
Софгя Фглоненко 
(Тернотль, Бердянськ) 

СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ К1ТЧ: 
Ж1НОЧ1ICTOPIIВ ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛАХ 

Жшочi icmopil е нев1д'емною складовою глянцевых журналie «Cosmopolitan», «Hamani» та 
in. Жанр, сформований на меж'1 Media й белетристики, розглядаемо як сентиментальный 
ктч, елемент жшочоi субкультуры, гламурноi культуры, явыще гендерно зор1ентованого 
маскульту, «згорнутый» вар'шнт жшочого (дамського) роману, з архетипною icmopiem По-
пелюшкы i «happy-end». Вони репрезентують патр1архальныы погляд на жшоче життя, що 
часом ide в роз pis г'з образом емансипованоi, активноi «уявноi героЫ» журналу (напрыклад, 
«Cosmogirl»), 

Ключов1 слова: глянцевый журнал, сентыментальный ктч, любовна icmopin, гламур, 
популярна белетристика, любовный роман. 

Women's stories are integral part of the glossy magazines — e. g. Cosmopolitan, Natali etc. Genre 
formed on the boundary of media andfiction can be regarded as sentimental kitsch, element offemale sub-
culture, glamour culture, phenomenon of gender-oriented masscult, reduced version of the romance, with 
archetype Cinderella story and happy-end. They represent patriarchal attitudes towards women's life that 
can be contrary to the image of emancipated and active magazines' "fictional heroine " (as Cosmogirl). 

Keywords: glossy magazine, sentimental kitsch, love story, glamour, роры1агfiction, romance. 

Сентиментальний клтч оточуе нас скрвь: карамельш попсов! тсеньки на кшталт не-
вмирущого «Myci-nyci» KaTi Лель, «рожев1 романи» з обов'язковими сердечками й цшун-
ками на обкладинках, сльозлив1 «Жлжш icTopii' . . .» й романтично-прагматичш «Кохання з 
першого погляду», «Усе для тебе» i «Давай одружимось» нателебаченш, i просто злива тих 
же сердечок, пухнастих ведмежаток, янголяток i под1бного наДень святого Валентина — на 
лиспвках, у реклам!, у сувешрах, на святкових тортах, у вз1рцевих SMS-ках: «Не верь тому, 
что шепчут губы, а верь тому, что говорят глаза...», «У земли только небо, у ночи только сны, 
у любви только крылья, у меня только ты...» («грати в кохання» привчають мало не з дитса-
дочка). Гламурш сердечки 3i стразиками тишком-нишком прокралися навгть на витвори 
сучасних технолопй: мобшьники, ноутбуки, флешки та МРЗ-плеери. 

Сентиментальний кггч у Л1тератур1 традицшно мае дв1 царини: це «дамськ1 рома-
ни» («romance») та жшоч! глянцев! журнали: «Cosmopolitan», «Elle», «Vogue», «Harper's 
Bazaar», «L'Officiel», «Натали», «Караван историй», «Единственная» та iH. В останшх 
до 70 % обшмае «психолопчно-сексуальний блок», пов'язаний 3i стосунками Ж!нки 
й Чоловжа. Це i «сердечна пошта» з порадами всезнаючих консультанток, штерв'ю та * 
розпов!д1 про негаразди i хвилини щастя в жига «celebrities», стагп-рекомендацп для 
читачок, психолопчш тести. Майже обов'язковою рубрикою в жiнoчиx журналах е 
«любовна icTopifl», яка може мати характер документальний (листи, cnoeifli читачок) 
або белетристичний (коротке любовне оповщання). 

Глянцев! журнали активно заохочують читацьку творчють, пропонуючи теми для 
мало') прози вщповщно до своеТ спрямованост1: про жшку у великому MicTi , про вапт-
HicTb i пологи, про виховання д^ей, про вес5лля, про туристичш по'Уздки та iH. IcTopii' 
привернули нашу увагу як яскравий зразок сентиментального кп-чу. 3 одного боку, ш 
«love-stories» е неодм1нною складовою самого глянцевого видання, сшввщносяться з 
медшним дискурсом; з 1ншого — вони споршнеш i3 субкультурою «дамських ромашв», 
розгортаються за певними жанровими законами. На наш погляд, оповщання в жшо-
чих глянцевих часописах представляють MiHi-BapiaHT «дамського», любовного роману, 
«лавбургера», затермшолопею В. Березша [1]. 
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Матер1алом для нашого дослщження стали дв1 зб1рки оповщань. Перша з них — 
«Коктейль Cosmopolitan» (2007), складена з любовних юторш у росшсьюй верей' одно-
именного видання. Друга — росшськомовна зб1рка оповщань, яю друкувалися в укра-
Унських часописах «Натали», «Единственная», «С тобой» — «Метод Айседори» Натал1 
ШюшиноУ (2005). 

Зб1рки вщзначаються художшм р1внем, професшшстю авторок. Першу книжку мож-
на без вагань зарахувати до явищ на'УвноУ, аматорськоУ словесность це твори читачок 
«Cosmopolitan», над1слаш на конкурс «Спроба пера». Як вщомо, меж1 мiж «наУвною» i «не-
на'Увною» словеснютю досить хистк1, визначаються суб'ективно [5], але в нашому випад-
ку важливий факт позицюнування aBTopiB «любовних юторш» як любительок, а не як 
професшних лiтepaтopiв. У передмов! до книги ETepi Чалащшя, головний редактор ви-
давництва «Fashion Books», звертаеться до потенцшних жшок-авторок: «Час покаже, чи 
станеш ти сучасною Жорж Санд, Франсуазою Саган чи Агатою KpicTi. Але треба писати! 
Особливо, якщо почуття просяться на nanip» [6, с. 6]. Навить сам вихщ «Коктейлю...», де 
текста з рубрики «Спроба пера» згруповано в один 36ipHHK, розглядаеться редактором як 
можливють для вщкриття нових л^ературних обдарувань: «Прочитай Ух (оповщання) i, 
можливо, вони не тьтьки збентежать твоУ почуття, але й спонукатимуть розповюти влас-
ну icTOpiio. I вона з'явиться спочаткувжурналь азгодом i в KHH3i...» [6, с. 6]. 36ipKa «Метод 
Айседори» належить Harajii Ншшинш, лггераторш, яка професшно працюе для глян-
цево'У преси й юнематографа (сценарп стр1чок «Наколи не забуду тебе» (2007), «Веч1рня 
казка» (2007), «Тшохранителька» (2008), «Нерозумна 31рка» (2008)). Зрозумшо, що сама 
поява юторш у вигляд1 авторсько'У зб1рки засвщчуе бшьшу майстершсть Натал1 Шюши-
но'У, уешшний рух вщ «формульностЬ> до самостшного письменницького почерку. 

Незважаючи на зазначене, бшышеть оповщань, узятих для анал!зу, спорщнеш: 
причому не лише генетично (як таю, що були вписаш в мед1атекст глянцевого 
журналу), але й типолопчно — як Bapiaui'i певно'У лггературноУ «формули» (у розумшш 
Дж. Кавелл), побудовано'У навколо концепту «щастя». Останнш е одним з ключових 
для сентиментального ютчу та масово'У культури в цшому. На думку Т. ГундоровоУ, «в 
HOBi часи маси прагнуть задоволення щастя в його найбшьш безпосередшй i конкретшй 
формь Miciio постачання такого безпосереднього щастя переймае на себе культурна 
1ндустр1Я, i зокрема ютч» [4, с. 30—31]. 

Концепт «щастя» мщно вмонтовано в масову культуру: л1тературу, юно, музику, те-
лебачення й iHiui мед1а. Наполеглив1 пошуки «ключей от счастья женского» — одна з 
магютральних тем популярно!' ж1ночо'У белетристики. Ескапютська мотиващя читання 
дамських роман1в забезпечуеться впевненютю в добрш розв'язш, обов'язковому «hap-
py-end». Сам щасливий фшал, як його уявляють автори, пов'язаний з актуальними 
соцюкультурними тенденшями, стереотипами, настановами. Благополучш розв'язки 
сюжелв журнальних юторш мютять «у згорнутому виглядЬ сучасну концепцш жшо-
чого щастя, а в самому оповщанш, у розвитку дп проглядаеться рецепт його досягнення. 

1нтерес становитьзютавлення концепту жшочого щастя в текст1 журналу «Cosmopolitan» 
i в «любовних ютор^ях», як у його складов!й. «Cosmopolitan» позицюнуе себе як видання 
для розкуто'У, незалежно'Ужшки, такзвано'У «Cosmo-girl» або «Cosmo-lady». Як вщзначаеться 
в дослщженш образу сучасниш в глянцевих журналах, «з'явившись на росшському ринку 
на початку 1994 року, журнал "Космополтган" приню i3 собою образ сучасно'У молодоУ жш-
ки з активною життевою позищею, не "об'екта", а "суб'екта" - незалежно вщ fi кар'ерних 
та шших амбщш»; «портрет жiнки, запотребувано'У часом, - це портрет людини впевнено'У, 
розумно'У, тако'У, що добре волод1е собою, досить незалежно'У, яка BMie добиватися поставле-
них цiлeй i справлятися 3i складною ситуашею. ГероУнею журналу стала жшка, «яка несе в 
одному кошику i профеаю, i родину, i дш» [9]. 

Звернемося до текелв любовних оповщань, змшаних у коктейль у згаданому зб1рни-
ку. HaBiTb при поверховому лослщовному Ух прочитанш впадае в око «формульшеть»: 
сюжет бшьшосл o n y c i B зведено до наративу про щасливий випадок, надзвичайний 36ir 
обставин, що став причиною 3yerpi4i Героя i ГероУш. 
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Так, в оповщанш «Особливое™ нашонального знайомства» Альони ВолковоУ головна 
геро'Уня Рита допомагае подруз1 (журнал icmi i H H i ) виконати редакцшне завдання й 3i-
брати матер1ал для статл про пошуки Принца в сучасному MicTi . Д1вчина T p H 4 i , як у каз-
ui, з!штовхуеться з випадковим чоловжом, «божественным брюнетом» Егором: на ран-
ковш проб1жш, у супермаркет й кинувшись шд колеса його авт1вки, нарелт , застрягае 
разом з ним у л1ф™. Дуже доречно колишнш коханий Рити вир1шуе розлучитися з нею, 
шо прискорюе наближення щасливого фшалу — весъпля й подороже до Праги. 

Учителька 1рена в оповщанш 1рини КриловоУ «Романс Вертинського» переживши 
болюний розрив з коханим, випадково знайомиться в музичнш крамниш з ii власни-
ком Олександром, прийнявши його за звичайного продавця. За зб1гом обставин герой 
е старшим братом одного з учшв школи, де працюе 1рена. Молод1 люди зустр1чають-
ся на батыавських зборах, де в них зав'язуеться роман. У фшал11ра й Саша планують 
сшльну поУздку до Москви. 

Геро'Уня Даша в оповщанш Олени С кори ново! «Чорна Муся» дорогою на курси ан-
ппйсько'У мови випадково стае пасажиркою Степана, власника розюшного японського 
авто, який запропонував пщвезти ii. Пров1вши шч з героем, Даша тжае вщ нього, як 
Попелюшка, але через швроку настае традицшний хеш-енд: Степан розшукав випад-
кову знайому, з якою захотев створити ам 'ю. 

В оповщанш M a p i l ДеныдиковоУ «М ютика 1748» Мар1я зустр1чае в a e p o n o p T i випад-
кового знайомого Олега, який помилився телефонним номером i попрохав д1вчину зу-
стр1ти його Л1так з 1талн. Знайомство завершилося весшлям. 

Студентка, яка е головною герошею опов1дання Катерини Jlyp'e «Таемш стосунки», 
розшукуе в шмецьких apxieax сл1ди таемничо'1 коханоУ Петра I. Розлучившись i3 ко-
лишн1м коханим Павлом, який ревнував i"i до науки, герошя випадково знайомиться з 
полщейським Олегом, який виявився росШським репатр1антом. Низку з б т в завершуе 
знахщка бронзово! таблички в1д годинника, що збер1галася в родин! Олега: за амей-
ною легендою, цей годинник подарував його npaöaöyci Петро I. Мар1я фон Шварцфес-
тунг виявляеться саме т1ею коханою царя, 1м'я якоУ прагнула встановити геро'Уня. Олег 
робить шлюбну пропозиц1ю д!вчиш, повертаеться разом з нею до Pocii'. 

Слщ зазначити, що фшал кожноУ з icTopift досить традицшний: випадкова зустр^ч ге-
роУв веде до роману, кохання, весшля й амейного щастя. Ц1каво, що головн1 repoi'Hi в по-
шуках Принца часто спираються на езотеричш вчення, намагаючись передбачити долю 
у 36irax чисел, р1зноман1тних ворож1ннях, в1щих снах («Нумеролог!я везшня» Олени 
СавицькоУ, «Вища математика» Лори Бшо!ван), прорахувати код фортуни за допомогою 
Bcix тонкоицв сучасноУ психологй' (наприклад, в оповщанш Д1ани Резн!ковоУ «Страх!ття i 
щастя анал^ика»). Проте б!льшють таких спроб керувати долею виявл яються невдалими. 
На думку aBTOpie опов1док, життя насправд! набагато непередбачувашше, готуе сюрп-
ризи для героУш, i багато под1й видаються фантастичними й неправдопод!бними («Со 
мной случилось то, что случается один раз на миллион. Я вытащила свой счастливый 
билет», — розм!рковуе геро'Уня оповщання «Страх^тя i щастя анал1тика» [6, с. 52]). Не 
дивно, що спочатку доленосш подп здаються абсурдними, а то й моторошними, а Принц 
виникае на шляху repoi'Hi в o6pa3i ворожого, незрозумшого чоловжа, чужо'У icTOTn: 
«самозакоханий 1ндик», «монстр», злий шмець-полщейський та iH. 

Також i назви опов1дань, насичен1 лексикою на кшталт «доля», «мютика», «везшня», 
«36ir обставин», «диво». Д1вчатам, юним i не дуже, як можна зробити висновок з 
TeKCTie, не варто грати з долею, намагатися вгадати и, наблизити свое щастя. Треба 
просто вщдатися на волю провидшня, яке, за казковою логжою, обов'язково подаруе 
3ycTpi4 з Принцем. Щастя для repoi'Hi пов'язане з очжуванням Дива, яке розум!еться як 
Диво взаемного кохання. «4apißHicTb» описаних ситуацш у деяких текстах пщкршлено 
в1дпов!дним хронотопом: Marin новор1чних свят, наприклад, у оповщаннях Наталй" 
Шумак «Руда i П1ночет або Новор1чш дива», Олени CKopiHOBOi «Чорна Муся». 

Як слушно вказуе О. Вайнштейн, для «рожевого роману» архетипною е казка про 
Попелюшку [3]. Ця теза повшстю вщповщае оповщанням у жшочих глянцевих журна-
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лах. Можна сказати, що кожна любовна icTopin 3i 36ipKH «Коктейль Cosmopolitan» — це 
сучасна вар1ащя на тему чар1вно'У казки, де весшля — обов'язковий фшал. Фантастич-
ними пом1чниками й дарувальниками («Фея-хрещена») виступають подруги, друз1 й 
колеги головно'У repoi'Hi. 1нод1 в оповщаннях ф1гурують 4apiBHi предмети: фжус, сук-
ня, шкаф, авт1вка, годинник. Асошацн з казкою й казковими персонажами виникають 
майже в кожному текста «А тот вечер был сказочный. Я — принцесса, он — принц, да и 
только» [6, с. 35], «Он был не просто мужчиной мечты. Он был моей любовью. А еще — 
хозяином этого бала» [6, с. 40], «Олег казался воплощением женской мечты о настоя-
щем мужчине: цветы, рестораны, клубы, театры... Я будто попала в сказку» [6, с. 67], 
«Мое больное воображение рисовало мне прекрасную принцессу, заточенную в баш-
ню. На нее наложено заклятие в виде уродства, и только отважный принц может ее 
освободить и т. д. и т. п.» [6, с. 73], «К концу экскурса я поняла, что Кирилл не кто иной, 
как сказочный принц с собственным замком, преданной свитой и острой нуждой в 
принцессе» [6, с. 42]. Як i належить Попелюшш, герошя оповщань скромна, самотня, 
часто ображена (колишшм коханим, злим начальником), може бути нав1ть зачаклована 
(в оповщанш Катерини СуставовоУ «Чип, Дейл i я» рука repoi'Hi спотворена т е л я не-
щасного випадку). Але д1вчина волод1е неоцшенними якостями : добротою, чуйшетю, 
працелюбшетю, розумом, винахщливютю, за що обов'язково повинна юнувати казкова 
винагорода: кохання i щастя. 

Незважаючи на те, що автори оповщань, дотримуючись сюжетноУ канви 4apiBHoi 
казки, дарують своУм героУням пaтpiapxaльний фшал (жшка реал1зуе себе як кохана й 
дружина), в анал1зованих текстах noMirai змши традицшно'У формули, нав1яш сучас-
шетю. Попелюшка нашого часу, KpiM любовь палко вщдаеться npaui, Kap'epi, науш. 
Професшний yenix часто йде поруч з особистам щастям. I нав1ть бшьше того: Принц в 
щеал1 мае ошнити й д1лов1 якоеп кохано'У (в оповщанш «Страхггтя i щастя анал1тика» 
Кирило, директор вщдыу фшансовоУ анал1тики велико'У корпорацн, щиро захоплюеть-
ся не лише кмшшвгстю repoi'Hi, але й екожжпчною Teopiero, яку вона розробила). Якщо 
Принц ревнуе Принцесу до робота («Таемш стосунки»), то неодмшно стае Ексом, ко-
лишшм. 

У рщюсних випадках у л юбовних ютор1ях ж1ноче щастя розум1еться як yenix у б1зне-
ci (первинно), а згодом уже й у особистому жигп. Показовим е опов1дання «Зворотн1й 
6iK бен1нського ананасу» Ольги БлинковоУ, де щастя забезпечуеться традицШно бур-
жуазними вм1ннями: спритшстю, пiдпpиeмливicтю, енерг1ею. Завезена чолов1ком до 
Беншу i покинута ним напризволяще, Маша, зрозум1вши, що перетворюеться на де-
шеву робочу силу на плантащях ананас!в, «развила кипучую деятельность»: вивчила 
бухгалтерський облж, зм1цнила й удосконалила справу, викупила в чоловжа маеток, 
забезпечила г1дне життя матер!, випдно працевлаштувала подругу Свгаану у сфер1 
торпвл1, i разом з тим вир1шила проблему особистого щастя: розлучилася 3i зрадливим 
чолов1ком, вийшла за к а л ш ц я й народила йому дочок. Ц1каво, що коротке пов1домлен-
ня про особист1 й с1мейн1 уешхи фактично витюнено на перифер1ю сюжету, а головний 
акцент зроблено на дшових якостях Mauii, ii' профес1йн1й реал1зованост1. 

Пор1внюючи уявлення про жшоче щастя в текст1 журналу «Cosmopolitan» i в «лю-
бовних icTopinx», надрукованих у ньому, можна д1йти висновку, що в останн1х, за рщ-
к1сними винятками, репрезентовано патр1архальний рецепт досягнення щастя, який 
сшввщноситься з жанровими традициями дамського роману, чар1вноУ казки. Однак ма-
г1стральний дискурс журналу, пов'язаний з пропагандою шнностей емансипацй', осо-
бисто'У незалежность активност! та самост1йност1 ж1нки, усе ж накладае вщбиток на 
3MicT журнальних опов1дань, п!двищуючи в ньому значуццеть профес1йно'У сфери жит-
тя repoi'Hi. Якщо бшышеть публ!кац1й у «Cosmopolitan» сшввщноситься з реальнютю, 
розповщае про д1йсн1сть сучасноУ ж1нки, то «любовш icTopii» можна охарактеризувати 
як <«iH04i Mpii» про щастя, мщно пов'язан1 з уявленнями про Кохання та Родину. 

Т. Максимова слушно зауважила, що в жшочому жypнaлi сшвюнують два просторо-
Bi плани: буденно-рутинний i «позабуденний» як щеал1зований «1нший npocTip» (мор-
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ське узбережжя, курортне мютечко, сяючий мегаполю), який переносить читачок у ceiT 
колективних фантазШ [7, с. 113—114]. На нашу думку, до цього «шшого простору» можна 
вщнести СВ1Т журнальних юторш як територш Любовно! 1люзп. I якщо uiHHocTi еман-
сипацп асошюються з простором реальное™, де жшш-читачщ насправд1 доводиться 
виживати в мюьких джунглях, будувати кар'еру, дбати про свое здоров'я, то в уявному 
npocTOpi Мрндшть правила й закони Романтики та Казки, де читачка повертаеться до 
патр1архально! рол1 Кохано'м Щасл ивоТ Д ру ж ин и. 

IcTopiM Попелюшки щоразу повторюеться в оповщаннях, з1браних у зб1рку «Метод 
Айседори» Натал1 Н!юшиноТ. Серед 22-х юторш багато nepecnißiB казкових i л1тератур-
них сюжелв, a reponri оповщань асоцшються 3i Сшгуронькою, Кармен, Сплячою Кра-
сунею, Ассоль, Галатеею. Головна ютор1я пщтримуе домшування романтично! мрп над 
реальшстю: «Киса — маленькая пухлая шатенка. Но Кисин муж свято убежден, что вот 
уже три года состоит в законном и завидном браке с длинноногой высокой блондинкой» 
[8, с. 165]. Методом перетворення Mpi! в дШсшсть володша подруга Юси, яка у е в т власно'У 
уяви постае прекрасною Айседорою, чар1вною та звабливою Дамою з вищого свету. Фор-
мули самонавшвання впливають i на саму девчину, i на оточуючихи чоловшв, яких не 
можна ображати правдою. «1нша реальшсть» стае переконлив1шою за очевидне: «Так на-
чалась ее новая жизнь. Уже через день Киса с грацией молодого слоненка задирала ножку 
и нагло утверждала, что для ее французской ступни невозможно подобрать туфли... Она 
беззастенчиво врала, что ее турецкое платье куплено в Испании и привезено для нее 
специально. А самое главное, она, Клавдия Алексеевна Кисина, прекратила открывать 
на себя глаза мужчинам. Теперь она старалась их прикрыть легким касанием теплой 
ладошки: «Ах, мои непокорные кудри...», «Когда у женщины такая нежная кожа, как у 
меня...», «Тот мой поклонник, что застрелился...». Все эти и еще сотня подобных фраз 
вытеснили из ее лексикона непреложные «если честно» и железобетонные «по правде 
сказать». Вы не поверите, но уже через два месяца Киса вышла замуж. И ее муж уверен, 
что его жена — высокая длинноногая блондинка. Киса тоже в этом уверена» [8, с. 170]. 
Як стверджуе Т. Гундорова, «у ...красивш реальное™ людина не переживае вщчуження, 
осюльки ютч — мистецтво симуляцп, воно перекривае реальшсть сво'Уми образами та 
вщображае передуем бажане, а не справжне» [4, с. 21]. 

В оповщанш «Метод Айседори» можна побачити принципи створення гламурного 
стилю, так званий «тюншг реальность, коли уявний свет постае як безпроблемний [10]. 
«Гламур — найвищий, розрщжений, променистий, еф1рний, позамежовий стан буття. 
У maMypi громадянин, а тим паче громадянка вже не cie, не жне, не збирае в житнищ. 
Усе в Hin гармошя, усе диво... У гламур1 немае заплаканих очей, зашморганого носа, 
смутку, вщчаю, зневаги, вщповщальнос™, тривоги за родшпв, зрештою, немае смерть 
у крашому випадку — "невмируща легенда"», — пише Тетяна Толстая в статп «Я планов 
наших люблю гламурье...» (1998) [11]. Вщзначимо спорщненють принципу «огламурен-
ня» (естетизацн) життя з популярними телев1зшними проектами на кшталт «Фабрики 
краси», де пересУчних i нав1ть вщверто негарних жшочок перетворюють на клони голь ' 
вудських д1в. Вщмшшсть полягае xi6a в тому, що «метод Айседори» був суто словесним 
i не потребував залучення до справи пластичних xipypriß, дорогих стоматолопв чи iMe-
нитих стшнс™в i дизайнер1в. 

Так само, як i в ютор1ях зб1рника «Коктейль Cosmopolitan», в оповщаннях Наталн 
Шюшино! обнруеться тема щасливого випадку, непередбаченого 36iry обставин. Д ь 
вчина Стася, захоплена читанням фентезь не може i не хоче шукати co6i пару, однак, 
випадково зустр1вшись 1з автором улюблених ромашв, CeprieM Черед1ним, перекону-
еться, що дшенють може бути краща за лкературу («Принцеса-шипшина»), Студент-
винах1дник Льонечка Н1кодимов наполегливо шукае наречену-мшьйонерку на своему 
Kypci i, за щасливим зб1гом обставин, закохуеться та одружуеться саме з нею, найне-
прикметшшою, але працелюбною д1вчиною («Одруження Н1кодимова»), Афанас1й, 
шеф-кухар i власник к1лькох ресторан1в, зустр1вши чар1вну незнайомку ({деальну, з 
и сл1в, домогосподарку й блискучу кулшарку), як1й BiH представився екстремальним 
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мандр1вником, через юлька мюящв раптово вшзнае омр1яну д1вчину в новш сусщщ, у 
яко'У пригорыа Ужа на пли"п («О. TeHpi, ти безсмертний!»). Щастя общяно героям i геро-
Уням, яю вмпоть BipHO любити та вщдано чекати: юлька юторш будуються за схемою: 
«випадкова зустр]ч — блискавичний роман — розлука без надн - знов раптова зустр1ч, 
тепер уже назавжди» («Д1вчина з пташками», «Д1ти каштана Грша», «Шоу продовжу-
еться»), ГероУв може роздщяти BiK, краУна, сощальний статус: чоловж переважно немо-
лодий, досвщчений, мае власну справу, а д1вчина молодша, хоч i не зовам юна, наУвна, 
безпорадна, самотня й сентиментальна. Взаемному щастю можуть заважати зла мати, 
суперниця, заздрюна подруга. Але справжня любов долае Bei перешкоди й вир1шуе Bei 
проблеми. 

Фшал юторш завжди щасливий, хоча картина веалля може безпосередньо й не 
змальовуватися: «Оставим любителям сериалов подробности стремительной свадьбы, 
а ценителям постной морали прогнозы бытовых неурядиц... Посмотрим туда, где на 
скамеечке под тенистым каштаном сидит невидимый миру классик журнального 
рассказа и призывно машет нам рукой. Видимо, он нашел еще кого-то, кто любит, 
мечтает и живет. Впрочем, как и мы с вами тоже» [8, с. 37]. Журнальш оповщання ана-
л1зованих 36 ipoK утшюють у своУх сюжетах «глянцеву» життеву настанову: «принци-
пова вщсутшсть проблем, яю неможливо вир1шити. Головне — позитивний i техно-
лопчний пщхщ плюс цшеспрямовашсть» [10], пщтвердженням чому е стереотипн1 
xeni -енди в кожнш i cTop i i . 
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