki/prosaic
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/culture_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/glamorize
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/drug_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sex_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/violence
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/culture_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/glamorize
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/drug_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sex_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/violence
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до факту гламуризації соціально небажаних явищ. Цього висновку доходимо, 

зважаючи на ті факти, що значення слова criticize експлікується у словнику 

як “to find fault with: point out the faults of” [269], а використане в дефініції 

слово fault витлумачується як “weakness, failing; especially: a moral weakness 

less serious than a vice” [269], тобто пов‟язується з моральною оцінкою. Те, 

що критикується, є поганим і небажаним. Тому окрім оцінки “desirable” 

(“бажано”), оцінний компонент концепту GLAMOUR включає оцінку 

“undesirable” (“небажано”). 

Утворення іменника glam від вихідної лексеми glamour і 

прикметника glam від прикметника glamorous шляхом усічення також 

засвідчує актуальність концепту GLAMOUR у свідомості сучасних мовців, 

адже для того слова, яке зазнає усічення (скорочення), обов‟язковою є 

“висока частотність і популярність вживання” [138]. Усічення glamour / 

glamorous -> glam відбулися шляхом скорочення кінцевої частини вихідного 

слова, що є найбільш регулярним способом скорочення слів в англійській 

мові [138]. 

Скороченим формам, які співіснують із повними формами, притаманне 

стилістичне й емоційне забарвлення [138]. Лексеми glam (noun, adjective) 

маркуються у словниках як такі, що належать до неформального стилю, 

наприклад: “glam Informal” [273] або до сленгу, наприклад: “glam Slang” 

[266]. 

Дієслово to glam найчастіше вживається у фразі to glam up: “glam 

Usually used in the phrasal verb "glam up"” [265], наприклад: “the girls get 

glammed up for a night on the town” [271, с. 733]. Фразове дієслово to glam up 

має значення “робити когось (себе)/ щось” більш гламурним: “To make more 

glamorous; make oneself more glamorous [265], що свідчить про те, що гламур 

розглядається мовцями як якість, яка може мати різні ступені вияву. Цей 

висновок підтверджується наявністю похідного прикметника ultraglamorous: 

“Extremely glamorous” [265]. Отже, у складі концепту GLAMOUR міститься 

інформація про потенційно можливі різні ступені вияву гламуру. Характерно, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/weakness
https://www.merriam-webster.com/dictionary/failing
http://world_en.enacademic.com/
https://en.wiktionary.org/wiki/glam_up
https://en.wiktionary.org/wiki/glamorous
https://en.wiktionary.org/wiki/glamorous
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що в сучасній англійській мові не існує окремих номінативних одиниць, які б 

вказували на зменшення гламуру (наявні лише ті, які засвідчують його повну 

відсутність). На нашу думку, це свідчить про те, що, по-перше, гламур 

вважається мовцями бажаною якістю, по-друге, він передбачає певну досить 

високу “планку” вимог для того, хто прагне бути гламурним, по-третє, 

гламур є так би мовити “максималістською” якістю і його наявність 

визначається за принципом “усе або нічого”.  

Усічена лексема glam входить також до складу розчленованої 

номінативної одиниці glam rock, яка позначає особливий стиль рок-музики, 

що виник на початку 1970-х років: “a style of rock music characterized by male 

performers wearing exaggeratedly flamboyant clothes and make-up” [264]; “A 

style of English rock music from the early 1970s, distinguished by the glamorous, 

glittery costumes of its performers and its bouncy beat and lyrics” [265]. Як 

видно з наведених вище визначень, характерною ознакою стилю glam rock є 

насамперед гламурний одяг виконавців – саме він описується в усіх 

проаналізованих нами дефініціях розчленованої номінативної одиниці glam 

rock. Другою характерною рисою стилю glam rock є використання яскравого 

макіяжу чоловіками-виконавцями (див. наведене вище визначення в [264], а 

також “A style of rock music characterized chiefly by performers who wear 

flamboyant, often androgynous, costumes and makeup” [277]. Третя визначальна 

риса стилю glam rock – наявність зовнішнього блиску. Так, цей стиль 

описується за допомогою лексеми glittery [265; 263] і навіть має синонім 

glitter rock [265]. 

На нашу думку, логічно припустити, що свідоме формування 

виконавцями стилю glam rock свого іміджу відбувалося шляхом актуалізації і 

переосмислення діяльнісного складника концепту GLAMOUR, котрий 

входить до складу історичного шару “голлівудський гламур”. 

Похідна лексема glamping утворилася шляхом бленду glamorous    

camping [265]. Це одна з наймолодших лексем у складі дериваційного гнізда з 

вершиною glamour – її перше вживання засвідчене в 2006 році [265]. У складі 

http://terms_en.enacademic.com/
https://en.wiktionary.org/wiki/style
https://en.wiktionary.org/wiki/music
https://en.wiktionary.org/wiki/distinguish
https://en.wiktionary.org/wiki/glamorous
https://en.wiktionary.org/wiki/glittery
https://en.wiktionary.org/wiki/performer
https://en.wiktionary.org/wiki/bouncy
https://en.wiktionary.org/wiki/lyric
http://terms_en.enacademic.com/
https://en.wiktionary.org/wiki/glittery
https://en.wiktionary.org/wiki/glamorous#English
https://en.wiktionary.org/wiki/camping#English
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цієї лексеми актуалізуються уявлення про розкішний кемпінг як конкретний 

приклад гламуру в житті: “Any of various luxury forms of camping” [265]. 

Поява слова glamper як нового члена розглядуваного дериваційного 

гнізда [265] є ще одним свідченням актуальності концепту GLAMOUR у 

свідомості сучасних мовців, як і вживання оказіональних одиниць з коренем 

glam. Зокрема, гумористичний словник [276] фіксує п‟ять таких слів: 

glamdrogyny [276, c. 78], glammit [276, c. 79], glamour shots [276, c. 80], 

glamputee [276, c. 80], glammy [276, c. 80]. 

Семантика цих оказіоналізмів формується як актуалізація виділених 

вище складників концепту GLAMOUR: “person (holder of glamour)”, 

“desirable”, “showy”, “celebrity”. Це є ще одним свідченням приналежності 

вказаних вище складників до актуального шару концепту GLAMOUR. Також 

аналіз семантики зазначених вище оказіоналізмів надає переконливе 

підтвердження того, що в мовній спільноті сформований стереотип, що саме 

жінка (а не чоловік) можуть бути гламурними. Так, яскравий вияв гламуру 

чоловіком сприймається з підозрою: glamdrogyny – “any display of glamour by 

a man that‟s so ostentatious it begs you to ask if he‟s actually a man” [276, c. 78]; 

для ілюстрації значення слова glamputee [276, c. 80] наводяться приклади 

двох жінок і одного чоловіка; наявна лексема glammy, яка описує особу 

жіночої статі – “an inevitably glam granny who‟s still got it” [276, c. 80], і 

відсутня аналогічна номінативна одиниця на позначення літнього гламурного 

чоловіка. 

Окрім цього, у семантиці лексеми glammit відображені уявлення мовців 

про негативну емоцію розчарування, коли не вдається вразити інших своєю 

гламурністю: “an expression denoting frustration, often used by celebrities who 

get shafted on the red carpet the moment other, more glamorous celebrities show 

up and steal their thunder” [276, c. 79]. Отже, можемо ідентифікувати 

наявність складника “influence upon the one who strives to be glamorous - 

disappointment due to the inability to impress others with their glamour” у 

https://en.wiktionary.org/wiki/luxury
https://en.wiktionary.org/wiki/camping
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складі макроскладника ІІ. “emotional effect of the quality”: концепту 

GLAMOUR. 

Гламур асоціюється з культом молодості: glammy – “an inevitably glam 

granny who‟s still got it” [276, c. 80]. Елементами гламуру є характерні дрібні 

предмети: glamputee – “a person who somehow seems amputated without the 

signature accessories he or she has become well-known for” [276, c. 80]. Обидва 

ці складники входять до образного компонента концепту GLAMOUR. 

 

2.3. Структура актуального шару концепту GLAMOUR 

Концепт GLAMOUR актуалізується в сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі в нерозривній єдності своїх поняттєвого, образного і 

оцінного компонентів. У попередньому підрозділі нами було визначено 

перелік основних складників цих компонентів. Тепер визначимо спосіб їх 

структурації. 

Розглядаючи питання про структуру того чи того концепту, важливо 

взяти до уваги той факт, що концепти існують у свідомості мовців не 

ізольовано, а у тісному зв‟язку між собою та з більш загальними структурами 

знання. На позначення цих більш загальних ментальних структур Р. Ленекер 

запропонував використовувати термін домен [248]. Домен – це “ментальний 

досвід, репрезентаційні простори, концепти чи концептуальні комплекси” 

[248, с. 147]. Р. Ленекер наголошує, що кожний концепт повинен 

характеризуватися відносно певного семантичного домену [248, с. 147]. 

Домен виступає фоновим знанням (background knowledge) для репрезентації 

концептів [222, с. 3]. Домен надає інформацію, на фоні якої концепти можуть 

розумітися і використовуватися мовцями [229, с. 230]. 

Вважаємо за доцільне представити структуру досліджуваного в 

англомовному мас-медійному дискурсі концепту GLAMOUR у графічній 

формі (див. Додатки Б, В, Г). У додатку Б подано загальну структуру 

концепту GLAMOUR, у додатку В деталізовано структуру поняттєвого 
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компонента цього концепту, додаток Г представляє структуру фреймів, які 

входять до складу поняттєвого компонента концепту GLAMOUR. На 

вказаних схемах сірі прямокутники умовно репрезентують домени, на фоні 

яких відбувається сприйняття і розуміння концепту GLAMOUR мовцями. 

При цьому темніший сірий колір позначає домени AESTHETIC і HEDONIC, 

які є тими необхідними ментальними структурами, на фоні яких 

актуалізуються усі три компоненти концепту GLAMOUR: поняттєвий, 

образний та оцінний. Світлішим сірим зображено дві пари 

доменів EXCLUSIVITY – ACCESSIBILITY, ELITISM – MEDIOCRITY, котрі 

становлять необхідний фон для актуалізації поняттєвого компонента 

концепту GLAMOUR. Антонімічні відношення у кожній з цих пар 

відображені на рисунку положенням доменів, які представляють протилежні 

ознаки: такі домени розташовані один навпроти одного. 

Три білі овали позначають три компоненти концепту (оцінний, 

образний і поняттєвий) і є ніби різними зрізами концепту, які у своїй 

інтегрованій сукупності становлять єдине концептуальне ціле. Питомий 

зв‟язок між цими трьома компонентами умовно позначено жирними лініями. 

Вертикальне розташування компонентів одного над одним та їхній зв‟язок за 

допомогою вертикальної лінії-вісі метафорично нагадує дерево і застосовано 

для того, щоб умовно позначити потенційну здатність концепту GLAMOUR 

до змін. У додатку Г три крапки у складі фрейму FAILURE TO ACHIEVE 

GLAMOUR означають, що до його складу входять такі ж самі 6 слотів, як і 

до складу фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR, а відмінними є 2 останні 

слоти, умовно позначені курсивом. 

Отже, перш ніж розглянути кожний із компонентів концепту 

GLAMOUR окремо (див. пп. 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.), простежимо структурацію 

цього концепту як когнітивної цілісності у складі більш загальних доменів. 
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2.3.1. Основні фонові домени концепту GLAMOUR 

Для функціонування концепту GLAMOUR у сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі необхідними є два домени: AESTHETIC 

(ЕСТЕТИЧНЕ) і HEDONIC (ГЕДОНІЧНЕ). Саме на фоні інформації, яку 

надають ці домени, відбувається розуміння і використання концепту 

GLAMOUR мовцями. 

Домен AESTHETIC пов‟язаний з уявленнями сучасних мовців про 

красу матеріальних об‟єктів, красу зовнішнього вигляду. Концепт 

GLAMOUR структурується завдяки актуалізації цих уявлень. Наприклад, 

журнал “Veranda”, розповідаючи своїм читачам про дім Дженніфер Лопес, 

поєднує фотографії (див. рис. 2.1) і текст, у яких об‟єктивується концепт 

GLAMOUR. Дизайнер інтер‟єру будинку Дженніфер Лопес Мішель Воркмен 

так характеризує приміщення: “It‟s tastefully glamorous, like Jennifer herself” 

[366]. У цьому висловлюванні лексема tastefully актуалізує уявлення мовців 

про естетичне, яке виступає фоном для розуміння концепту GLAMOUR.  

 

Рис. 2.1 Фото до публікації “Sneak Peek:  

J.Lo‟s Elegant Home” [366] 

Подальший текст містить багато деталей, які описують зовнішньо 

привабливі, красиві, тобто естетично довершені об‟єкти, наприклад: “Soft 

gray-blue walls are the perfect backdrop for feminine furnishings in Lopez‟s living 

room. We love how Workman and Lopez have mixed varying neutral tones with 

metallic finishes for a fresh look” [366]. У цьому фрагменті назви кольорів (soft 
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gray-blue, neutral tones) апелюють до чуттєвої візуальної краси, а лексема love 

виражає експліцитну позитивну оцінку побаченого. 

Наступний абзац цієї статті також містить опис естетично привабливих 

предметів (див. рис. 2.2) і включає три лексеми, які безпосередньо 

актуалізують домен AESTHETIC: “The cool toned palette continues in the 

kitchen area where built-in cabinets are painted to match the walls. Elegantly 

upholstered dining chairs surround a black pedestal table for a chic place to eat a 

quick bite…” [366]. 

 

Рис. 2.2 Фото до публікації “Sneak Peek:  

J.Lo‟s Elegant Home” [366] 

Характерною особливістю концепту GLAMOUR є те, що 

структуруючись на фоні домену AESTHETIC, він включає уявлення про 

зовнішній блиск. Так, аналізована нами стаття містить кілька експліцитних 

згадок про зовнішній блиск, наприклад: “…her home is an oasis of low-key, 

natural charm – with a few hints of sparkle” [366], “Designer Michelle Workman 

says, "We wanted it to be graceful, with just enough sparkle."” [366]. При цьому 

показово, що журнальний матеріал завершується описом коштовного 

блискучого предмета (див. рис. 2.3.: “In the pale mauve dining room and pastel 

peach guest bedroom, crystal and blown-glass chandeliers gleam like pieces of 

jewelry” [366]. 
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Рис. 2.3 Фото до публікації “Sneak Peek:  

J.Lo‟s Elegant Home” [361] 

Опис Вікторією Бекхем її нових гламурних приятельок також 

відбувається завдяки актуалізації домену AESTHETIC: “You know, they were 

fabulous, they were glamorous, they were gorgeous, they were well-dressed, the 

lipstick was just major, major red lipstick. I have never seen lipstick like it” [388, 

20:50]. У цьому фрагменті уявлення про естетично привабливу зовнішність 

актуалізуються завдяки лексемам fabulous, gorgeous, well-dressed, а також за 

допомогою емоційно наснаженого опису губної помади the lipstick was just 

major, major red lipstick. Окрім того емфатична конструкція the lipstick was 

just major, major red lipstick завдяки своїй структурі – кільцевому повтору 

актуалізує уявлення про коло як естетично довершену форму. 

Структуруючись на фоні домену HEDONIC, концепт GLAMOUR 

включає уявлення мовців про такий досвід, який приносить задоволення, 

наприклад: “On set I thought it would be some glamorous experience where I was 

having fun” [320, 2:03]. У цьому фрагменті лексема fun завдяки своїм 

семантичним компонентам “розвага”, “насолода”, “задоволення” 

(“amusement, enjoyment or pleasure” [265]) актуалізує уявлення мовців про 

приємний досвід, що сприяє активуванню домену HEDONIC. 

У рекламі гелю для душу Palmolive “Feel glamorous” цей товар 

презентовано як засіб отримання чуттєвого задоволення і створення 

гламурної ситуації: “Indulge yourself with this gently exfoliating, pampering 

https://en.wiktionary.org/wiki/amusement
https://en.wiktionary.org/wiki/enjoyment
https://en.wiktionary.org/wiki/pleasure
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shower scrub with Blackberry, Bourbon Vanilla and Dragon Fruit. Let the 

delicious fragrance make your shower a truly glamorous moment” [356]. Домен 

HEDONIC актуалізується в контексті завдяки використанню лексем indulge, 

gently, pampering, delicious і конкретизується як чуттєва насолода приємними 

ароматами. Так, на самому продукті під назвою бренду міститься напис 

aroma sensations, (див. рис. 2.4) а в тексті реклами перераховуються три 

приємні аромати: ожина, ваніль Бурбон і драконівський фрукт (Blackberry, 

Bourbon Vanilla and Dragon Fruit). 

 

Рис. 2.4 Фото до реклами гелю для душу 

Palmolive “Feel glamorous” [356] 

Часто концепт GLAMOUR актуалізується в мас-медійному дискурсі в 

контексті актуалізації обох фонових доменів AESTHETIC і HEDONIC, 

наприклад: “This is what ladies do when we wanna relax. We wanna make sure 

we do all our glamour and our beauty treatments” [300, 27:20]. У цьому 

фрагменті лексема relax сприяє актуалізації домену HEDONIC, а лексема 

beauty – домену AESTHETIC. Аналогічна ситуація спостерігається в 

наступному контексті: “We want people to dress up, be glamorous, enjoy 

themselves, so every day you don‟t get the opportunity to go to something where 

you can dress in this way, so this is just my sense of humor for looking fabulous” 

[309, 7:17], де слова dress up, fabulous актуалізують домен AESTHETIC, а 

вираз enjoy themselves – домен HEDONIC. 



94 

 

2.3.2. Поняттєвий компонент концепту GLAMOUR 

Аналіз концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі засвідчив, що складники, які утворюють його поняттєвий 

компонент, структуровані у певну смислову структуру, яку можна 

змоделювати на основі акціонального фрейму за С.А. Жаботинською [67]. У 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі поняттєвий компонент 

концепту GLAMOUR актуалізується в контекстах двох типів: 1) тих, де 

йдеться про знаменитостей, зірок, про багатих і відомих людей і 2) тих, у 

яких йдеться про простих, пересічних (не знаменитих) людей. У першому 

контексті реалізується фрейм, який умовно назвемо ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR (ДОСЯГНЕННЯ ГЛАМУРУ), а в другому – фрейм 

PURCHASE OF GLAMOUR (КУПІВЛЯ ГЛАМУРУ). Принагідно 

зауважимо, що опозиція ЗІРКА/ ЗНАМЕНИТІСТЬ :: ПРОСТА ЛЮДИНА як 

НОСІЇ ГЛАМУРУ зафіксована у лексикографічних джерелах. Так, у 

словнику [271] є приклад актуалізації фрейму ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR, у якому слот SOMEONE GLAMOROUS представлений 

концептом POPULAR MODEL: “But now the 18-year-old is becoming a sought-

after glamour model – and the money is rolling in.” [271], а також приклад 

актуалізації фрейму PURCHASE OF GLAMOUR: “Our response is automatic 

because, like the rest of the world‟s population, we‟ve been conditioned to believe 

that the television industry is all glitz and glamour.” [271]. В останньому 

прикладі актуалізація уявлень про телеіндустрію (the television industry) 

передбачає активування уявлень про тих, хто створює шоу і світ гламуру (is 

all glitz and glamour) і тих, хто споживає цей продукт (the rest of the world‟s 

population). 

Розглянемо структуру обох фреймів-конституентів поняттєвого 

компонента концепту GLAMOUR як він представлений у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі. У поданому нижче фреймі 

ACHIEVEMENT OF GLAMOUR цифри перед концептуальними складниками 
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відповідають тим умовним цифрам, які були присвоєні їм у п. 2.2. з метою 

зручності викладу і сприйняття дослідженого й описаного матеріалу: 

[ХТОСЬ = І.2.1. SOMEONE GLAMOROUS] 

[ЯКИЙ = VІІ. SOMEONE WHO IS A CELEBRITY {IS CONNECTED 

WITH HIGH FASHION, IS ELEGANT, STYLISH, IS RICH AND LIVES IN 

LUXURY}] 

[РОБИТЬ = V. MAKES] 

[ЩОСЬ = І.2.2. SOMETHING / І.2.3. PLACE / І.2.4. SITUATION / 

І.2.5. LIFE / І.2.6. PROFESSIONAL ACTIVITY] 

[(РОБИТЬ) ЯКИМ = (MAKES) GLAMOROUS {ІІІ. NATURE OF 

QUALITY: ATTRACTIVE / ALLURING / APPEALING / BEAUTIFUL / 

FASCINATING / CHARMING / BEWITCHING / MYSTERIOUS / 

ELUSIVE / ROMANTIC / DESIRABLE; ІV. SPECIAL / STRIKING / 

UNUSUAL / NOT MUNDANE; VІ. NOT GENUINE: SEEMING / 

ILLUSORY / DELUSION / MAGNIFIED / GLORIFIED / IDEALIZED; 

VІІІ. VOLUPTUOUS / WITH SEX APPEAL}] 

[ЗАВДЯКИ = THROUGH І.5. MEANS FOR ACHIEVING GLAMOUR] 

[ВИКЛИКАЄ У [РЕЦИПІЄНТА (ГЛАМУРУ)] = І.4. EVOKES 

INTEREST, ASSOCIATIONS OF [THE PERSON WHO PERCEIVES 

(GLAMOUR)]] 

 [ЗБУДЖУЄ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН РЕЦИПІЄНТА = EVOKES THE 

EMOTIONAL STATE OF THE PERSON WHO PERCEIVES (GLAMOUR) = 

ІІ. EXCITEMENT] 

Різновид цього фрейму передбачає негативний результат – 

неможливість вразити  публіку своєю гламурністю, перетворюючись на 

фрейм FAILURE TO ACHIEVE GLAMOUR, у якому два останні слоти 

набувають такого вигляду: 

[ВИКЛИКАЄ У [РЕЦИПІЄНТА ГЛАМУРУ] = EVOKES 

INDIFFERENCE [OF SOMEBODY WHO PERCEIVES GLAMOUR]] 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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[ЗБУДЖУЄ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИ-НОСІЯ ГЛАМУРУ = 

MAKES THE GLAMOROUS PERSON FEEL = ІІ. DISAPPOINTMENT] 

Наприклад, у наступному фрагменті з відомої біографії Еді Седжвік 

актуалізується як власне фрейм ACHIEVEMENT OF GLAMOUR, так і його 

варіант FAILURE TO ACHIEVE GLAMOUR: “She couldn‟t really cope with the 

day-to-day reality, and she always needed to have friends who understood that. 

Edie provided the glamour, you see, and the glitter ... when she walked into some 

place, the whole room turned. And if they didn‟t, she‟d do something in the next 

twenty seconds that would make them. She‟d giggle or she‟d dance and spin 

around” [370, с. 176]. Засобами актуалізації слотів фрейму ACHIEVEMENT 

OF GLAMOUR у цьому текстовому фрагменті є такі: [PERSON (SOMEONE 

GLAMOROUS)] – Edie, [MAKES] – provided, [(MAKES) GLAMOROUS] – 

provided the glamour, … the glitter, [EVOKES INTEREST OF [THE PERSON 

WHO PERCEIVES (GLAMOUR)]] – the whole room turned. Слот [EVOKES 

INDIFFERENCE [OF SOMEBODY WHO PERCEIVES GLAMOUR]] фрейму 

FAILURE TO ACHIEVE GLAMOUR актуалізується за допомогою підрядного 

речення if they didn‟t. 

 

Рис. 2.5 Фото Еді Седжвік [370] 

Слот [MEANS FOR ACHIEVING GLAMOUR] найчастіше 

представлений концептами CLOTHES, FOOTWEAR, JEWELRY, 

ACCESSORIES, HAIRSTYLE, MAKEUP. Наприклад, у наступному 

фрагменті з розважального шоу актуалізовано концепт CLOTHES: 
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Рис. 2.6 Фото кімоно з відео “Closet 

Close-Ups: Erin Fetherston” [307] 

“another older vintage piece which I 

have always been in love with is this 

kimono, I have always been a big 

believer in glamorous dressings at 

home, I think this is just so much fun to 

be launching around the house” [307, 

2:14]. 

Концепт JEWELRY як репрезентант слоту [MEANS FOR ACHIEVING 

GLAMOUR] актуалізовано в цьому уривку із шоу:  

 

Рис. 2.7 Фото прикрас із відео “Closet 

case: Mary Alice Stephenson” [306] 

“I‟ve been collecting jewelry for the last 

25 years. I love my jewelry because it 

instantly makes me feel glamorous even 

though I know I don‟t look at it when 

I‟m tired as a working mum, I‟ve been 

working all day with my son and I have 

to go to an event for work. I usually will 

dress up in lots of jewelry and hope that 

no one realizes how tired I am because 

they are looking at the jewelry” [306, 

1:27]. 

Наступний приклад демонструє актуалізацію концептів FOOTWEAR і 

HAIRSTYLE як репрезентантів слоту [MEANS FOR ACHIEVING 

GLAMOUR]:  
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Рис. 2.8 Фото з розважального шоу 

“Whitney Cummings HBO Special” 

[392] 

“I‟m wearing actually heels in this and 

my hair is down cause try to bring a 

little bit more glamour” [393, 6:00]. 

Фактичний матеріал засвідчив існування уявлень про те, що звичайна 

людина може перетворитися на гламурну, завдяки певним діям, наприклад: 

“We‟re going to retire Jeremy-the rancher and rediscover Jeremy-the star… and 

just live that exciting, glamorous movie-star life style” [299, 23:52]. У цьому 

фрагменті номінативна одиниця Jeremy-the rancher актуалізує концепт 

ORDINARY PERSON, а номінативна одиниця Jeremy-the star – концепт 

CELEBRITY. 

Цей процес прилучення звичайної людини до гламуру передбачає 

насамперед використання якогось засобу гламуризації.  У розглянутій вище 

рекламі гелю для душу Palmolive “Feel glamorous” (див. п. 2.3.1.) таким 

доступним засобом досягнення гламуру в повсякденному житті є цей товар. 

У відгуку на цей товар у своєму блозі молода дівчина з Англії Ханна Портер 

засвідчила, що використання гелю “Feel glamorous” принесло їй відчуття 

гламуру: “Ironically, I believe that the title of this scrub 'Feel Glamorous' fits the 

product completely. After using this product my skin always feels very hydrated 

and rejuvenated, making me feel much more confident as a person and making me 

feel better about my skin. I am always very glamorous and happy when I have used 

this shower scrub” [332]. Як бачимо, спосіб, у який звичайна людина досягає 

гламуру в своєму житті, – це купівля певного “гламурного” товару. 
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Фрейм PURCHASE OF GLAMOUR можна змоделювати таким чином: 

[ХТОСЬ = SOMEONE WHO STRIVES TO BE GLAMOROUS] 

[ЯКИЙ = BELONGS TO THE ORDINARY WORLD] 

[РОБИТЬ = MAKES/ TRANSFORMS] 

[ЩОСЬ = MOMENT OF ONE’S LIFE/THEMSELVES FOR A 

CERTAIN PERIOD] 

[(РОБИТЬ) ЯКИМ = (MAKES) GLAMOROUS] 

[ЗАВДЯКИ = THROUGH BUYING SOMETHING THAT IS І.5. MEANS 

FOR ACHIEVING GLAMOUR] 

ВИКЛИКАЄ У [РЕЦИПІЄНТА (ГЛАМУРУ)]: РЕЦИПІЄНТ ГЛАМУРУ 

= ОСОБА, ЯКА ПРАГНЕ ГЛАМУРУ] = EVOKES FROM THE PERSON 

WHO PERCEIVES GLAMOUR AND STRIVES TO BE GLAMOROUS] 

[(ВИКЛИКАЄ) ОСОБЛИВИЙ СТАН]  = [(EVOKES) SPECIAL STATE] 

Фрейми ACHIEVEMENT OF GLAMOUR і PURCHASE OF GLAMOUR 

актуалізуються на фоні доменів EXCLUSIVITY (ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ) – 

ACCESSIBILITY (ДОСТУПНІСТЬ), ELITISM (ЕЛІТАРНІСТЬ) – 

MEDIOCRITY (ПЕРЕСІЧНІСТЬ). Наприклад, у публікації “Why Kate 

Middleton Doesn‟t Wear Tiaras Very Often” [394] йдеться про надзвичайно 

відому особу Кейт Міддлтон (Kate Middleton). Публікація обговорює той 

факт, що Кейт Міддлтон одягала діадему лише чотири рази. При цьому 

згадки про те, що, по-перше, Кейт – герцогиня Кембриджська (Duchess of 

Cambridge), що, по-друге, одну з діадем їй позичила для урочистостей 

королева (was loaned to Kate by the queen), що, по-третє, ця діадема 

прикрашена діамантами і перлами (a diamond-and-pearl creation) 

актуалізують домени EXCLUSIVITY і ELITISM: “It seems surprising, but Kate 

Middleton, Duchess of Cambridge, has only worn a tiara four times. The first was 

the Cartier halo style she showed off on her wedding day, the second was a 

diamond-and-pearl creation originally worn frequently in the 1920s, and was 

loaned to Kate by the queen for the annual state reception in 2013…” [394]. На 

фоні цих доменів у подальшому тексті публікації об‟єктивується концепт 

http://www.glamour.com/about/kate-middleton
http://www.glamour.com/about/kate-middleton
http://www.glamour.com/weddings/blogs/save-the-date/2015/04/royal-wedding-pictures-prince-william-kate-middleton
http://www.people.com/people/package/article/0,,20395222_20762270,00.html
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GLAMOUR: “So, why doesn‟t Kate wear them more often? There‟s no firm 

answer as to why Kate doesn‟t wear the glamorous accessory more often.” [394]. 

Публікація “Not Into Halloween Costumes? Wear Velvet Instead” 

спрямована на те, щоб спонукати широке коло читачів, тобто насамперед 

пересічних людей купити певний гламурний одяг: “Not into Halloween 

costumes? Try a velvet dress instead! We‟ve been feeling the look since fall was a 

glimmer in our eye, and now that the weather is finally cooperating, it‟s velvet 

fashion FTW. Dramatic, glamorous, and just a little bit retro, velvet is everything 

we could ever ask for in a trend. Plus, unlike some fall statements (faux-fur coats), 

you don‟t necessarily need to shell out hundreds to make the look your own. […] 

Really, what are you waiting for?” [354]. Так, запитання безпосередньо до 

читача та спонукання, висловлене у наказовому способі (“Not into Halloween 

costumes? Try a velvet dress instead!”, “Really, what are you waiting for?”), 

стосуються широкого кола людей і актуалізують домен MEDIOCRITY. 

Лексема glamorous актуалізує концепт GLAMOUR. Запевняння “you don‟t 

necessarily need to shell out hundreds” вказує на ціну, яку необхідно 

заплатити, щоб придбати часточку гламуру (to make the look your own) і 

водночас ця фраза актуалізує домен ACCESSIBILITY, бо ціна, згідно з 

обіцянкою, є доступною, і також домен MEDIOCRITY, бо сама фраза 

належить до лексики, яка вживається у розмовному мовленні (так, у 

словнику фраза to shell out має стилістичну позначку “informal” [268]. 

У сучасному мас-медійному дискурсі знаменитості представлені як 

такі, що мають гламурну роботу і гламурний побут, тобто гламурне життя в 

цілому, наприклад: “Jennifer Lopez knows a thing or two about red-carpet 

glamour. But at her California residence, a different, more serene glamour 

prevails” [377]. Прості ж люди можуть зробити гламурним якийсь аспект 

свого життя, наслідуючи знаменитостей як моделей гламуру. Наприклад, 

вони можуть купити парфуми “Love and Glamour” Дженніфер Лопес [339], 

чи ляльки-моделі Джей Ло [341] (див. Додаток Ґ), чи щось з одягу від бренду 

Вікторії Бекхем, яка є відомою гламурною знаменитістю, заміжньою за 

http://www.glamour.com/fashion/fall-fashion-trends
http://www.glamour.com/story/bold-color-velvet-is-the-fall-trend-you-can-wear-now
http://www.glamour.com/story/bold-color-velvet-is-the-fall-trend-you-can-wear-now
http://www.glamour.com/story/the-10-best-faux-fur-coats-to-shop-for-fall
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відомою гламурною знаменитістю (Victoria, before you launched your fashion 

brand, you were a famous glamorous celebrity married to a famous glamorous 

celebrity [311, 0:06]). 

Слот [(EVOKES) SPECIAL STATE] фрейму PURCHASE OF 

GLAMOUR заповнюється концептами SPECIAL PHYSICAL STATE і 

SPECIAL PSYCHOLOGICAL STATE. Так, у наведеному вище пості Ханни 

Портер описується приємний фізичний стан – зволожена шкіра (my skin 

always feels very hydrated and rejuvenated) і психологічний стан – упевненість 

в собі (feel much more confident as a person). Вікторія Бекхем, рекламуючи 

свій бренд, наголошує на тому, що, купивши одяг цього бренду, кожна (тобто 

звичайна) жінка відчуватиме себе красивою і впевненою: “…the day in a life 

of a soccer mum, the world‟s most glamorous soccer mum but a soccer mum…I‟m 

passionate about what I do, I love women , I want to empower women and that‟s 

why I do what I do, I want to make women feel good about themselves”, “it‟s my 

passion to make women feel empowered, feel beautiful and feel confident” [311, 

0:06]. 

 

2.3.3. Образний компонент концепту GLAMOUR 

Образний компонент концепту GLAMOUR становлять конкретно-

наочні переважно зорові уявлення про гламур. Актуалізація цього складника 

найчастіше відбувається завдяки взаємодії вербальних (текстовий опис) і 

візуальних (фото чи відео) засобів. Наприклад, реклама сумок Miche 

складається з фото привабливої молодої романтично замріяної жінки (див. 

рис. 2.9) і такого тексту: “Feeling glamorous? It‟s hard to imagine a color 

combination more exquisite than purple and bold metallic gold. Go ahead – feel 

like a movie star today! The Annistyn for Demi Miche bags features demi-gloss 

faux leather, decorative zipper details, and unique architectural overlays and 

stitching. Perfectly matches our Interchangeable Handle Straps (purple). Side 

pockets” [349].  
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Рис. 2.9 Фото до реклами сумки Demi Miche [349] 

Як бачимо, у тексті експліцитно описуються конкретні деталі: колір 

(purple and bold metallic gold), прикраси сумочки (decorative zipper details, and 

unique architectural overlays and stitching) тощо. Інформація про гламурну 

собаку Вікторії Бекхем супроводжується фотографією самої знаменитості й 

цієї собаки (див. рис. 2.10, рис. 2.11) і містить опис такої яскравої деталі як 

пофарбовані кігті : “Ellen – …and you are painting the dog‟s nails. / Victoria – 

Yeah, yeah, I mean she is the most glamorous dog in Hollywood. She is. / Ellen – 

She is the fantastic-looking dog, that‟s like an English bulldog. Is it right?” [385, 

2:47] 

 

Рис. 2.10 Фото Вікторії Бекхем 

[385]  

 

 

Рис. 2.11 Фото гламурної 

собаки [385] 

Найбільш типовими матеріальними об‟єктами, пов‟язаними з 

конкретно-наочними уявленнями про гламур є предмети, котрі відповідають 

узагальненим концептам CLOTHES, FOOTWEAR, JEWELRY, 

ACCESSORIES, HAIRSTYLE, MAKEUP слоту [MEANS FOR ACHIEVING 

GLAMOUR] поняттєвого компонента концепту GLAMOUR. Наприклад: “But 
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what she waited to show us was a second stunning dress, and this one, by Maureen 

Patricia Bridal, was definitely more drop-dead glamorous than boho” [357].  

 

Рис. 2.12 Фото гламурної сукні [357] 

У цьому дискурсивному фрагменті йдеться про гламурну сукню (див. 

рис. 2.12) як репрезентант узагальненого уявлення про одяг, а в наступному – 

про сукню, пальто і взуття на підборах (див. рис. 2.13): “She did a short, 

feminine cocktail dress and a mannish, maxi-length overcoat on top, then finished 

things off with a pair of strappy heels. It was simple enough, but so glamorous” 

[317]. При цьому опис супроводжується фото.  

 

Рис. 2.13 Зображення до публікації під назвою “Felicity Jones‟ Two-Step 

Holiday Party Outfit Is Everything” [317] 

Також образний компонент концепту GLAMOUR включає уявлення 

про еталони гламуру – так званих ікон гламуру, наприклад Вікторію Бекхем 

(“Victoria Beckham, also known as a posh spice of the spice girls, she is an 

http://www.maureenpatriciatoronto.com/
http://www.maureenpatriciatoronto.com/
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international iсon of fashion and glamour…” [388, 00:00] ) чи  Дженніфер 

Лопес (“Working on Jennifer Lopez dolls was like a dream come true, she was a 

dream partner, so polished and glamorous and sort of anything you would hope 

that a celebrity would be” [341, 0:08]).   

 

Рис. 2.14 Ікона гламуру 

Вікторія Бекхем [387] 

 

 

Рис. 2.15 Ікона гламуру 

Джей Ло [316] 

І більш узагальнений образ Голлівуду як втілення гламуру, наприклад: 

“To the outside world, Tatum was riding high, idealized by young girls 

everywhere, living what looked like a glamorous life as a Hollywood hottest child 

actor with her handsome father many times by her side” [376, 35:12], “I live a 

fairly glamorous Hollywood life style” [302, 14:11]. 

До третього типу складників образного компонента концепту 

GLAMOUR належать актуалізовані образи гламуру минулих епох, 

наприклад: “The décor for the party was very sort of 90s, 50s glamour in a way. 

They had 30 women orchestra who were playing they call it the stejay the Charles 

James‟ orchestra, it was beautiful, and there were gardenia parts on every table, 

central piece, beautiful stand-wear, it was just beautifully done” [292, 1:47] і “I 

was very inspired by films and photos and movie posters of the 40-s and I really 

felt like this was, every time we come out with a new fragrance, it‟s like a 

premiere, you know, and I wanted it to feel like that, I wanted it to look like either 

in a movie poster or in a movie still, I wanted to capture some of that passion and 
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drama and emotion in the actual image, but of course we wanted to do it in a 

modern and glamorous way of our own, so, that‟s what we did” [339, 3:03]. 

 

2.3.4. Оцінний компонент концепту GLAMOUR 

Оцінні складники “good” і “desirable” у складі концепту GLAMOUR 

актуалізуються в сучасному мас-медійному дискурсі завдяки актуалізації 

концептів, котрі мають для людей високу позитивну цінність, насамперед 

LOVE і HAPPINESS, наприклад: “I think that everyone wants love and glamour 

in their life and those are the two things that I think you cannot have enough of” 

[339, 0:48]. 

Наявність цієї позитивної оцінки змушує людей прагнути повторити 

той досвід, коли вони мали можливість привнести у своє життя гламур. 

Наприклад, позитивний досвід участі у VS Fashion Show спонукає учасницю 

прагнути повторити його: “… you feel so glamorous and beautiful, I enjoyed it so 

much that I actually wanted to go on again” [389, 3:55]. 

Оцінні складники “bad” і “ undesirable ” у складі концепту GLAMOUR 

у сучасному мас-медійному дискурсі пов‟язані з усвідомленням того, що 

уявлення про гламур не завжди відповідають дійсності, вони є підміною 

дійсності казковою вигадкою, наприклад: “The media, they everything make a 

celebrity‟s life appear so glamorous. They photograph over parties…. Everybody 

thinks – Wow, you know, the person who has a 95 job. You know, they go to a night 

pub every Friday and pick up a paper on a Saturday morning and say – Oh my 

God, there is a celebrity going to a really glamorous party, dressed up in designer 

expensive cloth. You know, it is like a fairytale. People turn celebrities into the 

fairytale characters” [390, 4:07]. 
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Висновки до другого розділу 

1. Концепт GLAMOUR пройшов певний період становлення відповідно 

до історії формування і змін соціально-культурного феномену гламуру. 

Вербальний репрезентант концепту GLAMOUR – лексема glamour зазнала 

семантичних модифікацій з моменту своєї появи в англійській мові. У 

семантичній структурі цієї лексеми наявні як суто сучасні, актуальні для 

сучасних мовців значення, так і простежуються залишки значень минулих 

епох. У цілому, зміст концепту GLAMOUR можна представити у вигляді 

сукупності поняттєвого, образного й оцінного компонентів, утворених у 

свою чергу рядом структурних складників, а в історичному розрізі – у 

вигляді п‟яти шарів. 

2. Перший історичний (етимологічний) шар концепту GLAMOUR 

пов‟язаний з етимологічним значенням лексеми glamour, яка утворилася 

внаслідок бленду слів gl(immer etc) і grammar. Корінь gl- як споріднений з 

індоєвропейським коренем *ghel- мав значення “shine” (“сяяти”), а 

запозичене в середньоанглійську мову з грецької і латинської за 

посередництвом старофранцузької слово grammar розвинуло зі свого 

первісного значення “learning, knowledge in general” (“навчання, знання в 

цілому”) значення “magic, enchantment” (“магія, чаклунство”) в контексті 

притаманних людям епохи середньовіччя асоціаціям між ерудицією й 

начитаністю та окультною діяльністю. Етимологічний шар концепту 

GLAMOUR можна реконструювати як структуровану сукупність таких 

складників: “special kind of knowledge, art” (“особливе знання, мистецтво”), 

“purposeful influence upon the events” (“цілеспрямований вплив на події”), 

“producing marvels” (“викликання чудес”), “use of hidden natural forces” 

(“використання прихованих надприродних сил”), “black magic” (“чорна 

магія”), “glitz” (“зовнішній блиск”), “intentional delusion (of sight) 

(“навмисний обман (насамперед зору))”, “bad”  (“погано”). 
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3. Становлення концепту GLAMOUR відбувалося шляхом 

метафоричного переосмислення його складника “magic” (“магія”). Другий 

історичний шар у складі концепту GLAMOUR сформувався у 1900-1930 рр. і 

включав складники “adventure, exotic” (“пригода, екзотика”), які відображали 

історично детерміновані уявлення мовців про подорожі до екзотичних місць, 

які стали можливими завдяки появі нових транспортних засобів, зокрема 

літаків. Третій шар “Hollywood Glamour” (“голлівудський гламур”) у складі 

концепту GLAMOUR сформувався у період з початку 1930-х років до 

перших років після Другої світової війни і включав складники “glitz” 

(“зовнішній блиск”), “women‟s awareness of their strength, charm” (“знання 

жінки про свої сили, чарівність”), “purposeful use by a woman of her sexuality 

and attractiveness” (“цілеспрямоване використання жінкою своєї 

сексуальності й привабливості”), “dangerous actions to men” (“небезпечні для 

чоловіків дії”). Четвертий історичний шар концепту GLAMOUR виникнув у 

1950-і роки і містив складники “erotica, pornography” (“еротика, 

порнографія”). Останній, п‟ятий шар концепту GLAMOUR сформувався в 

постмодерністський період і є його актуальним шаром. 

4. Семантична структура ключової лексеми glamour відображає різний 

ступінь актуальності історично сформованих шарів концепту GLAMOUR для 

сучасних мовців. ЛСВ слова glamour “magic, spell” (“магія, чари”) свідчить 

про актуальність у свідомості мовців, які розмовляють англійською, 

найпершого історичного шару концепту GLAMOUR. При цьому найбільш 

активним в актуальному сьогодні історичному шарі концепту GLAMOUR є 

складник “producing marvels”, менш активними – складники “special kind of 

knowledge, art”, “purposeful influence upon the events” і “use of hidden natural 

forces”, ще менш активним – складник “intentional delusion (of sight)”, а 

складники “black magic”, “glitz” і “bad” перебувають у складі першого 

історичного шару концепту GLAMOUR в латентному вигляді. Маловживані 

ЛСВ лексеми glamour “adventure, unusual activity” і “mildly pornographic” 

указують на низький ступінь актуальності для сучасних мовців другого 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mildly#mildly__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pornographic#pornographic__3
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(“adventure, exotic”) й четвертого (“erotica, pornography”) історичних шарів 

концепту GLAMOUR. ЛСВ слова glamour “haze, causing things to appear 

different from what they really are” засвідчує наявність тісного зв‟язку між 

першим історичним етимологічним шаром концепту GLAMOUR і його 

сучасним актуальним шаром. Також семантична структура лексеми glamour 

вказує на те, що третій історичний шар концепту GLAMOUR “Hollywood 

Glamour” нерозривно злитий з його актуальним шаром. 

5. Семантична структура основного ЛСВ лексеми glamour “seemingly 

exciting attractiveness, charm, beauty” (“позірна хвилююча привабливість, 

чарівність, краса”) та її дериватів (glamorous, glamorize, glamorization, 

glamorously тощо) засвідчує наявність у складі поняттєвого компонента 

концепту GLAMOUR таких складників: І. Макроскладник “quality, its holders 

and  reception” (якість, її носії та рецепція): І.1. “quality (of somebody or 

something that is glamorous)” (“власне якість (носія гламуру)”), І.2. “holders” 

(“носії”): І.2.1. “someone” (“особа”), І.2.2. “something” (“предмет”), 

І.2.3. “place” (“місце”), І.2.4. “situation” (“ситуація”), І.2.5. “life” (“життя”), 

І.2.6. “professional activity” (“професійна діяльність”), І.3. “aftereffect of the 

quality existence” (“наслідок існування якості”), І.4. “quality reception” 

(“рецепція якості”): “interest” (“інтерес”), “association” (“асоціації”), 

І.5. “means for achieving glamour” (“засіб перетворення чогось на гламурний 

об‟єкт”); ІІ. Макроскладник “emotional effect of the quality” (“емоційний 

вплив якості”): “influence upon the perceiver – exciting” (“вплив на того, хто 

сприймає – хвилюючий”), “influence upon the one who strives to be glamorous - 

disappointment due to the inability to impress others with their glamour” (“вплив 

на того, хто прагне гламуру – розчарування через неможливість вразити 

інших своєю гламурністю”), ІІІ. Макроскладник “nature of quality” (“характер 

якості”): “attractive” (“привабливість”), “alluring” (“звабливість”), “appealing” 

(“принадливість”), “beauty” (“краса”), “fascinating” (“чарівливість”), “charm” 

(“чарівність”), “bewitch” (“здатність зачакловувати”), “mysterious” 

(“загадковість”), “elusive” (“невловимість”), “romantic” (“романтичність”), 
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“desirable” (“бажаність”); ІV. Макроскладник “peculiarity of the quality (in 

comparison with other qualities)” (“особливість якості (порівняно з іншими 

якостями)”): “special” (“особливий”), “striking” (“вражаючий”), “unusual” 

(“незвичний”), “not mundane” (“неповсякденний”); V. Макроскладник 

“creation” (“зробленість”): “(quality that) makes” (“робить, перетворює”), 

“artifice” (“штучність, спритність, хитрість”), “showy” (“показний”); 

VІ. Макроскладник “not genuine” (“несправжність”): “seeming” (“позірність”), 

“illusory” (“ілюзорність”), “delusion” (“обман”), “magnified” (“збільшення”), 

“glorified” (“возвеличення”), “idealize” (“ідеалізованість”); 

VІІ. Макроскладник “celebrity world” (“зірковий світ”): “high fashion” 

(“висока мода”), “celebrity” (“знаменитість”), “elegance” (“елегантність”), 

“luxury” (“розкіш”), “stylish” (“стильність”), “richness” (“багатство”); 

VІІІ. Макроскладник “sexuality” (“сексуальність”): “voluptuous” (“розкішна 

сластолюбність”), “sex appeal” (“сексуальність”). Образний компонент 

концепту GLAMOUR формують уявлення про гламурні предмети й образи, 

пов‟язані з культом молодості. Оцінний компонент концепту GLAMOUR має 

двополярну природу й включає оцінки “good” (“добре”) і “bad”  (“погано”), 

“desirable” (“бажано”) і “undesirable” (“небажано”). 

 6. Розуміння і використання концепту GLAMOUR мовцями 

відбувається на фоні актуалізації доменів AESTHETIC (ЕСТЕТИЧНЕ) і 

HEDONIC (ГЕДОНІЧНЕ). 

7. Поняттєвий компонент концепту GLAMOUR можна змоделювати у 

вигляді сукупності двох фреймів: ACHIEVEMENT OF GLAMOUR 

(ДОСЯГНЕННЯ ГЛАМУРУ) і PURCHASE OF GLAMOUR (КУПІВЛЯ 

ГЛАМУРУ). Ці фрейми структурують уявлення мовців про різні способи 

досягнення гламуру двома різними категоріями людей (знаменитостями і 

звичайними людьми) й актуалізуються на фоні доменів EXCLUSIVITY 

(ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ) – ACCESSIBILITY (ДОСТУПНІСТЬ), ELITISM 

(ЕЛІТАРНІСТЬ) – MEDIOCRITY ( ПЕРЕСІЧНІСТЬ). 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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8. Образний компонент концепту GLAMOUR становлять конкретно-

наочні зорові уявлення про гламур. Вони представлені ментальними 

картинками трьох типів: конкретними образами матеріальних предметів, 

котрі відповідають узагальненим концептам CLOTHES, FOOTWEAR, 

JEWELRY, ACCESSORIES, HAIRSTYLE, MAKEUP; уявленнями про 

еталони гламуру (ікони гламуру); образами гламуру минулих епох. 

9. У складі оцінного компонента концепту GLAMOUR активною є як 

позитивна, так і негативна оцінка гламуру. Оцінні складники “good” 

(“добре”), “desirable” (“бажано”) актуалізуються завдяки актуалізації 

концептів, котрі мають для людей високу позитивну цінність, насамперед 

концептів LOVE і HAPPINESS. Оцінні складники “bad” (“погано”), 

“undesirable” (“небажано”) пов‟язані з усвідомленням того, що уявлення про 

гламур не завжди відповідають дійсності, а є підміною дійсності казковою 

вигадкою. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора: 

[149; 150].  
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РОЗДІЛ ІІІ. КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПТУ GLAMOUR У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

Здійснений у попередньому розділі аналіз дозволив виділити 

концептуальні складники й описати структуру концепту GLAMOUR, 

репрезентованого в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. Три 

найважливіші характеристики концепту: образно-перцептивна, поняттєва і 

ціннісна проявляють себе “прагматично”, що дозволяє моделювати дискурс 

як сукупність культурно-значущих концептуальних смислів. Перейдемо до 

розгляду прагматичних аспектів актуалізації кожного з трьох компонентів 

цього концепту і з‟ясуємо прагматичні особливості реалізації досліджуваного 

концепту в різних жанрах англомовних мас-медіа. 

 

3.1. Прагматичний вимір концепту GLAMOUR у мас-медійному 

дискурсі 

Розглянемо прагматичні аспекти актуалізації поняттєвого, образного і 

оцінного компонентів концепту GLAMOUR. 

 

3.1.1. Прагматичні особливості актуалізації поняттєвого компонента 

концепту GLAMOUR у текстах мас-медіа 

Акціональний фрейм, який є основою структурування поняттєвого 

компонента концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі (див. п. 2.3.2.), передбачає у своєму складі наявність слотів ТУТ і 

ЗАРАЗ [67, с. 19]. На наш погляд, матеріал дослідження вимагає уточнення 

термінології: слот ТУТ доцільно називати слотом МІСЦЕ (PLACE), в якому 

міститься інформація про фізичний простір, де відбувається подія, а слот 

ЗАРАЗ – слотом ЧАС (TIME), який зберігає інформацію про темпоральні 

характеристики події.  
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У проаналізованому нами фактичному матеріалі слоти МІСЦЕ 

(PLACE) і ЧАС (TIME) набувають різного наповнення залежно від того, який 

саме з двох фреймів-конституентів поняттєвого компонента концепту 

GLAMOUR актуалізується в контексті: фрейм ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR чи фрейм PURCHASE OF GLAMOUR. Також заповнення слотів 

PLACE і TIME залежить від прагматичного аспекту комунікації – насамперед 

від цілі, яку ставить перед собою продуцент висловлювання, і тому пов‟язане 

з втіленням різних комунікативних стратегій. 

Для фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR характерним є 

заповнення слоту PLACE уявленнями про місце, яке є недоступним 

пересічній людині. Концепт INACCESSIBLE TO AN ORDINARY PERSON 

PLACE (НЕДОСТУПНЕ ПЕРЕСІЧНІЙ ЛЮДИНІ МІСЦЕ) репрезентовано в 

текстах мас-медіа такими більш конкретними концептами: 

1) EXPENSIVE RESORT (ДОРОГИЙ КУРОРТ): наприклад, у 

наступному фрагменті концепт GLAMOUR позначено за допомогою лексеми 

glam, концепт EXPENSIVE RESORT репрезентовано стереотипними 

уявленнями про Лас-Вегас, актуалізованими топонімом Vegas: “Tonight on a 

Celebrity Wife Swap free spirit and multi-award winning actress Cloris Leachman 

and latinery performer Pia Zadora whose life is all Vegas Glitz and Glam.” [303]. 

Слот TIME у розглядуваному фрагменті заповнений концептом ENTIRE 

LIFE (OF A CELEBRITY) (УСЕ ЖИТТЯ (ЗНАМЕНИТОСТІ)): whose life is 

all Vegas Glitz and Glam. Уживання розмовних коротких форм, а саме: Vegas 

замість повної офіційної назви Las Vegas і glam замість glamour (словник 

[262] подає лексему glam зі стилістичною міткою “informal”) створює 

атмосферу невимушеного спілкування з глядачем шоу і психологічно дещо 

зменшує відстань між гламурною знаменитістю на гламурному курорті й 

пересічним глядачем шоу, який навряд чи коли в реальному житті зможе 

дозволити собі такий гламурний відпочинок. Продуцент цього повідомлення 

використовує стратегію прилучення реципієнта, тобто створення ілюзії 
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можливості (легкого) досягнення гламурного життя реципієнтом 

повідомлення. 

Водночас існують дискурсивні фрагменти, у яких уявлення про 

гламурний курорт актуалізуються в контексті нагадування реципієнту 

повідомлення про надзвичайно високі ціни на цьому курорті, а отже, про 

його доступність виключно дуже багатим (і знаменитим), наприклад: “For 

the upscale Hawn only Aspen Colorado will do. Aspen is very glamorous place to 

ski. Their mountain retreat is 10 thousand dollars a night with a butler thrown in.” 

[303, 1:36]. У цьому фрагменті концепт GLAMOUR вербалізовано лексемою 

glamorous. Уживання повної форми слова (glamorous, а не glam) створює 

атмосферу офіційності повідомлення. Лексема Aspen актуалізує стереотипні 

уявлення мовців про дорогий гірськолижний курорт. Уточнення ціни за одну 

ніч (Their mountain retreat is 10 thousand dollars a night), що є занадто 

високою для пересічних людей, підкреслює відстань між, з одного боку, 

багатими і знаменитими – тими, кому доступне гламурне життя, й з другого 

боку, простими людьми. Слот TIME заповнений концептом UNLIMITED 

TIME (FOR A CELEBRITY) (НЕОБМЕЖЕНИЙ ЧАС (ДЛЯ 

ЗНАМЕНИТОСТІ)), адже в контексті не йдеться про конкретний період 

перебування на курорті, а лише про (потенційно необмежену) можливість 

бути тут. Отже, спостерігаємо застосування стратегії відсторонення 

реципієнта, тобто закріплення переконання про недоступність 

гламурного життя пересічній людині. 

Окрім того, проведений аналіз фактичного матеріалу дозволив 

виділити третю стратегію актуалізації концепту EXPENSIVE RESORT під 

час вербалізації концепту GLAMOUR, а саме – загравання з реципієнтом 

повідомлення, коли неможливість реципієнта жити гламурним життям 

притлумлюється, водночас реципієнту пропонується можливість бути 

спостерігачем гламуру інших, наприклад: “So, Victoria‟s Secret line 2011, it‟s 

all inspired on the French Riviera, so it‟s very glamorous, it‟s over the top 

glamorous and this year one of the biggest trend Victoria‟s Secret has is this being 
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over the top of embellishment and so you‟re going to see a lot of Ryan stones, a lot 

of gold hardware beads, just really sparkly and beautiful swimsuit, covered with 

beads” [290, 0:09]. У цьому дискурсивному фрагменті концепт EXPENSIVE 

RESORT вербалізується за допомогою словосполучення French Riviera. 

Гламур цього курорту трактується в контексті як певний еталон гламуру, 

відповідно модельна лінія, виконана як втілення духу Французької Рів‟єри 

(Victoria‟s Secret line 2011, it‟s all inspired on the French Riviera), 

характеризується як надзвичайно гламурна, чому сприяє вживання 

підсилювальної частки very у словосполученні very glamorous, використання 

підсилювального виразу over the top glamorous. Питання про можливість 

реципієнта-пересічного глядача шоу побувати на курорті Французької 

Рів‟єри замовчується, водночас можливість побачити гламурний одяг 

подається як щось таке, чого прагне реципієнт і що він зможе зробити. Так, 

використання структури to be going to для передачі майбутньої дії реципієнта 

(you‟re going to see) вказує на те, що глядач планує, тобто прагне подивитися 

презентацію цього гламурного одягу. Як бачимо, продуцент висловлювання 

конструює своє повідомлення таким чином, що межа між можливістю жити 

гламурним життям і можливістю лише споглядати його розмивається. Однак 

така розділювальна лінія все ж існує, бо слот TIME відносно носія гламуру, 

тобто того, хто може собі дозволити відпочивати на Французькій Рів‟єрі, 

заповнено концептом UNLIMITED TIME (FOR A CELEBRITY) 

(НЕОБМЕЖЕНИЙ ЧАС (ДЛЯ ЗНАМЕНИТОСТІ)), а стосовно пересічного 

реципієнта повідомлення – концептом LIMITED SHORT PERIOD OF 

TIME (FOR AN ORDINARY PERSON) (ОБМЕЖЕНИЙ НЕТРИВАЛИЙ 

ЧАС (ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОЇ ЛЮДИНИ), оскільки така людина може споглядати 

гламурний одяг лише під час показу певної модельної лінії. 

2) EXPENSIVE HOUSE (ДОРОГИЙ ОСОБНЯК), наприклад: у 

заголовку статті “Inside the glamorous $84.5 million Upper East Side mansion 

that is among America‟s 20 most expensive homes for sale” [335] концепт 

GLAMOUR вербалізовано повною формою прикметника glamorous, а 
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концепт EXPENSIVE HOUSE актуалізовано за допомогою іменника mansion. 

Сема “дорогий” у складі слова mansion реєструється тлумачними 

словниками, зокрема, у такій дефініції: “a very large, expensive house” [262]. 

Актуалізації цієї семи в розглядуваному контексті сприяє публікація дуже 

високої ціни, що становить мільйони доларів – $84.5 million, а також 

віднесення зазначеного особняка до категорії найдорожчих житлових 

будинків, виставлених на продаж, що здійснюється шляхом використання 

конструкції з найвищим ступенем порівняння: is among America‟s 20 most 

expensive homes for sale. Вибравши такий ракурс для повідомлення, 

продуцент висловлювання вдається до стратегії відсторонення реципієнта. В 

аналізованому прикладі ця стратегія послідовно реалізується шляхом 

повторної кількаразової експліцитної актуалізації концептів GLAMOUR і 

EXPENSIVE HOUSE, наприклад: “The glamorous home, which was constructed 

in 1903, sits on one of Manhattan‟s most elite residential blocks” [335], “The 

glamorous limestone mansion was constructed in 1903 by John H. Duncan, the 

famous architect who built Grant‟s Tomb” [335]. Також стратегії відсторонення 

реципієнта підпорядкована актуалізація концепту FAMOUS 

(ЗНАМЕНИТИЙ), здійснена завдяки прямій номінації за допомогою лексеми 

famous у словосполученні the famous architect, а також завдяки згадці про те, 

що архітектор, який збудував цей особняк, відомий тим, що спроектував 

знамениту архітектурну й культурну пам‟ятку Grant‟s Tomb – Національний 

меморіал генерала Гранта (мавзолей 18-го президента США). У цілому 

детальна інформація про будинок, наведена у статті, підпорядкована 

головній меті – викликати у реципієнта статті захоплення величчю і 

розкішшю цього особняка, наприклад: “The grandeur of the home is displayed 

through its solid mahogany pocket doors, decorative glass windows, skylights, and 

original brass and crystal hardware” [335]. В розглядуваному прикладі слот 

TIME заповнений концептом ENTIRE LIFE (OF A RICH PERSON) (УСЕ 

ЖИТТЯ (БАГАТОЇ ЛЮДИНИ)), оскільки у контексті статті не йдеться про 

якісь часові рамки. Як бачимо, застосування стратегії відсторонення 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/large
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/expensive
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
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реципієнта під час актуалізації концепту GLAMOUR пов‟язано зі створенням 

у свідомості реципієнта уявлення про недоступний йому шалено дорогий, 

відомий і прекрасний об‟єкт (і світ, пов‟язаний з цим об‟єктом), який стає 

предметом заздрощів і, попри його недоступність, бажання. 

3) EXPENSIVE YACHT (ДОРОГА ЯХТА), наприклад, у заголовку 

статті “5PHOTOS INSIDE MARIAH CAREY‟S GLAMOROUS SUPERYACHT 

VACATIONS” [285] концепт GLAMOUR актуалізовано за допомогою лексеми 

glamorous. Концепт EXPENSIVE YACHT вербалізується завдяки складному 

іменнику superyacht, при цьому префікс super- актуалізує значення “такий, 

що перевищує звичайні (якості)”: “super- (prefix) more than usual” [262]. У 

статті продуцент повідомлення вдається до стратегії відсторонення 

реципієнта, вказуючи на великий розмір “супер‟яхти” the 87.57 metre explorer 

yacht і називаючи дорогі місця (топоніми), у яких побувала зіркова пара, яка 

відпочиває на яхті, наприклад, “The extended Mediterranean cruise then 

continued to popular yachting destinations Antibes and Cannes where Carey and 

Packer (pictured) took the opportunity to head ashore and try out some of the top 

restaurants in the French Riviera, including the Hotel du Cap-Eden-Ro” [285]. 

При цьому експліцитно підкреслюється високий статус відвіданих закладів 

розваг: the top restaurants. Слот TIME заповнений концептами LONG TIME 

(FOR A CELEBRITY) (ТРИВАЛИЙ ЧАС (ДЛЯ ЗНАМЕНИТОСТІ)) і 

SHORT TIME (FOR AN ORDINARY PERSON) (НЕТРИВАЛИЙ ЧАС 

(ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОЇ ЛЮДИНИ)), вербалізованими за допомогою 

словосполучення the extended Mediterranean cruise, у якому лексема extended 

актуалізує своє значення “довший, ніж звичайно” (“long or longer than usual” 

[262]).  

4) HUGE CLOSET (ВЕЛИЧЕЗНА ГАРДЕРОБНА КІМНАТА), 

наприклад: концепт GLAMOUR актуалізується у заголовку статті “Love, Loss, 

and What She Wore: When the Glamour Is Gone” [344] за допомогою іменника 

Glamour. У тексті статті уявлення про величезну гардеробну кімнату як 

обов‟язковий компонент бажаного гламурного життя репрезентовано 

http://www.boatinternational.com/destinations/mediterranean-yacht-destinations
http://www.boatinternational.com/destinations/mediterranean-yacht-destinations/top-restaurants-in-the-french-riviera--1375
http://www.boatinternational.com/destinations/mediterranean-yacht-destinations/top-restaurants-in-the-french-riviera--1375
http://www.boatinternational.com/destinations/mediterranean-yacht-destinations/top-restaurants-in-the-french-riviera--1375
http://www.boatinternational.com/destinations/mediterranean-yacht-destinations
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/long
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/long
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/usual
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виразом a closet the size of Liechtenstein: “Before I even reached school age, I 

had the sense that there were many possible versions of adulthood, but that the 

most covetable one unfolded in Paris – and required Emmanuelle Khanh 

sunglasses, a closet the size of Liechtenstein, and a Mugler handbag stocked with 

an emergency silver wand of Christian Dior mascara” [344]. Гламурне життя 

представлено в розглядуваному дискурсивному фрагменті як палко бажане: 

так, лексема covetable, котра має значення “бажаний” (“used to refer to 

something that people want to have” [262]) вжита у найвищому ступені 

порівняння. Слот TIME в аналізованому фрагменті заповнено концептом 

ENTIRE ADULT LIFE (OF A GLAMOROUS PERSON) (УСЕ ДОРОСЛЕ 

ЖИТТЯ (ГЛАМУРНОЇ ЛЮДИНИ)), позначеним іменником adulthood, при 

цьому уявлення про гламурну людину актуалізовані завдяки референції до 

Парижа (unfolded in Paris), міста, що в ньому жила гламурна тітка-актриса, 

описана в тексті. У статті застосовано стратегію відсторонення реципієнта, 

що здійснено, зокрема, шляхом переліку модних продуктів відомих дорогих 

брендів: Emmanuelle Khanh sunglasses, a Mugler handbag, Christian Dior 

mascara. 

Розглянемо інший приклад дискурсивної актуалізації концепту HUGE 

CLOSET. У публікації під назвою “7 Lies Carrie Bradshaw Told You About 

Living in New York City” [287] концепт GLAMOUR репрезентовано лексемою 

glamorous: “Being a single freelance writer in New York will be fun and 

glamorous, she said. You should try it, she said” [287]. Концепт HUGE CLOSET 

вербалізовано атрибутивним словосполученням a giant closet: “3. You can 

afford (and find) an Upper East Side apartment all by yourself with a giant 

closet and plenty of space.” [287]. Слот TIME, вербально репрезентований 

виразом “Being a single freelance writer і реченням “No roommates, no rodents, 

separate rooms for everything?” [287], заповнений концептом ENTIRE LIFE 

(OF A GLAMOROUS PERSON). Автор статті вдається до стратегії 

відсторонення реципієнта, вказуючи на оманливість образу легкої 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/want
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можливості мати розкішну квартиру з величезною гардеробною: “Carrie‟s 

entire apartment is a big lie in itself. Enough said.” [287]. 

Також слоти PLACE і TIME фрейму ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR можуть заповнюватися уявленнями про певну подію (event), яка 

відбувається у певному місці протягом певного часу, у якій беруть участь 

багаті та знамениті і яка недоступна пересічній людині. Концепт 

INACCESSIBLE TO AN ORDINARY PERSON EVENT (НЕДОСТУПНА 

ПЕРЕСІЧНІЙ ЛЮДИНІ ПОДІЯ) репрезентована в сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі такими більш конкретними 

концептами: 

1) FAMOUS FILM FESTIVAL (ВІДОМИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ), 

наприклад, у наступному дискурсивному фрагменті зазначений концепт 

виражено за допомогою номінативної одиниці the Cannes film festival, а 

концепт GLAMOUR вербалізовано прикметником glamorous: “The Cannes 

film festival, one of the most glamorous festivals that‟s ever existed, kicks of on 

May 11. In anticipation of the over-the-top red carpet, we‟re looking back at some 

of the festival‟s most memorable gown moments – from Elizabeth Taylor in the 

„50s to Lupita Nyong‟o just last year” [364]. Застосування стратегії 

загравання з реципієнтом у наведеному дискурсивному фрагменті 

здійснюється шляхом використання сукупності ряду мовно-дискурсивних 

засобів. З одного боку, продуцент висловлювання демонструє реципієнту-

пересічній людині недосяжність описуваної гламурної події. Так, Каннський 

кінофестиваль характеризується як один з найгламурніших в історії 

(найвищий ступінь порівняння: one of the most glamorous festivals that‟s ever 

existed, підсилювальна конструкція that‟s ever existed, емоційно наснажена 

характеристика винятковості: the over-the-top red carpet). Уявлення про те, що 

можливість взяти участь у цьому кінофестивалі, як у минулому, так і в 

сучасності, мають лише зірки, актуалізується завдяки використанню двох 

власних імен відомих кінозірок – з минулої епохи (50-х років ХХ століття) і 

сучасності: from Elizabeth Taylor in the „50s to Lupita Nyong‟o just last year. З 

http://www.elle.com/fashion/celebrity-style/news/g28247/red-carpet-dresses-cannes-film-festival-2016/
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другого боку, продуцент повідомлення, вживаючи особовий займенник 

першої особи множини we, залучає реципієнта у своє коло і пропонує йому 

роль спостерігача за гламурним життям зірок: we‟re looking back at some of 

the festival‟s most memorable gown moments, тобто увага реципієнта 

переключається на можливість  бути спостерігачем гламуру інших людей. 

2) FAMOUS FILM AWARDS CEREMONY (ВІДОМА ЦЕРЕМОНІЯ 

ВРУЧЕННЯ КІНОНАГОРОД), наприклад: “It was almost impossible not to call 

every 2016 Golden Globes dress beyond glamorous. But gearing up to the 2017 

awards, you deserve to reminisce about the best of the best. To get you in the mood 

for what‟s to come, we‟re prepping for the night with a look back at the most 

memorable Globes designs” [374]. У цьому дискурсивному фрагменті концепт 

FAMOUS FILM AWARDS CEREMONY актуалізовано за допомогою власної 

назви події такого типу Golden Globes, а також контекстуально синонімічної 

лексеми awards. Концепт GLAMOUR репрезентовано прикметником 

glamorous. Стратегія загравання з реципієнтом втілюється продуцентом 

повідомлення у вигляді пропозиції надати реципієнту можливість пригадати 

найгламурніші сукні учасниць церемонії “Золотий глобус”: you deserve to 

reminisce about the best of the best (dress). При цьому імплікується, що такий 

ретроспективний погляд принесе реципієнту повідомлення насолоду: так, 

дієслово reminisce має сему “насолода”: “to talk or write about past experiences 

that you remember with pleasure” [262], а також, що такий огляд є 

винагородою глядачеві і що глядач певним чином виділяється від решти. Так, 

дієслово deserve має значення “заслуговувати на винагороду” (to be worthy, 

fit, or suitable for some reward or requital [269] і також містить семантичний 

компонент “заслужити своєю поведінкою чи якостями” (“to have earned or to 

be given something because of the way you have behaved or the qualities you 

have” [262]). Таким чином, стратегія загравання з реципієнтом реалізується 

також як підлещування до реципієнта, який, на думку продуцента 

висловлювання, виділяється з натовпу, бо цікавиться гламурним життям 

знаменитостей. 

http://www.popsugar.com/fashion/Golden-Globes-Red-Carpet-Dresses-2016-39711311
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/talk
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/experience
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/remember
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pleasure
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/earn
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behave
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
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3) CELEBRITY PARTY (ВЕЧІРКА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ), наприклад: 

“Georgian pianist and world‟s top celebrities at glamorous party in Los Angeles” 

[323]. У наведеному фрагменті концепт CELEBRITY PARTY вербалізовано 

за допомогою фрази world‟s top celebrities at glamorous party, а концепт 

GLAMOUR – за допомогою прикметника glamorous. У тексті публікації 

застосовано стратегію загравання з реципієнтом. Так, з одного боку, 

продуцент повідомлення підкреслює винятковий зірковий статус вечірки, 

куди пересічна людина ні за що не зможе потрапити, зокрема, наголошує, що 

учасники вечірки були відомими голлівудськими зірками: “invited some of the 

famous Hollywood stars to take part” [323], називає декого із зіркових 

учасників: “One of the presenters was Sophia Coppola and there were also 

actresses Kirsten Dunst, Dakota Johnson, Sharon Stone, Siena Miller, as well as 

David Lynch, Marilyn Manson and others” [323]. З другого боку, продуцент 

повідомлення повідомляє, що фото цієї події викладені на сторінці у 

Фейсбуці однієї з учасниць вечірки, тобто у доступній широкому загалу 

соціальній мережі, і також розміщує 4 з цих фотографій під повідомленням. 

4) FAMOUS HORSE RACING (ВІДОМІ КІННІ ПЕРЕГОНИ), 

наприклад: “Royal Ascot is the most glamorous event of the British horse racing 

season and the perfect opportunity for the British people to do what they do best: 

Wear totally insane hats.” [373]. У цьому фрагменті концепт FAMOUS HORSE 

RACING вербалізовано за допомогою власної назви Ascot у сполученні з 

прикметником Royal, а також описової фрази the British horse racing season. 

Концепт GLAMOUR виражено за допомогою прикметника glamorous. У 

повідомленні міститься натяк на винятковість події та учасників. Так, у 

заголовку публікації “The 37 Craziest Hats From Royal Ascot 2016” згадується 

відомий факт параду капелюшків на перегонах. Лексема crazy актуалізується 

в цьому контексті у своєму значенні “екстраординарний” (“being out of the 

ordinary: unusual a taste for crazy hats” [269]), а отже, імплікує винятковість 

події. Водночас продуцент повідомлення застосовує стратегію прилучення 

реципієнта, створюючи ілюзію, що кожен легко може взяти участь у цій 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/unusual
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події, говорячи про можливість для всіх британців: the perfect opportunity for 

the British people to do what they do best.  

5) ADVERTISING PHOTOSHOOT OF A FAMOUS BRAND 

(РЕКЛАМНА ФОТОСЕСІЯ ВІДОМОГО БРЕНДУ), наприклад: “Kate Moss 

added her edgy glamour to Mango‟s fall 2012 campaign, and she does the same 

for the winter version. ELLE.com received these exclusive images of Moss on set 

during the shoot, which was photographed by Inez and Vinoodh and styled by 

Geraldine Saglio, with hair by Sam McKnight and makeup by Wendy Rowe. See 

how the supe strikes a pose for the camera” [313]. У наведеному фрагменті 

концепт GLAMOUR актуалізовано іменником glamour. Концепт FAMOUS 

BRAND репрезентовано власною назвою Mango, концепт ADVERTISING 

PHOTOSHOOT – сукупністю виразу fall 2012 campaign та словосполучення 

exclusive images і слів the shoot, was photographed, the camera. Стратегія 

загравання з реципієнтом у цьому дискурсивному фрагменті реалізована як, з 

одного боку, підкреслення, що знімається супермодель (так, використано 

власне ім‟я відомої супермоделі Kate Moss, у тексті її також названо 

винятковою – the supe, зроблено наголос на ексклюзивності фото – exclusive 

images of Moss on set during the shoot), й з другого боку, одночасне 

заохочення реципієнта повідомлення поглянути на фото (заклик у формі 

наказового способу: See how the supe strikes a pose for the camera). 

6) PERFORMANCE AS A GLAMOROUS CHARACTER IN A FILM 

(ВИКОНАННЯ РОЛІ ГЛАМУРНОГО ПЕРСОНАЖА У ФІЛЬМІ), 

наприклад: “"It took about two hours," says Lily Collins of her transformation 

into Celia Brady – the glamorous 19-year-old daughter of a studio executive in 

F. Scott Fitzgerald‟s The Last Tycoon. With the help of former Mad Men costume 

designer, Janie Bryant, Amazon is bringing the author‟s last, unfinished novel – 

set in 1936 during the Golden Age of Hollywood – to life, with Collins as the 

show‟s ultimate clothes horse” [342]. У наведеному фрагменті концепт 

GLAMOUR актуалізовано прикметником glamorous. У тексті публікації 

йдеться про процес перетворення (her transformation) актриси (Lily Collins) у 

http://www.elle.com/news/fashion-style/kate-moss-for-mango
http://buy.geni.us/Proxy.ashx?TSID=21945&GR_URL=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FThe-Last-Tycoon%2Fdp%2FB01G98ZPQU%3Ftag%3Dharpersbazaar_auto-append-20%26ascsubtag%3Dharpersbazaar.article.16420
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гламурний (glamorous) персонаж (Celia Brady). Особлива увага приділена 

засобу цього перетворення – одягу: вказано дизайнера і його попередню 

роботу (former Mad Men costume designer, Janie Bryant), а також підкреслено, 

що актриса буде яскраво вдягнута (так, словосполучення clothes horse має 

значення “яскраво/ помітно одягнутий” “a conspicuously dressy person” 

[269]). Імплікується, що реципієнт повідомлення може стати глядачем фільму 

і в такий спосіб споглядати гламур на екрані, тобто продуцент вдається до 

стратегії загравання з реципієнтом. 

Як бачимо, заповнення слотів PLACE і TIME фрейму ACHIEVEMENT 

OF GLAMOUR уявленнями про певну гламурну подію пов‟язано передовсім 

зі сферами кіноіндустрії та реклами. При цьому цікаво зазначити, що в 

цілому ряді дискурсивних фрагментів відбувається зближення життя, 

створеного й зображеного на екрані, з реальним життям, яке проживають 

кінозірки, шляхом недиференційованого приписування гламуру зіграному 

актрисою персонажу і самій актрисі. Так, у проаналізованому щойно 

фрагменті гламур спершу розглядається як атрибут кіно-персонажу – героїні 

книги і затим фільму Селії Бреді (Celia Brady – the glamorous 19-year-old 

daughter of a studio executive in F. Scott Fitzgerald‟s The Last Tycoon), а 

властивість бути яскраво й помітно одягнутою в ролі цього персонажа – вже 

самій актрисі, яка грає цю роль – Лілі Коллінз (with Collins as the show‟s 

ultimate clothes horse). 

У публікації “10 Decades of Glamorous Party Dresses on the Big Screen” 

[282], у якій актуалізовано концепт GLAMOUR, зіставляються Голлівудські 

вечірки реальні (“Receptions, elaborate dinners, house parties, proms, balls, and 

galas: Hollywood knows how to party” [282]) й екранні (“It also knows how to 

create party magic on-screen” [282]). У тексті йдеться про те, що актриси 

(Leading ladies from the inimitable Lena Horne to Elizabeth Taylor to Chloe 

Sevigny [282]) з‟являлися гарно вбрані у відомих сценах у кінофільмах (have 

all appeared in celebratory scenes wearing gowns and cocktail dresses [282]) і що 

сучасні жінки можуть використати ці екранні образи актрис як взірець (gowns 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/clothes%20horse
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and cocktail dresses that, when taken together, create a sort of how-to-dress guide 

for any event on the holiday party circuit [282]), щоб добитися гламуру (that is, 

if the wearer is comfortable with dramatic entrances and a night of glamour 

[282]). У підписі до фотографій, що супроводжують публікацію, вказано ім‟я 

актриси і ім‟я її героїні у фільмі – у такий спосіб реципієнт сприймає 

подвійний образ гламурної жінки, яка є водночас персонажем на екрані і 

актрисою в ролі цього персонажа, яка ніби живе у фільмі справжнім життям і 

немовби переносить у реальне життя увесь блиск кіноісторії. 

Цей феномен зближення гламурного реального й екранного життя 

також експліцитно описано у публікації в журналі Elle [344], де авторка 

зазначає, що в дитинстві для неї однаково гламурними були і її тітка-актриса, 

і персонажі, зіграні тіткою: “My aunt at the time seemed to me as dramatic and 

inordinately glamorous as the characters she played” [344]. 

На нашу думку, відмічена тенденція до зближення гламурного 

реального й екранного життя під час актуалізації фрейму ACHIEVEMENT 

OF GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі 

уможливлюється й підтримується наявністю в структурі концепту 

GLAMOUR макроскладника “creation” (“зробленість”) (див. п. 2.2. нашої 

роботи). Оскільки цей макроскладник містить складники “(quality that) 

makes” (“робить, перетворює”), “artifice” (“штучність, спритність, хитрість”), 

“showy” (“показний”) (див. п. 2.2.), то для протиставлення гламуру, 

створеного в житті, і гламуру, створеного на екрані, немає вагомих підстав: у 

тому й тому випадках гламур є штучно створеним, цілеспрямовано 

досягнутим. 

Аналіз заповнення слотів PLACE і TIME фрейму ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR дозволив також з‟ясувати, що слот PLACE пов‟язаний 

насамперед з уявленнями про місце, де особа-носій гламуру демонструє його 

іншим людям. Так, перебування на дорогому курорті чи дорогій яхті, життя в 

дорогому особняку, користування величезною гардеробною кімнатою 

(концепти FAMOUS RESORT, EXPENSIVE YACHT, EXPENSIVE HOUSE, 



124 

 

HUGE CLOSET, які заповнюють слот PLACE), пов‟язані з тими місцями, де 

SOMEONE (гламурна особа) демонструє, що їй притаманний гламур. Місце, 

де гламур власне досягається – ванна кімната, салон краси, операційна 

пластичного хірурга, фітнес-зал, перукарня тощо, – не потрапляє у фокус 

уваги продуцентів висловлювання, котрі будують свої повідомлення на 

основі розгортання фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR. Цю тенденцію 

можна витлумачити наявністю в структурі концепту GLAMOUR 

макроскладника “not genuine” (“несправжність”) з його складниками 

“seeming” (“позірність”), “illusory” (“ілюзорність”), “delusion” (“обман”), 

“magnified” (“збільшення”), “glorified” (“возвеличення”), “idealize” 

(“ідеалізованість”) (див. п. 2.2. нашої роботи). Ідентифіковані в нашому 

фактичному матеріалі уявлення про гламурну подію (FAMOUS FILM 

FESTIVAL, FAMOUS FILM AWARDS CEREMONY, CELEBRITY PARTY, 

FAMOUS HORSE RACING, ADVERTISING PHOTOSHOOT OF A FAMOUS 

BRAND, PERFORMANCE AS A GLAMOROUS CHARACTER IN A FILM) – 

це уявлення про події, задумані для того, аби вразити ними спостерігачів. 

Заповнення слоту PLACE фрейму PURCHASE OF GLAMOUR 

здійснюється за допомогою концепту SHOP OF A FAMOUS EXPENSIVE 

BRAND (МАГАЗИН ЗНАМЕНИТОГО ДОРОГОГО БРЕНДА), наприклад: 

“NYC‟s Upper East Side is about to be infused with a shot of bohemian glamour 

once French label Cotélac opens its latest shop on November 29” [318]. У 

наведеному фрагменті концепт SHOP позначено іменником shop, концепт 

GLAMOUR – іменною лексемою glamour, концепт FAMOUS EXPENSIVE 

BRAND – словосполученням French label Cotélac, у якому фігурує назва 

бренду і вказується на його походження, що використовується як натяк на 

гламур бренду завдяки стереотипним асоціаціям між Францією та високою 

модою. Слот TIME заповнено концептом FUTURE: так, у фрагменті йдеться 

про те, що магазин відкриється в певний день (opens its latest shop on 

November 29), й імплікується, що тоді реципієнт повідомлення зможе 

придбати бажаний товар. Продуцент розглядуваного повідомлення 

http://www.cotelac.fr/accueil/p1.html
http://www.cotelac.fr/accueil/p1.html
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використовує стратегію прилучення реципієнта, представляючи можливість 

придбати щось гламурне як доступну усім річ. 

Окрім цього слоти PLACE і TIME фрейму PURCHASE OF GLAMOUR 

можуть заповнюватися уявленнями про подію, під час якої пересічна людина 

має можливість на нетривалий час прилучитися до гламуру, придбавши 

певні товари чи/ і послуги. Типовою подією такого плану є WEDDING 

(ВЕСІЛЛЯ). Наприклад, у публікації “Traditional Southern Glam Wedding” 

[379] йдеться про весілля пересічних американців Меган і Джордана. 

Концепт GLAMOUR актуалізується за допомогою лексеми glam як у назві 

публікації (див. вище), так і тричі в тексті статті, наприклад: “If the above 

photo doesn‟t set the tone for Meghan and Jordan‟s traditional southern glam 

wedding, then let us just say it out right, you are going to LOVE this wedding!” 

[379]. Уживання короткої розмовної форми glam іменника glamour сприяє 

створенню неформального тону повідомлення. Концепт WEDDING 

вербалізується завдяки прямій номінації лексемою wedding як у заголовку, 

так і в тексті публікації. Слот TIME в аналізованому дискурсивному 

фрагменті заповнено концептом SHORT PERIOD OF TIME (НЕТРИВАЛИЙ 

ПРОМІЖОК ЧАСУ) – так, наречена скаржиться, що весілля пролетіло 

занадто швидко: “The whole night was so magical and went by way too fast – I 

wish it could have lasted forever!” [379]. Продуцент публікації очікує, що 

описуване весілля сподобається реципієнту: If you are already swooning over 

this traditional southern glam wedding just wait until you see the reception! [379]. 

Наведений дискурсивний фрагмент розміщено після кількох фото 

описуваного весілля. У ньому автор статті, моделюючи можливу емоційну 

реакцію читача, припускає, що читач отримує насолоду від споглядання фото 

цього гламурного весілля (If you are already swooning over this traditional 

southern glam wedding) і спонукає його продовжувати перегляд (just wait until 

you see the reception!). Уживання окличного речення вказує на те, що 

продуцент повідомлення розраховує викликати сильні почуття в реципієнта. 

Наприкінці статті продуцент висловлювання закликає реципієнта 
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ознайомитися з вартістю такого весілля: “Read on to see how much this 

traditional southern glam wedding cost” [379]. Так гламурне весілля для 

пересічних людей концептуалізується як товар (послуга), який вони можуть 

купити: “This is just one couple‟s breakdown to give you a rough estimate on how 

much a wedding like this may cost you” [379]. 

У випадках одночасної актуалізації фреймів ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR і PURCHASE OF GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі спостерігається одночасне використання стратегій 

відсторонення реципієнта і прилучення реципієнта. Наприклад, у наступному 

дискурсивному фрагменті, де йдеться про окуляри (вони представлені на 

фото, що супроводжує статтю), “Whether you‟re lucky enough to attend the 

Venice Film Festival or not, Valentino is letting you take home a piece of the 

glamour for keeps. The bejeweled, limited-edition Venezia frames update the 

oblong, retro shape of past screen goddess glory days in colors that feel spot on 

for the 21st century. Spiced ruby, warm topaz, or dusty emerald shades can be 

yours for $700 at Valentino boutiques, starting in January” [383] слоти PLACE-

TIME фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR заповнені концептом 

FAMOUS FILM FESTIVAL, вербалізованим власною назвою одного з 

відомих кінофестивалів: the Venice Film Festival. Слот PLACE фрейму 

PURCHASE OF GLAMOUR заповнено концептом SHOP OF A FAMOUS 

EXPENSIVE BRAND, репрезентованого словосполученням at Valentino 

boutiques. Слот TIME фрейму PURCHASE OF GLAMOUR представлено 

концептом FUTURE, вербалізованим завдяки вказівці на майбутній час: 

starting in January. Стратегія відсторонення реципієнта реалізована завдяки 

натяку на малу вірогідність того, що реципієнт повідомлення відвідує 

Венеціанський кінофестиваль: Whether you‟re lucky enough to attend the Venice 

Film Festival or not. Стратегія прилучення реципієнта втілена як розкриття 

перед реципієнтом можливості частково прилучитися до гламуру: Valentino is 

letting you take home a piece of the glamour for keeps і наполеглива 

http://www.elle.com/news/fashion-style/valentino-exhibit-to-open-this-fall-at-somerset-house
http://www.elle.com/news/fashion-style/valentino-exhibit-to-open-this-fall-at-somerset-house


127 

 

(повторюється у тексті двічі) пропозиція реалізувати цю можливість, 

придбавши товар: can be yours for $700, is letting you take home. 

Як бачимо, актуалізація поняттєвого компонента концепту GLAMOUR 

у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі підпорядкована 

прагненню продуцентів висловлювань створити у реципієнтів повідомлень 

уявлень про гламур як світ/ життя 1) набагато кращий/е від повсякдення 

пересічної людини, а тому привабливий/е, бажаний/е, жаданий/е, хоча й 

недосяжний/е (стратегія відсторонення реципієнта), 2) варте хоча б 

частково прилучитися до нього шляхом споглядання гламурних подій 

(стратегія загравання з реципієнтом) чи купівлі гламурних товарів 

(стратегія прилучення реципієнта). У такий спосіб мас-медійний дискурс, у 

якому вербалізовано концепт GLAMOUR, не лише інформує реципієнтів про 

наявність такого явища як гламур, а й сприяє формуванню певних соціальних 

очікувань й запитів і спонукає до певних дій, які мають економічні (ріст 

продажу певних послуг і товарів), соціальні (формування соціального образу 

людини, її прагнення досягнути і продемонструвати певний соціальний 

статус), естетичні (естетизація свого життя) і психологічні (відчуття 

насолоди, задоволення, що їх можуть пережити споживачі) наслідки. Отже, 

на матеріалі дискурсивної реалізації концепту GLAMOUR чітко 

спостерігаємо вияв підміченої дослідниками [193, с. 3] здатності медіа-

дискурсу справляти формуючий вплив на різні соціальні групи. 

 

3.1.2. Прагматичні особливості актуалізації образного компонента 

концепту GLAMOUR у мас-медійному дискурсі 

Дискурсивна актуалізація образного компонента концепту GLAMOUR 

відбувається як використання продуцентом повідомлення однієї з трьох 

стратегій, спрямованих на те, щоб викликати певні дії з боку реципієнта 

повідомлення: 1) спонукання реципієнта повідомлення засвоїти готовий 

сконструйований гламурний образ, 2) спонукання реципієнта 
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повідомлення модифікувати готовий сконструйований гламурний образ у 

власному житті, 3) спонукання реципієнта повідомлення 

сконструювати свій власний гламурний образ. Розглянемо кожну з цих 

стратегій детальніше. 

1. Стратегія спонукання реципієнта засвоїти готовий 

сконструйований гламурний образ реалізована, наприклад, у публікації 

“RIHANNA IS THE DEFINITION OF GLAM AT CANNES” [361]. У наведеній 

назві публікації концепт GLAMOUR вербалізовано за допомогою короткої 

розмовної форми glam іменника glamour, завдяки чому задається 

неформальний тон спілкування з реципієнтом повідомлення, тобто 

створюється передумова для сприйняття читачем статті інформації як такої, 

що може стосуватися його власного життя. Власне ім‟я RIHANNA актуалізує 

уявлення читача про добре відому сучасну R&B і поп-співачку Ріанну. 

Пропозиційна структура Rihanna is the definition of glam at Cannes активує 

уявлення про Ріанну як ікону гламуру. Так, іменник definition у цьому 

контексті актуалізує своє значення “точне вираження чи опис природи, 

обсягу чи значення чогось” (“An exact statement or description of the nature, 

scope, or meaning of something” [272]), яке завдяки метафоризації 

перетворюється на контекстуальне значення “втілення”. Зауважимо, що 

образ Ріанни як ікони гламуру не створюється в аналізованому 

дискурсивному фрагменті, а саме актуалізується, бо в сучасних англомовних 

мас-медійних публікаціях Ріанна неодноразово називається іконою гламуру 

(наприклад: “Rihanna Is Our Glamour Icon of the Week – Check Out Her Ever-

Evolving Style!” [360]) і ще частіше – іконою стилю (зокрема: “Rihanna Is the 

Ultimate Fashion Icon”, “Over the past decade, Rihanna has gone from emerging 

artist to international style icon” [362]). 

Стратегія спонукання реципієнта засвоїти готовий 

сконструйований гламурний образ розгортається в сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі як сукупність таких чотирьох 

тактик: 

http://www.wmagazine.com/topic/rihanna
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1) створення уявлення про певний гламурний образ як вартий уваги; 

2) формування переконання про недосяжність певного гламурного 

образу для пересічних реципієнтів; 

3) наочне представлення гламурного образу; 

4) демонстрація/ підказка реципієнтові, як/ де можна отримати 

більше інформації про визначений гламурний образ. 

У розглядуваному дискурсивному фрагменті “RIHANNA IS THE 

DEFINITION OF GLAM AT CANNES” [361] тактика створення уявлення 

про певний гламурний образ як вартий уваги реалізована завдяки 

метафоричному образу Ріанни як королеви червоної доріжки: “The red carpet 

queen has arrived” [361]. Те, що гламурний образ Ріанни заслуговує на увагу 

реципієнта, підкреслено засобами гіперболізації: “BadGal RiRi just arrived at 

Cannes. Everyone can go home now” [361] і вживанням емоційно-оцінної 

лексики, яка вказує на надзвичайну красу знаменитості і потужне враження, 

яке справляє співачка в цьому образі: “Rihanna returns with another stunning 

red carpet look at Cannes Film Festival” [361], “This is only Rihanna‟s first day 

at Cannes this year, but we hope we see more jaw-dropping style in the near 

future” [361]. У своїй сукупності ці мовностилістичні засоби витворюють 

відчуття неперевершеності гламурного образу Ріанни. 

Формування переконання про недосяжність певного гламурного 

образу для пересічних реципієнтів в аналізованому дискурсивному 

фрагменті здійснюється насамперед завдяки актуалізації концепту FAMOUS 

FILM FESTIVAL як місця події: так, власна назва Cannes Film Festival у 

тексті статті і її контекстуальний синонім (at) Cannes, вжитий як у заголовку 

публікації, так і в самому тексті статті (just arrived at Cannes, red carpet look 

at Cannes Film Festival), активує уявлення мовців про Канський 

кінофестиваль, котрі включають інформацію про недоступність цієї події 

пересічній людині. 

Окрім того, у публікації йдеться про вечірку, організовану на честь 

початку співпраці Ріанни з відомим брендом дорогих годинників і прикрас: 
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“RiRi is hosting a dinner with Chopard to celebrate her new collaboration with the 

fine jewelry line” [361]. Переконання про недосяжність цього заходу простим 

людям підкріплюється в контексті завдяки переліку гостей, серед яких одні 

знаменитості: “Guests to the rooftop fête included Julianne Moore, Petra 

Nemcova and Winnie Harlow” [361]. 

Наочне представлення гламурного образу здійснено в аналізованій 

публікації завдяки сукупності візуальних (фотографії співачки) і вербальних 

засобів. Останні складаються з описів сукні (“For the event, she wrapped up in 

black organza with a voluminous strapless dress by Ralph & Russo Couture and 

matching demure shawl” [361]) і прикрас (“She accessorized with a few jewels by 

the brand, including a luxe pair of earrings and an edgy-meets-elegant choker” 

[361]). Кожен з цих описів містить деталі (зокрема, колір сукні – black, 

матеріал, з якого пошито сукню – organza, модель сукні – strapless), що 

сприяє візуалізації гламурного образу реципієнтом. 

Для того, аби зреалізувати тактику демонстрації/ підказки 

реципієнтові, як/ де можна отримати більше інформації про визначений 

гламурний образ в аналізованій публікації про гламурну Ріанну реципієнта 

непрямо спонукають слідкувати за подальшими публічними появами цієї 

ікони гламуру: “This is only Rihanna‟s first day at Cannes this year, but we hope 

we see more jaw-dropping style in the near future” [361]. Оскільки продуцент 

повідомлення називає співачку не лише її ім‟ям – Rihanna, а й її ніком в 

соціальній мережі Інстаграм – BadGal RiRi [361], реципієнт отримує підказку, 

що він може знайти більше чи/ і нову інформацію про Ріанну в Інстаграм. 

Розглянемо ще один приклад дискурсивної реалізації стратегії 

спонукання реципієнта засвоїти готовий сконструйований гламурний образ у 

цілісній сукупності чотирьох тактик. У публікації “Getting Ready for the 

Golden Globes” [325] концепт GLAMOUR вербалізовано за допомогою 

короткої розмовної форми glam іменника glamour: “The stars looked gorge 

with natural yet glam hair and makeup – just check out some of our favorite 

looks.” [325]. Коротка форма glam, а також коротка форма gorge (від 

http://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/a21876/rihanna-collaborates-with-chopard/
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gorgeous) у подальшому тексті створюють атмосферу невимушеного 

спілкування і сприяють зацікавленню реципієнта публікацією. Створення 

уявлення про певний гламурний образ як вартий уваги в цій публікації 

реалізується завдяки вживанню емоційно-оцінної лексеми gorge, яка реалізує 

в контексті своє системно-мовне значення “дуже красивий чи приємний” 

(“very beautiful or pleasant” [262]). Окрім цього, реципієнтові повідомлення 

пропонується поглянути на вибрані гламурні образи, які найбільше 

сподобалися авторам публікації (just check out some of our favorite looks), що 

імплікує, що це дійсно найкраще, на що слід звернути увагу. Формування 

переконання про недосяжність певного гламурного образу для пересічних 

реципієнтів реалізовано шляхом актуалізації концепту FAMOUS FILM 

AWARDS CEREMONY: “The Golden Globes are this Sunday, and we can‟t 

wait” [325]. Наочне представлення гламурного образу має візуальну (три 

фото зірок, виконані в одному стилі – див. рис. 3.1) і вербальну складову, 

наприклад: “Zoe Saldana opted for a smoky eye and simple updo to complement 

the jeweled neckline of her dress” [325]. Як видно з наведеного дискурсивного 

фрагмента, вербальна складова наочного опису гламуру включає опис 

макіяжу (a smoky eye), зачіски (simple updo), одягу (the jeweled neckline of her 

dress). Також подано опис прикрас: “And Maria Menounos rocked fluttery, lush 

lashes with her tresses partially pulled back to show of her sparkly earrings” 

[325].  

 

Рис. 3.1 Фото до публікації “Getting Ready for the Golden Globes” [325] 

Демонстрація/ підказка реципієнтові, як/ де можна отримати 

більше інформації про визначений гламурний образ, реалізована як 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beautiful
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pleasant
http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/how-to/a9927/golden-globe-nominations-2011/
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спонукання проглянути інформацію цього ресурсу про початок описуваної 

події (завдяки парантетичній конструкції “(Make sure you check back for our 

GG coverage that night!)” [325]) і заохочення слідкувати за продовженням: 

“And this was just a pre-party – think of how good the hair and makeup is going to 

get!” [325]. 

У цілому стратегія спонукання реципієнта засвоїти готовий 

сконструйований гламурний образ пов‟язана з прагненням викликати у 

реципієнта повідомлення глибоке захоплення іконами гламуру й гламурними 

знаменитостями, відчуття того, що це прекрасний, бажаний, але недоступний 

ідеал. Цим своїм спрямуванням вказана стратегія дискурсивної актуалізації 

образного компонента концепту GLAMOUR корелює зі стратегією 

відсторонення реципієнта під час актуалізації поняттєвого компонента 

концепту GLAMOUR.  

Перейдемо до розгляду другої стратегії актуалізації образного 

компонента концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі – стратегії спонукання реципієнта повідомлення модифікувати 

готовий сконструйований гламурний образ у власному житті. Ця стратегія 

застосована, наприклад, у публікації “GEORGIA MAY JAGGER‟S 

ESSENTIALS FOR FEELING GLAMOROUS” [322]. Концепт GLAMOUR 

актуалізовано в наведеному заголовку за допомогою прикметника glamorous. 

Розуміння того, що в публікації йтиметься про вже готовий сконструйований 

гламурний образ читач отримує завдяки вживанню імені сучасної відомої 

моделі Джорджії Мей Джаггер: Georgia May Jagger‟s essentials, а також 

великому фото, на якому Джорджія позує на фоні власного величезного 

рекламного зображення. На початку публікації автор звертається до читачів 

із риторичним питанням “What accessory is more essential for summer than a 

great pair of sunglasses?” [322], у якому йдеться про всіх, а не лише виключно 

зірок. Це емоційно посилене питальною формою твердження про 

необхідність кожному мати влітку пару сонцезахисних окулярів активує у 

свідомості реципієнтів загальні уявлення про власне життя. Наступним 
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реченням “As the face of Sunglass Hut – and the offspring of Rock‟n‟Roll royalty, 

model Georgia May Jagger knows a thing or two about the best shades for your 

face, and how to feel glam even what the temperatures are blazing” [322] 

реципієнтові непрямо пропонується прислухатися до порад моделі Джорджії 

Мей Джаггер, яка добре знається на сонцезахисних окулярах (“model Georgia 

May Jagger knows a thing or two about the best shades for your face”) і на тому, 

як почуватися гламурною (“and how to feel glam”). Варто завважити, що і в 

заголовку статті, і в тексті йдеться саме про те, щоб почуватися гламурною 

(FEELING GLAMOROUS, feel glam), а не виглядати гламурною. Завдяки 

такому ракурсу гламур сприймається читачем як якість, якої може досягнути 

у власному житті кожна людина, не лише зірка, адже почуватися гламурною 

можна і для себе, а виглядати гламурною – лише для інших, переважно для 

великої кількості спостерігачів. 

Розглядувана стратегія спонукання реципієнта повідомлення 

модифікувати готовий сконструйований гламурний образ у власному 

житті реалізується в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі у 

сукупності таких чотирьох тактик: 

1) створення уявлення про певний гламурний образ як вартий 

уваги і наслідування; 

2) формування відчуття досяжності певного гламурного образу 

для пересічних реципієнтів; 

3) наочне представлення гламурного образу; 

4) демонстрація/ підказка реципієнтові, як можна модифікувати 

готовий сконструйований гламурний образ у власному житті. 

Розглянемо втілення цих тактик на прикладі згаданої вище публікації 

“GEORGIA MAY JAGGER‟S ESSENTIALS FOR FEELING GLAMOROUS” 

[322]. Так,  тактика створення уявлення про певний гламурний образ як 

вартий уваги і наслідування втілюється як повідомлення про те, що 

Джорджія Мей Джаггер є обличчям одного з брендів сонцезахисних окулярів 

(“As the face of Sunglass Hut”), а отже, визнаним стандартом/ ідеалом для 

http://www.sunglasshut.com/
http://www.harpersbazaar.com/celebrity/news/mick-jagger-illustration
http://www.sunglasshut.com/
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наслідування. Високий статус Джорджії в світі зірок підкреслюється завдяки 

нагадуванню про її генетичний зв‟язок із одним із найзірковіших рок-

музикантів (батьком Джорджії є Мік Джаггер): “the offspring of Rock‟n‟Roll 

royalty” [322]. При цьому в реципієнта формується позитивно-схвальне 

ставлення до такого спадку Джорджії завдяки метафоричному образу лідерів 

рок-н-ролу як членів рок-н-рольної королівської родини: Rock‟n‟Roll royalty. 

Тактика формування відчуття досяжності певного гламурного 

образу для пересічних реципієнтів здійснена в розглядуваній публікації 

завдяки тому, що рекомендації по досягненню відчуття гламуру, які дає 

Джорджія, є цілком реалістично втілюваними у житті пересічної людини. 

Так, на питання “What‟s one thing you do to make yourself feel instantly 

glamorous?” [322] Джорджія відповідає: “Bright lipstick, high heels and a chic 

pair of sunnies! It‟s the little touches you add to an outfit that make you feel 

glamorous and special. Accessorize!” [322], перераховуючи яскраву губну 

помаду, взуття на високих підборах і сонцезахисні окуляри, Джорджія не 

називає брендів, тобто не обмежує згадані продукти лише дорогими і 

доступними виключно зіркам брендами.  

 

Рис. 3.2 Фото до публікації “GEORGIA MAY JAGGER‟S ESSENTIALS 

FOR FEELING GLAMOROUS” [322] 

Тактика наочного представлення гламурного образу реалізована за 

допомогою фотографії моделі (див. рис. 3.2), а також завдяки розгорнутому 

словесному описові Джорджією окулярів, яким вона особисто надає 

http://www.harpersbazaar.com/celebrity/news/mick-jagger-illustration
http://www.harpersbazaar.com/celebrity/news/mick-jagger-illustration
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перевагу: “I‟m a big fan of any sunglasses that are round and retro-looking. They 

are so „70s and remind me of my mum‟s old sunglasses I used to borrow. I also 

love the new materials that we are seeing throughout sunglasses for summer, such 

as leather, suede and wood accents. Mirrored lenses are also great and add a bit 

of mystery to your look.” [322]. У цьому описі увага звертається на форму 

(round), стиль (retro-looking, so „70s), матеріали (the new materials that we are 

seeing throughout sunglasses for summer, such as leather, suede and wood 

accents) і тип лінз (mirrored lenses), а також експлікується ефект, якого 

Джорджія прагне досягнути, одягаючи окуляри із дзеркальними скельцями: 

add a bit of mystery to your look. 

Тактика демонстрації/ підказки реципієнтові, як можна 

модифікувати готовий сконструйований гламурний образ у власному 

житті в наведеній публікації втілена як поєднання непрямої реклами 

одного з брендів з корисними практичними порадами. Так, непряма реклама 

бренду Sunglass Hut реалізована як повторення в тексті інформації про 

співпрацю Джорджії з цим брендом, наприклад: “Oh that‟s a tough question! 

For accessories, working with Sunglass Hut, I have access to so many great 

brands like Ray-Ban, Burberry, Persol, Prada…” [322]. Практичну пораду дає 

читачам Джорджія щодо основ вибору форми окулярів залежно від форми 

обличчя: “I‟ve really learned a lot about face shapes and what works well with 

them – the trick is to go for the opposite shape of your face” [322]. 

Розглянемо ще один приклад реалізації стратегії спонукання 

реципієнта повідомлення модифікувати готовий сконструйований 

гламурний образ у власному житті в сукупності її чотирьох тактик під час 

дискурсивної актуалізації концепту GLAMOUR. У веб-публікації “Marchesa 

Launches First-Ever Fragrance, Parfume d‟Extase” концепт GLAMOUR 

вербалізовано на початку статті за допомогою іменника glamour: “Just 

because you can‟t afford a jaw-dropping Marchesa gown, doesn‟t mean you can‟t 

add a dose of the brand‟s luxe glamour into your style with the launch of the 

label‟s premiere fragrance, Parfume d‟Extase” [346]. Тактика створення 

http://www.sunglasshut.com/us/8053672233810
http://www.sunglasshut.com/us/8053672161441
http://www.sunglasshut.com/us/8053672281293
http://www.sunglasshut.com/us/8053672161441
http://www.sunglasshut.com/us/8053672281293
http://www.sunglasshut.com/
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уявлення про певний гламурний образ як вартий уваги і наслідування 

реалізована в цій публікації завдяки актуалізації узагальненого образу сукні 

від відомого бренду розкішного одягу Marchesa, при цьому для експлікації 

високої позитивної оцінки вживається емоційно-оцінна лексема jaw-dropping: 

a jaw-dropping Marchesa gown. Слово luxe актуалізує уявлення про світ 

розкошів, багатства і високої якості (luxe – “Expensive and of high quality; 

luxurious” [272]), а лексема premiere – про важливу подію: прем‟єру (перший 

випуск) парфумів від дорогого бренду, який спеціалізується на одязі. 

Тактика формування відчуття досяжності певного гламурного образу 

для пересічних реципієнтів зреалізована як протиставлення неможливості 

пересічній людині придбати сукню від Marchesa через його високу ціну (you 

can‟t afford a jaw-dropping Marchesa gown) і можливості купити парфуми 

цього бренду, ціна на які є більш прийнятною: “The scent comes in two sizes 

($60–$85) as well as a rollerball ($25)…” [346]. Тактика наочного 

представлення гламурного образу постає в сукупності описів власне запаху 

парфуму і пляшечки. Запах парфуму насамперед представлено у порівнянні з 

вечірньою сукнею (“"Eveningwear evokes an emotion, and this scent does the 

same thing," said Marchesa co-founder Georgina Chapman in WWD” [346]), що 

працює на формування у реципієнта бажання якщо не купити сукню, то хоча 

б придбати парфуми як його замісник. Також у тексті міститься опис запаху, 

який досить легко уявити, завдяки тому, що компоненти запаху описуються 

як пахощі відомих квітів: “It contains notes of iris, freesia and young violet 

leaves” [346]. В описі пляшечки (“The sparkly bottle looks like an objet d‟art 

with a raw quartz crystal band with bow-like crystal accents” [346]) підкреслено 

таку її помітну рису як блискучість: sparkly (згадаймо, що уявлення про 

блиск входять до складу уявлень про гламур (див. Висновки до Розділу 2)). А 

також пляшечка охарактеризована як витвір мистецтва (bottle looks like an 

objet d‟art), чим їй надано особливої цінності і бажаності. Тактика 

демонстрації/ підказки реципієнтові, як можна модифікувати готовий 

сконструйований гламурний образ у власному житті зреалізована як 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/luxe
http://www.wwd.com/beauty-industry-news/fragrance/marchesa-fashions-a-fragrance-6154695
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непряма пропозиція реципієнтові додати пропонований парфум до свого 

звичного стилю: “doesn‟t mean you can‟t add a dose of the brand‟s luxe glamour 

into your style” [346]. 

У цілому стратегія спонукання реципієнта повідомлення 

модифікувати готовий сконструйований гламурний образ у власному 

житті спрямована на те, щоб викликати у реципієнта повідомлення бажання 

наслідувати певний гламурний образ, привнести трохи гламуру із зіркового 

світу у своє звичайне незіркове життя. Таким спрямуванням ця стратегія 

дискурсивної актуалізації образного компонента концепту GLAMOUR 

корелює зі стратегією загравання з реципієнтом під час актуалізації 

поняттєвого компонента концепту GLAMOUR. 

У проаналізованому нами фактичному матеріалі зустрічаються 

дискурсивні фрагменти, у яких під час актуалізації образного компонента 

концепту GLAMOUR відбувається одночасна актуалізація стратегії 

спонукання реципієнта засвоїти готовий сконструйований гламурний 

образ і стратегії спонукання реципієнта повідомлення модифікувати 

готовий сконструйований гламурний образ у власному житті. 

Наприклад, у публікації “Marriage, a glamorous affair” [347] концепт 

GLAMOUR в заголовку статті виражено прикметником glamorous. Після 

загального вступу про роль весілля у житті людей та його культурну 

специфіку читачеві публікації пропонується опис вибраних найгламурніших 

весільних церемоній Індії: “The following examples are considered to be the 

most glamorous weddings happened in India” [347]. У кожному з 

опублікованих 6 повідомлень про весілля зреалізовано тактику формування 

переконання про недосяжність певного гламурного образу пересічним 

реципієнтам, яка належить до стратегії спонукання реципієнта засвоїти 

готовий сконструйований гламурний образ шляхом опису надзвичайних 

розкошів, доступних лише багатим і знаменитим, наприклад: “Decorated with 

25,000 Swarovski crystals, imported flowers brought in from Czechoslovakia and 

Italy, and rangolis made by professionals, the wedding venue showcased the 
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affluence and royalty that goes with the rich and famous” [347]. У заключному 

абзаці ця тактика ще вербалізується завдяки пропозиційній структурі “These 

amazingly glamorous weddings might not be a cup of everybody‟s tea…” [347]. 

Водночас друга частина цього складнопідрядного речення є вербальним 

втіленням тактики демонстрації/ підказки реципієнтові, як можна 

модифікувати готовий сконструйований гламурний образ у власному 

житті: “but it surely does give us ideas to plan our “big day!”” [347] – 

використавши емфатичну конструкцію does give, автор наполягає, що кожна 

пересічна людина може запозичити якусь з ідей, втілених у гламурних 

весіллях, у власній церемонії. У такий спосіб зреалізовується стратегія 

спонукання реципієнта повідомлення модифікувати готовий 

сконструйований гламурний образ у власному житті. 

Така одночасність реалізації двох стратегій свідчить про подвійну роль 

концепту GLAMOUR у сучасному англомовному суспільстві. З одного боку, 

він втілює уявлення мовців про недосяжні пересічним людям блиск і розкіш 

відомих і багатих, захват цим гламурним світом. З другого боку, концепт 

GLAMOUR відображає прагнення пересічних людей прилучитися до 

гламурного світу вибраних, втілити у життя Голлівудську казку про те, як 

бідний стає багатим.  

Реалізація стратегії спонукання реципієнта повідомлення 

сконструювати свій власний гламурний образ під час дискурсивної 

актуалізації образного компонента концепту GLAMOUR найчастіше 

відбувається у процесі рекламування засобів досягнення гламуру, наприклад: 

“Choosing the perfect bridal shoes will make your wedding day even more special. 

Handcrafted in luxe satin and leather, our collection is designed to make you feel 

glamorous and look beautiful” [296]. У наведеному рекламному повідомленні 

концепт GLAMOUR виражено лексемою glamorous. В аналізованому тексті 

рекламуються весільні туфлі (bridal shoes), які реципієнт повідомлення і 

потенційний клієнт повинна сама вибрати (Choosing the perfect bridal shoes) 

для свого власного весілля (will make your wedding day), щоб почуватися 
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гламурною (feel glamorous). На фото (див. Рис. 3.3), яке супроводжує 

аналізований вербальний текст, зображені лише ноги жінки у весільній сукні, 

що дозволяє реципієнту повідомлення подумки уявити себе взутою в ті чи ті 

гламурні туфлі. 

 

Рис. 3.3 Фото до публікації “BridalParty” [296] 

Стратегія спонукання реципієнта повідомлення сконструювати свій 

власний гламурний образ у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі реалізується в сукупності таких чотирьох тактик: 

1) привернення уваги реципієнта до певного засобу досягнення 

гламуру; 

2) наочне представлення цього засобу досягнення гламуру; 

3) формування бажання купити цей засіб досягнення гламуру; 

4) спонукання купити цей засіб досягнення гламуру. 

У рекламі сумок, опублікованій під заголовком “Glamorous Gator Skin 

Bags” [327], концепт GLAMOUR набув вербалізації завдяки вживанню 

прикметника glamorous. Поєднання повної форми прикметника glamorous з 

короткою розмовною формою іменника alligator – gator (gator – “informal for 

alligator” [262]) продукує ефект зіткнення двох стилів: офіційного та 

неофіційного побутово-повсякденного і є одним із засобів привернення уваги 

реципієнта до рекламованих сумок як засобу досягнення гламуру, адже 

реципієнту навіюється думка, що в повсякденному житті можна домогтися 

гламуру, притаманному високому світу обраних (зірок, багатих і 

знаменитих). Наочне представлення рекламованих сумок як засобів 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alligator
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alligator
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досягнення гламуру здійснюється завдяки ряду фотографій (див. рис. 3.4), які 

користувач сайту може вибирати для збільшення і більш уважного перегляду. 

 

Рис. 3.4 Фото до публікації “Glamorous Gator  

Skin Bags” [327] 

Виділене крупним шрифтом рекламне твердження “The Diorific Bag 

Collection Adds Pops of Color and Femininity” [326] представляє ключові риси 

рекламованих сумок: яскравий колір (Pops of Color) і жіночність (Femininity). 

Колір є безпосередньо сприйманою фізичною якістю предметів, а жіночність 

– продукт конструювання: інтерпретація певного фізичного вигляду 

відповідно до певних соціально-культурних норм і очікувань. Поєднання в 

одному рекламному реченні вказівки на колір і на більш абстрактну якість 

одночасно вражає реципієнта яскравим образом (разючий колір) і створює 

простір для роботи уяви реципієнта (жіночність). В аналізованій рекламній 

публікації формування у реципієнта бажання купити цей засіб 

досягнення гламуру здійснюється завдяки таким дискурсивним засобам: 

підкресленні естетичних якостей сумок (“These beautiful bags…” [326]), 

наголошуванні на надзвичайній шикарності сумок (“This supremely chic 

collection…” [326]), згадці про високу якість матеріалу (“…handbags made 

over in premium gator leather…” [326]) і високу якість виконаних робіт 

(“intricately crafted handbags” [326]), а також в переконуванні, що ці сумки 

підійдуть всім і кожному у будь-якій ситуації (“The creative director of Dior 

Raf Simons says these bags promote fashion freedom because of the bags‟ ability 

to be worn however you like and with whatever you like.” [326]). Реклама 

закінчується запевнянням “With a bag like this in tow, your every look will 

become runway fabulous” [326]. У контексті актуалізації концепту RUNWAY 
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(ПОДІУМ) в цьому висловлюванні продуцент повідомлення намагається 

переконати реципієнта, що з рекламованими сумками вона набуде (your every 

look will become) неперевершеного вигляду моделі (runway fabulous). 

Стратегія спонукання купити цей засіб досягнення гламуру реалізована як 

приховане переконування реципієнта: їй ще раз нагадано про шикарність 

рекламованого продукту і повідомляється про те, що незабаром у широкого 

загалу буде можливість придбати ці сумки: “This ultra chic collection will be 

available to the general public this coming March.” [326]. 

У цілому стратегія спонукання реципієнта повідомлення 

сконструювати свій власний гламурний образ під час актуалізації 

образного компонента концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі спрямована на те, щоб заохотити реципієнта придбати і 

використати рекламований засіб досягнення гламуру для створення власного 

гламурного образу і корелює зі стратегією прилучення реципієнта під час 

актуалізації поняттєвого компонента цього концепту. 

 

3.1.3. Прагматичні особливості актуалізації оцінного компонента 

концепту GLAMOUR у мас-медійному дискурсі 

Маючи у своєму складі дві протилежні оцінки “good” (“добре”), 

“desirable” (“бажано”) і “bad” (“погано”), “undesirable” (“небажано”) (див. п. 

2.3.4.), оцінний компонент концепту GLAMOUR у сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі актуалізується завдяки використанню продуцентами 

висловлювання двох стратегій, котрі мають взаємно протилежне 

спрямування: міфологізації і деміфологізації. 

Як вказує сама семантика терміна, міфологізація – це процес утворення 

міфів [122]. Користуючись цим терміном, важливо зважати на 

багатозначність твірного слова міф. Так, В. М. Півоєв виокремив п‟ять 

значень терміна міф, а саме: “1) давні уявлення про світ, результат його 

освоєння; 2) сюжетно оформлену і персоніфіковану догматичну основу 
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релігії; 3) використовувані в мистецтві давні міфи, котрі є функціонально й 

ідейно переосмисленими і перетворені, по суті, в художні образи; 4) відносно 

стійкі стереотипи масової повсякденної свідомості, обумовлені недостатнім 

рівнем інформованості й достатньо високим ступенем довірливості; 

5) пропагандистські та ідеологічні кліше, які цілеспрямовано формують 

суспільну свідомість” [153, с. 13]. Для нашого дослідження актуальним є 

використання терміна міф у значенні (5), оскільки засоби масової інформації 

створюють у сучасному суспільстві цілий ряд міфів [207]. Основною 

відмінністю сучасних міфів від давніх є те, що давні міфи творилися 

несвідомо, а сучасні можуть продукуватися свідомо і планомірно як засіб 

задурювання населення [153, с. 101]. Міф у сучасних засобах мас-медіа – це 

“цілеспрямовано створений, часто досить віддалений від реальної дійсності, 

образ події” [58, с. 186]. Завдяки сучасним міфам, створюваним засобами 

масової інформації, людина сприймає дійсність певним, запрограмованим 

чином, адже міф, трансльований сучасною медіакультурою, – це особлива 

реальність, яка сприймається пересічною людиною як об‟єктивна реальність, 

і водночас цей міф – це своєрідний механізм управління людиною [207], 

адже основною рисою медіаміфу визнається його “заданість”, що спрямована 

на те, щоб справити певний ідеологічний вплив [58, с. 186]. 

У проаналізованому нами фактичному матеріалі актуалізація у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі оцінок “good” (“добре”), 

“desirable” (“бажано”) як складників оцінного компонента концепту 

GLAMOUR відбувається завдяки дії стратегії міфологізації. Оскільки в міфі 

відображаються ціннісні установки [207], то міфологізація гламуру в 

сучасних мас-медіа здійснюється як формування ціннісної установки, за якої 

гламур сприймається як бажане соціальне досягнення. Прагматичною метою 

продуцентів висловлювань, які міфологізують гламур, є спонукання 

реципієнтів цих висловлювань до прагнення придбати речі, котрі 

позиціонуються як гламурні. 
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У мас-медійному дискурсі стратегія міфологізації гламуру 

реалізується в сукупності таких чотирьох тактик: 

1. Створення ореолу винятковості, непересічності гламурної 

людини чи гламурного об’єкта; 

2. Навіювання емоції захвату від гламурної людини чи гламурного 

об’єкта; 

3. Експлуатація важливих незмінних соціальних цінностей; 

4. Навіювання стереотипу певної демонстративної соціальної 

поведінки. 

Розглянемо приклад дискурсивної реалізації стратегії міфологізації 

гламуру.  У публікації “Step Inside Marilyn Monroe‟s Glamorous New York 

Home” [371] ключовий концепт GLAMOUR актуалізується завдяки прямій 

номінації у заголовку статті за допомогою лексеми Glamorous. Використання 

концепту GLAMOUR у цій сильній позиції розраховано на те, щоб 

привернути увагу реципієнтів статті. Актуалізації оцінних складників “good” 

і “desirable” відбувається завдяки вербалізації концептів SPACIOUS 

(ПРОСТОРИЙ), HIGH TECHNOLOGY (ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ), MODERN 

(СУЧАСНИЙ), LUXURY (РОЗКІШ) і BEAUTY (КРАСА). Так, концепт 

SPACIOUS репрезентовано шляхом переліку кімнат, котрі має описувана 

квартира: “The two-bedroom, two-bath apartment also boasts heated floors, a 

modern kitchen with a breakfast bar…” [371]. Концепт HIGH TECHNOLOGY 

представлено словосполученням heated floors: “… also boasts heated floors…” 

[371], концепт MODERN – лексемою modern: “… also boasts heated floors, a 

modern kitchen with a breakfast bar…” [371]. Концепт LUXURY вербалізовано 

завдяки згадці про такий об‟єкт як солярій, котрий виходить за рамки 

об‟єктів повсякденного вжитку: “… and a solarium in the guest bedroom, 

according to the listing” [371]. Концепт BEAUTY актуалізується в контексті 

опису чудового виду з квартири: “Oh, and of course, there‟s a pretty 

spectacular view of the East River and the 59th Street Bridge” [371].  
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Тактика створення ореолу винятковості, непересічності 

гламурного об’єкта в аналізованому прикладі втілюється як перелік відомих 

знаменитостей і людей з високим соціальним статусом, котрі жили в цій 

квартирі чи відвідували її: “A New York apartment that fashion designer Bill 

Blass, Marilyn Monroe, Arthur Miller, Bobby Short, and, most recently, a Swedish 

princess have all called home recently hit the market” [371], “According to the 

listing, Cary Grant and the Duke and Duchess of Windsor stopped by the 2,200-

square-foot prewar condo …” [371]. 

Тактика навіювання емоції захвату від гламурного об’єкта у 

розглядуваному тексті реалізується завдяки вживанню лексем stunning і 

fabulous у таких контекстах: “the place, naturally, is stunning” [371], “…to 

attend Bill Blass‟s fabulous terrace parties ...” [371], а також емоційного вигуку 

Oh: “Oh, and of course, there‟s a pretty spectacular view …” [371]. 

Тактика експлуатації важливих незмінних соціальних цінностей у 

розглядуваному прикладі втілюється як експлуатація ідеалу сім‟ї. Так, у 

статті йдеться про те, що описувана квартира була домом для Мерілін Монро 

та чоловіка, з яким вона перебувала в офіційно зареєстрованому шлюбі: “The 

New York Times reports that Marilyn Monroe and Arthur Miller moved to the 

13th-floor apartment shortly after their wedding in 1956. […] The couple called 

the apartment home until they divorced in 1961” [371]. При цьому важливо 

завважити, що в цьому контексті згадується офіційно зареєстрований шлюб 

(after their wedding), тобто актуалізовано уявлення про традиційні стійкі 

суспільні цінності. 

Тактика навіювання стереотипу певної демонстративної соціальної 

поведінки зреалізована як навіювання прагнення влаштовувати вечірки, на яких 

можна хизуватися перед гостями своєю гламурною власністю. Наприклад, у 

розглядуваній статті згадуються вечірки відомої людини – дизайнера Білла 

Бласса в описуваній квартирі (“… Cary Grant and the Duke and Duchess of 

Windsor stopped by the 2,200-square-foot prewar condo to attend Bill Blass‟s 

fabulous terrace parties” [371]) і вказується на те, що читач теж може приймати 

http://www.nytimes.com/2011/01/07/nyregion/07monroe.html
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гостей (“Yes, your guests will be very impressed.” [371]). При цьому 

мотиватором для таких соціальних заходів у статті визначається можливість 

справити враження на інших (“Yes, your guests will be very impressed. [371]) і 

похвалитися перед ними (“This is a space that comes with serious bragging 

right.” [371]). Бажання похвастатися навіюється у статті цілеспрямовано, 

послідовно й інтенсивно завдяки використанню трьох лексем, які передають 

цю поведінку та її результат: impressed, bragging (див. приклади вище), а 

також boast (“… two-bath apartment also boasts heated floors…” [371]) 

Розглянемо ще один приклад використання стратегії міфологізації 

гламуру. У публікації “Beyoncé and Blue Ivy Enjoyed a Glamorous, Extremely 

Expensive Italian Vacation” [295] концепт GLAMOUR експліцитно 

вербалізується (за допомогою лексеми Glamorous) у сильній позиції в 

заголовку статті. Оцінні складники “good” і “desirable” концепту GLAMOUR 

актуалізовані шляхом вербалізації концептів ENJOYMENT (“Enjoyed a 

Glamorous, Extremely Expensive Italian Vacation” [295]), LUXURY (“Extremely 

Expensive Italian Vacation” [295], “… a yacht called the Galactica Star for the 

low price of $900,000 a week, a cost at least semi-justified by the fact that the 

yacht features a helicopter pad and a "duplex beach club"” [295]) і BEAUTY 

(“Italian Vacation” [295], цей концепт також актуалізовано за допомогою 

ряду фотографій Бейонсе та Бейонсе з дочкою (див. Рис. 3.5)).  

 

Рис.3.5  Фото до публікації “Beyoncé and Blue Ivy Enjoyed a Glamorous, 

Extremely Expensive Italian Vacation” [295] 

Тактика створення ореолу винятковості, непересічності гламурної 

людини в аналізованому прикладі реалізована шляхом згадки про 

https://www.heesenyachts.com/yacht/galactica-star/
https://www.heesenyachts.com/yacht/galactica-star/
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знаменитостей, які були разом (Beyoncé, Jay Z [295]); тактика навіювання 

емоції захвату від гламурної людини втілена завдяки згадці про виступ 

Бейонсе на фестивалі, охарактеризований як гідний подиву (mind-blowing): 

“Following her mind-blowing performance at the Made in America festival, 

Beyoncé and her family went on a luxurious vacation to Italy…” [295], а також 

завдяки публікації привабливих фото зірки під час відпочинку. Тактика 

експлуатації важливих незмінних соціальних цінностей втілена як 

актуалізація концепту FAMILY (СІМ‟Я) (“Beyoncé and her family …” [295]). 

Тактика навіювання стереотипу певної демонстративної соціальної 

поведінки представлена як повідомлення про те, що Бейонсе опублікувала в 

соціальній мережі багато своїх фотографій з цієї подорожі (“As evidenced by 

Beyoncé‟s many Instagrams of the trip…”[295]). 

При цьому авторка публікації вдається до використання іронічного 

висловлювання, коли йдеться про недосяжну для пересічних людей розкіш, 

яку може собі дозволити Бейонсе. Так, Е. Томпсон іронізує з приводу 

вартості оренди яхти, називаючи ціну в 900 тисяч доларів за тиждень 

низькою і тут же грайливо нібито виправдовуючи цю ціну наявністю 

майданчика для гелікоптера та розкішного простору для відпочинку і розваг: 

“… a yacht called the Galactica Star for the low price of $900,000 a week, a cost 

at least semi-justified by the fact that the yacht features a helicopter pad and a 

"duplex beach club."” [295]). Завдяки цій іронії знімається певна емоційна 

напруга, яка може виникнути у звичайного читача, якому така розкіш ніколи 

не буде доступна. Відповідно з концептом GLAMOUR не пов‟язуються 

негативні емоції і стратегія міфологізації гламуру може реалізуватися сповна. 

Актуалізація у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі 

оцінок “bad” (“погано”), “undesirable” (“небажано”) як складників оцінного 

компонента концепту GLAMOUR пов‟язана зі стратегією деміфологізації. 

Ця стратегія реалізується завдяки тактикам викриття обману і 

дискредитації гламуру. 

http://www.cosmopolitan.com/entertainment/news/a45958/beyonce-made-in-america-appearance/
https://www.heesenyachts.com/yacht/galactica-star/
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Тактика викриття обману втілюється як протиставлення гламурного 

образу, створеного у фільмах чи соціальних мережах, і реальної дійсності. 

Наприклад, у публікації “7 Lies Carrie Bradshaw Told You About Living in New 

York City” [287] концепт GLAMOUR актуалізується в підзаголовку статті за 

допомогою лексеми glamorous: “Being a single freelance writer in New York 

will be fun and glamorous, she said. You should try it, she said” [287]. У самому 

заголовку актуалізовано концепт LIE (БРЕХНЯ) завдяки прямій номінації 

лексемою lie. При цьому концепт LIE, перебуваючи в заголовку, займає 

більш виділену позицію, ніж концепт GLAMOUR. Під підзаголовком статті 

розміщена фотографія головного персонажа фільму “Секс у великому місті” 

Керрі Бредшоу. Унизу на зображенні написано слова: “It‟s all total bullshit” 

[287] (див. рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Фото до публікації “7 Lies Carrie Bradshaw Told You About Living 

in New York City” [287] 

Як бачимо, авторка статті на самому початку прямолінійно називає 

обіцянку гламурного життя, пропагованого героїнею “Сексу у великому 

місті”, брехнею (bullshit). При цьому використана емоційно забарвлена і 

стилістично знижена лексема, так, слово bullshit в словнику Cambridge 

Dictionary має помітку “образливе” (Offensive) [262]. Звертаючись до читачів, 

авторка публікації вказує на імовірну спробу глядачок фільму ідентифікувати 

себе з головною героїнею: “Whether you‟re willing to own up to it or not, at 

some point or another, you‟ve probably tried to channel your inner Carrie 

Bradshaw” [287]. Тут же вона уточнює, що така ідентифікація полягає в 

прагненні домогтися гламурного життя, нав‟язуваного глядачам образом 

Керрі: “… Carrie was good at selling the single girl in the city life – glamour!” 
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[287]. Далі авторка публікації протиставляє уявний образ гламурного життя 

Керрі і власне реальне життя, наприклад: величезну гардеробну кімнату 

Керрі “A huge closet!” [287] і відсутність такої у своїй квартирі “in my 

Manhattan apartment (with no adequate closet space…)” [287]; регулярні 

посиденьки Керрі з подружками “… or maybe you and your closest girlfriends 

meet up every Sunday to gossip over brunch …” [287] і реальний вечір п‟ятниці, 

який не проходить у клубах в компанії подружок “… on a Friday night (when I 

was not club-hopping the city over cosmos with my girlfriends)…” [287]. По 

цьому протиставленні авторка статті робить висновок про те, що Керрі 

Бредшоу – брехуха: “…I was reminded that Carrie Bradshaw is actually a big fat 

liar” [287]. Вживання оцінної лексики big fat liar сприяє не лише актуалізації 

концепту LIE, а й активації концептуальних складників “bad” (“погано”), 

“undesirable” (“небажано”): звісно, бути брехухою (liar) погано, а бути 

товстою – зовсім не бажано (особливо для Керрі Бредшоу) (big fat). Концепт 

LIE іще раз експліцитно вербалізується за допомогою лексеми Wrong у 

наступному реченні, у якому також актуалізується концепт DECEPTION 

(ОБМАН) засобами речення she really had us all fooled: “Allured by her dating 

"wisdom" and good shoes, she really had us all fooled into believing that we too 

could move to the city and be a real-life Carrie Bradshaw. Wrong” [287]. І втретє 

концепт LIE набуває експліцитного омовлення у наступному реченні: 

“Below, a list of some of the best lies she told us…” [287]. За цим слідує 

деталізоване і чітко структуроване за підпунктами розвінчування міфу Керрі 

Бредшоу про легко досяжну можливість гламурного життя в Нью-Йорку, 

наприклад: “3. You can afford (and find) an Upper East Side apartment all by 

yourself with a giant closet and plenty of space. No roommates, no rodents, 

separate rooms for everything? Carrie‟s entire apartment is a big lie in itself. 

Enough said” [287]. 

Розглянемо ще один приклад дискурсивної реалізації тактики 

викриття обману. У публікації “Definitive Proof That Everything You See on 

Instagram Is a Lie” [310] ця тактика також реалізується як актуалізація 
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концепту LIE у зв‟язку з концептом GLAMOUR, наприклад: “Your friends‟ 

lives aren‟t nearly as glamorous as they‟d like you to think” [310], “But you know 

the saying that no one‟s life is as glamorous as they make it seem on Instagram?” 

[310]. При цьому пропонується можливість дізнатися правду шляхом 

актуалізації концепту TRUTH (ПРАВДА): “… now Thai photographer 

Chompoo Baritone is proving it with a new photo series that reveals the truth 

behind those fab Instagram shots” [310] і представленні читачеві фотографій 

реального життя у порівнянні з кадрами, виставленими у соціальній мережі 

Instagram. Зокрема, на одному з фото протиставлені романтичний образ 

дівчини на пляжі і реальний пляж з реальними звичайними (не гламурними) 

людьми та речами (див. Рис. 3.7). Читач може сам легко переконатися у 

відсутності гламуру в реальному житті на противагу образу, створеному в 

соціальній мережі. Стаття закінчується висновком про те, що гламур в 

Instagram є лише навичками обрізання фотографій: “So the most glamorous 

Instagram users are just really good at cropping their pics. Mystery solved” [310]. 

 

Рис. 3.7 Візуальна реалізація тактики викриття обману у публікації 

“Definitive Proof That Everything You See on Instagram Is a Lie” [310] 

Тактика дискредитації гламуру виявляється в: 1) описі 

невиправданих жертв, на які має піти дівчина, що прагне гламуру, 2) 

демонстрації нездатності гламуру забезпечити людині тривале щастя. 

Тактика опису невиправданих жертв утілена, наприклад, у 

публікації “Model Confessional: "Why I Quit Fashion Week"”  [352], де описано, 

як  прагнення гламуру і бажання брати участь у модних показах (“The life of a 

tall, gorgeous runway model seems glamorous and heavenly” [352]) вилилось для 

https://www.facebook.com/chompoo.baritone?fref=photo
https://www.facebook.com/chompoo.baritone?fref=photo
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дівчини-моделі в необхідність зіткнутися з цілим рядом украй неприємних 

ситуацій. Їй довелося перетерпіти цілий ряд неприємностей і утисків, а саме: 

неможливість задовольнити базові потреби “There‟s no time to eat lunch” 

[352]; стрес: “And you‟re so stressed out that you‟re not even hungry anyway” 

[Cos8]; втручання в особисте життя: “Once, while staring at my breasts, a 

designer said: "Have your boobs gotten bigger?" I said, "Yes, I just started taking 

a new birth control pill." This designer then told my agent that I had to switch pills 

or else I wouldn‟t be hired” [352]; зневагу: “Yet, a designer will see an outfit on 

you once, wait until you leave the casting, and then call your agent and ask why 

you‟ve gained weight. And all you can think is, Seriously?!” [352]. У результаті 

чого дівчина прийняла рішення покинути шоу, на чому й наголошує: “Why I 

Quit Fashion Week”  [352]. 

Як приклад втілення тактики демонстрації нездатності гламуру 

забезпечити людині тривале щастя розглянемо публікацію “Love, Loss, 

and What She Wore: When the Glamour Is Gone” [344]. Авторка статті 

розповідає історію життя своєї тітки-акторки, яка здавалася неймовірно 

гламурною (“My aunt at the time seemed to me as dramatic and inordinately 

glamorous as the characters she played” [344]) і добивалася гламуру в житті, 

щодень створюючи образ гламурної жінки (“Her nails were always tipped in 

ruby polish, she was perpetually swathed in Sonia Rykiel, and she‟d never so much 

as visit the newspaper kiosk without lipstick and a spritz of Guerlain Chamade” 

[344]). Основою, на якій акторка будувала своє гламурне життя, була її 

приваблива зовнішність, однак із віком, втративши красу молодості, жінка 

стала страждати від самотності і потерпати від гніву: “But she had gained 

weight and was angry with herself for it, as if she couldn‟t forgive herself for 

aging” [344], “She has grown lonely and angry. Not because she‟s never had 

children, or hasn‟t found a life partner, but because what she has most counted on 

in life – her beauty – has, she thinks, deserted her” [344]. Історія акторки, 

викладена із співчуттям, викликає співпереживання в реципієнта, і він стає 

готовим до сприйняття меседжу публікації: якщо прагнеш щастя, не варто 
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надавати великої цінності зовнішній красі (як основі гламуру): “From the Taty 

I idolized – the movie version that I still sometimes feel the need to protect – I 

learned a love of all things beautiful. But from the real woman, I also learned to 

fear the cost of overvaluing those things” [344]. 

 Як випливає з аналізу фактичного матеріалу, стратегія деміфологізації 

гламуру спрямована на створення у реципієнтів публікацій критичного 

ставлення до дискурсів і ситуацій, у яких пропагується гламур. 

 

3.2. Когнітивно-прагматичні особливості актуалізації концепту 

GLAMOUR у різних жанрах мас-медійного дискурсу 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях мас-медійного дискурсу 

прийнято розмежовувати його різні жанрові різновиди на основі 

функціонального критерію. Як показав аналіз нашого фактичного матеріалу, 

концепт GLAMOUR актуалізується в таких жанрових різновидах 

англомовного мас-медійного дискурсу: 1) публіцистичний дискурс (цей 

жанровий різновид виокремлюють цілий ряд дослідників [96, с. 17; 193, с. 

8]), 2) рекламний дискурс – виділяємо цей жанровий різновид слідом за [96, 

с.17; 193, с. 8], 3) розважальне шоу – описано як таке, що має статус 

окремого жанру у [193, с. 10], 4) світська хроніка – обґрунтовано 

виокремила цей жанровий різновид [201]. У результаті дослідження нами 

були виявлено жанрово-незалежні і жанрово-специфічні закономірності 

дискурсивної актуалізації концепту GLAMOUR. Перші – це такі когнітивно-

прагматичні властивості актуалізації концепту GLAMOUR в дискурсі, котрі 

не детермінуються дискурсивними жанровими різновидами і однаковою 

мірою проявляються в дискурсах різних функціональних типів. Другі – це ті 

когнітивно-прагматичні властивості, котрі найяскравіше виявляються 

переважно під час вербалізації концепту GLAMOUR у певному жанровому 

різновиді. 
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3.2.1. Жанрово-незалежні особливості дискурсивної актуалізації 

концепту GLAMOUR  

Аналіз фактичного матеріалу дозволив виявити дві жанрово-незалежні 

закономірності дискурсивної реалізації концепту GLAMOUR: 

1) контекстуальне виділення окремих складників концепту GLAMOUR через 

протиставлення певному експліцитно вербалізованому концепту, 

2) дискурсивну актуалізацію концепту GLAMOUR у контексті актуалізації 

концепту HOLLYWOOD. Розглянемо кожну з цих закономірностей. 

Контекстуальне виділення окремих складників концепту 

GLAMOUR можна описати в термінах профілювання за Р. Ленекером [247, с. 

144–145]. Згідно з тлумаченням цього дослідника, у визначений момент часу 

людина здатна обробити тільки обмежену кількість інформації, тому у фокусі 

її уваги щоразу перебувають лише окремі елементи когнітивної структури – 

такі елементи називаються “профільованими” [247, с. 144–145], тобто 

виділеними. Наприклад, концепт GLAMOUR протиставляється концепту 

COMFORT (КОМФОРТ): у публіцистичному дискурсі: “That‟s not to say 

I‟m always glamorous; few can be, and certainly I‟m not one of them. I like 

comfort far too much to be consistently glamorous” [378]; у рекламному 

дискурсі: “If you are looking to style yourself glamorously without compromising 

on comfort, then casual shoes are the best options for you. […] So here are some 

style tips for you” [308]; в розважальному шоу: “I always like to think about 

taking fabrics and applying them in different contexts, so taking something like a 

cotton which feels more casual or cotton jersey and dressing it up, so you could 

have that comfort of those nice natural materials and still look glamorous in the 

evening” [307, 2:52]; у світській хроніці: “But despite viewers fangirling over 

the Angels and Victoria‟s Secret‟s newest hires, it turns out that most aren‟t 

actually trying that hard to emulate their pushed-up, sexed-up, glammed-up looks. 

/ In fact, the brand‟s parent company, L Brands. Inc., has seen shares plummet 29 

per cent so far this year, with shoppers seeking out a comfier, more natural 

aesthetic” [315] [342]. Спираючись на аналіз словникової дефініції лексеми 
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comfort як ключового засобу вербалізації концепту COMFORT – “A state of 

physical ease and freedom from pain or constraint” [272], – можемо визначити, 

що гламур протиставляється комфорту як перебування під тиском обмежень 

– свободі від обмежень. Профілювання смислу “перебування під тиском 

обмежень” у розглядуваних дискурсивних фрагментах пов‟язано з 

контекстуальним профілюванням макроскладника “creation” логічного 

компонента концепту GLAMOUR і складника “bad” оцінного компонента 

цього концепту. Завдяки протиставленню концепту COMFORT продуценти 

наведених вище чотирьох дискурсивних фрагментів демонструють своє 

розуміння гламуру як такого, що обмежує людину своєю штучністю, і 

висловлюють своє негативне ставлення до цього факту. 

Також у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі концепт 

GLAMOUR протиставляється таким концептам: 

REALITY (РЕАЛЬНІСТЬ), наприклад: “They strip away the Hollywood 

glamour in front of Peter Lindbergh‟s lens. / Photographing them in black and 

white and barely in any makeup or styling, Lindbergh hopes to "remind everyone 

that there‟s a beauty that‟s more real and truthful and not manipulated by 

commercial or any other interests," he said at a press conference yesterday” [345] 

– профілюються такі складники концепту GLAMOUR: “(quality that) makes”, 

“artifice”, “showy” і складник “bad”; 

NATURALNESS (ПРИРОДНІСТЬ), наприклад: “The stars looked 

gorge with natural yet glam hair and makeup – just check out some of our favorite 

looks” [325] – профілюється складник “artifice”; 

AUTHENTICITY (СПРАВЖНІСТЬ), наприклад: “You see me in my 

polka-dotted „40s-style dress, small hat, and lipstick, and you may think I look 

glamorous – which is the goal. But here‟s the trick of glamour: You see me, and 

yet you don‟t. That is, you see the nods to the past, and you see how they look on 

my particular form; you see what I bring to the image, or how I create my own. Yet 

because I‟m not necessarily attempting to show you my authentic self – whatever 

that might be – but rather a highly coded self, I control how much you‟re actually 
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witness to” [378] – профілюються складники “(quality that) makes”, “artifice”, 

“showy”, “seeming”, “illusory”; 

SIMPLICITY (ПРОСТОТА), наприклад: “I‟ve travelled the world and, 

you know, I have been living so called a glamorous life but I really appreciate the 

simple things in life and other things that we need like good food and good clean 

water and love” [359] – профілюються складники “(quality that) makes”, 

“artifice”; 

ORDINARY EVERYDAY LIFE (ЗВИЧАЙНЕ ПОВСЯКДЕННЯ), 

наприклад: “So on those moments where you‟re meeting friends and going for a 

coffee or lunch and you want to add some simple and cost effective glamour to 

your life, just try looking at some sparkly handbags. / As well as cheering yourself 

up with one of your sparkly handbags, you‟re likely to end up cheering everyone 

up around you. Be the centre of the party, be adventurous and take a risk, start 

looking at sparkly handbags as a way to escape the dull and ordinary life so many 

of us are marching through each day” [369] – профілюються складники “not 

mundane”, “attractive”, “alluring”, “appealing”, “desirable” і складники “good”, 

“desirable”; 

ORDINARY HOME (ДІМ ПЕРЕСІЧНИХ ЛЮДЕЙ), наприклад: “The 

“girl with a job” knew that with the right sleight-of-hand, she could purchase 

aspects of glamour found on the magazine‟s pages, pick up a tip or two about 

home economy (if one must be bothered with the terribly unglamorous domestic 

life, why not make it economical?), and find out how to enchant her suitors or 

husband – and she wouldn‟t necessarily need money or social status to do any of 

those things” [378] – профілюються складники “richness”, “celebrity”; 

FUNCTIONALITY (ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ), наприклад: “In this 

apartment everything serves as double duty. The 27-inch dining table with bronze 

edge and glass top not only adds functionality but also adds glamour to the space” 

[381, 2:11] – профілюється складник “seeming”; 

HARDWORKING (ВАЖКА ПРАЦЯ), наприклад: “Hi, guys, I‟m in 

New York city and I woke up early because I have a really busy day ahead of me 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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and you will be getting behind the scenes of what my day is usually like which is 

not always so glamorous as it looks online, there is also a lot of hardworking to it 

as well” [363] – профілюються складники “celebrity world” і складники 

“good”, “desirable”; 

KITSCH (КІТЧ), наприклад: “There is something profoundly sad about 

disco balls. Once a symbol of glamour and excess, the disco ball has been reduced 

to kitsch – a ridiculous, ersatz object that is laughably out-of-touch” [343] – 

профілюються складники “beauty”, “fascinating”, “stylish” і складник “good”. 

Контекстуальне виділення окремих складників концепту GLAMOUR 

через протиставлення певному експліцитно вербалізованому концепту є 

ефективним способом привернути увагу реципієнта саме до того аспекту 

гламуру і того ракурсу його оцінки, який є актуальним для продуцента 

висловлювання і який він хоче комунікувати реципієнтові. 

Дискурсивна актуалізація концепту GLAMOUR у контексті 

актуалізації концепту HOLLYWOOD відбувається, наприклад, у таких 

фрагментах: у публіцистичному дискурсі: “Glamour is a state of mind […] … 

for the first time in my life in a dress and shoes made of the same fabric, with hair 

curled into an updo from old Hollywood, with my trusty tigerskin coat and one-

and-a-half units of fizzy alcohol inside me, I sail into the night with a song in my 

heart” [329]; у рекламному дискурсі: “The classic charming velvet dress. So 

captivating. Old Hollywood glamour” [283]; у розважальному шоу: “For me a 

dark pink color is the must to set the mood in the media room, add some pictorial, 

add some art and there is some instant drama and to bring in some Hollywood 

glam I installed these unique polls to otherwise simple media cabinet” [289, 1:44]; 

у світській хроніці: “Michael Kors fuses the themes of Hollywood glamour and 

jet-set style in his fall 2012 ads, shot by Mario Testino at Paramount Studios in 

Los Angeles” [222]. Концепт HOLLYWOOD містить узагальнені уявлення 

мовців про стиль життя, притаманний людям, пов‟язаним з Голлівудською 

кіноіндустрією (ці смислові компоненти відображені як складники дефініції 

лексеми Hollywood: “The American film industry and the lifestyles of the people 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
http://www.destinationkors.com/
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associated with it” [272]. Дискурсивні фрагменти актуалізація концепту 

GLAMOUR у контексті актуалізації концепту HOLLYWOOD є далеко не 

поодинокими в нашій базі фактичного матеріалу, що дозволяє зробити 

висновок про стійкий асоціативний зв‟язок між цими двома концептами. 

 

3.2.2. Жанрово-специфічні особливості дискурсивної актуалізації 

концепту GLAMOUR  

Перейдемо до розгляду основних когнітивно-прагматичних 

особливостей актуалізації концепту GLAMOUR, які найяскравіше 

виявляються в кожному з виділених вище дискурсивно-жанрових різновидів. 

  

3.2.2.1. Концепт GLAMOUR у публіцистичних статтях  

У публіцистичних статтях гламур аналізується як специфічне соціальне 

явище, також ці статті містять оцінку гламуру. Аналіз гламуру здійснюється 

у сукупності таких когнітивно-дискурсивних засобів: 

1) наводиться визначення гламуру, наприклад: “Glamour is an illusion, 

and an allusion too. Glamour is a performance, a creation, a recipe, but one with 

give” [378]. У наведеному фрагменті концепт GLAMOUR актуалізується за 

допомогою іменної лексеми glamour. Суть гламуру як явища розкривається 

завдяки характеризуючим конструкціям типу “Glamour is X” і включає такі 

ознаки: “ілюзорність, несправжність” (illusion – “something that is not really 

what it seems to be” [262], “показовість” (performance – “the action of 

entertaining other people by dancing, singing, acting, or playing music” [262]), 

“зробленість” (creation – “the act of creating something, or the thing that is 

created” [262]), “задає напрямок думок” (allusion – “something that is said or 

written that is intended to make you think of a particular thing or person” [262]), 

“надає інструкції для дій” (recipe – “a set of you how to prepare and cook food, 

including a list of what food is needed for this” [262]); 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seem
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/illusion
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/entertaining
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dance
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sing
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/acting
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/music
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/performance
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/create
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/create
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/creation
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intended
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/think
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/allusion
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prepare
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cook
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/food
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/including
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/list
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/food
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/needed
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recipe
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2) розкривається етимологія лексеми glamour і виокремлюється 

історичний семантичний компонент “magic”, наприклад: “In fact, glamour 

began quite literally with magic. Growing from the Scottish gramarye around 

1720, glamer was a sort of spell that would affect the eyesight of those afflicted, so 

that objects appear different than they actually are” [378]; 

3) наводиться приклад випадків досягнення гламуру з життя 

конкретної пересічної людини, наприклад: у статті “Glamour is a state of 

mind”, наприклад, авторка розповідає про свою колегу: “A colleague recently 

announced to me that one day a year she makes an effort to look her absolute best. 

She wants to appear so spectacular everyone‟s heart will be torn to shreds […] 

“And why don‟t you do that every day?” I asked, just to see what she would say. 

“It would be a full-time job,” came the reply” [329]. Як видно з наведеного 

фрагмента, у контекстах такого типу йдеться про окремі випадки з життя 

пересічної людини (colleague), підкреслюється, що це не щоденний її образ 

(one day a year) і що для створення гламурного образу потрібні особливі 

зусилля (she makes an effort); 

4) наводиться приклад випадків досягнення гламуру у житті 

авторки статті, наприклад: “When I am walking down the street (particularly 

44th Street, in the general direction of an excellent martini) in something I feel 

glamorous in – say, a certain navy-blue bias-cut polka-dot dress with a draped 

neckline, clip-clip heels, a small hat, and the reddest lipstick I own – I feel a 

variety of confidence that I can‟t channel using any other means” [378].  У цьому 

прикладі концепт GLAMOUR актуалізується за допомогою лексеми 

glamorous. Авторка наголошує, що почувається гламурною лише в окремих 

випадках, зокрема, одягнутою в особливий ансамбль (a certain navy-blue bias-

cut polka-dot dress with a draped neckline, clip-clip heels, a small hat) та 

скориставшись найчервонішою помадою (the reddest lipstick I own). Отже, 

підкреслено, що гламур не є повсякденним у житті звичайної людини. 

5) узагальнюється досвід пересічних людей щодо досягнення гламуру 

у власному житті, наприклад: “Some women and men that I know enjoy the 
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opportunity to dress up and go out looking more glamorous than usual, while 

others are quite uncomfortable at the prospect of having to dress up for a special 

occasion, and will dress up as little as is socially acceptable. Perhaps the latter 

have a difficult time thinking of themselves in the role of glamorous man or woman 

going out for the evening. This might be easier if thought of as a temporary role” 

[312]. Як видно з наведеного дискурсивного фрагмента, у публіцистичних 

статтях про гламур підкреслюється, що для пересічної людини гламурний 

образ – тимчасова роль. Так, у цьому прикладі про тимчасовість гламуру в 

житті звичайної людини експліцитно говориться тричі: looking more 

glamorous than usual; a temporary role; I doubt that anyone feels glamorous all 

the time. Також у цих статтях наголошується, що така гламурна роль потребує 

особливих зусиль, наприклад: “ Effort is required to bathe, apply makeup or 

shave (if one does either), handle your hair, and dress in glamorous clothes” 

[312];  

6) розкривається штучність створюваного попиту на гламур серед 

населення, наприклад, у наступному дискурсивному фрагменті подано аналіз 

маркетингової політики журналу “Glamour”: “Glamour isn‟t downmarket any 

longer; it‟s more aimed at the middle market – or, as a marketing poster once 

floating around the office read, “masstige.” It‟s all too fitting that the once-

downmarket sister of Vogue is titled Glamour. To the eyes of a nation emerging 

from a depression, the concept of glamour might have seemed faraway – but it also 

seemed accessible in ways that the gilt-edged Vogue wasn‟t” [378]. У наведеному 

прикладі розкриваються історичні передумови, у яких просувався концепт 

GLAMOUR (a nation emerging from a depression), вірогідне сприйняття цього 

концепту широким загалом (To the eyes of a nation … the concept of glamour 

might have seemed faraway – but it also seemed accessible), визначається 

позиція журналу, який пропагує гламур уже своєю назвою (Glamour) на 

сучасному ринку (it‟s more aimed at the middle market) і окремо виділяється 

штучність просування гламуру – так, у статті експліцитно описується, що 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1096


159 

 

журнал працював за спеціально розробленою маркетинговою стратегією (as a 

marketing poster once floating around the office read, “masstige”); 

7) наводяться роздуми авторки щодо можливості і доцільності 

гламуру в повсякденному житті пересічної людини, наприклад: “Is the full-

wattage, most-gorgeous version of ourselves the essence of who we are, or is it 

merely a doubtful construct, a tissue of whimsy, a confection of perfection, wholly 

insubstantial compared with our meatier everyday souls? […] Should we make 

full-on glamour our norm and sally forth, perfumed and golden every day, and 

conquer all?” [329]. У цьому прикладі гламур (glamour) аналізується шляхом 

протиставлення двох важливих світоглядних категорій “суттєве” (the essence) 

і “несуттєве” (a doubtful construct). Уживання питальних речень спонукає 

реципієнта повідомлення до співроздумів, до здійснення спроби 

аналітичного погляду на гламур; 

8) піднімається питання про вплив гламуру на життя жінки, 

особливо про те, обмежує гламур чи звільняє, наприклад: “Some may argue 

that the rules and articulations of glamour are confining. They can be, when taken 

as feminine dictates, but they also make glamour democratic” [378]. У 

наведеному прикладі зіставляються дві точки зору на гламур (glamour): 

гламур як сукупність жорстких правил, котрі обмежують (the rules and 

articulations of glamour are confining), і як те, що здатне надавати свободу 

(make glamour democratic: компонент “свобода” входить до семантичної 

структури лексеми democratic, що засвідчено в тлумачних дефініціях, 

наприклад: “democratic – based on the principles of democracy”;“democracy – 

the belief in freedom and equality between people” [262]). 

Як бачимо, у публіцистичних публікаціях концепт GLAMOUR 

концептуалізовано як соціальний феномен, який впливає на психіку та 

поведінку, представлено як об‟єкт аналізу і роздумів, здійснюваних шляхом 

розгляду того, як гламур виявляється у житті пересічних людей. Результатом 

такого розгляду є представлення гламуру як специфічного соціального явища 

конструювання особливого образу, а відтак і особливої дійсності. 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1096
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/base
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/principle
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/democracy
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/belief
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/freedom
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/equality
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
http://dictionary.cambridge.org/%20democracy
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Також публіцистичні публікації містять оцінку гламуру, які варіюються 

від позитивної (наприклад: “But the essential requirement is […] to play, for a 

limited span of time, the role of a more glamorous person. And, if we choose to 

play that role, why not enjoy ourselves and do it with a touch of panache?” [312]) 

через нейтральну (наприклад: “The codes speak for us and we have to fight all 

that much harder to have our words heard over the din our appearance creates. 

But within those codes also lies a potential for relief, for our own construction, for 

play, for casting our own little spells. That‟s true of all fashion and beauty, but it‟s 

particularly true of the magic of glamour” [378]) до негативної (наприклад: 

“Glamour glosses over reality and presents a picture of how life ought to be. When 

we try to collect on its false promise, we get in trouble” [330]). 

 

3.2.2.2. Концепт GLAMOUR у рекламі  

Особливістю актуалізації концепту GLAMOUR у рекламі є те, що в 

рекламних текстах щоразу рекламується не власне гламур, а якийсь об‟єкт, із 

яким пов‟язана якість гламуру, наприклад, у повідомленні “Jimmy Choo 

Glamorous Crown Glitter-Covered & Metallic Leather Evening Pumps” [340] – у 

наведеному вище дискурсивному фрагменті рекламуються гламурні вечірні 

туфлі на високих підборах, а в наступному – гламурний браслет: “Numerous 

brilliant crystal gemstones fill this tube bracelet and make it sparkle! This 

glamorous piece is also accentuated with one rhinestone-encrusted bead” [326]. 

Як бачимо, у рекламі увага реципієнтів привертається до гламурних речей. 

Водночас іще одна мета продуцентів таких повідомлень – переконати 

реципієнтку, що за допомогою рекламованих речей їй вдасться стати 

гламурною. Такі переконування можуть набувати експліцитної вербальної 

форми, наприклад: “Vintage Glam Silver back a Sexy lingerie. This is hot and the 

style is unique and stunning. This will surely make you partner‟s head spin. This 

sexy set is worth grabbing. Get the glamorous look with this lingerie in no time.” 

[391]. У цьому дискурсивному фрагменті рекламується гламурна білизна 
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(Glam lingerie), а також за допомогою імператива Get the glamorous look with 

this lingerie in no time потенційну клієнтку спонукають набути гламурного 

вигляду. Продукти, яким у рекламі приписується здатність бути гламурними, 

можуть бути використані як засоби досягнення гламуру реципієнтами 

реклами. 

Спрямованість реклами, у якій актуалізується концепт GLAMOUR, на 

досягнення подвійної мети виявляється і у візуальному супроводі рекламних 

повідомлень. Так, зображеним може бути окремий рекламований предмет 

(як, наприклад, прикраса (див. рис. 3.8), котра ілюструє текст “Up the glamour 

factor with jewelry that‟s more than a mere accessory” [367]) – тоді візуальний 

компонент реклами посилює функцію просування окремого гламурного 

товару. У розглядуваному прикладі концепт GLAMOUR  виражено 

іменником glamour; мовними засобами просування товару є його імпліцитна 

висока оцінка, втілена як переконування реципієнта в тому, що ця прикраса 

більше, ніж аксесуар: more than a mere accessory. 

Також зображення може демонструвати цілісний гламурний образ – 

гламурну модель (як, зокрема, фото красивої нареченої у рекламованій 

гламурній сукні на елегантній софі з красивим букетом (див. рис. 3.9), яке 

ілюструє текст “Wow! What a beauty! The detail on this glam gown is amazing. 

beaded crystals scoopneck” [391]). У цьому прикладі концепт GLAMOUR  

позначено прикметником glam, коротка форма якого створює атмосферу 

довірливого спілкування з реципієнтом повідомлення. Вживання окличних 

речень, які висловлюють захоплення (Wow! What a beauty!), спрямовано на 

те, щоб викликати сильні позитивні емоції у реципієнта цієї реклами. 

Позитивна оцінка рекламованої сукні експлікується завдяки лексемі amazing. 

А візуальний компонент реклами (красиве фото (див. рис. 3.9)) посилює 

функцію переконування реципієнтки самій стати гламурною на час свого 

весілля.  
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Рис. 3.8 Зображення до реклами 

під назвою “Sparkle and Shine” 

[367] 

 Рис. 3.9 Зображення до 

реклами під назвою 

“Bride With Sass Wedding 

Dresses” [391] 

Окрім того візуальний компонент реклами може працювати одночасно 

і на просування окремого предмета, і на навіювання реципієнтці переконання 

в необхідності стати гламурною, наприклад у рекламному тексті під назвою 

“Shop Chic: Luxe Fur” [365] містяться повідомлення “A plush vest adds a touch 

of glamour to dressed-down basics” [365] і “The casual combination of leggings 

and sneakers gets glam when topped with a luxe fur vest” [365]. Текст 

супроводжується фото моделі, зодягнутої в рекламований одяг, на фоні міста 

(див. Рис. 3.10.), а також окремими фотографіями елементів одягу (див. Рис. 

3.11.). 

 

 

 

Рис. 3.10 Основне зображення 

до реклами “Shop Chic: Luxe 

Fur” [365] 

 Рис. 3.11 Одне з 

додаткових зображень до 

реклами “Shop Chic: Luxe 

Fur” [365] 

У результаті проведеного дослідження можемо стверджувати, що 

реклама, у якій об‟єктивується концепт GLAMOUR, виконує подвійну 

функцію: по-перше, вона просуває той чи той продукт, по-друге, вона 

пропагує гламур як те, чого варто прагнути. У цьому відношенні різні бренди 

конкурують між собою, намагаючись продати саме свою продукцію, однак 
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вони мимовільно роблять спільну справу, пропагуючи гламур. Рекламний 

медіа-дискурс характеризується тим, що він спрямований на “створення 

певних установок в аудиторії, які сприяють здійсненню певних дій” [96, 

с. 19]: реклама гламурних продуктів формує установку прагнення гламуру, 

яке має бути реалізовано через покупку гламурних товарів, котрі потім 

будуть використані покупцями як засоби для досягнення гламуру у власному 

житті. 

Залежно від вартості, певний гламурний продукт може бути доступним 

ширшому (недорогий товар або послуга) чи вужчому колу споживачів. У 

рекламі продукту, потенційно доступному достатньо широкому колу 

споживачів, покупця спонукають придбати цей товар, наприклад, у рекламі 

сукні “This is a real beauty! This amazing black dress in V neck is a charm and 

you will love it! This glamorous dress will get you praises and is perfect to flaunt 

the style” [391] така спонука має форму обіцянки, безпосередньо адресованої 

реципієнту (вживається займенник другої особи you): This glamorous dress 

will get you praises. Якщо вартість товару є достатньо високою, може 

наводитися обґрунтування, чому все одно варто прагнути його придбати, 

наприклад, у рекламі губної помади “CHRISTIAN LOUBOUTIN CREATED 

THE MOST GLAMOROUS LIPSTICK EVER” [304] підкреслюється, що 

найкращі речі є дорогими: “At $90 each, they don‟t come cheap, but the best 

things rarely do” [304]. Обидва рекламні дискурсивні фрагменти виконують 

як функцію просування певного продукта, так і функцію пропагування 

гламуру. 

Коли ж вартість рекламованого товару чи послуги є занадто високою 

для пересічного споживача, як, наприклад, вартість перебування у 

розкішному готелі Muse Saint-Tropez (“Rooms begin at around USD $1,228 a 

night” [353]), то в такому рекламному повідомленні домінує функція 

пропагування гламуру, як, наприклад, у публікації “Muse Saint-Tropez 

Captures the French Riviera‟s Laid-Back Glamour” [363]. Аналогічно й 

публікація про гламурний відпочинок у найкращих австралійських зоопарках 
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(“Go Glamping at Australia‟s Coolest Zoos” [331]) навряд чи буде використана 

багатьма її читачами як спонука до дії, однак кожному з читачів вона дасть 

уявлення про гламур і формуватиме прагнення його отримати: “If you didn‟t 

realize that staying at the zoo could be a luxurious event, think again! You may 

have not even known that some zoos have overnight accommodations; but these 

ones really represent the top of the line in glamping or luxury accommodations” 

[331]. 

 

3.2.2.3. Концепт GLAMOUR у розважальних шоу 

 Розважальні шоу, у вербальній частині яких актуалізується концепт 

GLAMOUR, за своїми змістовими і формальними ознаками поділяються на 

різні піджанри, зокрема, реаліті-шоу (таке як “Celebrity Wife Swap”), 

тематичні передачі про певні проекти (як, наприклад, дизайнерські випуски 

від “House & Home”), відео-поради (зразком є випуски порад від “Lamps 

Plus”). Однак попри змістову, структурну і стилістичну відмінність, усі ці 

піджанри об‟єднує спрямованість на те, щоб насамперед забавити, потішити 

глядача, надати йому для перегляду яскраву динамічну картинку і 

нескладний для сприйняття зміст. Маючи за мету зібрати якомога масовішу 

аудиторію, розважальні шоу відповідають очікуванням цієї аудиторії, вони 

спираються на загальноприйняті цінності, транслюють загальноприйняті 

норми і водночас стають засобом просування цих норм і цінностей у 

майбутнє. Актуалізований у таких шоу концепт GLAMOUR набуває 

вмотивування, він вбудовується в наявну загальноприйняту систему норм і 

цінностей, підкріплюється нею і, у свою чергу, сприяє утвердженню такої 

системи норм і цінностей. Дві головні суспільні цінності, на які спирається 

концепт GLAMOUR, вербалізований у сучасних англомовних розважальних 

шоу, – це розважальність і споживацтво. 

Наприклад, в одному з епізодів “Celebrity Wife Swap” (USA S01E04 

Niecy Nash and Tina Yothers [301]) учасниця Найсі Неш вирішує, що родині 
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Тіни Йозерс, в яку вона потрапила за умовами шоу-обміну, бракує гламуру, а 

тому пропонує влаштувати похід на прем‟єру в Голлівуд: “I want to do some 

things my way, which is very glamorous, haa, I‟m taking the family Hollywood” 

[301, 20:58]. Родина Тіни Йозерс реагує на цю пропозицію без особливого 

ентузіазму, однак похід відбувається. На думку Найсі, підготовка до цього 

виходу в гламурний світ (макіяж, зачіска тощо) перетворили старшу дочку 

Йозерс 12-річну Сару на гламурну дівчину: “She went from country girl to 

glamour girl” [301, 32:45]. Сама Сара позитивно оцінила цю подію і 

засвідчила, що хотіла б повторити її: “I most definitely would love to do that 

more often and I‟m so glad that Niecy was my mum and I got to experience this 

week” [301, 32:45]. У шоу не розкрито, які життєво-важливі потреби Сари 

задовольнив цей похід у гламурний світ. Вважаємо логічно обґрунтованим 

припустити, що словом experience Сара позначила розвагу, яку вона 

отримала, і так само глядач, який спостерігав за цим перетворенням на 

гламурну дівчину, долучився до області розваг. Продемонстровані у шоу 

зусилля, докладені до підготовки до такого походу, і сам той факт, що все 

було зафільмовано і показано по телевізору, легітимізує прагнення гламуру 

як чогось вартісного. Тобто гламур вимагає від тих, хто хоче до нього 

долучитися, відповідати стандарту зовнішності.   

Орієнтація на розважальність простежується і в наступному фрагменті 

з одного із відео-випусків “House & Home”: “So, to finish the look of the 

bathroom we brought in a little feather tray, some great locker boxes, some 

candles, some old sculptures which were beautiful, very glamorous bathroom. I 

think a bathroom for a lot of people is more of a practical room but I think it‟s a 

room that should be looked at as a fun, decorative space, even if it‟s just a little 

tiny bathroom or it‟s a large bathroom like we worked with today” [338, 4:27]. У 

цьому дискурсивному фрагменті дизайнер висловлює своє задоволення 

створеною ним гламурною ванною кімнатою (very glamorous bathroom) і тут 

же намагається вмотивувати доцільність гламурної ванної тим, що вона має 

бути не лише суто практичною кімнатою, а й нести елемент розваги (a 
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bathroom for a lot of people is more of a practical room but I think it‟s a room that 

should be looked at as a fun) (до семантичної структури лексеми fun входить 

складник “розвага”: “pleasure, enjoyment, or entertainment” [262]). Також у 

цьому фрагменті актуалізується настанова на споживацтво: дизайнер 

заповнив простір ванної кімнати великою кількістю речей: “…we brought in a 

little feather tray, some great locker boxes, some candles, some old sculptures…” 

[338, 4:27]. 

Аналогічно до розглянутого вище дискурсивного фрагмента, у 

наступному фрагменті, з шоу від “House & Home” – “What I loved about the 

kitchen in this house is that it is actually very clean, very simple, easy to imitate if 

you want to but if feels very glamorous and that comes from the fact that very 

simple white cabinetry from IKEA has been paired with really good quality high-

end stools, simply by adding those stand-up stools, it makes it feel super special 

and that is an easy trick” [337, 1:03] – концепт GLAMOUR актуалізується в 

контексті пильної уваги і захоплення барними стільцями з високою спинкою 

(has been paired with really good quality high-end stools, simply by adding those 

stand-up stools, it makes it feel super special and that is an easy trick). При цьому 

реципієнт спонукається до того, щоб повторити цей дизайн (it is actually very 

clean, very simple, easy to imitate if you want; that is an easy trick), тобто 

зрештою придбати хай і не саме ці, однак якісь інші стільці чи аксесуари для 

кухні. 

Автори розважальних шоу, безумовно, відчувають штучність гламуру – 

інколи те, що він зайвий у реальному житті простих людей ненароком 

експліцитно вербалізується. Так, у наступному дискурсивному фрагменті з 

відео від “House & Home” штучність гламуру виявляється у тому, що він 

фактично визнається не сумісним із життям: “… it‟s all about glam but livable 

glam, so I wanted it to be comfortable, elegant and sophisticated but it‟s also a 

family home so it had to be functional as well” [336]. Логіка аналізованого 

фрагмента побудована на тому, що сімейний дім має бути функціональним 

(it‟s also a family home so it had to be functional as well), йому абсолютно не 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pleasure
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enjoyment
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/entertainment
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обов‟язково бути гламурним, для життя гламур не є необхідною умовою (it‟s 

all about glam but livable glam). Однак шоу все ж намагається 

продемонструвати, що гламур є незручний, штучний, нереалістичний, а є 

такий, який сумісний з комфортом. 

 

3.2.2.4. Концепт GLAMOUR у світській хроніці  

В англомовній світській хроніці концепт GLAMOUR подається 

відповідно до ключових світоглядних орієнтирів сучасного західного 

суспільства, одним з яких є спрямованість на індивідуалізацію. Стосовно 

концепту GLAMOUR така орієнтація на окремого індивіда виявляється 

насамперед у тому, що публікації, у яких йдеться про гламур, переважно 

присвячені якійсь одній особі. Наприклад, у публікації “VICTORIA 

BECKHAM REVEALS SHE‟S NOT AS GLAMOROUS AS SHE SEEMS” 

йдеться про одну зірку – Вікторію Бекхем: “Despite always looking perfectly 

coiffed, Victoria Beckham reveals she‟s not as pulled-together as she seems. She 

tells The New York Times that she never wears heels to the office, and The 

Mirror reports that she‟s so messy at home, her husband constantly has to tell her 

to clean up” [386]. 

Публікація “Red Carpet Buzz: Emma Roberts” [359], у якій 

вербалізується концепт GLAMOUR (“A daring how-low-can-you-go neckline 

along with transparent sleeves transformed the look from retro Hollywood 

glamour to boldly modern beauty” [359]), теж присвячена одній актрисі – Еммі 

Робертс. При цьому в публікації проводяться паралелі між Еммою Робертс та 

Джулією Робертс – оскільки у них однакові прізвища: “Julia might be 

America‟s sweetheart, but the other Roberts lady has found a place in our hearts 

as well with her unique red carpet style. Emma Roberts, who turned 20 last month, 

stunned after the Oscars in a sparkling Jenny Packman dress embellished with 

silver sequins and heavy-metal jewelry.” [359], а також між Еммою Робертс та 

Бріджит Бардо – бо Емма нафарбувала очі у характерному Бріджит Бардо 
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стилі: “Roberts appears to have borrowed the perfectly smoky eyes from her 

recent appearance as Brigette Bardot in Cults‟ “Go Outside” music video. But this 

time, she makes it all her own.” [359]. Як бачимо, для порівняння вибрані лише 

одна сучасна актриса і одна з минулого. 

У публікації “Style Beat: Azzaro” про нову колекцію одягу концепт 

GLAMOUR вербалізовано за допомогою лексеми glamour, при цьому 

актуалізовано уявлення про гламур минулого періоду – “„30s and „40s high 

glamour”: “Today, the pair has collaborated on a small collection, April March 

for Azzaro, which features a handful of short, Swarovski-encrusted cashmere 

dresses that reference the duo‟s shared passion for „30s and „40s high glamour 

and „60s mod. “We started thinking about all these fantastic women – Carole 

Lombard, Martha Gellhorn (who was with Hemingway) – and then injected our 

own essence,” says March, who in a past life was an animator for, of all things, 

The Ren & Stimpy Show and Madonna‟s “Who‟s That Girl” video” [372]. Для 

того, щоб допомогти читачеві уявити образ гламуру 30-х-40-х рр. минулого 

століття, автор публікації наводить два відомих імені – Carole Lombard, 

Martha Gellhorn. Зауважимо, що в тексті згадується лише два імені при тому, 

що список гламурних жінок епохи довоєнного Голлівуду є дуже довгим. На 

нашу думку, така вибірковість може бути витлумачена саме спрямованістю 

світських хронік на індивідуалізацію, на піднесення окремої особи понад усе. 

Підтверджує цей висновок і той факт, що коли в статті подається додаткова 

інформація про одну із співавторок колекції Марч, згадуючи її заслуги, 

наводяться приклади її участі у відомих шоу і вказано назви лише двох з них 

(The Ren & Stimpy Show, Madonna‟s “Who‟s That Girl” video). 

Коли у світських хроніках у контексті актуалізації концепту 

GLAMOUR наводиться список знаменитостей, гламурних зірок, найчастіше 

він включає від двох до чотирох осіб. Наприклад, у публікації “Celebrities 

Step Up Their Style When They Leave LA” [297] концепт GLAMOUR 

актуалізується на початку статті за допомогою лексеми glamour: “Are the days 

of Hollywood glamour over?” [297]. У вступній частині цієї публікації 
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наводиться думка однієї знаменитості – Кармен Електри: “Even the premieres 

and awards shows have lost a bit of their glamour according to the (always 

glamourous?) Carmen Electra, “When you‟re on a red carpet and people are 

looking at your outfit, you feel like you can‟t take chances,” she said” [297], а 

основний текст публікації складається з трьох абзаців, присвячених трьом 

зіркам: Shanae Grimes, Kristin Cavallari, Rebecca Romijn [297]. 

 

Рис. 3.12 Фото до публікації “Celebrities Step Up Their Style  

When They Leave LA” [297] 

Фотографія, яка супроводжує публікацію, демонструє компанію трьох 

знаменитостей, яким присвячена основна частина тексту (див. рис. 3.12). 

 

3.3. Метафорична репрезентація концепту GLAMOUR у мас-

медійному дискурсі 

Спираючись на когнітивну теорію концептуальної метафори, 

розроблену Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [243] й розвинену у працях їхніх 

численних послідовників, метафоричні висловлювання про гламур, які 

зустрічаються в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі, можна 

розглянути як вербальні засоби метафоричної концептуалізації гламуру 

мовцями, аналіз яких допоможе з‟ясувати особливості метафоричної 

репрезентації концепту GLAMOUR. 

Гламур не є простою фізичною властивістю, а тому не сприймається 

мовцями безпосередньо. Гламур постає як результат інтерпретації мовцями 

того, що вони побачили чи/ і почули, тобто як сконструйована якість. 
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Дж. Лакофф і М. Джонсон [243] з‟ясували, що людям притаманно 

інтерпретувати більш абстрактні (ті, що не сприймаються безпосередньо) 

сутності у термінах більш конкретних сутностей (тих, які можна легко 

побачити, почути, відчути на дотик тощо) за допомогою когнітивного 

процесу, названого концептуальною метафорою. 

Як показав аналіз фактичного матеріалу, в сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі концепт GLAMOUR метафорично репрезентований 

за допомогою концептуальних проекцій із царин PERSON (ЛЮДИНА) і 

MATERIAL SUBSTANCE (МАТЕРІАЛЬНА СУБСТАНЦІЯ). 

Завдяки концептуальній метафорі GLAMOUR IS A PERSON 

(ГЛАМУР – ЦЕ ЛЮДИНА) концепт GLAMOUR персоніфікується як особа, 

яка має певні риси або здатна виконувати певні дії. У проаналізованому нами 

фактичному матеріалі персоніфікація GLAMOUR IS A PERSON 

представлена такими більш конкретними різновидами: 

GLAMOUR IS A PERSON WITH CERTAIN CHARACTERISTIC 

FEATURES, наприклад: “Glamour‟s false charm” [330]. За допомогою цієї 

метафори концептуалізуються уявлення мовців про те, що привабливість 

гламуру може бути оманливою. 

GLAMOUR IS A PERSON WHO LIVES ELSEWHERE, наприклад: 

“Glamour, it seems, always lives elsewhere” [344]. Завдяки цій концептуальній 

метафорі вербалізується уявлення про те, що гламур є якістю, яку важко 

втілити в реальному житті. 

GLAMOUR IS A PERSON WHO MOVES IN THE SPACE, а саме: 

○ гламур, метафорично представлений як людина, яка може отримати 

запрошення зайти до приміщення, наприклад: “A color palette of plum purple, 

ivory and gold invites glitz and glamour into the master bedroom” [348]; 

○ гламур може повернутися, наприклад: “Glamour and „luxury‟ slowly 

return in interior design after years of economic crisis” [288]; 

○ гламур може піти геть, наприклад: “Love, Loss, and What She Wore: 

When the Glamour Is Gone” [344]. 
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За допомогою цих концептуальних метафор унаочнюється уявлення 

мовців про те, що гламур не постійна, а мінлива характеристика. 

Концептуальна метафора GLAMOUR IS A PERSON WHO INTERACTS 

WITH ANOTHER PERSON опредметнена в таких метафоричних образах: 

○ гламуру як людини, котра зустрічається з кимось, наприклад: 

“Forties glamour meets cult French pop thanks to designer Vanessa Seward” 

[372]; 

○ гламуру як учасника змагань, наприклад: “it seemed like it was a given 

that glamour would always win out when it came to bras and undies” [315] 

○ гламуру як одного з подружжя, наприклад: “It‟s the perfect marriage 

of glamour and utility” [293], 

○ гламуру як людини, що заслуговує на певне ставлення до себе, 

наприклад: “It‟s unkind to glamour to call it strictly a trick, but neither is it 

inaccurate …” [375], 

○ гламуру як людини, котра щось обіцяє, наприклад: “The promise it 

[glamour] offers – an escape from the ordinary business of life, communion with 

beauty, and transcendence – is intoxicating” [330]; 

○ гламуру як людини, котра змінює погляд на світ інших людей, 

наприклад: “…glamour colors the way we see the world and changes how we 

want to experience it” [330]; 

○ гламуру як людини, котра якось впливає на іншу людину, наприклад: 

“Glamour keeps its holder at a distance, and it needs that distance in order to 

work …” [375]. 

В усіх проаналізованих метафорах під час метафоричної 

концептуалізації гламуру концепт GLAMOUR постає у свідомості мовців як 

абстрагований від своїх носіїв, нібито не втілений у них. Це дозволяє 

метафорично помислити гламур навіть як такий, що здатен виконувати певні 

дії щодо свого носія (тобто людини, якій він притаманний), зокрема, не 

підпускати до нього інших людей, що видно в останньому з наведених вище 

прикладів. 
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За допомогою субстантивізації GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE (ГЛАМУР – ЦЕ МАТЕРІАЛЬНА СУБСТАНЦІЯ) концепт 

GLAMOUR репрезентується в сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі як певна матеріальна субстанція, яку можна змішувати з іншою 

субстанцією, наприклад: “It has the right mix of glamour (Million dollar 

weddings and parties! Red carpet premieres! Photoshoots for her Fabletics line!) 

and “normalcy”” [298]. 

Метафоричний образ матеріальної субстанції може конкретизуватися 

до образу матеріального предмета, завдяки чому концепт GLAMOUR 

набуває метафоричної репрезентації як матеріальний предмет. У сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі концептуальна метафора GLAMOUR 

IS A MATERIAL OBJECT (ГЛАМУР – ЦЕ МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ‟ЄКТ) 

(реіфікація) має такі конкретні реалізації: гламур метафорично осмислюється 

як матеріальний предмет, який можна: 

○ взяти із собою, наприклад: “Whether you‟re lucky enough to attend the 

Venice Film Festival or not, Valentino is letting you take home a piece of the 

glamour for keeps” [383]; 

○ принести, наприклад: “Bring a little glamour to your decor with the 

precision cut Gem Coffee Table. Unique and feminine, this piece will up the wow 

factor to any space” [321]; 

○ додати, наприклад: “These sparkles add instant glamour to any dress 

and any look” [368]; 

○ позичити, наприклад: “Holmes fast-forwards 50 years to lend her 

glamour to some of springs sultriest looks” [380]; 

○ загубити, наприклад: “Even the premieres and awards shows have lost a 

bit of their glamour according to the (always glamourous?) Carmen Electra …” 

[297]; 

○ від якого можна відмовитися, наприклад: “14 Hollywood actresses that 

have eschewed glamour for a more masculine look” [291]; 

http://www.elle.com/news/fashion-style/valentino-exhibit-to-open-this-fall-at-somerset-house
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○ поряд із яким можна перебувати, наприклад: “In the midst of the glitz 

and glamour of the 2012 Venice Film Festival this weekend, Gucci marked the 

debut of its latest fragrance, aptly named Première, with a sumptuous dinner and 

screening of the commercial for the scent” [314]. 

Також концепт GLAMOUR може бути метафорично репрезентованим 

за допомогою більш конкретного образу, зокрема, образу ліків, завдяки чому 

в мас-медійному дискурсі функціонує метафора GLAMOUR IS A DRUG, 

наприклад: “What are your suggestions and tips about injecting a little bit of 

Miranda Kerr glamour into our wardrobes?” [351]. 

Крізь призму концептуальної метафори GLAMOUR IS A DRUG гламур 

представлений як: 

○ ліки, на які виписують рецепт, наприклад: “NYC dermatologist Lisa 

Airan writes the prescription for glamour” [305]; 

○ дозовані ліки, наприклад: “Just because you can‟t afford a jaw-dropping 

Marchesa gown, doesn‟t mean you can‟t add a dose of the brand‟s luxe glamour 

into your style with the launch of the label‟s premiere fragrance, Parfume 

d‟Extase” [346], 

○ ін‟єкція, наприклад: “to inject some glamour into the others‟ routine” 

[300]. 

Також у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі 

метафорично гламур може конкретизуватися в образах: 

○ покривала (GLAMOUR IS A COVERING), наприклад: “They strip 

away the Hollywood glamour in front of Peter Lindbergh‟s lens” [345] 

○ будівлі (GLAMOUR IS A BUILDING), наприклад: “Get to Know Orry-

Kelly, the Chief Architect of Old Hollywood Glamour” [324]; 

○ рідини (GLAMOUR IS A LIQUID), наприклад: “Every woman should 

have a skirt suit in her closet. Alber Elbaz certainly thinks so – his fall 

2009 collection for Lanvin was filled with ‟40s-inspired separates that oozed 

timeless glamour” [284]; 

http://www.elle.com/Runway/Ready-to-Wear/Fall-2009-RTW/LANVIN/LANVIN
http://www.elle.com/Runway/Ready-to-Wear/Fall-2009-RTW/LANVIN/LANVIN
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○ звуку (GLAMOUR IS A SOUND), наприклад: “When designers from 

Hollywood‟s Golden Age, like William Haines and Dorothy Draper, encouraged 

West Coast film luminaries to decorate their home with overtones of glitz and 

glamour, a new design style emerged” [333]. 

Метафоричній репрезентації концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі притаманний ряд характерних рис. 

По-перше, концептуальна метафора, цариною мети якої є концепт 

GLAMOUR, має вузький спектр, оскільки царинами джерела виступають 

лише дві концептуальні сфери – PERSON (ЛЮДИНА) і MATERIAL 

SUBSTANCE (МАТЕРІАЛЬНА СУБСТАНЦІЯ). При цьому чисельно 

переважають концептуальні метафори GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE, які становлять 80% від загальної кількості метафоричних 

виразів. По-друге, для метафоричного осмислення гламуру 

використовуються досить узагальнені образи: або людини взагалі, або 

якогось узагальненого матеріального предмета. Іншими словами, концепт 

GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі має досить 

обмежений спектр метафоричних образів, які завдяки високому рівню 

узагальнення є доволі схематичними. 

Ці особливості пов‟язані з тим, що актуалізуючись у текстах мас-медіа, 

концепт GLAMOUR завжди пов‟язаний з актуалізацією уявлень про певну 

досить конкретну ситуацію, у якій розглядається визначений носій гламуру, 

наприклад у наступному фрагменті йдеться про гламур інтер‟єру певного 

приміщення і виокремлюється одна з деталей – стілець особливої 

конструкції: “The Beverly Chair sits at a prefect height that does not overwhelm 

and the tufted back adds just enough glamour to your space” [294]. Якби у 

контекстах актуалізації концепту GLAMOUR метафора також актуалізувала 

яскравий детальний образ, між образом конкретного предмета і 

метафоричним образом відбувалася б концептуальна конкуренція, яка б 

ускладнювала сприйняття реципієнтом цього повідомлення. Наприклад, у 

наступному фрагменті словосполучення your closet та mirrored closet doors 
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актуалізують конкретно-наочні уявлення мовців про гардеробну кімнату, а 

спонукальний вираз add glamour to репрезентує концептуальну метафору 

GLAMOUR IS A MATERIAL OBJECT: “Add glamour to your closet and make 

spaces appear larger with mirrored closet doors” [335]. Як бачимо, конкретно-

наочний образ гардеробної кімнати є досить яскравим, метафоричний образ 

гламуру як предмета – узагальнено-схематизованим.  

По-третє, серед метафоричних образів гламуру кількісно переважають 

ті, які актуалізують динамічну ситуацію, у якій гламур набувається чи 

втрачається. Так, серед концептуальних метафор GLAMOUR IS A PERSON 

30% метафоричних виразів репрезентують статичну ситуацію (тобто 

наявність гламуру) і 70% репрезентують динамічну ситуацію набуття 

гламуру, як, наприклад, у наступному фрагменті: “Marrying glamour and 

functionality can be a difficult task for any designer, but it‟s a relationship that 

Albert Hadley mastered” [286]. Серед концептуальних метафор GLAMOUR IS 

A MATERIAL SUBSTANCE лише 5% метафоричних виразів репрезентують 

статичну ситуацію (наприклад: “The combination of kitsch and glamour is 

exactly what I subscribe to in my personal aesthetic” [328]), а 95% 

репрезентують динамічну ситуацію (наприклад: “to bring in some Hollywood 

glam I installed these unique polls to otherwise simple media cabinet” [289]). 

Завдяки цій тенденції в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі 

увага комунікантів зосереджується на макроскладникові “creation” концепту 

GLAMOUR. Гламур концепуталізується мовцями насамперед як такий, що є 

штучно зробленим, витвореним і потребує цілеспрямованих зусиль, а не є 

даним від природи. 

По-четверте, у контекстах, що репрезентують динамічну ситуацію 

втрати чи набуття гламуру переважають ті, у яких йдеться про набуття цієї 

якості. Серед концептуальних метафор GLAMOUR IS A PERSON набуття 

гламуру описується у 86% контекстів, а серед концептуальних метафор 

GLAMOUR IS A MATERIAL SUBSTANCE – у 92% контекстів. Це свідчить 

про те, що в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі актуалізація 



176 

 

оцінного складника “desirable” концепту GLAMOUR переважає над 

актуалізацією оцінного складника “undesirable”. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Актуалізація поняттєвого компонента концепту GLAMOUR у мас-

медійному дискурсі супроводжується заповненням слотів ТУТ і ЗАРАЗ, які є 

складниками акціонального фрейму (за С.А. Жаботинською), котрий 

структурує цей компонент. У нашому дослідженні вважаємо доцільним 

називати слот ТУТ (HERE) – слот МІСЦЕ (PLACE), у якому зберігається 

інформація про місце, з яким пов‟язаний перебіг певної події, а слот ЗАРАЗ 

(NOW) – слот ЧАС (TIME), у якому зберігаються відомості про час, коли/ 

протягом якого відбувається зазначена дія.  Заповнення слотів PLACE і TIME 

конкретними концептами залежить від того, який фрейм-конституент 

поняттєвого компонента концепту GLAMOUR актуалізується в контексті – 

фрейм ACHIEVEMENT OF GLAMOUR чи фрейм PURCHASE OF 

GLAMOUR, а також від цілі продуцента висловлювання. 

Слот PLACE фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR представлений 

концептом INACCESSIBLE TO AN ORDINARY PERSON PLACE і 

заповнюється уявленнями про місце, яке є недоступним пересічній людині і в 

якому особа-носій гламуру демонструє іншим своє гламурне життя. Концепт 

INACCESSIBLE TO AN ORDINARY PERSON PLACE представлений більш 

конкретними концептами EXPENSIVE RESORT, EXPENSIVE YACHT, 

EXPENSIVE HOUSE, HUGE CLOSET. Слот TIME фрейму ACHIEVEMENT 

OF GLAMOUR заповнюється концептами ENTIRE LIFE (OF A CELEBRITY/ 

RICH PERSON/ GLAMOROUS PERSON) і UNLIMITED TIME (FOR A 

CELEBRITY). Також слоти PLACE і TIME фрейму ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR можуть бути представлені концептом INACCESSIBLE TO AN 

ORDINARY PERSON EVENT і заповнюватися уявленнями про певну подію, 

яка відбувається у певному місці протягом певного часу і у якій беруть 
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участь багаті та знамениті та яка недоступна пересічній людині, а саме: 

FAMOUS FILM FESTIVAL, FAMOUS FILM AWARDS CEREMONY, 

CELEBRITY PARTY, FAMOUS HORSE RACING, ADVERTISING 

PHOTOSHOOT OF A FAMOUS BRAND, PERFORMANCE AS A 

GLAMOROUS CHARACTER IN A FILM. 

Заповнення слоту PLACE фрейму PURCHASE OF GLAMOUR 

здійснюється за допомогою концепту SHOP OF A FAMOUS EXPENSIVE 

BRAND, а також за допомогою актуалізації уявлень про подію, під час якої 

пересічна людина має можливість на нетривалий час прилучитися до 

гламуру, придбавши певні товари і послуги; типовим прикладом такої події є 

WEDDING. Слот TIME фрейму PURCHASE OF GLAMOUR заповнюється 

концептами FUTURE, LIMITED SHORT PERIOD OF TIME (FOR AN 

ORDINARY PERSON), SHORT PERIOD OF TIME.  

У сучасному англомовному мас-медійному дискурсі залежно від мети 

продуцента висловлювання функціонують три прагматичні стратегії 

актуалізації поняттєвого компонента концепту GLAMOUR: 1) стратегія 

прилучення реципієнта, тобто створення ілюзії можливості (легкого) 

досягнення гламурного життя реципієнтом повідомлення, 2) стратегія 

відсторонення реципієнта, тобто закріплення переконання про недоступність 

гламурного життя пересічній людині, 3) стратегія загравання з реципієнтом 

повідомлення, коли неможливість реципієнта жити гламурним життям 

притлумлюється, водночас реципієнту пропонується можливість бути 

спостерігачем гламуру інших людей. 

3. Під час актуалізації образного компонента концепту GLAMOUR у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі продуценти 

висловлювання використовують такі три стратегії, спрямовані на те, щоб 

викликати певні дії з боку реципієнта повідомлення: 1) спонукання 

реципієнта повідомлення засвоїти готовий сконструйований гламурний 

образ, 2) спонукання реципієнта повідомлення модифікувати готовий 
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сконструйований гламурний образ у власному житті, 3) спонукання 

реципієнта повідомлення сконструювати свій власний гламурний образ. 

Стратегія спонукання реципієнта засвоїти готовий сконструйований 

гламурний образ розгортається як сукупність таких чотирьох тактик: 

1) створення уявлення про певний гламурний образ як вартий уваги, 

2) формування переконання про недосяжність певного гламурного образу для 

пересічних реципієнтів, 3) наочне представлення гламурного образу, 

4) демонстрація/ підказка реципієнтові, як/ де можна отримати більше 

інформації про визначений гламурний образ. 

Стратегія спонукання реципієнта повідомлення модифікувати готовий 

сконструйований гламурний образ у власному житті реалізується у 

сукупності таких чотирьох тактик: 1) створення уявлення про певний 

гламурний образ як вартий уваги і наслідування, 2) формування відчуття 

досяжності певного гламурного образу для пересічних реципієнтів, 3) наочне 

представлення гламурного образу, 4) демонстрація/ підказка реципієнтові, як 

можна модифікувати готовий сконструйований гламурний образ у власному 

житті. 

Стратегія спонукання реципієнта повідомлення сконструювати свій 

власний гламурний образ реалізується в сукупності таких тактик: 

1) привернення уваги реципієнта до певного засобу досягнення гламуру, 

2) наочне представлення цього засобу досягнення гламуру, 3) формування 

бажання купити цей засіб досягнення гламуру, 4) спонукання купити цей 

засіб досягнення гламуру. 

4. Актуалізація оцінного компонента концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі відбувається завдяки використанню 

продуцентами висловлювання двох протилежно спрямованих стратегій: 

міфологізації і деміфологізації. Міфологізація гламуру в сучасних мас-медіа 

здійснюється як формування ціннісної установки, за якої гламур 

сприймається як бажане соціальне досягнення. Стратегія міфологізації 

пов‟язана з актуалізацією складників “good”, “desirable” оцінного компонента 



179 

 

концепту GLAMOUR і здійснюється у сукупності таких тактик: 1) створення 

ореолу винятковості, непересічності гламурної людини чи гламурного 

об‟єкта, 2) навіювання емоції захвату від гламурної людини чи гламурного 

об‟єкта, 3) експлуатація важливих незмінних соціальних цінностей, 

4) навіювання стереотипу певної демонстративної соціальної поведінки. 

Стратегія деміфологізації гламуру пов‟язана з актуалізацією складників 

“bad”, “undesirable” оцінного компонента концепту GLAMOUR і включає 

тактики викриття обману і дискредитації гламуру. 

5. Дискурсивна актуалізація концепту GLAMOUR пов‟язана із 

жанрово-незалежними і жанрово-специфічними закономірностями. Жанрово-

незалежні закономірності однаковою мірою проявляються в дискурсах різних 

функціональних типів. Вони виявляються в контекстуальному виділенні 

окремих складників концепту GLAMOUR через його протиставлення 

певному експліцитно вербалізованому концепту і в дискурсивному 

використанні концепту GLAMOUR у контексті актуалізації концепту 

HOLLYWOOD. 

6. Жанрово-специфічні закономірності дискурсивної актуалізації 

концепту GLAMOUR найяскравіше виявляються переважно під час 

вербалізації концепту GLAMOUR у певному жанровому різновиді: 

публіцистичному дискурсі, рекламному дискурсі, розважальному шоу, 

світській хроніці. 

У публіцистичному дискурсі здійснюється аналіз гламуру як 

специфічного суспільного конструкту. У рекламному дискурсі гламур 

пропагується. У розважальному шоу гламур вмотивовується цінностями 

розважальності і споживацтва. У світській хроніці гламур розміщується в 

контексті прагнення індивідуалізації як світоглядної домінанти сучасного 

західного суспільства. 

7. Оскільки гламур не є безпосередньо сприйманою фізичною 

властивістю предметів, а постає як результат інтерпретації певних реальних 

фізично сприйманих властивостей мовцями, він може набувати метафоричної 
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концептуалізації й осмислюватися в термінах концептів, які репрезентують 

більш конкретні властивості обєктів і ситуацій. У сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі функціонують дві концептуальні метафори, за 

допомогою яких осмислюється гламур: персоніфікація GLAMOUR IS A 

PERSON і субстантивізація GLAMOUR IS A MATERIAL SUBSTANCE. 

Завдяки концептуальній метафорі GLAMOUR IS A PERSON гламур 

концептуалізується як людина, яка має певні властивості чи може виконувати 

певні дії. Завдяки метафоричній проекції GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE гламур осмислюється як певна матеріальна субстанція, котра 

має матеріальні властивості. Метафоричний образ гламуру як матеріальної 

субстанції може конкретизуватися у вигляді реіфікації GLAMOUR IS A 

MATERIAL OBJECT. Остання метафора представлена такими більш 

конкретними різновидами: GLAMOUR IS A DRUG, GLAMOUR IS A 

COVERING, GLAMOUR IS A BUILDING, GLAMOUR IS A LIQUID, 

GLAMOUR IS A SOUND. Характерною особливістю метафоричної 

репрезентації гламуру в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі є 

те, що витворюваний метафоричний образ є узагальнено-схематизованим. 

Метафорична репрезентація концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі пов‟язана з актуалізацією 

макроскладника “creation” поняттєвого компонента цього концепту і 

складника “desirable” його оцінного компонента. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора: 

[170; 171; 172; 173; 254; 255]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Велика увага, яка в сучасній лінгвістиці приділяється вивченню 

концептів, пов‟язана з актуальністю питань взаємодії мови і мислення та 

мови і культури. Взаємодія мови і мислення є об‟єктом дослідження 

когнітивної лінгвістики, у рамках якої мова розглядається як когнітивний 

механізм, залучений до процесів здобуття, оперування, обробки, 

інтерпретації й зберігання інформації. Відповідно концепт аналізується як 

певна ментальна одиниця, котра структурує знання у свідомості людини. 

Лінгвокультурологічний підхід заснований на розумінні тісного 

взаємозв‟язку і динамічної та багатоаспектної взаємодії мови і культури. 

Крізь призму цього підходу концепт розглядається як базова одиниця 

культури, котра зберігає образну, поняттєву і ціннісну інформацію, важливу 

для певної культурної спільноти. Концепти можуть отримувати вербальне 

втілення, будучи названі окремим словом чи словосполученням або описані в 

певному текстовому фрагменті. Саме наявність мовних засобів їхньої 

об‟єктивації уможливлює лінгвістичні студії концептів. 

Необхідною умовою існування концепту визнається його структура, 

котра однак не є жорсткою. Структура концепту включає ряд упорядкованих 

певним чином компонентів, котрі відбивають ознаки об‟єктивної та 

суб‟єктивної дійсності, значущі для певної культури. Концептам властива 

динаміка, що обумовлено змінами в довколишньому світі, змінами у знанні 

людини про світ, а також змінами у ставленні людини до світу. 

Формування концептів у свідомості кожної окремої людини – складний 

і багатофакторний процес, у якому беруть участь як чуттєво сприймані 

образи, так і узагальнені уявлення та ще більш узагальнені абстракції, 

оперування якими здійснюється завдяки сукупності мовно-розумових 

процесів. 
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Концепти як одиниці концептуальної системи набувають актуалізації в 

дискурсі, котрий можна розглядати як текст, занурений у конкретну 

комунікативну ситуацію. 

Концепт GLAMOUR, вербалізований у сучасній англійській мові за 

допомогою лексеми glamour та її похідних, регулярно актуалізується в 

сучасному мас-медійному дискурсі певного тематичного спрямування, 

насамперед у публікаціях про життя зірок та в телевізійних шоу за їх участі, у 

статтях про відомі кінофестивалі та інші престижні і видовищні події, а 

також у рекламі. Відповідно до змін, яких зазнавав гламур як складний 

соціально-культурний феномен, відбувалися зміни у змісті концепту 

GLAMOUR, що можна представити у вигляді п‟яти історичних шарів цього 

концепту. 

Перший історичний (етимологічний) шар концепту GLAMOUR 

пов‟язаний з етимологічним значенням лексеми glamour, утвореної за 

допомогою бленду кореня gl- (як у слові glimmer) і слова grammar, які мали 

такі семи: gl- – “shine” (“сяяти”) і grammar – “learning, knowledge in general” 

(“навчання, знання в цілому”) пізніше переосмислене як “magic, enchantment” 

(“магія, чаклунство”) у контексті типових середньовічних асоціацій між 

ерудицією й начитаністю та окультною діяльністю. 

Другий історичний шар концепту GLAMOUR сформувався у 1900-

1930 рр. і відображав уявлення мовців про гламурність екзотичних місць, 

подорожі до яких стали можливими завдяки розвиткові транспортних 

засобів, зокрема появі літаків. Третій історичний шар концепту GLAMOUR 

склався в період з початку 1930-х років до перших років після Другої світової 

війни і був пов‟язаний зі становленням голлівудської кіноіндустрії. 

Четвертий історичний шар концепту GLAMOUR виник у 1950-і роки і 

відбивав появу асоціацій гламуру з еротикою та порнографією. 

П‟ятий шар концепту GLAMOUR, котрий сформувався в 

постмодерністський період, є його актуальним шаром. Актуальний зміст 

концепту GLAMOUR можна описати як єдність поняттєвого, образного й 
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оцінного компонентів, кожен із яких структурується у сукупності ряду 

складників. 

 Лексема glamour та її деривати мають у своєму складі п‟ять ЛСВ, які 

відображають знання і пам‟ять мовців про різні історичні інтерпретації 

гламуру. Семантична структура основного ЛСВ лексеми glamour та її 

похідних, який можна позначити як “seemingly exciting attractiveness, charm, 

beauty” (“позірна хвилююча привабливість, чарівність, краса”), відбиває 

основні складники поняттєвого, образного й оцінного компонентів концепту 

GLAMOUR. У складі поняттєвого компонента концепту GLAMOUR у 

результаті проведеного дослідження виділено такі складники: 

І. Макроскладник “quality, its holders and  reception” (якість, її носії та 

рецепція): І.1. “quality (of somebody or something that is glamorous)” (“власне 

якість (носія гламуру)”), І.2. “holders” (“носії”): І.2.1. “someone glamorous” 

(“особа”), І.2.2. “something” (“предмет”), І.2.3. “place” (“місце”), І.2.4. 

“situation” (“ситуація”), І.2.5. “life” (“життя”), І.2.6. “professional activity” 

(“професійна діяльність”), І.3. “aftereffect of the quality existence” (“наслідок 

існування якості”), І.4. “quality reception” (“рецепція якості”): “interest” 

(“інтерес”), “association” (“асоціації”), І.5. “means for achieving glamour” 

(“засіб перетворення чогось на гламурний об‟єкт”); ІІ. Макроскладник 

“emotional effect of the quality” (“емоційний вплив якості”): “influence upon 

the perceiver – exciting” (“вплив на того, хто сприймає – хвилюючий”), 

“influence upon the one who strives to be glamorous - disappointment due to the 

inability to impress others with their glamour” (“вплив на того, хто прагне 

гламуру – розчарування через неможливість вразити інших своєю 

гламурністю”), ІІІ. Макроскладник “nature of quality” (“характер якості”): 

“attractive” (“привабливість”), “alluring” (“звабливість”), “appealing” 

(“принадливість”), “beauty” (“краса”), “fascinating” (“чарівливість”), “charm” 

(“чарівність”), “bewitch” (“здатність зачакловувати”), “mysterious” 

(“загадковість”), “elusive” (“невловимість”), “romantic” (“романтичність”), 

“desirable” (“бажаність”); ІV. Макроскладник “peculiarity of the quality (in 
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comparison with other qualities)” (“особливість якості (порівняно з іншими 

якостями)”): “special” (“особливий”), “striking” (“вражаючий”), “unusual” 

(“незвичний”), “not mundane” (“неповсякденний”); V. Макроскладник 

“creation” (“зробленість”): “(quality that) makes” (“робить, перетворює”), 

“artifice” (“штучність, спритність, хитрість”), “showy” (“показний”); 

VІ. Макроскладник “not genuine” (“несправжність”): “seeming” (“позірність”), 

“illusory” (“ілюзорність”), “delusion” (“обман”), “magnified” (“збільшення”), 

“glorified” (“возвеличення”), “idealize” (“ідеалізованість”); 

VІІ. Макроскладник “celebrity world” (“зірковий світ”): “high fashion” 

(“висока мода”), “celebrity” (“знаменитість”), “elegance” (“елегантність”), 

“luxury” (“розкіш”), “stylish” (“стильність”), “richness” (“багатство”); 

VІІІ. Макроскладник “sexuality” (“сексуальність”): “voluptuous” (“розкішна 

сластолюбність”), “sex appeal” (“сексуальність”). У складі образного 

компонента концепту GLAMOUR визначено уявлення про гламурні 

предмети й образи, пов‟язані з культом молодості. У складі оцінного 

компонента концепту GLAMOUR ідентифіковано двополярну оцінку “good” 

(“добре”) – “bad” (“погано”) і “desirable” (“бажано”) – “undesirable” 

(“небажано”).  

Використання концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі відбувається на фоні актуалізації доменів AESTHETIC 

(ЕСТЕТИЧНЕ) і HEDONIC (ГЕДОНІЧНЕ). Поняттєвий компонент концепту 

GLAMOUR, який функціонує в сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі, структурований сукупністю двох фреймів: ACHIEVEMENT OF 

GLAMOUR (ДОСЯГНЕННЯ ГЛАМУРУ) і PURCHASE OF GLAMOUR 

(КУПІВЛЯ ГЛАМУРУ), котрі актуалізуються на фоні доменів 

EXCLUSIVITY (ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ) – ACCESSIBILITY (ДОСТУПНІСТЬ), 

ELITISM (ЕЛІТАРНІСТЬ) – MEDIOCRITY (ПЕРЕСІЧНІСТЬ). Образний 

компонент концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі є сукупністю ментальних картинок трьох типів: конкретних образів 

матеріальних предметів, котрі відповідають узагальненим концептам 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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CLOTHES (ОДЯГ), FOOTWEAR (ВЗУТТЯ), JEWELRY (ПРИКРАСИ), 

ACCESSORIES (АКСЕСУАРИ), HAIRSTYLE (ЗАЧІСКА), MAKEUP 

(МАКІЯЖ); уявлень про еталони (ікони) гламуру; образів гламуру минулих 

епох. Дискурсивна актуалізація оцінного компонента концепту GLAMOUR в 

залежності від контексту відбувається або як актуалізація оцінних складників 

“good” (“добре”), “desirable” (“бажано”) на фоні концептів, котрі мають для 

людей високу позитивну цінність, насамперед концептів LOVE (ЛЮБОВ) і 

HAPPINESS (ЩАСТЯ), або оцінних складників “bad” (“погано”), 

“undesirable” (“небажано”), що відбувається в контекстах, які засвідчують 

усвідомлення мовцями того, що гламур є небажаною підміною реальної 

дійсності вигадкою, ілюзією. 

Дискурсивна актуалізація поняттєвого, образного й оцінного 

компонентів концепту GLAMOUR визначається метою продуцента 

висловлювання і відбувається як заповнення узагальнених фреймів чи 

уявлень певними концептами й одночасна реалізація продуцентом 

висловлювання певної стратегії щодо презентації гламуру реципієнтові 

повідомлення. 

Дискурсивна актуалізація фреймів ACHIEVEMENT OF GLAMOUR 

(ДОСЯГНЕННЯ ГЛАМУРУ) і PURCHASE OF GLAMOUR (КУПІВЛЯ 

ГЛАМУРУ) передбачає контекстуальне заповнення слотів PLACE (МІСЦЕ) і 

TIME (ЧАС) як складників акціонального фрейму (за С.А. Жаботинською). 

Слот PLACE фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR заповнюється 

уявленнями про місце, яке є недоступним пересічній людині, і в якому особа-

носій гламуру демонструє іншим свою гламурність. Цей слот представлений 

концептами EXPENSIVE RESORT (ДОРОГИЙ КУРОРТ), EXPENSIVE 

YACHT (ДОРОГА ЯХТА), EXPENSIVE HOUSE (ДОРОГИЙ ОСОБНЯК), 

HUGE CLOSET (ВЕЛИЧЕЗНА ГАРДЕРОБНА КІМНАТА). Слот TIME 

фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR заповнюється концептами ENTIRE 

LIFE (OF A CELEBRITY/ RICH PERSON/ GLAMOROUS PERSON)  (УСЕ 

ЖИТТЯ (ЗНАМЕНИТОСТІ/ БАГАТОЇ ЛЮДИНИ/ ГЛАМУРНОЇ 
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ЛЮДИНИ)) і UNLIMITED TIME (FOR A CELEBRITY) (НЕОБМЕЖЕНИЙ 

ЧАС (ДЛЯ ЗНАМЕНИТОСТІ)). Також слоти PLACE і TIME фрейму 

ACHIEVEMENT OF GLAMOUR можуть заповнюватися уявленнями про 

певну подію, яка відбувається у визначеному місці протягом певного часу і в 

якій беруть участь багаті та знамениті та яка недоступна пересічній людині, а 

саме: FAMOUS FILM FESTIVAL (ВІДОМИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ), FAMOUS 

FILM AWARDS CEREMONY (ВІДОМА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ 

КІНОНАГОРОД), CELEBRITY PARTY (ВЕЧІРКА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ), 

FAMOUS HORSE RACING (ВІДОМІ КІННІ ПЕРЕГОНИ), ADVERTISING 

PHOTOSHOOT OF A FAMOUS BRAND (РЕКЛАМНА ФОТОСЕСІЯ 

ВІДОМОГО БРЕНДУ), PERFORMANCE AS A GLAMOROUS CHARACTER 

IN A FILM (ВИКОНАННЯ РОЛІ ГЛАМУРНОГО ПЕРСОНАЖА У ФІЛЬМІ). 

Заповнення слоту PLACE фрейму PURCHASE OF GLAMOUR здійснюється 

за допомогою концепту SHOP OF A FAMOUS EXPENSIVE BRAND 

(МАГАЗИН ЗНАМЕНИТОГО ДОРОГОГО БРЕНДА), а також за допомогою 

уявлень про подію, під час якої пересічна людина має можливість на 

нетривалий час прилучитися до гламуру, придбавши певні товари і послуги, 

типовим прикладом яких є WEDDING (ВЕСІЛЛЯ). Слот TIME фрейму 

PURCHASE OF GLAMOUR заповнюється концептами FUTURE 

(МАЙБУТНЄ), LIMITED SHORT PERIOD OF TIME (FOR AN ORDINARY 

PERSON) (ОБМЕЖЕНИЙ НЕТРИВАЛИЙ ЧАС (ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОЇ 

ЛЮДИНИ)), SHORT PERIOD OF TIME (НЕТРИВАЛИЙ ПРОМІЖОК 

ЧАСУ). 

Під час детермінованої ціллю продуцента висловлювання об‟єктивації 

поняттєвого компонента концепту GLAMOUR у сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі простежуються три комунікативно-прагматичні 

стратегії: 1) стратегія прилучення реципієнта, тобто створення ілюзії 

можливості (легкого) досягнення гламурного життя реципієнтом 

повідомлення, 2) стратегія відсторонення реципієнта, тобто закріплення 

переконання про недоступність гламурного життя пересічній людині, 
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3) стратегія загравання з реципієнтом повідомлення, коли неможливість 

реципієнта жити гламурним життям притлумлюється, водночас реципієнту 

пропонується можливість бути спостерігачем гламурності інших. 

Під час актуалізації образного компонента концепту GLAMOUR у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі продуценти 

висловлювання вдаються до використання таких трьох стратегій: 

1) спонукання реципієнта повідомлення засвоїти готовий сконструйований 

гламурний образ, 2) спонукання реципієнта повідомлення модифікувати 

готовий сконструйований гламурний образ у власному житті, 3) спонукання 

реципієнта повідомлення сконструювати свій власний гламурний образ. 

Актуалізація оцінного компонента концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі відбувається як вибір і використання 

продуцентами висловлювання однієї з двох стратегій: міфологізації чи 

деміфологізації. Перша здійснюється як формування ціннісної установки, за 

якої гламур сприймається як бажане соціальне досягнення. Друга пов‟язана з 

розкриттям обману гламуру і його дискредитацією. 

У дискурсивній актуалізації концепту GLAMOUR простежуються 

жанрово-незалежні і жанрово-специфічні закономірності. До перших 

належать регулярне контекстуальне виділення окремих складників концепту 

GLAMOUR через його протиставлення певному експліцитно 

вербалізованому концепту і вживання концепту GLAMOUR у контексті 

актуалізації концепту HOLLYWOOD (ГОЛЛІВУД). Залежно від типу 

жанрового різновиду дискурсу, у якому функціонує концепт GLAMOUR, 

продуценти висловлювання обирають різний фокус і в результаті в 

публіцистичному дискурсі гламур аналізується як специфічний суспільний 

конструкт, у рекламному дискурсі гламур пропагується, у розважальному 

шоу гламур умотивовується цінностями розважальності й споживацтва, у 

світській хроніці гламур орієнтується у напрямку індивідуалізації як 

світоглядної домінанти сучасного західного суспільства. 
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Метафорична репрезентація концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі характеризується узагальненістю й 

схематизованістю створюваного метафоричного образу і включає метафори 

двох типів: персоніфікації GLAMOUR IS A PERSON (ГЛАМУР – ЦЕ 

ЛЮДИНА) і субстантивізації GLAMOUR IS A MATERIAL SUBSTANCE 

(ГЛАМУР – ЦЕ МАТЕРІАЛЬНА СУБСТАНЦІЯ). Метафоричний образ 

гламуру як матеріальної субстанції може набувати певної конкретизації у 

вигляді реіфікації GLAMOUR IS A MATERIAL OBJECT (ГЛАМУР – ЦЕ 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ‟ЄКТ), котра, у свою чергу, має такі ще більш 

конкретні різновиди: GLAMOUR IS A DRUG, GLAMOUR IS A COVERING, 

GLAMOUR IS A BUILDING, GLAMOUR IS A LIQUID, GLAMOUR IS A 

SOUND. 

 Проведене дослідження відкриває перспективи для подальшого 

розгляду особливостей актуалізації концепту GLAMOUR у різних типах 

дискурсу; вивчення гендерної специфіки концепту GLAMOUR; застосування 

розробленої методики для аналізу дискурсивної реалізації інших концептів.      
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http://www.elle.com/fashion/accessories/news/a22064/valentino-jeweled-venezia-sunglasses/
https://www.youtube.com/watch?v=2ljzESOUKOI
http://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/news/a9995/victoria-beckham-messy-021615/
http://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/news/a9995/victoria-beckham-messy-021615/
https://www.youtube.com/watch?v=_-Dxi49EkxE
https://www.youtube.com/watch?v=_-Dxi49EkxE
https://www.youtube.com/watch?v=Je3h453wsd8
http://weddbook.com/search/glam
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392. Whitney Cummings I'm Your Girlfriend - Whitney Cummings 2017 

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.youtube.com/watch?v=rp-

oHsv99Uc 

393. Whitney: I'm Your Girlfriend [Electronic resource]. – Mode of 

access : https://www.youtube.com/watch?v=6X0t54AEGAY 

394. Why Kate Middleton Doesn't Wear Tiaras Very Often [Electronic 

resource]. – Mode of access : http://www.glamour.com/story/kate-middleton-tiaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6X0t54AEGAY
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Словникові статті, присвячені лексемі glamour 

 
- Collins English Dictionary  

noun 

glamour 

1. the quality of fascinating, alluring, or attracting, especially by acombination of charm and 

good looks.   

2. excitement, adventure, and unusual activity: the glamour of being an explorer. 

3. magic or enchantment; spell; witchery. 

adjective 

4. suggestive or full of glamour; glamorous: a glamour job in television; glamour stocks. 

 

- English Wiktionary  

noun 

glamour (countable and uncountable, plural glamours) 

1. (countable) an item, motif, person, image that by association improves appearance 

2. witchcraft; magic charm; a spell affecting the eye, making objects appear different from 

what they really are. 

3. a kind of haze in the air, causing things to appear different from what they really are. 

4. any artificial interest in, or association with, an object, or person, through which it or they 

appear delusively magnified or glorified. 

5. (uncountable) alluring beauty or charm (often with sex appeal) 

glamour magazines; a glamour model 

 

- Macmillan Dictionary  

noun  

glamour [uncountable]  

a special quality that makes a person, place, or situation seem very exciting, attractive, or 

fashionable  

Most other cities cannot rival Hollywood for glamour. 

Her presence adds a touch of glamour to the government team. 

something loses its glamour:  

Working for the airline suddenly lost its glamour. 

a. [only before noun] having glamour 

the glamour spots of Madrid 

 

- Merriam-Webster  

glamour 

1.  a magic spell 

the girls appeared to be under a glamour - Llewelyn Powys 

2. an exciting and often illusory and romantic attractiveness the glamour of Hollywood; 

especially: alluring or fascinating attraction - often used attributively glamour stock, 

glamour girls 

whooping cranes and … other glamour birds - R. T. Peterson 
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- Oxford Dictionary of English  

glamour 

noun 

mass noun 

1. An attractive or exciting quality that makes certain people or things seem appealing. 

„the glamour of Monte Carlo‟ 

1.1. Beauty or charm that is sexually attractive. 

„pile hair up for evening glamour‟ 

1.2. as modifier Denoting or relating to sexually suggestive or mildly pornographic photography 

or publications. 

„a glamour model‟ 

2. archaic Enchantment; magic. 

„that maiden, made by glamour out of flowers‟ 

 

- Random House Kernerman Webster’s College Dictionary  

glam•our or glam•or   

1. the quality of fascinating, alluring, or attracting, esp. by a combination of charm and good 

looks.  

2. excitement, adventure, and unusual activity: the glamour of being an explorer.  

3. magic or enchantment; spell; witchery. 

--- adj.  

4. suggestive or full of glamour: a glamour job in television. 

 

- The American Heritage® Dictionary of the English Language, 5th edition  

glamour 

also glam·or 

noun 

1. exciting or mysterious attractiveness usually associated with striking physical beauty, 

luxury, or celebrity. 

2. archaic Magic cast by a spell; enchantment. 

 

- Webster’s New World College Dictionary  

glamour 

1. archaic a magic spell or charm 

2. seemingly mysterious and elusive fascination or allure; bewitching charm 

3. elegance, luxury, high fashion, etc. or their aura around a person, situation, etc. 

 

- YourDictionary  

glamour 

noun 

Glamour is defined as the elegant, exciting or attractive quality that makes someone or 

something seem special or desirable. 

The elusive and sexy quality of a supermodel that makes everyone want to look at her is an 

example of glamour. 

The aura of excitement around a big, bustling city is an example of the glamour of the city. 
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Додаток Б 
Структура концепту GLAMOUR, втіленого в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі 
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образний 

компонент 

оцінний 

компонент 

позитивна 

оцінка: 

негативна 

оцінка: 

“good” 

“desirable” 

“bad” 

“undesirable” 
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поняттєвий 

компонент 

ф
р

ей
м

 A
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IE

V
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 O
F

 

G
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A
M

O
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ф
р
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S
E

 O
F

 

G
L

A
M
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U

R
 

образи матеріальних предметів: 

CLOTHES, FOOTWEAR, JEWELRY, 

ACCESSORIES, HAIRSTYLE, 

MAKEUP 

еталони (ікони) гламуру образи гламуру минулих 

епох 

І. Макроскладник “quality, its 

holders and  reception” 

ІІ. Макроскладник “emotional effect 

of the quality” 

ІІІ. Макроскладник “nature of quality” 

ІV. Макроскладник “peculiarity of the quality (in 

comparison with other qualities)” 

V. Макроскладник “creation” 

VІ. Макроскладник “not genuine” 

VІІ. Макроскладник “celebrity world” 

VІІІ. Макроскладник 

“sexuality” 

ІІІ. Макроскладник “nature of quality” 
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Додаток В 

Структура поняттєвого компонента концепту GLAMOUR, втіленого в сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Макроскладник “quality, its 

holders and  reception”: 
І.1. “quality (of somebody or something that 

is glamorous)”, 

І.2. “holders”: І.2.1. “someone glamorous”, 

І.2.2. “something”, І.2.3. “place”, 

І.2.4. “situation”, І.2.5. “life”, 

І.2.6. “professional activity”, 

І.3. “aftereffect of the quality existence”, 

І.4. “quality reception”: “interest”, 

“association”, 

І.5. “means for achieving glamour” 

ІІ. Макроскладник “emotional effect of the quality”: 
“influence upon the perceiver – exciting”, “influence upon the one who strives to be 

glamorous - disappointment due to the inability to impress others with their glamour” 

 

ІІІ. Макроскладник “nature of quality”: 
“attractive”, “alluring”, “appealing”, “beauty”, “fascinating”, “charm”, “bewitch”, “mysterious”, 

“elusive”, “romantic”, “desirable” 

ІV. Макроскладник “peculiarity of the quality (in comparison with other 

qualities)”: 
special”, “striking”, “unusual”, “not mundane” 

V. Макроскладник “creation”: 
“(quality that) makes”, “artifice”, “showy” 

VІ. Макроскладник “not genuine”: 
“seeming”, “illusory”, “delusion”, “magnified”, “glorified”, “idealize” 

VІІ. Макроскладник “celebrity world”: 
“high fashion”, “celebrity”, “elegance”, “luxury”, “stylish”, “richness” 

VІІІ. Макроскладник “sexuality”: 
“voluptuous”, “sex appeal” 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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Додаток Г 

Структура фреймів, які входять до складу поняттєвого копмонента концепту GLAMOUR, втіленого в 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрейм 1.1. 

ACHIEVEMENT OF GLAMOUR 
[ХТОСЬ = І.2.1. SOMEONE 

GLAMOROUS] 

[ЯКИЙ = VІІ. SOMEONE WHO IS A 

CELEBRITY {IS CONNECTED WITH 

HIGH FASHION, IS ELEGANT, 

STYLISH, IS RICH AND LIVES IN 

LUXURY}] 

[РОБИТЬ = V. CREATES] 

[ЩОСЬ = І.2.2. SOMETHING / І.2.3. 

PLACE / І.2.4. SITUATION / І.2.5. LIFE 

/ І.2.6. PROFESSIONAL ACTIVITY] 

[(РОБИТЬ) ЯКИМ = (MAKES) 

GLAMOROUS {ІІІ. NATURE OF 

QUALITY: ATTRACTIVE/ 

ALLURING/ APPEALING/ 

BEAUTIFUL/ FASCINATING/ 

CHARMING/ BEWITCHING 

MYSTERIOUS/ ELUSIVE/ 

ROMANTIC/ DESIRABLE;  

IV. SPECIAL/ STRIKING/ UNUSUAL/ 

NOT MUNDANE; VІ. NOT GENUINE: 

SEEMING/ ILLUSORY/ DELUSIVE / 

MAGNIFIED/ GLORIFIED/ 

IDEALIZED;  

VІІІ. VOLUPTUOUS/ SEX 

APPEALING}] 

[ЗАВДЯКИ = THROUGH І.5. MEANS 

FOR ACHIEVING GLAMOUR] 

[ВИКЛИКАЄ У [РЕЦИПІЄНТА 

(ГЛАМУРУ)] = І.4. EVOKES 

INTEREST, ASSOCIATIONS OF [THE 

PERSON WHO PERCEIVES 

(GLAMOUR)]] 

[ЗБУДЖУЄ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 

РЕЦИПІЄНТА = EVOKES THE 

EMOTIONAL STATE OF THE PERSON 

WHO PERCEIVES (GLAMOUR) = ІІ. 

EXCITEMENT] 

 

Фрейм 2. 

PURCHASE OF GLAMOUR 

[ХТОСЬ = SOMEONE WHO 

STRIVES TO BE  GLAMOROUS] 

[ЯКИЙ = BELONGS TO THE 

ORDINARY WORLD] 

[РОБИТЬ = MAKES/ 

TRANSFORMS] 

[ЩОСЬ = MOMENT OF ONE‟S 

LIFE / THEMSELVES FOR A 

CERTAIN PERIOD] 

[(РОБИТЬ) ЯКИМ = (MAKES) 

GLAMOROUS] 

[ЗАВДЯКИ = THROUGH BUYING 

SOMETHING THAT IS  

І.5. MEANS FOR ACHIEVING 

GLAMOUR] 

[ВИКЛИКАЄ У [РЕЦИПІЄНТА 

(ГЛАМУРУ)]: РЕЦИПІЄНТ 

ГЛАМУРУ = ОСОБА, ЯКА 

ПРАГНЕ ГЛАМУРУ] = EVOKES 

FROM THE PERSON WHO 

PERCEIVES GLAMOUR AND 

STRIVES TO BE GLAMOROUS] 

[(ВИКЛИКАЄ) ОСОБЛИВИЙ 

СТАН]  = [(EVOKES) SPECIAL 

STATE] 

поняттєвий 

компонент 

Фрейм 1.2. 

FAILURE TO ACHIEVE 

GLAMOUR 

… 
[ВИКЛИКАЄ У [РЕЦИПІЄНТА 

ГЛАМУРУ] = EVOKES 

INDIFFERENCE [OF 

SOMEBODY WHO PERCEIVES 

GLAMOUR]] 

[ЗБУДЖУЄ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 

ОСОБИ-НОСІЯ ГЛАМУРУ = 

MAKES THE GLAMOROUS 

PERSON FEEL 

DISAPPOINTMENT] 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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Додаток Ґ 

 

Засоби досягнення гламуру 

 

- ляльки-моделі “Jennifer Lopez Barbie” 

 

 
 

- парфуми “Love and Glamour” від Дженніфер Лопес 

 

 
 

- постільна білизна “Jennifer Lopez” 
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Додаток Д 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Пастух Є. В. (Саранюк Є. В.) Дериваційний аналіз словотвірного 

гнізда з основою glamour / Є. В. Пастух // Мовні і концептуальні картини 

світу : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., – 2015. – Вип. 

55. – С. 204–209. 

2. Пастух Є. В. (Саранюк Є. В.) Семантичний аналіз лексеми 

glamour в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) / 

Є. В. Пастух // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., – 2015. – Вип. 2(53). – С. 14–22. 

3. Саранюк Є. В. Метафорична експлікація концепту GLAMOUR в 

англомовному мас-медійному дискурсі / Є. В. Саранюк // Проблеми, 

семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 

– 2016. – Вип. 37. – С. 153–163. 

4. Саранюк Є. В. Взаємодія вербальних та візуальних засобів 

вираження образного компоненту концепту  GLAMOUR в англомовних мас-

медійних текстах / Є. В. Саранюк // Проблеми, семантики слова, речення та 

тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т / 

відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 2017. – Вип. 38. – С. 185–188. 

5. Саранюк Є. В. Роль слотів ТУТ і ЗАРАЗ концепту GLAMOUR у 

комунікативних стратегіях англомовного мас-медійного дискурсу / 

Є. В. Саранюк // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / 

[редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 136–141. 
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6. Саранюк Є. В. Формування концепту та його мовна реалізація в 

англомовному дискурсі (на прикладі концепту GLAMOUR) / Є. В. Саранюк // 

Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного 

університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 67. – С. 237–240.  

7. Saraniuk Y. V. Actualizing the GLAMOUR concept in English 

advertising discourse / Y. V. Saraniuk // Science and Education a New Dimension. 

Philology. – Budapest, 2017. – V. 41, Issue 145. – P. 44–46. 

8. Saraniuk Y. V. Evaluation component of GLAMOUR concept: 

verbalization in mass media discourse / Y. V. Saraniuk // The USA Journal of 

Applied Sciences. – New York. : Cibunet Publishing, 2017, №2. – P. 22–25. 

 


