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ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ 

ІМІДЖУ 

ПРИНЦЕСИ ДІАНИ  У МЕДІА ТЕКСТАХ 

 

У царині сучасного мовознавства особливої уваги набуває аналіз 

медіа дискурсу. Таке зацікавлення медіа текстами зумовлене тим, що 

вони є одним із головних процесів породження, сприйняття й 

інтерпретації інформації. Водночас медіа текст розглядається не 

просто як сукупність взаємопов’язаних елементів і певна 

послідовність речень, а як прагматична цілісність, завдання якої 

зумовлене відповідними соціальними потребами і спрямованістю на 

створення іміджу відомих осіб. 

 Імідж – це образ, який втілює визначені ціннісні характеристики, 

призначені для емоційно-психологічного впливу на кого-небудь з 

метою популяризації, реклами, пропаганди тощо [3: 56]. 

Аналіз лінгвістичних особливостей медіа текстів протягом 

останніх десятиліть стає об’єктом низки досліджень. Найбільший 

внесок у розробку проблеми дослідження медіа текстів внесли М. 

Володіна, О. Володченко, Т. Добросклонська, С. Іванченко, А. 

Лобанова, Г. Почепцов, Л. Славова, Л. Солодка, О. Харченко, А. 

Худолій та ін. Витоки наукових уявлень про імідж можна виявити в 

роботах Г. Лебона, про що згадує у своїй статті Ю. Єлісовенко [1: 45]. 

Учений характеризує імідж як «чарівність» певних людей і предметів : 

«Чарівність – це рід панування якої-небудь ідеї або якого діла над 

розумом індивіда < ... >. Головна властивість чарівності полягає в 

тому, що вона не допускає бачення предметів у їх теперішньому стані 

і паралізує будь-які судження» [1: 50]. 



Мета статті – розглянути лексико-стилістичні особливості 

іміджмейкінгу британської королівської особи – принцеси Діани. 

Стаття присвячена вивченню образу принцеси Діани у сучасних 

засобах масової інформації. У ній робиться спроба детального 

соціолінгвістичного аналізу медіа текстів, лінгвістичної теорії 

особистості, теорії мовленнєвого впливу засобів комунікації на 

оточуючих. Аналіз медіа текстів показує, що вони є одним із найбільш 

впливових форм письмової мови. 

Імідж принцеси Діани прийнято пов’язувати з образом ідеальної 

леді, оскільки британський консерватизм сприяв збереженню 

відповідних ознак Середньовіччя. Відомо, що серед характерних для 

благородних леді чеснот завжди чільне місце посідали щедрість, 

розсудливість, витончене спілкування, куртуазність, вільність, честь і 

гідність. Заповідями справжньої британської аристократки вважали 

такі постулати: бути мужньою і щедрою, захищати слабких, любити 

батьківщину, говорити правду і тримати слово, берегти чистоту 

моралі й боротися проти зла тощо. Таким чином, Діана сприймається 

як стереотипний персонаж справжньої британської леді, принцеси і 

просто іконою моди та краси. 

 Під стереотипним персонажем розуміється емоційно забарвлений, 

стійкий, збірний образ певних діючих осіб, що мають схожі фізичні та 

моральні характеристики [4: 140]. У ньому чітко простежується 

авторське аксіологічне й оцінне ставлення до особи у формі 

незаперечних оцінок зовнішності та поведінки, які є стандартними і 

постійно повторюються в різних творах одного жанру.  

Образ принцеси Діани є статичною, готовою формулою – 

трафаретом, зумовленою особливою програмою. Беручи до уваги 

думки багатьох вітчизняних і зарубіжних учених та, переконавшись 

на ілюстративних джерелах, підкреслимо, що лінгво-стилістичні 

прийоми портретизації становлять головні механізми формування 

словесного портрета принцеси Діани як під час опису її зовнішності, 

так і для розуміння її характеру. 

У медіа текстах словесний портрет створюється не лише за умови 

взаємодії та взаємопроникнення всього потенціалу образних 



стилістичних прийомів та засобів, а й завдяки лексемам, що 

позначають фактичний матеріал. Наприклад: 

 Born Diana Spencer on July 1, 1961, Princess Diana became Lady 

Diana Spencer after her father inherited the title of Earl Spencer in 1975. 

She married the heir to the British throne, Prince Charles, on July 29, 

1981. They had two sons and later divorced in 1996. Diana died on August 

31, 1997, from injuries she sustained in a car crash in Paris [8].  

Медіа текст реалізує функцію управління суспільною свідомістю 

шляхом мовних знаків, використовуючи всі наявні механізми 

маніпулятивного впливу. Це інформаційний текст про подію у 

королівській родині, який подається у подвійному вимірі, тобто як 

посередник між мовленнєво-мисленнєвою діяльністю автора і 

реципієнта. Так, принцеса Діана відповідає моральним нормам у 

номінації «благодійність», про що свідчить велика кількість метафор 

при описі її іміджу в медіа текстах: 

“Princess Diana captured the world's attention as a royal trendsetter, 

but during her time in the public eye, she also became a prominent 

philanthropic force. Diana worked tirelessly on behalf of charities around 

the world, using her fame to raise awareness of a number of important 

humanitarian issues. Twenty years after her death, here's why Diana will 

always be remembered as the "People's Princess" [8]. 

ЗМІ широко висвітлює її благочинну діяльність на підтримку 

хворих та знедолених людей:  

1. “Her HIV/AIDS activism continued to live in that ward, and the 

historic photo taken at Casey House will go down in history as one of the 

key factors that helped change the world’s view of those living with the 

diseases” [6]. 

2.  “Diana donned a face mask as she moved into a second operating 

theatre to view surgery to remove a bladder tumour for a male patient in 

his 50s. The pioneering procedure allows the patient to retain his bladder 

and thus avoid having to wear a bag for the rest of his life” [7]. 

Діана відвідувала звичайних людей та дітей, хворих на проказу, в 

лікарнях і намагалася переконати їх, що саме вона зможе їх 

вилікувати своїм щирим серцем, дотиком рук: 

https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/g3827/kate-middleton-princess-diana-photos/


As patron of The Leprosy Mission, she visited hospitals in India, Nepal 

and Zimbabwe, where she was pictured and filmed spending time with 

patients, holding their hands and dispelling the myth that the illness can be 

passed on by her touch [7]. 

Бути присутнім на складній операції в лікарні – велике 

випробовування для непідготовленої людини, але Діана витримала і 

весь час залишалася «very calm, very interested» – «дуже спокійною і 

зацікавленою», однак це далося їй нелегко:  

“Nobody fainted. The princess’ eyes were very calm, very interested in 

our pioneering, innovative surgery” [8]. 

   Використана метонімія the princess’ eyes were very calm, very 

interested свідчить про те, що принцеса уважно слідкувала за тим, як 

хірурги рятують життя людей, понівечених хворобою.  

Ставши «народною принцесою»,  Діана змінила обличчя Династії. 

Власне через благодійність принцеса показала, як представники 

королівської родини, з їхніми високими принципами та мораллю, 

можуть зблизитися з народом і співпереживати з ним, про що свідчать 

такі метафори:  

1.Lady Di could live in their hearts, breathe their air and touch their 

problems.  

2.She was one of those who could  fight  for people  even by her words 

and style of communication [7]. 

Бути тим монархом, який має тісні контакти з народом, і стало 

однію із особистих місій принцеси [2]. 

Порівняння є елементарним ступенем процесу метафоризації, який 

не має загальної чинності й відображає поодинокий вияв складного 

семантичного процесу; елементом оцінної діяльності та 

універсальним способом переосмислення значень слів. Вирази 

порівняльного характеру схожі за конструкцією і легко піддаються 

суцільній вибірці, оскільки вони виникають на основі двох ситуацій, 

зближених за об’єктивною схожістю їхніх ознак чи за суб’єктивними 

асоціаціями ситуацій. Порівняльна конструкція – це мовна структура, 

яка реалізує пізнавальний компаративний акт через словесне 

оформлення порівняльної семантики за допомогою суб’єкта та об’єкта 



порівняння, основи порівняння та показника порівняльних відношень 

[3: 58]. Наприклад: 

1. At the time of her death, Gavin Hart, of the National AIDS Trust, told 

the BBC: "In our opinion, Diana was the foremost ambassador for AIDS 

awareness like no doctor ever on this planet and no one can fill her shoes 

in terms of the work she did" [6]. 

2. Her smile was as bright as the sunshine and the warmth of her heart 

gave sick children a lot of hope…[8]. 

Таким чином формується позитивний імідж королівських осіб, що 

викликаний потребою прийняття й симпатії з боку інших, ставлення 

до них, як до членів тієї ж етнічної спільноти, усвідомлення, що їх 

життя, інтереси, поведінка тощо поділяються й іншими 

представниками соціуму. Дослідивши імідж принцеси Діани, стає 

зрозуміло, що для презентації позитивного героя вагома роль і місце у 

суспільстві надається способам і методам опису його образу, тобто 

один і той самий факт може бути розцінений як негативно, так і 

позитивно. Принцеса Діана постає позитивною героїнею, а її 

належність до британської культури визначається саме наявністю 

стереотипних уявлень, що повторюється у процесі соціалізації 

особистості, зокрема, королівської особи. Вважаємо, що саме 

стереотипне представлення, що передається через певні 

вербалізатори, з одного боку, допомагає зберігати і трансформувати 

деякі домінантні складові британської культури, а з іншого, – 

показати наявність чи відсутність певних якостей англомовної 

етнічної спільноти, що може стати об’єктом подальших лінгвістичних 

розвідок. 
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