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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТСЬКОЇ ХРОНІКИ (НА МАТЕРІАЛІ 

ЖУРНАЛУ VOGUE US) 

 
У статті розглядається жанрова природа світської хроніки як жанру медійного дискурсу (насамперед, жіночої преси), 

конститутивними ознаками якого є інформація про моду, образ життя популярних особистостей та просування цінностей 

масової культури. Були охарактеризовані жанроспецифічні особливості, що стосуються тематичного наповнення, структурної 

організації, авторської позиції, експресивно-виражальних засобів, тональності, оцінності, інтертекстуальності, настанови на 

розмовність або художність та інших мовно-стилістичних особливостей. Основні положення щодо даних жанрових 

особливостей були проілюстровані на матеріалі американських журналів Vogue та TeenVogue. Було відзначено, що світські 

хроніки якнайкраще відповідають потребам цільової аудиторії на рівні психічних особливостей, ціннісних орієнтацій та 

естетико-художніх смаків та запитів.  
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Глобалізація та інтенсифікація суспільних 

процесів у сучасному світі призводять до активного 

розвитку медійного простору та публіцистичного 

дискурсу. Зокрема, формуються та розвиваються 

нові публіцистичні жанри, зокрема, в межах 

періодики, що має масовий характер або ж 

специфічну аудиторію. Метою нашої статті є 

з’ясувати особливості жанрової природи світської 

хроніки, що є домінантним жанром жіночої преси. 

Характеризуючи особливості даного жанру, ми 

визначимо як саме вони об’єктивують функціона-

льний, аудиторний та предметно-тематичний 

формат жіночих видань. 

Світська хроніка – це жанр медійного 

дискурсу, конститутивними змістовими 

ознаками якого є інформація про моду, образ 

життя популярних особистостей та просування 

цінностей масової культури (Халгаєва 2015, 5). 

Історично, даний жанр з’явився саме на 

шпальтах американської преси (Freitas da 

Fontoura 2005, 9). 

Світська хроніка є домінуючим жанром у 

межах т. зв. “жіночої преси”. Цінності, закладені 

у текстах світських хронік відповідають 

найбільше  світоглядним орієнтаціям саме цієї 

аудиторії: матеріальний добробут, відповідність 

моді, самореалізації сучасної жінки в усіх 

аспектах життя (Халгаєва 2015, 6). Найпершим 

американським виданням такого типу 

вважається The Lady’s Magazine, що виходив з 

кінця 18 ст. (Gemberling 2014, 51). Сучасна 

американська жіноча преса охоплює наступні 

видання: Harpers Bazaar, Cosmopolitan, Family 

Circle, Essence, McCalls, Ladies' Home Journal, 

Redbook, Glamour, Vogue, Seventeen, InStyle та ін.  

Для розгляду жанрових особливостей 

американської світської хроніки розглянемо журнали 

Vogue US та TeenVogue, що є найпопулярнішими та 

найяскравішими представниками такого типу видань. 

Недаремно Vogue називали “Біблією моди”, 

“неперевершеним символом вишуканості” та 

“першою в країні книгою моди” (Endres 1995, 417).  

Проаналізувавши зразки світських хронік у 

випусках журналу за останні три роки, ми 

виокремили двадцять основних жанрових 

особливостей світської хроніки: 

1. Політематичність. Ми виокремили три 

домінуючі теми у Vogue US: мода та стиль, краса 

та здоров’я, успіх та багатство. Проте повне 

тематичне коло видання на цьому не 

обмежується та охоплює питання психології, 

культури та мистецтва, історії, політики, освіти 

та ін. 

2. Структурна організація. Халгаєва (2015, 

82) виокремлює наступні структурні елементи у 

складі тексту світської хроніки: заголовок, 

підзаоловок або лід, основний текст. Заголовок 

ініціює процес сприйняття інформації, 

підзаголовок містить пояснення до заголовку, а 

лід являє собою перший абзац статті, який у 3-5 

реченнях охоплює основну проблему матеріалу. 

3. Інформативність. Дана ознака відображає 

одну з двох основних функцій будь-якого публі-

цистичного тексту (інформативна та функція 

впливу), проте вона актуалізується у світсь-кій 

хроніці особливим чином: її інформаційна наси-

ченість є нерівномірною і нагадує “перегор-нуту 

піраміду”: найбільш значимі факти знаходяться 

на початку, другорядні – наприкінці (Халгаєва 

2015, 82). Така специфіка викликана прагненням 
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журналіста зацікавити читача ще на початку 

матеріалу. 

4. Суб’єктивність, акцентуація авторської 

думки та тенденційність. Як зазначає Д. 

Халгаєва 2015, 32), існує “журналістика фактів”, 

що орієнтується на об’єктивну передачу 

інформації, та “журналістика думок”, яка 

заснована на коментуванні та образному 

узагальненні. Антропоцентрична парадигма в 

культурі та тенденція до персоналізації 

повідомлень у медіа-дискурсі зумовлюють все 

більше переважання другого типу. Саме це 

начало є визначним для жанру світської хроніки. 

5. Експресивність. Виражальний потенціал 

світської хроніки пов’язаний із використанням 

засобів фонетичної, лексичної, синтаксичної та 

графічної стилістики. Особливого значення 

серед них набувають засоби створення 

образності, зокрема, метафора: Having been born 

into a bubble of fame, that is where she continued to 

live, expertly maneuvering its levers when it suited 

her purpose (Vogue, Mar 2016). 

6. Оцінність. У багатьох випадках світські 

хроніки містять пейоративну (негативну) або мелі-

оративну (позитивну) оцінку. Подекуди авторська 

оцінка  має прихований характер, наприклад: 

Within two years, Reginald had died, but the young 

Mrs. Vanderbilt’s parenting skills never improved 

much. Her main interests seem to have been parties, 

clothes, and her own beauty (Vogue, Mar 2016). 

7. Превалювання специфічних типів 

тональності. С. Є. Тупікова займалася вивчен-

ням тональності світської хроніки. Тональність 

тлумачиться як комунікативна категорія, що 

служить експлікації емоційно-оцінної інформації 

дискурсу (Тупикова 2011, 68). Зокрема, дослід-

ниця зазначає, що у світській хроніці часто 

присутні критична, іронічна, критично-іронічна 

та компліментарна тональності (Тупикова 2011, 

72). Наведемо приклад іронічної тональності: 

Growing up, Cooper sometimes found himself wishing 

for a mother who was a little less fascinating. She didn’t 

cook; she didn’t know the quotidian details of his teenage 

life (Vogue, Mar 2016). 

8. Розмовність та діалогічність. 

Характеристикою світської хроніки у жіночих 

виданнях є напівсерйозний тон викладу 

матеріалу, неофіційна та особистісна манера 

оповіді. Дана особливість підкреслюється 

вживанням відповідних мовних засобів: 

колоквіалізмів (Since leaving home, the shutterbug 

has held his focus on an urban milieu (TeenVogue, 

Aug 2016)), сленгу (The Love Club of handsome 

dudes (TeenVogue, Aug 2016)) та подекуди 

зниженої лексики (At the time, a video called 

“Sh*t Frat Guys Say” was gaining traction on 

campus (TeenVogue, Aug 2016)). 

9. Художність. Журнал прагне створити 

атмосферу культурного спілкування на високі 

теми, оcкільки моду він позиціонує як мистецтво. 

Саме тому автори часто вдаються до вишуканих 

виразів та високої літературної лексики, наприк-

лад: Peonies in voluptuous bloom, exquisitely fragile. 

Flirtatious with the juicy bite of red apple and the 

opulence of jasmine, rose and gillyflower. Mingling 

with the sensuality of soft, blush suede (Vogue 2015 

May, 136). 

10. Розповідь від третьої особи, рідше – від 

першої. Описуючи соціально значущі події та 

життя відомих людей, автори світських хронік, 

як правило, вдаються до розпівіді від третьої 

особи, що відбиває їхню позицію спостерігача. 

Якщо автори вдаються до розповіді від першої 

особи з метою максимально наблизити якийсь 

досвід до читача, то частіше у формі множини: 

We’ve watched her transform from child actress to 

sparkling ingenue (Vogue, Jun 2017). 

11. Переважання розповіді та опису. Різні 

жанрові різновиди світської хроніки мають різну 

питому вагу та співвідношення типів мовлення. 

Так, для світської новини та світської плітки більш 

характерна розповідь, а світський портрет більше 

тяжіє до описових елементів. 

12. Інтертекстуальність та прецедентність. 

Оскільки журнал Vogue висвітлює подробиці 

життя відомих людей, на його сторінках часто 

можна побачити цитати, пряму або непряму 

мову. Розповідь про соціалььно значущі події 

також вимагає використання інтертекстуальних 

елементів, джерелами яких виступають  літера-

тура, кіномистецтво, політичний дискурс тощо, 

наприклад: Optimism. Fashion's bright new age  

(Vogue, Jan 2017, 1) – у даному випадку преце-

дентний елемент тексту актуалізує зв’язки із 

назвою утопії О. Хасклі “О дивний новий світ”. 

13. Епатажність. Важливою ознакою світсь-

ких новин є сенсаційність – неочікуваність пев-

ної інформації та специфічний емоційний ефект 

від її сприйняття. Гонитва за сенсацією поясню-

ється перш за все аудиторним чинником, а саме, 

масовістю. 

14. Наявність текстових елементів інших 

дискурсів, окрім власне публіцистичного. 

Оскільки світські хроніки оповідають про важ-

ливі соціальні події та відомих людей, у канву 

тексту можуть бути вплетені елементи інших 

дискурсів, наприклад, політичного: She was 

uncomfortable with the ways that India was shifting 

politically. Although technically the world’s largest 

democracy, India has witnessed the rise of an all-
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too-familiar strain of nationalism, religious 

extremism, and censorship that threatens freedom 

and minorities (Vogue, Jun 2017, 132).  

15. Актуалізація концептів, пов’язаних з 

успіхом, модою та багатством. Світські хроніки 

є свого роду вітриною стилю життя, що 

відповідає концепту “гламур”. У ряді публікацій 

можна побачити збірний образ «успішної 

людини», наприклад: Cameron’s freshman year of 

college ended up taking a backseat to his ambitions 

of superstardom […] Cameron’s rise to fame was 

meteoric (TeenVogue, Aug 2016).  

16. Об’єктивація аудиторних особливостей 

видання. При написанні світських хронік автори 

завжди орієнтуються на особливості аудиторії. 

Оскільки дані видання відносяться до жіночої 

преси, то для них характерна увага до 

специфічно жіночих питань, а також проблем 

фемінізму: What we as women have to really focus 

on now is our intention to fight for our rights, but to 

do it with dignity–not whining, not crying. Since we 

are stronger than men, we shouldn’t be afraid of our 

own strength (Vogue 2017 Mar, 418). 

17. Увага до детелей. Оскільки автори 

світських хронік прагнуть передати атмосферу 

гламуру та привелійованого способу життя, вони 

часто вдаються до опису подробиць аби 

повноцінно відтворити атмосферу розкоші, в 

якій проживають знаменитості: But when we meet 

a few days later at his apartment, where his 

personal chef makes me a salad of Bushwick-grown 

arugula with Shishito peppers, grilled pears, and 

citrus dressing, I do my best (Vogue, Jun 2017). 

18. Наявність прихованого або явного 

рекламного повідомлення. Журнал дає 

читачам інформацію про новинки моди та краси, 

які можна придбати. Наприклад, вересневий 

випуск журналу Vogue 2017 року розповідає про 

Prada boots, David Yurman rings, Roger Vivier 

Slides та Miu Miu Pumps. При цьому, опис 

кожного виробу супроводжується не просто 

привабливою інформацією, але адресою сайта 

виробника, на якому можна знайти детальну 

інформацію про виріб. Описи новинок моди 

часто носить рекламний характер, наприклад: 

Why you’ll love it: The easy-to-use, eco-conscious, 

unisex goods are aseffective at multitasking as the 

people who buy them (TeenVogue, Aug 2016). 

19. Відсутність лінгвокультурної 

специфіки як наслідок глобалізаційних 

процесів. Як відзначає Д. Халгаєва (2015, 171), у 

жанрі світської хроніки майже відсутня 

лінгвокультурна специфіка. Авторка виділяє 

лише дві лінгвоспецифічні ознаки, порівнюючи 

зразки жанру у російській та англійській мовах: 

відсутність інформації про вік персоналій та 

жартівливих прізвиськ у російській хроніці та їх 

присутність в англійському варіанті. 

20. Широке використання графічних 

стилістичних засобів та ілюстративний 

супровід. Велике значення у виданні мають 

ілюстрації. Карапетова (2014, 124) зазначає, що в 

журналі текст доповнює фоторяд, пишется під 

нього, а не навпаки. Недарма з Vogue співпра-

цюють тільки найкращі фотографи та моделі. 

Фото дають наочний приклад тих, хто вже досяг 

успіху в житті. Навіть вельми великі за обсягом 

статті (як правило, нариси, присвячені знамени-

тим акторам та персонам шоу-бізнесу) демонст-

рують багато візуальних образів. Наприклад, у 

вересневому номері за 2016 рік був опубліко-

ваний матеріал про співачку Adele. Видання 

вміщує шість фото співачки, що розкривають її 

образ. 

Таким чином, ми з’ясували основні жанрові 

особливості світських хронік як типового жанру 

жіночих видань. Ми вважаємо, що світські 

хроніки якнайкраще відповідають потребам 

цільової аудиторії та її ціннісним орієнтаціям. 

Так, більшість жінок цікавить широке коло 

питань, пов’язаних із суспільними подями, 

зірковим життям, гламуром та красою. Цілком 

органічним у них є актуалізація концептів, 

пов’язаних з успіхом та модою, розгляд питань 

фемінізму а також залучення елементів інших 

дискурсів. Тональність та настанова розповіді, 

які превалюють у даних текстах (оцінна, іроніч-

на, епатажна, рекламна тощо), відображають 

особливості жіночої психіки та зокрема, емоцій-

ної сфери. Поглибленню естетичного враження 

та наближенню читача до атмосфери гламуру 

сприяють виражальні засоби та художня деталі-

зація. Насамкінець, такі особливості, як розмов-

ність, безпосередній та невимушений стиль 

оповіді, а також відкрите вираження авторської 

думки вказують зумовлені масовістю як ще од-

нією визначальною характеристикою аудиторії 

світських хронік. 
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Шевченко Е.Ю.  

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА VOGUE US) 

В статье рассматривается жанровая природа светской хроники как жанра медийного дискурса (прежде всего, женской прессы), 

конститутивными признаком которого является информация о моде, образе жизни популярных личностей и продвижение 

ценностей массовой культуры. Были охарактеризованы жанроспецифические особенности, касающиеся тематического 

наполнения, структурной организации, авторской позиции, экспрессивно-выразительных средств, тональности, оценочности, 

интертекстуальности, установки на разговорность или художественность и других языковых и стилистических особенностей. 

Основные положения относительно данных жанровых особенностей были проиллюстрированы на материале американских 

журналов Vogue и TeenVogue. Было отмечено, что светские хроники наилучшим образом отвечают потребностям целевой 

аудитории на уровне психических особенностей, ценностных ориентаций и эстетико-художественных вкусов и запросов. 

Kлючевые слова: светская хроника, женская пресса, американские женские журналы, жанровые особенности, публицистический 

дискурс. 

 

Shevchenko K.  

GENRE-RELATED PECULIARITIES OF THE SOCIETY COLUMNS (A CASE STUDY OF VOGUE US) 

The article reviews the essential features of a society column as a media discourse genre (predominantly, represented in the ladies' pages). 

The most distinctive feature of a society column is considered to be its thematic content, namely, the information on fashion, celebrities' 

lifestyle and promotion of mass culture values. Other genre-specific features including the peculiarities of thematic content, structural 

organization, author's position, expressive means, tonality, evaluativity, intertextuality, colloquial or artistic quality, and other linguistic and 

stylistic aspects have also been characterized. The main statements regarding the features of the genre have been illustrated using the case 

study of the American magazines Vogue and TeenVogue. It was noted that social columns fullу meet the target audience's needs in terms of 

psychological characteristics, value orientations and artistic taste. 

Key words: society column, ladies' pages, american women's magazines, genre-related peculiarities, publicistic discourse. 
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