
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

КУЧЕРЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

УДК [81.411.21’27’42:004.738.5]:398-021.68(=411.21) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

МОВА ПОСТФОЛЬКЛОРУ В АРАБСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ: 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР 

 

10.02.13 – мови народів Азії, Африки, 

аборигенних народів Америки та Австралії 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_______________ А. О. Кучеренко 

 

Науковий керівник Хамрай Олексій Олександрович, доктор філологічних наук, 

старший науковий співробітник 

 

Київ – 2019 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Кучеренко А. О. Мова постфольклору в арабському медіадискурсі: 

соціолінгвістичний вимір. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено аналізу мовного варіювання в арабському 

медіадискурсі. Зокрема здійснюється спроба встановити основні лінгвістичні 

характеристики постфольклору в інтернет-просторі з огляду на диглосію та 

білінгвізм в арабському світі. 

У рамках висвітлення наукової проблеми соціолінгвістики, пов’язаної зі 

зміною мовного узусу під впливом сучасних технологій та глобалізаційних 

процесів, встановлено зміст поняття медіадискурсу та виявлено його мовну 

специфіку в соціальних медіа. 

Обґрунтовано доцільність застосування терміна «постфольклор» як 

невіддільної частини інтернет-контенту. Визначено характерні риси цього явища 

(мультикультурність, соціальний поліцентризм, прецедентність, нестійка 

жанрова структура, швидкозмінність та ін.), які зазнають впливу сучасних 

технологій.  

Необхідність здійснення соціолінгвістичного дослідження постфольклору 

роз’яснена на підставі взаємозв’язку інтернет-спільнот з поняттям фольк-групи. 

Це зумовлено використанням постфольклорних текстів для вираження 

ідентичності учасників інтернет-спільнот через протиставлення «своїх» та 

«чужих», для чого залучається певний мовний код відповідно до соціальних 

ролей та інтересів мовців.  

На основі опрацьованих наукових джерел роз’яснено вплив диглосної 

ситуації на мову арабського медіадискурсу. Вибір мовного коду залежить від 
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форми медіа, тематики, мовних навичок носіїв, їх статі, країни походження, 

соціального статусу тощо.  

Сучасні напрями досліджень арабського медіадискурсу представлені 

соціолінгвістичними розвідками і демонструють залучення даних комп’ютерної 

та корпусної лінгвістики для виявлення різновидів арабської мови. До основних 

аспектів досліджень належать: прийоми перемикання мовних кодів; сентимент-

аналіз коментарів та повідомлень; вплив тематики інтернет-спільнот на вибір 

мовного коду; мовна інтерференція; молодіжний жаргон; власне лінгвістичні 

особливості різних форм арабської мови в інтернет-просторі та ін.  

На підставі аналізу контенту понад 60 інтернет-спільнот запропоновано 

тематичні групи арабського постфольклору: суспільна, сімейно-побутова, 

особистісна, політична, фінансово-матеріальна та релігійно-духовна. Специфіка 

походження арабських постфольклорних текстів у соціальних медіа вплинула на 

жанрову структуру, що відображає аналогічну із західним контентом ситуацію. 

Виявлено запозичені, власне арабські та арабізовані жанри, серед яких 

основними є: інтернет-меми, анекдоти, сучасні афоризми, міські легенди, 

ланцюгові листи.  

Обґрунтовано тематичну зумовленість вибору мовного коду в арабському 

гумористичному постфольклорі, яка корелює із загальними тенденціями впливу 

контексту на мовну варіативність в арабському інтернет-спілкуванні. З’ясовано, 

що прагнення наблизити інформацію до реципієнта призводить до використання 

розмовних форм арабської мови та інтернет-жаргону в текстах політичної та 

духовно-релігійної спрямованості. У досліджених негумористичних жанрах 

(афоризмах та міських легендах) виявлено переважання еталонного варіанта 

мови для передачі переживань користувача мережі та впливу на світогляд інших.  

Аналіз гумористичного контенту дав змогу визначити мовні засоби 

вираження самоідентичності етнокультурних, сімейних, молодіжних, гендерних 

фольк-груп. З-поміж них: слова та фрази-маркери тематики зазначених спільнот, 

які уможливлюють реалізацію протиставлення «своїх» і «чужих» та акцентуацію 

унікальності «своїх» на експліцитному рівні; імпліцитними засобами слугують 
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етнічно, культурно та соціально марковані лексичні одиниці (діалектизми, 

прецедентна лексика, жаргонна та обсценна лексика) у поєднанні з ключовими 

фразами, які сприяють визначенню «своїх» на основі гумору. 

Мовне варіювання проаналізоване за престижністю рівнів арабської мови. 

Встановлено, що етнокультурні спільноти тяжіють до використання високого та 

середнього рівнів мови, репрезентуючи усіх арабів як єдиний етнос, у серйозних 

питаннях (політика, релігія, економіка тощо) та для створення контрасту між 

неарабськими реаліями та життям арабів; вираження самоідентичності окремих 

етнічних груп відбувається здебільшого за рахунок низького та середнього рівнів 

арабської мови, що зумовлене фактичною близькістю таких різновидів для 

носіїв. Постфольклор емігрантів віддзеркалює посилення впливу західної 

культури на арабську мову в інтернеті, яка зазнає активної лексичної 

інтерференції з англійської та французької мов.  

Гумор сімейного кола відображає вживання низького та середнього рівнів 

мови як свідчення закритості інформації, доступної для розуміння лише «своїм» 

(членам арабських родин). Молодіжний постфольклорний контент 

представлений у різних фольк-групах, що зумовлене віковою специфікою 

користувачів соціальних мереж. На перший план виходить вживання жаргонів 

(студентського, молодіжного, мережевого), які функціонують здебільшого на 

основі середнього та низького рівнів арабської мови. У постфольклорі молоді всі 

різновиди арабської мови можуть отримувати жаргонні вкраплення. 

Молодіжний лексичний інвентар позначений використанням енантіосемії, 

евфемізмів, обсценізмів, оказіоналізмів, незасвоєних запозиченнь з англійської 

та французької мов. Графічна специфіка зазначених жаргонів полягає у 

скороченні службових слів, редуплікації фонем для передачі позавербальної 

інформації, ігноруванні орфоепічних норм як свідчення економії зусиль.  

Встановлено гендерні особливості, за якими відрізняється мова жіночих 

та чоловічих фольк-груп. Досліджений жіночий контент представлений 

передусім високим та середнім рівнями мови. Низький рівень арабської мови 

репрезентований молодіжним та інтернет-жаргонами. Прагнення до емоційної 
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експресивності в жіночому постфольклорі зумовлює використання стилістично 

забарвленої лексики, вкраплень обсценізмів та перемикання з високого на 

нижчий рівень мови, з арабської на англійську / французьку мову. Чоловічому 

контенту притаманний знижений стиль, що призводить до активного 

використання ненормативної та грубої лексики. Серед зацікавлень, які 

впливають на мову чоловічих фольк-груп, постають насамперед теми політики, 

футболу, сучасних технологій. Це відображене у використанні спеціальної 

лексики. Перевага надається низькому та середньому рівням арабської мови. 

Культурні та релігійні погляди арабських інтернет-користувачів 

представлені в сучасних афоризмах, міських легендах, ланцюгових листах. Для 

передачі морально-етичних цінностей як еталонних використовується високий 

рівень арабської мови. Вкраплення з різновидів низького рівня мови залучаються 

для перетворення постфольклорного повідомлення на близьке до розуміння 

реципієнтом. Перемикання з сучасної стандартної арабської мови на англійську 

або французьку використовується з метою поширення повідомлень за межі 

арабо-мусульманського простору.  

Мовні особливості арабських міських легенд залежать від художнього 

таланту оповідача (використання лексико-стилістичних засобів емоційної 

експресивності); засобів переконання реципієнта в достовірності оповіді 

(деталізація за рахунок спеціальної, стилістично забарвленої лексики); 

наближення оповіді до реципієнта (вкраплення та перемикання з високого на 

низький рівень мови; використання сучасних реалій, відображених у спеціальній 

лексиці та стилістичних засобах).  

Міжкультурні та міжмовні контакти в соціальних медіа зумовлюють 

посилення мовної інтерференції в постфольклорі. Встановлено, що помітно 

часто вживаються незасвоєні запозичення та оказіональні іншомовні вкраплення, 

які позначають елементи сучасної культури, освіти, спілкування в соціальних 

мережах, новітніх технологій. Англійські лексеми витісняють французькі 

відповідники у зв’язку зі швидкістю їхньої появи та поширення в соціальних 

медіа. Активно використовуються запозичення з молодіжного жаргону. 
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Відсутність цієї лексики в офіційному регістрі призводить до варіювання у 

графічній передачі, яка відображає регіональні та індивідуальні особливості 

мовців. Іншомовні вкраплення можуть записуватися як арабським шрифтом, так 

і шрифтом мови-джерела запозичення.  

Аналіз впливу ігрового аспекту інтернет-комунікації на мову арабського 

постфольклору дав змогу встановити, що мовна гра здебільшого здійснюється 

шляхом навмисного відхилення від прямого значення мовної одиниці. 

Використовуються такі засоби: омонімія, полісемія, паронімія, ерративи, 

енантіосемія, оказіоналізми, перемикання кодів для створення контрасту та 

комічності, перефразування усталених висловлювань, римування, ономастична 

гра та ін. Креолізація інтернет-комунікації призводить до гри з використанням 

візуальних компонентів. Комічність часто досягається за рахунок 

протиставлення високого та низького рівнів мови або арабської та західної мови.  

Наукова новизна цієї праці полягає в тому, що вона є однією з перших 

спроб в українській лінгвоарабістиці обґрунтувати теоретичні засади вивчення 

мови арабського постфольклору. Здійснено аналіз варіювання форм арабської 

мови, на які впливають сучасні технології, міжкультурні та міжмовні контакти, 

соціокультурні чинники. Проведене дослідження дало змогу виявити сучасний 

стан існування різних форм арабської мови та динаміку їхнього розвитку в 

неформальному контексті. 

Результати цього дослідження можуть бути використані під час 

викладання сучасної арабської мови, а також для розробки спецкурсів у галузі 

арабської діалектології, соціолінгвістики, лексикології, інтернет-комунікації. 

Зібрані матеріали можуть бути внесені до корпусу медіатекстів арабською 

мовою. Постфольклорні тексти можуть використовуватися для подальшого 

вивчення особливостей арабської мови в соціальних медіа. 

Ключові слова: арабський постфольклор, білінгвізм, диглосія, інтернет-

жаргон, інтернет-мем, інтернет-спільнота, лексична інтерференція, медіадискурс, 

міська легенда, мовна гра, мовне варіювання, молодіжний жаргон, соціальні 

медіа. 
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SUMMARY 

 

Kucherenko A. O. Language of Postfolklore in Arabic Media Discourse: 

Sociolinguistic Dimension. – Qualifying scientific research as a manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philological Sciences on specialty 10.02.13 –

languages of Asia, Africa, Indigenous Peoples of the Americas and Australia – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The present thesis is devoted to the analysis of language variation in the Arabic 

media discourse. In particular, it is an attempt to identify major linguistic features of 

postfolklore on the web considering the diglossia and the bilingualism in the Arab 

world.  

The notion of media discourse and its linguistic specificity in the social media 

are illuminated in terms of the sociolinguistic scientific problem of language use 

changing under the impact of modern technologies and globalization processes.  

The rationale for using the term “postfolklore” in the herein research is 

explained through the inherent role of creativity in the online communication. 

Postfolklore is regarded as a phenomenon co-existing with the traditional folklore and 

embracing elements from the modern urban folklore and mass culture. However, the 

postfolklore is significantly affected by the modern technologies and it has a bulk of 

distinctive features such as transiency, inconstant genres, multiculturalism, social 

polycentrism and so forth.  

The necessity of the sociolinguistic approach is outlined on the basis of 

interconnections between online communities and folk groups. It is caused by the use 

of postfolkloric content as a means of self identification amongst the community 

members. Communicants turn to a particular language code in order to reflect their 

social roles and interests and, thus, to express the opposition between “insiders” and 

“outsiders” in the postfolkloric texts. 

Based on the latest studies, it is indicated to the effect of the diglossic situation 

on the language of Arabic media discourse. The code choice depends on the form of 



8 

media, conversation’s topic, communicants’ language skills, gender, country of origin, 

social status and so forth.  

Recent research works on the Arabic media discourse are related to the 

sociolinguistics engaging the data of computer and corpus linguistics and focusing on 

the investigation of Arabic varieties on the web. The following aspects are mainly 

illustrated: code switching mechanisms; sentiment analysis of online comments and 

messaging; the effect of topic on the language choice in the internet communities; 

language interference; youth slang; linguistic peculiarities of Arabic varieties utilized 

on the web, etc. 

The analysis of the content of more than 60 internet communities reveals the 

following thematic groups of Arabic postfolklore: society; common family life; typical 

person’s life; politics; financial and economic conditions; moral and religion. The 

background of Arabic postfolkloric texts on the social media has affected the genres 

structure reflecting the similarity with the western content. Hence, it is proposed to 

specify borrowed, arabicized and proper Arabic genres such as internet memes, 

anecdotes; modern proverbs, chain letters and urban legends. 

The correlation between the topic and the code choice is examined through the 

Arabic humorous content. Its analysis showed the similar tendencies to the previous 

sociolinguistic findings. However, the distinctive feature of postfolklore lies in the 

utilization of the colloquial varieties and the internet jargon in political and religious 

topics in order to make the message close and comprehensive for the recipients and, 

thus, more popular. Non-humorous genres (modern proverbs and urban legends) 

demonstrate the usage of prestigious Arabic varieties since they transmit moral, ethical 

and cultural values of the Arab Muslim society.  

The humorous content enabled the investigation of linguistic means of self-

identification and self-expression in ethno-cultural, family, youth and gender folk 

groups. They use words and phrases marking the internet communities’ topics and 

reinforcing the opposition between “insiders” and “outsiders”. The unique features of a 

particular group are stressed with the explicit lexical inventory; in turn, the implicit 

instruments represented with ethnically, culturally and socially marked lexicon 
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(colloquialisms, idioms, youth and internet slang words, obscene lexis, etc.) facilitate 

the identification of in-group members on the humorous grounds. 

The language variation is analyzed in terms of the prestige levels of Arabic 

varieties. It was found that the studied ethno-cultural communities tend to use the high 

and middle level varieties representing all Arabs as a single nation, as well as for the 

serious topics (politics, economy, religion) and to create the contrast between the non-

Arabic reality and the proper Arabic life. Members’ self-identity in a particular ethnic 

group is expressed within the low and the middle level varieties, which is caused by 

the actual proximity of the said varieties to the recipients.  

The emigrants’ postfolklore reflects the intense influence of the western culture 

on the Arabic language online. Linguistically speaking, Arabic is affected by the active 

English and French lexical interference.  

The family humour is expressed in the low and middle level varieties since it 

provides the restricted access to the in-group data (available for family members). 

Such informal communication causes the frequent usage of the vernacular lexicon. The 

youth postfolklore is present in various internet communities including all examined 

folk groups due to the age of social media users (18-34 year olds). The crucial role is 

performed by the youth, student and internet jargons functioning mainly on the basis 

of the middle and low level varieties. Moreover, all Arabic varieties utilized in the 

youth postfolklore can obtain jargon insertions. The youth jargon is characterized by 

the usage of enantiosemy, euphemisms, obscene lexicon, occasionalisms, non-

established borrowings from English and French. Its graphic level contains clipped 

service words, reduplicated graphemes transmitting non-verbal information; the 

spelling norms can be ignored as a result of language economy or play; non-verbal 

elements of online communication are actively utilized, etc.  

A range of gender peculiarities in the language of postfolklore were 

investigated on the basis of male and female folk groups. The studied female content is 

predominantly represented with the high and middle level varieties. The elements of 

colloquial varieties (youth and internet jargons) can be inserted to the standard 

language. The emotional expressivity of female discourse triggers the usage of 
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stylistically marked lexis, the insertions of coarse words and foreign lexemes, code 

switching to the lower levels or to English / French. Male content is characterized by 

the low style language causing the preferable usage of low and middle level varieties, 

as well as the frequent insertions of obscene lexis. Male folk group interests, such as 

football, politics and modern technologies, lead to the increased utilization of the 

professional lexicon. 

The worldview, cultural and religious values are expressed in modern proverbs 

and urban legends. The high Arabic variety is utilized in order to transmit the moral 

and ethical values as the standard ones. It is noticed that the colloquial insertions or the 

code switching to the lower level are involved to enforce the proximity and the 

comprehensiveness of the text for the recipients. Switching to English and French 

points to the aim of sharing the postfolkloric publications beyond the Arab Muslim 

online content.  

The linguistic peculiarities of urban legends are related to the narrator’s talent 

(using lexical and stylistic tools for the emotional expressivity), means of persuasion 

proving the story’s reliability (detailing through the stylistically marked lexicon); the 

story’s proximity to the recipient (insertion of colloquialisms, code switching to the 

lower level; usage of the modern life notions).  

The culture and language contacts in the social media cause the intensification 

of the English and French language interference with the Arabic postfolklore online. A 

considerable amount of loanwords belong to non-established borrowings and 

occasional lexical insertions denoting the elements of modern culture, education, 

social networking communication and innovative technologies. English lexemes can 

displace French equivalents due to their fast emergence and spread via the internet. 

Youth jargon loans are actively utilized. Since this lexicon is not integrated into the 

official Arabic register, it causes the graphic variation affected by regional and 

individual speech peculiarities. Foreign lexical insertions appear both in Arabic and 

source language scripts.  

The effect of playful aspect of the online communication on the Arabic 

postfolklore was analyzed on the basis of language game. It was found that the play 
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occurs at all language levels and lies in the intentional distortions of the meaning. The 

major tools include homonymy, polysemy, paronymy, enantiosemy, erratives, 

occasionalisms (created with irrelevant word bases), code switching enabling the 

contrast and the humorous effect, onomastic play, rhyming, etc. 

The creolization of online communication has caused the usage of both visual 

and verbal components as a means of language play. The high and low varieties, 

Arabic and foreign languages are frequently juxtaposed to each other in order to create 

the humorous effect and to enforce the opposition between “insiders” and “outsiders”. 

The scientific novelty of the herein thesis lies in the following: this is one of 

the first attempts in the Ukrainian Arabic linguistics to explicate the theoretical basis 

for the investigation of the language of Arabic postfolklore. We analyzed the Arabic 

language variation affected by modern technologies, culture and language contacts, 

social factors. The study enabled us to define the present state of the Arabic varieties 

and the dynamics of their development in the informal communication. 

The practical significance of the research is defined by the possibility of using 

its results and samples in the educational process in the framework of the development 

of special courses of the Arabic dialectology, sociolinguistics, lexicology, internet 

communication. The collected data can be utilized for the creation of the Arabic media 

texts corpora. Postfolkloric texts imply the further investigation of the Arabic social 

media language. 

Key words: Arabic postfolklore, bilingualism, diglossia, internet jargon, 

internet meme, internet community, lexical interference, media discourse, urban 

legend, language play, language variation, youth jargon, social media. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АМ  

англ.  

ар. 

див. 

досл.  

ІМ 

КАМ 

КТ  

МЛ  

РАМ 

Рис.  

франц.  

H  

 

H1  

H2  

HL  

 

HL  

 

L 

 

LH  

 

L1  

L2  

 

арабська мова 

англійське 

арабське 

дивитися 

дослівно 

інтернет-мем 

класична арабська мова 

креолізований текст  

міська легенда  

розмовна арабська мова 

рисунок 

французьке 

«високий» рівень, класична та сучасна стандартна арабська 

мова 

класична арабська мова 

сучасна стандартна арабська мова 

«середній» рівень, змішана форма сучасної стандартної 

арабської мови та її розмовних форм 

змішана форма, в якій переважає сучасна стандартна арабська 

мова з розмовними вкрапленнями 

«низький» рівень, неформальні, усно-розмовні форми 

арабської мови 

змішана форма, де переважає розмовний варіант із 

вкрапленнями сучасної стандартної арабської мови 

молодіжний жаргон 

інтернет-жаргон 
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ПРИНЦИПИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ І ТРАНСКРИПЦІЇ 

 

У транслітерації та фонематичній транскрипції використовуються основні 

принципи стандарту DIN-31635: 

 Приголосні 

k ك ḍ ض d د ʼ ء 

l ل ṭ ط ḏ ذ b ب 

m م ẓ ظ r ر t ت 

n ع ‘ ن z ز ṯ ث 

h ه ġ غ s س ǧ ج 

w و f ف š ش ḥ ح 

y ي q ق ṣ ص ḫ خ 

Голосні 

Короткі   َ  a   َ  i   َ  u 

Довгі ى, ا  ā ي ī و ū 

Графеми, відсутні в арабському алфавіті: 

 p پ g گ

З метою спрощення передачі мовних одиниць у фонематичній 

транскрипції й транслітерації використовуються такі принципи: 

 опущення кінцевих флексій у відповідності до орфоепічних норм 

сучасної стандартної арабської мови та її розмовних варіантів; 

 транскрибування асиміляції l означеного артикля «сонячними» 

приголосними; 

 транслітерування гемінованих приголосних; 
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 передавання tāʼ marbūṭa (графічний варіант літери t) через короткий 

голосний a, крім випадків, коли вона є кінцевою складовою слова у формі 

неозначеного status constructus; 

 передавання alif maqṣūra («обмежений аліф») через ā; 

 опущення гамзи на початку слова; 

 відокремлення дефісом означеного артикля і службових слів 

(часток), які з повнозначними словами пишуться разом, а також службових слів 

(часток), які з повнозначними словами пишуться окремо, але вимовляються 

злито; 

 відокремлення дефісом дієслівних афіксів розмовних варіантів, а 

також службових слів, які в стандартній мові пишуться окремо, але передаються 

злито в інтернет-просторі. 
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ВСТУП 

 

Науковий інтерес до медіадискурсу сьогодні повʼязаний із новими або 

соціальними медіа, де, по-перше, спостерігається змішування усного та 

письмового типів дискурсу, а, по-друге, відбувається двостороння комунікація, 

коли публікується не тільки інформація, але й реакція реципієнтів. До 

інформації, що розміщується в помітно великих обсягах у соціальних медіа, 

належить і постфольклор. У соціальних медіа це явище розуміється як 

сукупність творчих вербальних та невербальних дописів користувачів різних 

етнічних, соціальних, культурних та інших груп, що виконує емотивну, 

комунікативну, розважальну та інші функції. Для арабської мови (далі – АМ) 

інтерес посилюється ще й тим фактом, що в постфольклорі спостерігається 

використання розмовних форм мови, які де-факто не зафіксовані в офіційному 

регістрі. Таким чином, арабський постфольклор відображає повсякденну мову в 

уявленні самих носіїв, представників різних соціальних груп. Усе це створює 

можливість для дослідження мовної ситуації в регіоні загалом та в арабському 

сегменті соціальних медіа зокрема.  

Теоретико-методологічну основу дослідження складають положення, 

розроблені провідними зарубіжними і вітчизняними науковцями у галузі 

медіалінгвістики, серед яких О. С. Абрамова, Т. Ван Дейк, O. Н. Галічкіна, 

O. І. Горошко, Т. Г. Добросклонська, М. Р. Желтухіна, Є. А. Кожемякін, 

Т. Н. Колокольцева, Л. Ф. Компанцева, Д. Крістал, Н. А. Кузьміна, 

О. В. Лутовинова, А. І. Черних, О. А. Черниш та ін. Ґрунтовні праці у сфері 

соціолінгвістичних досліджень мови медіапростору проведені 

Я. Андроцопулусом, Н. А. Ахреновою, С. Геррінґ, Б. Дейнетом, Е. Зіґлером, 

П. Є. Кондрашовим, Дж. Паолілло, Х. Парком, М. Пютсом, М. Рейфом, 

Дж. Робінсоном, Т. Спіліоті та ін. 

Засадничі аспекти, пов’язані з явищем постфольклору та його 

специфікою в медіапросторі, викладені у працях М. Д. Алексеєвського, 

Т. Бланка, Дж. Бранванда, А. Дандеса, П. Дейвісона, Н. Б. Граматчикової, 
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М. Койви, В. А. Колотаєва, Н. Ю. Лисюк, С. Ю. Неклюдова, Д. А. Радченко, 

Дж. Шерман та ін. 

Мовна ситуація в арабському сегменті медіапростору стала об’єктом 

уваги багатьох науковців. На перший план виходять сучасні дослідження 

арабської мовної варіативності Р. Бассіуні, А. Ал-Біріні, А. Гедара, Ф. Гуанґа, 

К. Міллер, Дж. Рамсі, Р. Ас-Саббага, Е. Саббаха, Й. Ас-Саггафа, Ф. Садата, 

С. Халіли, М. Ал-Хатиба, М. Хедера та багатьох інших. Білінгвізм та диглосія в 

інтернет-просторі досліджуються з позицій перемикання мовних кодів А. Ад-

Діном, Х. Аш-Шамрані, А. Ал-Хазмі, А. Абу Мелхімом, М. Абу ал-Езз, 

К. Горном, А. Шелгумом та ін. У зв’язку з міжкультурними контактами в 

глобальному медіапросторі досліджується явище мовної інтерференції з 

англійської та французької мов до арабської мови соціальних медіа такими 

лінгвістами, як А. Ал-Асварі, М. Ал-Бтуш, С. Ал-Вакілі, А. Дашті та Ф. Дашті, 

Е. Л. Ас-Саїдат, Б. Салім та іншими. 

При виявленні різновидів арабської мови в постфольклорних текстах 

важливе значення мають праці таких дослідників, як А. Бадаві, Е. Ал-Вера, 

А. Ал-Фуайма, К. Зіамарі, К. Міллер, Ш. Різк, В. С. Рибалкіна, С. Халіл.  

Дослідження арабського постфольклору у фрагментованому вигляді 

представлені у працях А. Ал-Асвада, Е. Ал-Вакілі, К. Зіамарі, Н. Ленце, Ш. Різк, 

Дж. Салами та інших. Однак зазначені дослідники розглядають постфольклорні 

тексти як частину загального інтернет-контенту, а тому можна констатувати, що 

арабському постфольклору як окремому об’єкту лінгвістичного дослідження 

належної уваги ще не приділялось. Новостворені постфольклорні жанри 

інтернет-простору є рефлексією лінгвокреативної діяльності різних соціальних, 

професійних, вікових, гендерних та інших груп, тому, на наш погляд, вони 

потребують передусім соціолінгвістичного аналізу.  

Тематика представленого дослідження передбачає висвітлення наукової 

проблеми співіснування та розвитку різних варіантів арабської мови в 

глобальному медіапросторі, який сам по собі спричинює зміни в будь-якій 

етномові на всіх системних рівнях.  
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Актуальність дослідження визначається: зростанням наукового інтересу 

до мовних особливостей нових або соціальних медіа та недостатнім рівнем 

дослідження арабського постфольклору як їх компонента; необхідністю 

детального вивчення впливу тематики, жанрів та контексту на вибір субкодів 

арабської мови та на динаміку їхнього розвитку і функціонування в 

медіапросторі; потребою постійного науково-інформаційного оновлення 

теоретико-методологічної бази вивчення арабської мовної варіативності в 

умовах стрімкої зміни офіційного та неофіційного регістрів через вплив 

сучасних технологій на мовну комунікацію.  

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 

– 16 БФ 044-01). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 9 від 28 березня 2016 р.), уточнено Вченою радою Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 3 від 30 жовтня 2018 р.). 

Мета дослідження полягає у виявленні основних лінгвістичних 

характеристик постфольклору в арабському медіадискурсі та у розкритті 

специфіки його функціонування з огляду на мовну ситуацію в арабському 

регіоні. 

Реалізація поставленої мети зумовлює розв’язання таких завдань: 

1) висвітлити зміст поняття медіадискурсу в сучасних лінгвістичних 

дослідженнях та визначити місце постфольклору в ньому; 

2) пояснити звʼязок медіадискурсу із соціальними медіа та 

охарактеризувати роль інтернет-спільнот у постфольклорі, зіставивши їх із 

поняттям «фольк-група»; 
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3) обґрунтувати доцільність вибору терміна «постфольклор» для цього 

дослідження та визначити основні його жанри, релевантні для лінгвістичних 

розвідок; 

4) проаналізувати сучасні підходи в дослідженні арабського 

медіадискурсу та пояснити особливості її варіювання у сфері інтернет-

спілкування; 

5) з’ясувати основні тенденції соціолінгвістичних досліджень 

арабської мови в медіадискурсі; 

6) охарактеризувати основні теми та жанри постфольклору, які 

впливають на вибір мовного коду в арабському медіадискурсі; 

7) здійснити мовний аналіз контенту арабських інтернет-спільнот та 

на його основі визначити особливості варіювання арабської мови в 

постфольклорі; 

8) виявити основні риси постфольклорних текстів, що відображають 

певні соціальні, вікові та гендерні особливості арабомовних користувачів 

соціальних медіа.  

Об’єктом дослідження є мова арабського постфольклору в сучасному 

інтернет-просторі.  

Предмет дослідження становлять лінгвістичні особливості 

постфольклорних текстів, які відображають соціокультурну специфіку 

функціонування різних варіантів арабської мови в сучасній інтернет-комунікації. 

Матеріалом дослідження послугували постфольклорні тексти 40 

інтернет-спільнот у соціальній мережі Facebook, 10 персональних та публічних 

сторінок у соціальній мережі Twitter, 10 блогів та форумів. Матеріали були 

зібрані в період 2015-2018 рр. 

Для виконання окреслених завдань було використано такі методи 

дослідження: зіставний метод, застосування якого дало змогу вивчити 

тенденції варіювання арабської мови в постфольклорних текстах, призначених 

для представників різних країн та соціальних груп в арабському регіоні; 

описовий метод було використано для виявлення лінгвістичних характеристик 



22 

арабського постфольклору та інтерпретації вибору різних кодів арабської мови; 

метод контекстуального аналізу було залучено для пояснення мовних 

особливостей постфольклорних текстів у різних інтернет-спільнотах; метод 

прагматичного аналізу був задіяний для визначення цілей використання 

вербальних та невербальних засобів комунікації в арабських постфольклорних 

текстах; таксономічний метод, на основі якого було здійснено низку 

класифікацій постфольклорних текстів; метод компонентного аналізу, який 

уможливив обробку мовного матеріалу та виявлення вжитого в текстах мовного 

коду; метод пасивного спостереження, за допомогою якого було здійснено збір 

та опрацювання достовірного мовного матеріалу (перманентне спостереження за 

публікаціями в досліджуваних інтернет-спільнотах); метод суцільної вибірки та 

кількісного аналізу були застосовані для об’єктивного представлення кореляції 

між тематикою постфольклору та вибором мовного коду в інтернет-спільнотах. 

Серед загальнонаукових методів використано: критичний аналіз, на підставі 

якого було вивчено становлення та розвиток наукової думки про об’єкт 

дослідження; синтез, який уможливив уточнення сучасних характеристик 

постфольклору та інтернет-комунікації; індукцію, застосовану для виявлення 

основних рис постфольклору в медіапросторі; дедукцію, залучену до визначення 

релевантних жанрів при лінгвістичному дослідженні інтернет-комунікації. 

Наукова новизна цієї праці полягає в тому, що вона є однією з перших 

спроб в українській лінгвоарабістиці обґрунтувати теоретичні засади вивчення 

мови арабського постфольклору. Здійснено аналіз варіювання форм арабської 

мови в постфольклорних текстах, на які впливають сучасні технології, 

міжкультурні та міжмовні контакти, соціокультурні чинники. Проведене 

дослідження дало змогу виявити сучасний та актуальний стан існування різних 

форм арабської мови, а також динаміку їхнього розвитку з урахуванням 

соціолінгвістичного аспекту. 

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні 

взаємозв’язку явища постфольклору з розвитком арабського мовного узусу, з 
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огляду на використання розмовних форм арабської мови в сучасній інтернет-

комунікації серед представників різних соціальних груп. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані 

під час викладання сучасної арабської мови, а також для розробки спецкурсів у 

галузі арабської діалектології, соціолінгвістики, лексикології, інтернет-

комунікації. Зібрані матеріали можуть бути внесені до корпусу медіатекстів 

арабською мовою. Постфольклорні тексти можуть використовуватися для 

подальшого вивчення особливостей арабської мови в соціальних медіа.  

Особистий внесок здобувача. Представлене дослідження є результатом 

самостійної роботи дисертанта.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовано у доповідях на восьми наукових конференціях: міжнародна 

конференція “Arabic Linguistic Forum ALiF 18” (Лондон, Лондонський 

університет, SOAS (School of Oriental and African Studies), 4-6 липня 2018 року, 

форма участі – очна); міжнародна конференція “3d International Forum of Young 

Researchers” (Linguistics) (Нікосія, Кіпрський університет, 7 червня 2018 року, 

форма участі – очна); міжнародна конференція “Philology and Linguistics in the 

Digital Age FILIDA 2018”,  (Будапешт, Society for Cultural and Scientific 

Progress in Central and Eastern Europe, 31 березня 2018 року, форма участі – 

заочна); міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні 

наукові читання» (Київ, Таврійський національний університет імені 

Вернадського, 26-27 січня 2018 року, форма участі – заочна); міжнародна 

наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних 

студій» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 25-

26 жовтня 2017 року, форма участі – очна); міжнародна науково-практична 

конференція «Філологія початку ХХІ століття: традиції та новаторство» (Київ, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 5-6 квітня 2017 

року, форма участі – очна); міжнародна наукова конференція «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 25-26 жовтня 2016 року, 



24 

форма участі – очна); Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених 

«Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 5-6 квітня 2016 року, форма 

участі – очна). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 8 одноосібних 

публікаціях (загальним обсягом 4,4 др. а.), з яких одна наукова стаття – в 

іноземному виданні (0,6 др. а.), одна – в електронному іноземному виданні 

(1 др. а.), дві статті – в українських виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз (1,1 др. а.), три статті – в українських фахових виданнях 

(1,5 др. а.), одна публікація – тези наукової доповіді (0,2 др. а.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (238 позицій, з яких 147 – 

іноземною мовою), списку лексикографічних джерел (9 позицій), списку 

ілюстративних джерел (68 позицій), додатків А-К. Повний обсяг дисертації – 287 

сторінок, з них основного тексту – 183 сторінки.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено наукову 

новизну, сформульовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, 

теоретичне й практичне значення роботи, охарактеризовано джерела фактичного 

матеріалу, зазначено кількість публікацій, в яких викладено загальну концепцію, 

теоретичні й практичні результати дослідження. 

У першому розділі «Постфольклор у медіадискурсі як 

соціолінгвістичне явище» визначено поняття медіадискурсу та його 

взаємозв’язок із соціальними медіа, а також висвітлено мовні риси цього явища. 

Наведено теоретичне обґрунтування специфіки постфольклору в медіапросторі 

та описано історію формування самого терміна. Проаналізовано основні жанри 

постфольклору в соціальних медіа, які є релевантними для дослідження 

варіювання арабської мови в медіапросторі. Соціолінгвістичні особливості 

досліджуваного явища встановлено через специфіку використання 

постфольклорних текстів у інтернет-спільнотах. З’ясовано співвіднесеність 

понять «інтернет-спільнота» та «фольк-група».  
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У другому розділі «Арабський медіадискурс: сучасний стан та 

напрями досліджень» окреслено актуальні вектори досліджень арабського 

медіадискурсу. Зважаючи на мовну ситуацію в арабському світі, значну увагу 

приділено працям, у яких інтернет-комунікація арабською мовою розглядається з 

позицій соціолінгвістики та комп’ютерної лінгвістики. Арабські інтернет-

спільноти становлять інтерес для науковців у таких ракурсах: застосування 

певних жанрів постфольклору як засобу онлайн-комунікації; вплив різних 

чинників на варіювання арабської мови соціальних медіа; етнокультурна 

специфіка арабського постфольклорного контенту. На підставі опрацьованих 

джерел автор пропонує класифікацію основних тематичних груп та жанрів 

арабського постфольклору, які реалізуються в соціальних медіа. 

У третьому розділі «Особливості мовного варіювання в 

постфольклорі арабських інтернет-спільнот» проаналізовано постфольклорні 

тексти з урахуванням таких чинників вибору мовного коду, як тематика та жанр 

текстів, а також соціолінгвістичні особливості інтернет-спільнот, у яких 

зазначені тексти були опубліковані. Крім того, виявлено вплив факторів віку, 

статі, рівня освіченості та соціального статусу користувачів спільнот на 

використання різних форм арабської мови. Мову арабського постфольклору 

досліджено на основі таких характеристик: регіональне варіювання арабської 

мови, соціолектність, лексична інтерференція з англійської та французької мов, 

мовна гра та гумор, прецедентність, обсценність, емоційна експресивність та ін.  

У висновках відображені підсумки, які систематизують концепцію 

вивчення варіювання форм арабської мови у медіадискурсі на основі 

постфольклорних текстів, та окреслено перспективи подальших лінгвістичних 

розвідок у цій сфері.  

У додатках А-К подано ілюстративні матеріали (креолізовані та власне 

тексти постфольклору) досліджених фольк-груп, а також список публікацій 

здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОСТФОЛЬКЛОР У МЕДІАДИСКУРСІ  

ЯК СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

Перше формальне тлумачення поняттю «дискурс» наведене в 1952 році 

З. Гаррісом, який називає це явище «послідовністю висловлювань, відрізком 

тексту, більшим за речення» (тут і далі – переклад наш) [166, с. 474]. З того 

часу сформувалися різні підходи до вивчення дискурсу: лінгвістичний, 

комунікативний, психолінгвістичний, соціолінгвістичний та інші. У сучасній 

лінгвістиці немає єдиної думки щодо визначення цього поняття. Д. Крістал 

характеризує дискурс як «набір висловлювань, що утворюють будь-яку окрему 

мовленнєву подію, наприклад, бесіду, жарт, проповідь, інтерв’ю» [137, c. 141].  

За Т. Ван Дейком, дискурс – це «форма соціальної дії та спілкування, що 

відбувається в певному соціальному контексті, учасники якого є не тільки 

мовцями / авторами чи слухачами / читачами, але й соціальними діячами, які 

належать до соціальних груп чи культур» [231, c. 6]. Іншими словами, дискурс 

багато в чому залежить від соціальної ситуації. Досліджуючи вплив контексту 

на мовне варіювання в дискурсі, Т. Ван Дейк вказує на необхідність урахування 

спільнот
1
, які практикують той чи інший вид дискурсу [230, c. 113]. Отже, 

мовне варіювання в дискурсі зумовлюється соціальним статусом комунікантів, 

їх соціальними ролями, професією, комунікативними цілями, інтересами та 

загальним контекстом.  

Таким чином, у цьому дослідженні ми розуміємо дискурс як «складне 

комунікативне явище, мовленнєву дію з урахуванням соціального контексту, 

що дає відомості про учасників комунікації та їхні характеристики, а також 

процеси виробництва й сприйняття повідомлення» [42, c. 285-286]. 

                                                            
1
 Такі спільноти Т. ван Дейк називає «communities of practice», пов’язаними більше з ситуативною практикою 

певного виду дискурсу, ніж з типом учасників цих об’єднань. Складність дослідження дискурсу цих спільнот 

якісними методами полягає в поєднанні різних форм контекстуального впливу на дискурс, які охоплюють 

проблему з категоріями «стать», «вік» і «клас», адже у ході розмови самі учасники спільнот можуть 

ідентифікувати себе по-різному [230, c. 113-115].  
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1.1. Особливості мови медіадискурсу в соціальних медіа 

Теоретичні засади вивчення медіадискурсу та його різновидів, зокрема 

комп’ютерного та інтернет-дискурсу, висвітлено у працях Т. Ван Дейка, 

Д. Крістала, А. О’Кіффі, П. Шародо, Т. Г. Добросклонської, М. Р. Желтухіної, 

Н. А. Кузміної, Є. А. Кожемякіна, Д. Ю. Сизонова, А. І. Черних, О. А. Черниш 

та інших науковців [22; 23; 26; 27; 29; 37; 45; 46; 65; 70; 84; 85; 132; 135-138; 

201; 229-231].  

Поняття «медіадискурс» у вітчизняному науковому просторі почало 

використовуватися відносно недавно – на початку ХХІ століття. Уживання 

цього терміна було обґрунтоване російською дослідницею 

Т. Г. Добросклонською. За її словами, «медіадискурс – це функціонально 

зумовлений тип дискурсу, під яким розуміють сукупність мовленнєвих практик 

та продуктів мовленнєвої діяльності у сфері масової комунікації у всьому 

багатстві та складності їхньої взаємодії» [23, c. 21]. З іншого боку, існує підхід 

до розуміння медіадискурсу, за яким останній вважається передусім одним із 

видів дискурсу, що «реалізується в медіапросторі та продукується у ЗМІ» [37, 

c. 16].  

Для Д. Ю. Сизонова, медіадискурс – це «глобальна універсальна 

категорія сучасного комунікативно-інформаційного дискурсу, яка виступає 

певним тлом та в якому відбиваються актуальні настрої суспільства в різних 

сферах діяльності – політиці, економіці, культурі тощо, а також динамічні 

інноваційні процеси, як-от лексичні новотвори, семантичні неологізми, 

«реанімовані» архаїзми, перифрази, крилаті вислови, запозичення з інших мов» 

[70, c. 390].  

Із впливом медіадискурсу на зміни в мові погоджується й О. А. Черниш, 

вказуючи, що медіадискурс є сферою функціонування мови, в якій 

спостерігається інтенсивний розвиток та стійка тенденція до нових 

трансформаційних процесів [85, c. 310]. На характерні риси медіадискурсу 

вказує А. O’Кіффі, яка це явище як спілкування, що відбувається на 

масмедійній платформі, де сам дискурс орієнтується на відсутнього у момент 
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мовлення реципієнта [201, c. 1-6]. Заслуговує на увагу дефініція медіадискурсу 

П. Шародо як «мовленнєвої діяльності, що дозволяє встановлювати соціальні 

зв’язки в суспільстві» [131, c. 7]. Необхідно звернути увагу на те, що 

дослідники перш за все розуміють тут ЗМІ, а також глобальну мережу.  

Медіадискурсу притаманні такі диференційні ознаки: 1) групова 

співвіднесеність (адресат поділяє погляди своєї групи); 2) публічність 

(відкритість, орієнтованість на масового адресата); 3) дісенсна орієнтованість 

(створення протиріччя з наступною дискусією); 4) інсценування і масова 

спрямованість; 5) інформаційна глобальність та всеохопність; 6) важливе місце 

в геокультурній картині світу [27, c. 27-40]. Окремою важливою рисою 

медіадискурсу дослідники називають орієнтованість на адресат [26, с. 156; 85, 

с. 311; 201, с. 6].  

На суттєву ознаку медіадискурсу вказує О. С. Абрамова: «Дискурс 

масмедіа чутливий до контексту актуального соціального буття» [1, с. 17]. 

Отже, масмедійні засоби сьогодні не тільки відображають соціальну реальність, 

але й маніпулюють баченням дійсності [1, с. 18; 13, с. 78; 21, с. 165; 26, с. 156; 

45, с. 7, 328; 46; 74, с. 211-213 та ін.]. При цьому дослідники, зокрема Т. Ван 

Дейк, Д. Крістал, М. Стаббс, О. О. Суська та інші, вказують на соціальний 

фактор вибору певних мовних засобів у медіапросторі [74, с. 211-226; 137, 

с. 140-141; 223, с. 25; 230, с. 119-120]. 

Необхідно також пояснити сферу функціонування медіадискурсу. Сучасні 

технології, зокрема інтернет, суттєвим чином впливають на традиційні медіа та 

на людську комунікацію загалом. Тому пропонують розрізняти медіадискурс за 

видами каналу реалізації: теледискурс, радіодискурс та комп’ютерний дискурс 

[57, с. 136]. Останній вид приваблює особливу увагу дослідників у зв’язку зі 

швидкими темпами розвитку сучасних технологій. Як вказує О. В. Лутовинова, 

сьогодні має місце дослідження нового типу дискурсу, який називають 

«комп’ютерним, електронним, мережевим, віртуальним та інтернет-

дискурсом» [55, с. 58; 56, с. 6]. За Т.Спіліоті, комп’ютерний дискурс «формує та 
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формується ситуативним контекстом та вибором учасників спілкування» [157, 

с. 330].  

У лінгвістиці медіадискурс веб-простору є об’єктом зацікавленості 

дослідників у зв’язку зі змінами в мові, до яких призводить використання 

інтернету. Цьому питанню присвячені дослідження Н. А. Ахрєнової, 

О. Н. Галічкіної, С. Геррінґ, О. І. Горошко, Б. Дейнета, С. В. Заборовської, 

Д. Крістала, Н. В. Кобрин, Л. Ф. Компанцевої, П. Є. Кондрашова, 

О. В. Лутовинової, Т. Спіліоті, Г. Ю. Стахурської та інших [7; 16; 18; 19; 29; 34; 

37; 38; 40; 41; 43; 55; 57; 65; 69; 71; 88; 135-138; 164; 169; 170; 205; 206]. 

Погодимось із авторитетною думкою Д. Крістала, що інтернет виходить за межі 

усної та письмової сфер комунікації. Він виконує функції, які не виконує жоден 

інший посередник, на кшталт радіо чи телебачення [137, c. 21]. Спілкування в 

інтернеті поєднує риси усного та писемного мовлення, а також має особливості 

електронної комунікації. Таким чином, мовлення в інтернеті можна віднести до 

нового, а не гібридного типу [137, c. 47-48]. У цьому дослідженні ми аналізуємо 

комп’ютерний вид медіадискурсу, зокрема його підвид – інтернет-дискурс. 

Необхідно звернути увагу на те, що інтернет є особливим 

медіапростором, оскільки він охоплює усі попередні види ЗМІ. Як вказує 

Н. А. Кузьміна, веб-простір сьогодні є децентралізованим, він не виступає 

засобом масової інформації. Він є «інформаційним медіасередовищем, в якому 

можливе існування різних ресурсів» [45, c. 253]. Утім, інтернет-дискурс має 

власні характерні риси, які відрізняють комунікацію у віртуальному світі від 

живого спілкування.  

Конститутивні ознаки інтернет-дискурсу наводить О. Н. Галічкіна. 

Серед них: 1) електронний канал спілкування; 2) віртуальність; 3) дистантність; 

4) опосередкованість технічними засобами; 5) високий ступінь проникності, 

тобто стати учасником спілкування може майже будь-яка людина; 6) наявність 

гіпертексту; 7) креолізованість текстів; 8) статусне рівноправ’я учасників; 

9) передача паравербальних елементів комунікації за допомогою емотиконів; 

10) поєднання різних типів дискурсу; 11) специфічна етика [16, c. 4]. До 
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зазначених характеристик можна додати кроскультурність, принципи 

актуальності, відкритості, інтерактивності, автономності та інтертекстуальності 

спілкування, вплив на різні типи дискурсу поза мережею [40, c. 128-129]. 

Матеріали, розміщені в соціальних медіа, називають контентом. 

Н. А. Кузьміна наводить таке визначення цьому поняттю, взяте з веб-ресурсу 

«РОЛ: твой интернет»: «будь-яке інформаційно значуще наповнення серверу, 

інформаційного комплексу – тексти, графіка, мультимедіа». Також дослідниця 

говорить про те, що специфіку контенту визначають жанрові та 

лінгвостилістичні особливості текстів, розміщених на тому чи іншому сайті [45, 

c. 269].  

Щоб зрозуміти, які постфольклорні жанри присутні в контенті інтернет-

простору, необхідно визначити жанрову систему інтернет-дискурсу. Це явище 

сьогодні структурують за різними критеріями у зв’язку з його складною 

природою. Існують класифікації за сервісним, композиційним, комунікативним, 

функціональним, ієрархічним, технологічним та іншими факторами. За 

ієрархічним підходом, в інтернет-дискурсі пропонують виділяти гіпержанри, 

інтернет-жанри та субжанри [18, c. 122-123]. Гіпержанри є 

макроутвореннями, пов’язаними з соціально-комунікативними ситуаціями в 

інтернет-просторі, які охоплюють кілька жанрів та субжанрів. До них відносять 

сайти, блоги, соціальні мережі, електронні бібліотеки. Власне інтернет-жанри 

представлені такими видами, як електронний лист, форум, чат, дошки 

оголошень, рекламні банери, програми для миттєвого обміну повідомленнями, 

віртуальні конференції, пости
2
, коментарі [18, c. 123]. Під субжанром 

розуміють жанрову форму, представлену «одноактним висловлюванням» [19, 

c. 110]. Наприклад, коментар є субжанром відносно блогу.  

Технологічний критерій уможливлює класифікацію інтернет-жанрів за 

типами інтернет-технологій та комунікативно-прагматичними цілями. У 

нашому дослідженні інтерес становить жанрова система технології веб 2.0, яка 

                                                            
2
 Пост є англіцизмом (англ. post), в україномовному контенті соціальних мереж прийнято вживати термін 

«допис» (див. україномовну версію соціальної мережі Facebook).  
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дає можливість звичайним користувачам створювати власний контент та 

обмінюватися ним у глобальній мережі [19, c. 124].  

На базі веб 2.0 функціонують нові або соціальні медіа. Це поняття 

виникло відносно недавно (у 2010-х рр.). А. Каплан та М. Хайнлайн визначають 

їх як «групу інтернет-додатків на тій чи іншій ідеологічній основі та 

технологічній базі веб 2.0, які уможливлюють створення та обмін контенту 

серед користувачів соціальних сервісів» [177, c. 59-61]. До соціальних медіа 

відносять соціальні мережі (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, 

YouTube та ін.), месенджери для мобільних пристроїв (WhatsApp, Viber, 

WeChat, Telegram та ін.), блоги, веб-сайти ЗМІ, віртуальні ігрові світи, 

соціальні проекти та інше [33, c. 18; 88, c. 107; 177, c. 59-63]. Слід зауважити, 

що соціальні медіа не є тотожними до поняття «соціальні мережі», адже останні 

є лише одним із гіпержанрів, які входять до соціальних медіа. 

Н. А. Кузьміна визначає три характерні особливості інтернет-ЗМІ, 

притаманні також для соціальних медіа: гіпертекстуальність, інтерактивність та 

мультимедійність [45, c. 259-261]. Однак, на відміну від інтернет-ЗМІ, 

головною функцією яких лишається інформування, соціальні медіа 

використовуються передусім для комунікації.  

Соціальні медіа вміщують помітно великий обсяг інформації, до якої 

входять тексти, створені окремими мас-медійними інституціями для широкого 

загалу (медіатексти), а також тексти, продуковані самим загалом для їх 

використання в масовій комунікації. Соціальні медіа не тільки впливають на 

сучасний світогляд людини, але й створюють віртуальну за своєю суттю 

реальність, до участі в якій прагнуть користувачі мережі. Соціальні медіа 

виконують комунікативну функцію, об’єднуючи не тільки інформативну 

частину ресурсу, але й даючи змогу обговорити новину або подію. Ураховуючи 

зазначене, ми простежуємо, що це дає поштовх до трансформації актуальних 

подій у мережеві форми міжособистісної, групової та масової комунікації. 
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Мова соціальних медіа має характеристики, які свідчать про процес зміни 

регістру сучасного медіадискурсу [16, c. 28-31; 40, c. 34-52; 41, c. 6-8; 138, c. 84, 

87; 170, c. 6-7]: 

 змішування мовленнєвих стратегій різних жанрових форматів (блогів, 

форумів, чатів, персональних сторінок тощо); 

 комп’ютерна жаргонна лексика набуває широкого використання та 

зустрічається у загальновживаному лексиконі; 

 відроджується епістолярний жанр; 

 ігровий спосіб комунікації, що призводить до інтенсифікації мовної гри; 

 високий рівень динамічності, інтерактивності, інтертекстуальності та 

гіпертекстуальності у всіх форматах інтернет-комунікації; 

 специфічна пунктуація (її відсутність, використання винятково для 

уникнення непорозумінь, принципове дотримання усталених пунктуаційних 

норм; використання пунктуаційних знаків для підсилення впливу на 

реципієнта, вираження емоційного стану і т. п.); 

 інноваційні процеси словотвору; 

 спрощений та фрагментований синтаксис для синхронної комунікації. 

Демократичні тенденції в суспільстві призводять до поширення 

розмовної форми мови в медіатекстах, відбувається розширення норм мови 

масової комунікації [65, c. 10]. А на мову в інтернеті тим більше впливає й сама 

технологія. Наприклад, чати, як окремі ресурси, відходять дедалі більше на 

маргінеси інтернет-комунікації, втім, вони продовжують активно 

використовуватися як невіддільна частини будь-якої соціальної мережі та 

месенджерів. Аналогічно, але з затримкою через асинхронний обмін 

повідомленнями, миттєвої реакції потребують коментарі в обговоренні певної 

теми, що зазвичай не лишає користувачам часу на обдумування правил та 

штовхає на надсилання відповідей повсякденною мовою. Це максимально 

наближує текст до усної комунікації, на що вказують науковці [114, c. 177-178; 

55, c. 58-59; 137, c. 24, 129-131, 171-174; 138, c. 17-28].  
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Лексичний рівень мови вважають найбільш гнучким та таким, що 

найпершим реагує на зовнішні чинники. Дослідження, проведені в останні 

десятиліття, свідчать про такі лексичні особливості інтернет-дискурсу: 

1) лексика комп’ютерного жаргону; 2) соціально значуща та прецедентна 

лексика; 3) стилістично знижена лексика (вульгаризми, інвективи, обсценізми); 

4) розмовна лексика (діалектизми, розмовні фразеологізми, жаргонізми, 

арготизми, вернакуляризми тощо); 5) вигуки, слова-паразити, ономатопеї; 

6) перекручені в ігровій формі слова, ерративи; 7) оказіоналізми; 8) неологізми; 

9) запозичення; 10) термінологія [2, c. 94; 34, c. 220-222; 58, c. 9; 66; 73, c. 5-9; 

127; 137, c. 82-91].  

Поширеності набуває прецедентна та соціально значуща лексика 

[2, c. 94]. Також для багатьох мов простежується використання стилістично 

зниженої лексики , зокрема для англійської, німецької, французької, російської, 

української, арабської та інших мов [117, c. 188-192, 276-278, 291-292]. 

Поширеним є вживання жаргонної та обсценної лексики у неофіційній 

комунікації, що також стосується мови постфольклору в соціальних медіа. 

Медіадискурс загалом сьогодні наповнений оцінною лексикою, серед якої 

мають місце інвективи та стилістично знижена лексика [63, c. 33].  

Події та новини викликають словотвірні процеси, що призводить до 

формування нової лексики. Д. Крістал вказує на появу відносно невеликого 

прошарку неологізмів, що створюються самими користувачами мережі для 

позначення понять, які раніше не існували. Тут окрему роль відіграє жаргон та 

ігрова адаптація [137, c. 58]. Для АМ особливий інтерес викликає тенденція до 

скорочення та оптимізації використовуваних знаків, відтак, абревіації, акронімії 

та скорочень на лексичному рівні. І якщо цей процес цілком успішно 

реалізується на рівні арабізі
3
, то для власне арабського шрифту виникають 

певні обмеження. Вплив англійської мови в мережі викликає в носіїв арабської 

                                                            
3
 Термін «арабізі» був утворений з двох слів – «ʼarabī» (арабський) та «inǧlīzī» (англійський) – для позначення 

латинізованої форми АМ в електронній комунікації [94; 102; 219]. По суті, арабізі є своєрідною системою 

транслітерації поза межами стандартів, оскільки вона виникла та розвивається спонтанно в онлайн-режимі [83, 

с. 83]. 
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мови в ході спілкування бажання адаптуватися під вимоги сучасності. 

Наприклад, скорочення та абревіатури сучасної стандартної АМ реалізуються 

через запозичення з англійської мови (як це відбувається вже досить давно й 

поза медіапростором). 

На увагу заслуговує надання альтернативних значень лексиці, що 

використовується в соціальних мережах. Деякі технічні терміни можуть 

вживатися у міжособистісній комунікації для позначення подібних станів або 

явищ. Це є своєрідною метафоризацією віртуального спілкування. Наприклад, 

слова «хакнути» у значенні «вирішити» (досл.: зламати) та «лайфхак» (вигадка, 

що дозволяє вирішити повсякденну ситуацію), «оффлайн» у значенні 

«недоступний» та інше [134, c. 61].  

Серед активних словотвірних процесів відзначають такі: 1) абревіацію; 

2) скорочення слів; 3) деривацію від запозиченого кореня; 4) складання основ; 

5) змішування основ; 6) заміну частини слова співзвучним елементом; 

7) ігровий словотвір; 8) конверсію [114, c. 275-280; 134, c. 84-89]. 

Р. Махачашвілі, розглядаючи синонімічні неологізми у контексті 

комп’ютерної термінології, досліджує «антропоцентричні» та 

«сфероцентричні» неологізми англійської мови та називає такі способи 

творення нових термінів, як аналогія, антонімія, «міжсферна омонімія» [58, 

c. 10-11].  

Оскільки лексичний та графічний рівні найлегше піддаються 

інноваційним процесам та відхиленням від норми, то вони часто 

використовуються для компенсації невербальних засобів комунікації. Так, 

прописні літери використовуються для акцентуації уваги, вираження тону або 

гучності голосу. А от нормативне вживання прописних літер, наприклад, для 

власних назв чи на початку речення, практично відсутнє в неофіційному 

спілкуванні, за винятком випадків, коли користувач принципово дотримується 

усталених стандартів письмової комунікації [137, c. 91]. Щоправда, треба 

зауважити, що цей факт є актуальним для комп’ютерного дискурсу, у той час як 

мобільні пристрої часто використовують функцію автокорекції. Ця функція 
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передбачає «за замовчуванням» початок речення та власних імен з прописної 

літери, виправлення частотних помилок, помилок друку тощо. Некоректні або 

недоречні виправлення автокорекції висміюються в арабських 

постфольклорних текстах (див. Рис. Б.7).  

Синтаксис також зазнає змін в інтернет-просторі. Інколи синтаксис 

інтернет-комунікації називають «телеграфічним», тобто скороченим та 

фактичним [170, c. 5]. Замість повних речень часто з’являються лише 

фрагменти, що є наближеним до усного мовлення. Усталені норми зберігаються 

здебільшого в умовах асинхронної комунікації, але при синхронному обміні 

повідомленнями користувачі вдаються до спрощених синтаксичних 

конструкцій, серед яких частотними є еліптичні [91, c. 5; 170, c. 6].  

Гра є однією з панівних форм комунікації в інтернеті. У кіберпросторі гра 

переростає свою функцію забавляння та стає засобом оформлення інтернет-

комунікації [137, c. 80-90]. Відбувається відокремлення віртуального 

середовища від часу та злободенності, свобода самовираження, наявність 

добровільно прийнятих правил, позитивна емоційність та ін. Реалізація ігрового 

компонента в спілкуванні пов’язана з використанням мови як засобу 

досягнення користувачем мережі певних комунікативних цілей [194, c. 61-63; 

221; 224]. Постановка естетичних або творчих завдань перед мовцем 

передбачає експериментування з мовою, виведення її за межі стандартів, норм, 

усвідомлене порушення прагматичних правил [34, c. 220; 136, c. 5; 163, c. 4-8]. 

Це реалізується насамперед через установку на досягнення комічного ефекту. 

Мовна гра є елементом творчості в медіапросторі, тому вона має важливе 

значення для вивчення мови постфольклору. «Мовна гра – творче, 

нестандартне (неканонічне, таке, що відхиляється від мовної, стилістичної, 

логічної норми та норм мовленнєвої поведінки) використання будь-яких 

мовних одиниць та / або категорій для створення дотепних висловлювань, 

також і комічного характеру» [87, c. 205-206]. В умовах інтернет-спілкування 

мовна гра охоплює «умовні мови» (наприклад, «олбанська» мова з російського 

сегменту веб-простору). У соціальних медіа це явище також торкається назв 
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веб-сайтів, імен користувачів мережі, контенту веб-сайтів (куди входять 

демотиватори та інтернет-меми), інтернет-текстів та публікацій користувачів 

[87, c. 205-217].  

До засобів мовної гри в інтернеті відносять заміну слів або їх частин на 

цифри (наслідування англомовної традиції електронної комунікації), гру за 

рахунок змішування англійської та іншої мови в одному слові, контамінацію 

імен та назв, обігрування розширень для назви сайтів, на кшталт .ру, та 

включення самого розширення до складу слова, гру слів на основі збігів та 

інше. Також використовується «вербально-іконічна гра» з аватаром
4
. У 

російськомовних матеріалах фіксують приклади фонетичної мімікрії, метатези, 

фоно-семантичне обігрування імен (тобто ономастичну гру) та інше [87, c. 209-

211]. Арабомовний контент також багатий на елементи мовної гри, оскільки 

цей засіб характеризує інтернет-спілкування в цілому.  

Мовна гра в соціальних медіа, на думку Л. Ґоун та Дж. Воґан, 

проявляється на різних рівнях мови [156, c. 97]. Крім того, вона призводить до 

появи окремих варіантів, якими спілкуються користувачі мережі. На прикладі 

так званого LOLspeak
5
, дослідниці аналізують засоби мовної гри на 

фонетичному, орфографічному, морфологічному та лексичному рівнях. Гра з 

використанням лексики стосується запозичень із різновиду англійської мови в 

комп’ютерному дискурсі Leet 
6
, а також інших стилів; лексем, що начебто 

імітують мову котів, та оказіоналізмів із «LOLcat Bible
7
» (Біблія LOLcat) [156, 

c. 111-112].  

У російськомовному інтернет-дискурсі Н. І. Соловйова розглядає так 

звану «олбанську мову» як комп’ютерний жаргон, що також зустрічається як 

мова / сленг «падонкаф». Тут і вплив англійської розкладки в часи, коли 

                                                            
4
 Аватар – графічне зображення, покликане персоналізувати користувача мережі. 

5
 LOLspeak – ігровий різновид англійської мови, що демонструє комплексне та багатоаспектне маніпулювання з 

літературною нормою задля розваги. Ця мова походить від текстової частини у мемах під назвою «LOLcats», 

що начебто імітує мову домашніх котів [152, c. 98]. 
6
 Leet – форма мови, що використовує в електронному просторі цифри, символи і т. п., замінюючи подібні 

фонеми, пародіюючи мову хакерів, геймерів і т.д.).  
7
 LOLcat Bible – набір понять, що об’єднують різні елементи теми LOLcats та містять «релігійні погляди» котів 

у своєрідній вигаданій реальності. 
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інтернет лише починав поширюватися серед звичайних користувачів, і 

лінгвокультурний чинник, що виражається у морфологічній грі (наприклад, 

заміні кінцевого афікса -ов на -аф), лексичній інтерференції з обігруванням 

запозичених лексем (камент замість комментарий) та інше [71, с. 138-146]. 

Сленг «падонкаф» містить настільки багатий лексичний матеріал, що це 

призвело до появи багатьох постфольклорних текстів. А сама жаргонна лексика 

олбанської мови давно вийшла за межі медіапростору [71, с. 146].   

Про беззаперечний взаємовплив творчого та лінгвістичного аспектів у 

використанні такого стилю спілкування в інтернеті говорить також і 

Н. Г. Шаповалова, називаючи мову «падонкаф» орфо-артом [86, с. 292]. 

Дослідниця вказує на те, що віртуальний простір слугує засобом подолання 

бар’єрів у спілкуванні, соціальних умовностей і т. п., що має риси подібності із 

карнавальним життям середньовіччя [86, c. 294]. На нашу думку, подібний 

творчий стиль дає змогу ідентифікувати членів окремих груп, об’єднаних 

спільним почуттям гумору та бажанням використовувати певні специфічні 

засоби мовної гри. Більше того, майстерні та влучні лексеми дійсно мають 

здатність покидати межі інтернет-простору. 

С. В. Ільясова та Є. В. Каллістратідіс говорять про бажання користувачів 

мережі відчути себе мовною особистістю та взяти участь у створенні власного 

мережевого діалекту [38, c. 220], для чого й використовується мовна гра. 

Зокрема, дослідниці вказують на навмисне відхилення від наявних мовних 

норм – вживання ерративів
8
, застосування графічної гри (специфічної для 

російської мови), вдавання до гібридизації назв тощо. За участі мовної гри 

спостерігаються такі явища, як графічна зміна слів у відповідності до їх 

вимовляння (що на прикладі АМ спостерігається у плані вираження розмовних 

форм на письмі – субституція приголосних у діалектизмах), графічні 

викривлення для ускладнення розуміння слів (фонетична редуплікація довгих 

голосних АМ), написання словосполучень разом, особливо кліше (аналогічне 

                                                            
8
 Ерратив – слово або словосполучення, яке навмисно було викривлене носієм мови, який володіє знанням 

літературної норми [37, c. 221]. 



38 

явище фіксуємо в АМ), порушення етикетних норм та гіпертрофоване 

використання табуйованої лексики та інше.  

Варто зауважити, що арабізі, подібно до Leet, LOLspeak, «олбанської» 

мови, більшою чи меншою мірою є також жаргоном, заснованим на мовній грі. 

Попри те, що арабізі не є результатом навмисного викривлення прийнятих 

мовних норм задля гри (арабізі як різновид був створений з появою мобільного 

зв’язку та через відсутність на той час арабського шрифту в мобільних 

телефонах), цей субкод АМ створює можливості проявляти творчий потенціал, 

доступний для європейських мов та, зокрема, латиниці.  

 

1.2. Поняття «постфольклор» та його місце в медіапросторі 

1.2.1. Розмежування понять «фольклор» і «постфольклор». Сьогодні в 

термінологічній базі дослідників постають поняття традиційного фольклору, 

міського фольклору, сучасного фольклору, мережевого фольклору, ньюслору, 

жартлору та інші терміни. Проте, щоб зрозуміти, в чому полягає сутність 

поняття «постфольклор», спочатку необхідно звернути увагу на різні способи 

пояснення фольклору. У науці існують такі підходи до розуміння цього 

феномену: соціологічний, історико-культурологічний, естетичний, 

філологічний та естетико-комунікативний [54, с. 12]. Визначення, за 

Н. Ю. Лисюк, може бути сформульоване таким чином: фольклор є сукупністю 

«всіх форм традиційної духовної культури, що втілюються у словах, ідеях, 

уявленнях, звучаннях», які можна віднести «по-перше, до категорії мистецтва, 

по-друге, до слова й обряду, по-третє, до вербальної духовної культури, а 

насамкінець – до усної словесної традиції» [54, с. 14].  

Як зазначають науковці (А. Дандес, С. Ю. Неклюдов, 

М. Д. Алексеєвський, Н. Ю. Лисюк та інші), традиційне поняття фольклору 

асоціювалось із сільською культурою [3, c. 151; 54, c. 14; 61, c. 5; 62, c. 2; 146, 

c. 385-388]. Е. Оррінґ зазначає, що термін «фольклор» був введений у 1846 році 

В. Томсом в основному для позначення «народної сільської творчості» [202, 

c. 23-30], а те, що ми маємо сьогодні, за словами А. Дандеса, набуває ширшого 
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визначення. Дослідник відносить до фольклору «результати народних 

винаходів», куди належать і скоромовки, і жарти, і пісні. Під таке визначення 

потрапляють навіть «кулінарні рецепти» [146, c. 388].  

Однак беззаперечним є факт існування народної творчості в місті. 

Щоправда, перенесення фольклору до міського середовища відбулося, з огляду 

на історію людства, зовсім недавно – у ХІХ столітті [61, c. 7]. Тож очевидно, що 

фольклор проходить різні етапи розвитку. Це – три етапи, зумовлені розвитком 

суспільства: архаїчний, класичний і новітній [54, c. 16]. Архаїчний фольклор 

відноситься до часів родоплемінних відносин, коли інформація передавалась 

лише усно. Класичний фольклор починає розвиватися з переходом суспільства 

до моногамії та поширенням складніших суспільних зв’язків. Класичний 

фольклор вже був частково зафіксований у книжках, на аудіоносіях і т. п. 

Новітній етап, за словами Н. Ю. Лисюк, можна назвати урбаністичним [54, 

c. 18-19]. На думку російського дослідника С. Ю. Неклюдова, саме в цей період 

відбувається перенесення основного центру розвитку фольклору з села до 

міста. Оскільки фольклор міста почав розвиватися стрімко та за принципами, не 

притаманними для традиційного фольклору, С. Ю. Неклюдов запропонував 

термін «постфольклор» [61, c. 6]. 

Хоча ще в 1972 році американський дослідник Р. Дорсон заявив, що «за 

кілька років фольклору не стане, і потреби у фольклористах не буде» [122, 

c. 38], введення терміна «постфольклор» пов’язане  не з відмиранням 

фольклору як такого. Ми схильні погодитися з твердженням А. Дандеса про те, 

що зникають одні фольклорні жанри, а на зміну їм приходять інші [146, c. 389]. 

Одні традиції відмирають, а інші народжуються. Разом з тим, не буде слушним 

заперечувати той факт, що сучасна духовна культура суттєво відрізняється від 

традиційної. Ці зміни спричинюються багатьма факторами. Так, у ХІХ столітті 

відбулась НТР, у ХХ – перехід до постіндустріального суспільства, а далі й 

інформаційного. У ХХІ столітті глобалізація викликає чимало соціальних, 

культурних та технологічних зрушень.  
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Єдиного точного визначення постфольклору досі не існує, що свідчить 

про складність та багатовимірність цього явища. С. Ю. Неклюдов називає 

постфольклор «третьою культурою», віддаленою від елітарної культури та 

традиційного фольклору, що асоціювався з селом. За словами дослідника, 

постфольклор охоплює елементи масової культури, низового фольклору та 

т. зв. «наївної» літератури [61, c. 5-8].  

За А. Каргіним, постфольклор займає проміжну ланку між традиційним 

фольклором та популярною культурою [35, c. 151-152]. Він поєднує різні 

форми творчості (колективної та індивідуальної, що сприймається як 

безавторська), соціальні та регіональні елементи й художні зразки сільського і 

міського фольклору, кітч-культури, елітарного мистецтва, а також 

організованої аматорської фольклорної творчості, інтернет-фольклору та ін. 

[20, c. 5; 25; 35, c. 152; 39, c. 216; 54, c. 70, 110; 61, c. 5-7; 62, c. 2; 63]. 

В. А. Колотаєв зазначає, що постфольклор «вбирає в себе ознаки і масової 

культури, і фольклору, і мистецтва, не будучи по суті жодним із зазначених 

понять» [39, c. 215]. 

У контексті такого широкого поняття, як медіапростір, який охоплює 

також інтернет, постає питання того, як саме представлений постфольклор у 

цьому середовищі. А. Дандес був одним з перших фольклористів, хто в 70-х рр. 

ХХ століття наважився сказати, що в нових технологіях (а саме – 

комп’ютерних) присутній фольклор. На той час йшлося про так званий 

«жартлор» (jokelore) щодо комп’ютерів, бінарної системи та новоутвореної 

науки – інформатики [122, c. 18]. «Отже, технологія не витіснила фольклор; 

вона швидше стала потужним фактором передачі фольклору та його 

забезпечення джерелом натхнення для покоління нового фольклору» [146, 

c. 388-392]. Цю думку підтримує канадська дослідниця Б. Кіршенблатт-

Гімблетт, говорячи, що «тепер фольклор варто шукати в медійних засобах та в 

урбаністичній культурі» [122, c. 19].  

Утім, останнім часом стає дедалі більш зрозумілим, що творчість у 

медіапросторі відрізняється від традиційного уявлення про фольклор. Так, 
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американський фольклорист Т. Бланк вказує на те, що сучасним дослідникам 

треба фокусувати увагу на гібридизованому фольклорі, який існує і в інтернет-

комунікації, і поза нею [125, c. 105-110]. Зі свого боку, В. А. Колотаєв вказує, 

що з’явилися «паралельні до власне фольклору форми  колективної 

мовленнєвої поведінки, породжені інформаційною культурою» [39, c. 215]. 

Відтак, постфольклор є «породженням сучасної реальності «суспільства 

вистави
9
», інформаційні технології якого стимулюють масове споживання 

різноманітної друкованої та візуальної, телекомунікаційної продукції» [39, 

c. 215]. 

Інтернет-фольклор. Зважаючи на те, що це дослідження спрямоване на 

вивчення мови постфольклору в соціальних медіа, розглянемо поняття 

«інтернет-фольклор» та зіставимо його з постфольклором. М. Алексеєвський 

виділяє чотири підходи до пояснення інтернет-фольклору [3, c. 154-157]:  

1)  До фольклору належать твори традиційних фольклорних жанрів, 

опублікованих у мережі, в яких зазвичай розповідається про нові комп’ютерні 

технології та їхнє місце в суспільстві. Однак цей підхід є актуальним для 

фольклористів, які звикли до дослідження сільської культури, а не 

урбаністичної. 

2)  До уваги беруться традиції та фольклор професійної спільноти, 

діяльність якої пов’язана з комп’ютерами та інтернетом. 

3)  До фольклору належать усі тексти міського фольклору, що були 

перенесені до веб-простору. 

4)  До фольклору входять ті форми комунікації, які існують та передаються 

лише в мережі. 

Сам дослідник схиляється до четвертого підходу, однак із поправкою на 

те, що будь-який варіант не можна вважати зразковим, а останній є лише 

найближчим до дійсності [3, c. 157]. Таке бачення відображає погляди західних 

                                                            
9
 «Суспільство вистави» або «суспільство видовища» є назвою книги Гі Дебора (1967). В. А. Колотаєв 

запозичує це поняття для позначення суспільства, яке зазнає впливу мас-медіа.  
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етнографів та фольклористів, до яких належать А. Дандес, Т. Бланк, Л. Весік, 

Б. Кіршентблатт-Гімблетт, М. Койва та інші [122-125; 146; 182].  

Утім, було б хибним не звернути увагу на взаємопроникність 

електронного та реального світів, зокрема й у плані спілкування. З одного боку, 

фольклорні зразки різних етапів розвитку та функціонування цього явища 

завантажуються до інтернету та потрапляють у широкий доступ. З іншого боку, 

мережеві творчі елементи можуть використовуватися поза кіберпростором. І на 

додачу до того, прецедентні ситуації з обох світів стають предметом 

обговорення та творчої обробки та подальшого поширення всіма можливими 

каналами трансмісії. Таким чином, у цьому дослідженні розуміємо інтернет-

фольклор як елемент постфольклору. 

Ньюслор та медіалор. У контексті медіадискурсу варто виділити й такі 

поняття, як «ньюслор» (newslore) та «медіалор» (medialore), що вперше постали 

в пострадянській філологічній школі на конференції 2015 року в Москві. Ці 

терміни пов’язані з «фольклором катастроф» або «жартами про катастрофи» 

(disaster jokes), на що в 2004 році звернув увагу Р. Френк [5, c. 116-117]. 

Американський дослідник вказав на висміювання суспільством соціально-

політичних потрясінь. Сукупність текстів такого змісту він назвав «newslore», 

та пізніше (в 2011 році) описав це явище у праці «Newslore: Contemporary 

Folklore on the Internet» (Ньюслор: сучасний фольклор в інтернеті).   

Однак якщо Р. Френк зупинився на гумористичних текстах, то російські 

дослідники пішли далі, відносячи до «ньюслору» «групу фольклорних форм, 

що відгукуються на зміни соціально-політичного контексту» [5, c. 116]. Як 

зазначають А. Архипова і Д. Радченко, ньюслор не тільки відображає ставлення 

суспільства, але й «виконує цілий ряд функцій, від адаптації членів суспільства 

до змін контексту до підтримки групової ідентичності» [5, c. 117], що 

підтверджує тезу про важливу роль фольк-груп, або ж інтернет-спільнот, у 

дослідження актуальних процесів та зрушень як в мові, так і в суспільстві та 

культурі загалом. Г. С. Зеленіна, у свою чергу, під «ньюслором» розуміє 
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«сукупність неофіційних наративів, породжених суспільством у відповідь на 

новину». [32, c. 120].  

Основну різницю між поняттями «ньюслор» та «медіалор» вбачають у 

наявності технічного посередника для останнього та необов’язковість його 

присутності для першого терміна. Інша риса медіалору – це необов’язковість 

пов’язаності тексту з новинами. М. В. Загідуліна пропонує ввести нове поняття 

«ньюсмедіалор», під яким вона розуміє «сукупність художніх творів, що 

відображають колективні реакції на актуальні події та отримують масове 

поширення у формі медіажанрів» [31, c. 54]. Науковець також вказує на 

здатність «ньюсмедіалору» до фольклоризації дійсності. Одна подія, що стає 

об’єктом висміювання в ньюсмедіалорі, отримує значну кількість варіацій на 

задану тему, може породжувати нові жанри в соціальних медіа та виходити за 

їх межі – у ширше поле медіадискурсу та масової культури [31, c. 55].  

Таким чином, зважаючи на взаємоповʼязаність таких понять, як ньюслор, 

медіалор, інтернет-фольклор, електронний фольклор та інших, які всі мають 

право на існування у світі інформаційного накопичення та нагромадження, а 

також фольклору сучасного міста, села та традиційного фольклору, які можуть 

функціонувати та розвиватися не за традиційними канонами, а спонтанно, 

хаотично, частіше порушуючи жанрові та стильові принципи, ніж наслідуючи 

їх; доцільним є використання терміна «постфольклор» як такого що охоплює 

усі зазначені поняття. 

Мова постфольклору, слугуючи відображенням актуальної дійсності, має 

особливості як медіадискурсу загалом (внаслідок прецедентності та 

інтертекстуальності сучасної творчості), так і інтернет-комунікації зокрема. 

Глобальна мережа виступає сьогодні особливою комунікативною сферою, що 

поєднує інтра- та екстралінгвістичні аспекти мовлення. Це дало поштовх до 

розвитку та поширення креативної діяльності в інтернеті.  

Характерні риси постфольклору. До ознак, які відрізняють постфольклор 

від традиційного фольклору, відносять мультикультуралізм, соціокультурний 

поліцентризм, злободенність, швидкозмінність, мінімалізм, цитатність, втрату 
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варіативності, зростання ролі індивідуального авторства, функціональну 

маргінальність [54, c. 110], прецедентність [11] тощо. 

Говорячи про різницю між постфольклором та традиційним фольклором, 

дослідники вказують на ідеологічну маргінальність та фрагментарність 

постфольклору [39, c. 214-218; 54, c. 110-111; 61, c. 6-7]. Так, за 

С. Ю. Неклюдовим, фольклор міста є явищем фрагментованим, на відміну від 

сільського, який охоплює всі аспекти життя людини. З одного боку, фольклор 

села в мовному плані є діалектним, регіональним. Водночас фольклор міста є 

соціолектним, адже він покликаний представляти інтереси окремих суспільних 

груп більше, ніж загалу [61, c. 7].  

Появу феномену постфольклору Н. Ю. Лисюк пов’язує в основному зі 

зміною фольклорної парадигми, спричиненої переміщенням центру народної 

творчості з села до міста, та зміною форм побутування фольклору (окрім усної 

та письмової форм, з’явились електронні засоби; усний та письмовий канали 

трансмісії фольклору тісно переплітаються, один і той самий текст може 

побутувати у різних комунікативних формах) [54, c. 70-71]. Однак, за 

Н. Ю. Лисюк, фольклор в інтернеті здатен «існувати виключно у просторі 

світового павутиння» [54, c. 73]. Разом з тим треба зауважити, що віртуальний 

та реальний світи нерозривно пов’язані між собою. Це особливо помітно з 

появою соціальних мереж, де користувачі мають персоналізовані сторінки, 

наповнені фото- та відеодоказами реальності їх особи. Щодня на вулицях, в 

університетах, школах та офісах можна почути цитування інтернет-мемів, а 

також їх творчу переробку, що призводить до появи нових текстів. Останнє, у 

свою чергу, цілком може переноситися назад до соціальних мереж і, таким 

чином, доводити ще раз доцільність вживання терміну «постфольклор» – 

явища, що охоплює традиційні та новітні засоби творення та передачі народної 

творчої діяльності.  

Відтак, використання терміна «постфольклор» пов’язано з його 

багатокомпонентною структурою, середовищем функціонування та 

характерними ознаками, які впливають на мовний узус. У нашому дослідженні 
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вбачаємо у постфольклорі форму народної творчості, яка існує паралельно з 

традиційним фольклором та охоплює елементи сучасної міської і мережевої 

креативної діяльності та масової культури. 

Мова постфольклору в соціальних медіа є рефлексією основних рис 

інтернет-спілкування. Вона охоплює весь корпус текстів, що створюються та 

поширюються як у реальному середовищі, так і в медійному просторі, та 

можуть відрізнятися залежно від соціального, культурного, етнічного 

середовища, однак із врахуванням глобалізаційних процесів, а саме – 

взаємопроникності культур, ця система може мати спільні тенденції та 

принципи розвитку для різних народів світу.  

1.2.2. Жанрова структура постфольклору в інтернеті. Жанрова система 

постфольклору зазнала значних змін у порівнянні з традиційним фольклором. 

На перший план виходять жанрові комплекси, що виникли нещодавно або були 

суттєво модифіковані. Тематичні та стилістичні збіги з класичними творами 

пояснюються «конвергентним набуттям подібних ознак або базуванням на 

архетипах та універсаліях суспільної свідомості» [54, с. 74]. 

Специфіка постфольклору в медіапросторі полягає у складності 

встановлення чіткої жанрової системи, оскільки інформаційна перенасиченість 

сучасного суспільства призводить до постійного оновлення та трансформації 

наявних жанрів, особливо в інтернеті. З одного боку, у медіадискурсі 

реалізується більшість постфольклорних жанрів, які функціонують у реальному 

світі. З іншого боку, постає жанр інтернет-мема, в якому часто можуть 

переплітатися у видозміненій формі інші жанри і постфольклору, і 

медіадискурсу. Відтак, єдиної системи постфольклорних жанрів наразі не існує. 

Наприклад, Н. Ю. Лисюк називає міську неказкову прозу (демонологічні 

легенди, історичні перекази, топонімічні наративи, плітки про відомих 

постатей, чутки-гадки тощо), міську пісню (за словами дослідниці, цей жанр 

відмирає через перенесення основного спілкування до віртуального простору), 

паремії (тексти, що використовуються при необхідності в типовій ситуації; до 
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них автор відносить «народні новини»
10

, псевдоцитати, загадки, анекдоти та 

інше), писемні жанри (сонники, віщі пророцтва, «листи щастя», гастрономічні 

рецепти, стереотипні привітання та інше), а також парафольклорні іконічно-

вербальні форми (графіті, написи у транспорті, графічні загадки та ворожіння, 

альбоми, блокноти, пісенники і т. п.) [54, с. 275-295]. Інколи виділяють окремо 

малі жанри постфольклору, до яких відносять інтернет-поезію (частушки, 

садистські віршики, пиріжки, порошки і депресняшки) [20, с. 45-46]. 

В інтернет-просторі при лінгвістичному дослідженні інтерес становить 

вербальний постфольклор. Він представлений у таких основних поширених 

жанрах: ланцюгові повідомлення або т. зв. «листи щастя», інтернет-меми 

(далі – ІМ), міські легенди (далі – МЛ), інтернет-поезія, анекдоти, листівки з 

привітаннями (календарні звичаї), сучасні афористичні висловлювання, 

прислів’я та інше.  

Щоб пояснити лінгвістичну та комунікативну специфіку 

постфольклорних жанрів у соціальних медіа, необхідно зупинитися на формах 

функціонування словесності в інтернеті як медіапросторі. Одиницею 

дослідження медіадискурсу у лінгвістиці виступає поняття «медіатекст». За 

Т. Добросклонською, існує особлива концепція, згідно з якою цей вид тексту 

виходить за межі вербальної знакової системи, наближаючись до семіотичного 

тлумачення поняття «текст» як послідовності будь-яких знаків. [22, с. 35].  

Слідом за Т. ван Дейком, Т. Добросклонська говорить про медіатекст як 

про сукупність вербальних та медійних ознак [22, с. 40]. Н. А. Кузьміна називає 

однією з категорій медіатексту полікодовість [45, с. 13]. До медійних ознак 

відносять, зокрема, аудіовізуальні та іконічні елементи. Тобто мова йде про 

полікодові утворення, що містять негомогенні частини – вербальні та 

невербальні.  

Такі тексти також називають креолізованими [15, c. 180; 17, c. 6; 43, c. 3; 

45, c. 18]. На думку О. Корди, креолізація виступає важливим інструментом 

                                                            
10

 «Народні новини» – описи вигаданих або інтерпретованих у певному ключі подій, побудовані за принципом 

короткого інформаційного повідомлення [54, с. 292] 
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комунікації для «приваблення та утримання уваги адресата» [43, c. 3]. Як 

зазначає Н. А. Кузьміна, говорячи про різні типологічні критерії медіатекстів, 

за фактурою їх можна поділити на вербальні, невербальні та креолізовані. До 

креолізованих автор відносить карикатури, комікси, рекламні тексти, інтернет-

тексти та телетексти [45, c. 18].   

Креолізовані тексти (далі – КТ) у контексті постфольклору відносять до 

прецедентних феноменів (Ю. Щуріна, К. Богданов, Ю. Великогорода, Н. Лисюк 

та ін.). Як вказує Ю. М. Великогорода, вони є показником належності до певної 

культури та її епохи [13, c. 21]. Зважаючи на те, що панівну роль у глобальній 

мережі займає англійська мова [136, с. 115-119] та, відповідно, англомовна 

культура, то більшість наступних текстів є так чи інакше інтертекстами до 

попередньо створених одиниць в англомовному сегменті інтернету. Про це 

свідчать також і дані світової інтернет-статистики, згідно з якою англомовних 

користувачів станом на 31 березня 2017 року налічувалося 25,5% від загальної 

кількості користувачів веб-простору [173].  

Абстрагуючись від факту багатосторонніх міжкультурних та міжмовних 

зв’язків, можна погодитися із твердженням деяких західних дослідників, що 

англійська культура сьогодні диктує загальні тенденції розвитку 

медіареальності, що в подальшому впливає на життя суспільства і поза нею. Як 

зазначає Ю. М. Великогорода, медіатексти стають не лише середовищем 

функціонування прецедентних феноменів, але й сприяють появі нових [13, 

c. 22]. За словами дослідника, такі феномени можуть виходити за межі 

середовища створення, вживатися в нових текстах, набувати нових асоціацій 

[13, c. 22-23]. Так, у мові арабського постфольклору зустрічаємо відсилання 

читача до першоджерела, хоча й ретельно завуальоване і трансформоване до 

такої міри, що вихідна прецедентна ситуація втрачає актуальність, а нове 

арабське тло починає відігравати свою роль як у лексичному, так і 

стилістичному плані (для прикладу див. Рис. А.6, А.11, А.16, А.20 та ін.).  

До КТ, що в помітній кількості фіксують у соціальних медіа, належать 

т. зв. ІМ, або мем. ІМ є явищем спонтанного розповсюдження певної 



48 

інформації через інтернет усіма можливими способами (електронною поштою, 

у месенджерах, форумах, блогах тощо), яке почало використовуватись у 

середині першого десятиліття XXI століття [89, с. 162]. Соціальні медіа 

сприяють поширенню мемів, а також формування нового прошарку лексики, 

яка використовується в ІМ [128, c. 76]. Цей термін був створений на основі 

одного з концептів еволюційної біології, запропонованого Р. Докінзом для 

позначення «негенетичної поведінки та культурних ідей, що передаються від 

особи до особи, поширюючись на все – від мови до футбольних правил» 

[128, с. 3].  

До спонтанного неконтрольованого розповсюдження від одного інтернет-

користувача до іншого схильна не будь-яка інформація, а тільки та, що яким-

небудь чином залишає багатьох користувачів небайдужими до неї [89, с. 163]. 

Традиційно так само розповсюджуються анекдоти, жарти і посилання на 

медіаелементи розважального характеру (малюнки, фотографії, звукозаписи, 

відеоролики), але спеціальну увагу на ІМ звернули тоді, коли помітили, що за 

подібним принципом поширюються й відмінні від традиційних жанрів об’єкти 

[15, с. 20].  

Як різновид прецедентних феноменів, ІМ зберігають у собі інформацію 

про той текст, інформаційне джерело, культурне явище чи історичну подію, яка 

послугувала джерелом появи мема [89, c. 163]. ІМ сьогодні виступає одним із 

способів комунікації [128, с. 2]. 

Науково обґрунтоване визначення поняттю ІМ запропонував П. Дейвісон 

у праці «The Language of Internet Memes» (Мова інтернет-мемів). За його 

словами, ІМ – це «частина культури, зазвичай жарт, що отримує вплив шляхом 

передачі» [143, с. 122]. П. Дейвісон також розробив схему аналізу ІМ та 

визначив три основних елементи їхньої структури: ідеал, поведінка і 

маніфестація [128, c. 3]. ІМ може набувати форми тексту, зображення, відео, а 

також поєднувати кілька різних семіотичних елементи, набуваючи форми КТ. 

Дослідники вказують на два види ІМ: статичний та змішаний. Статичні 

меми є первинними, а змішані, відповідно, відтворюються шляхом розвитку, 
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адаптування або трансформування від первинної форми. Змішаний тип 

зустрічається частіше, ніж оригінал [128, c. 3-4]. Крім того, оригінал досить 

складно відстежити, як і автора будь-якого подібного повідомлення в 

глобальній мережі, враховуючи масштаби поширення інформації, що 

нівелюють державні кордони та лінгвокультурні бар’єри.  

Є. Виналек зазначає, що обов’язковою рисою ІМ є наявність креативного 

елемента, тобто «інформація має бути в масовому порядку творчо перетворена 

у процесі комунікації» [14, с. 54]. Відносячи ІМ до фольклору, Є. Виналек 

говорить про відсутність усного розповсюдження, однак слід зауважити, що 

вербальна частина ІМ може зустрітися поза медіапростором, тобто в реальному 

спілкуванні. Варто згадати популярні висловлювання або окремі слова з ІМ у 

студентському жаргоні, на кшталт «узбагойся», «той момент, коли ти…», 

«ничоси» та інше. ІМ можуть переноситися до усної сфери побутування, якщо 

вони набули достатньої популярності, а вербальний елемент при цьому є більш 

цінним для створення комічного ефекту, ніж невербальний.  

Характерною рисою ІМ є його простота для розуміння цільовою 

аудиторію, оскільки чим легший мем, тим більшої популярності він набуває. 

Однак існує тонка межа між простим, занадто простим і ускладненим [128, 

с. 7]. Забагато деталей призводить до звуження аудиторії. Необхідно звернути 

увагу на те, що в ІМ власне арабського походження кількість тексту і деталей 

значно перевищує обсяг вербального компоненту в західних мемах. Також, чим 

більша закритість арабської інтернет-спільноти, тим частіше ми зустрічаємо 

повідомлення у розмовній формі АМ із вкрапленнями регіоналізмів та 

вернакуляризмів (про це детальніше у наступних розділах). Отже, до 

характерних ознак ІМ відносимо передусім: здатність до відтворення або 

повторення (англ. replication), комічність, прецедентність, наявність творчого 

елементу. 

П. Дейвісон вказує, що одним з перших ІМ можна вважати емотикони 

[143, с. 124], а інші дослідники також вказують на те, що «смайли» передають 

набагато більше інформації, ніж просто емоції чи вираз обличчя [128, с. 7].  
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Слід зауважити, що дослідження природи ІМ мають дещо суб’єктивний 

характер через мінливість, великі обсяги і різноманіття таких КТ у мережі. 

Створити єдину повну й точну класифікацію ІМ досить складно в умовах 

динамічного розвитку цього явища. Утім, це стосується будь-яких жанрів 

постфольклору, які функціонують в інтернет-просторі.   

Анекдот у сучасному розумінні – коротке оповідання з дотепним, часто 

парадоксальним або несподіваним фіналом. Традиційно анекдот належав до 

усних жанрів. На телебаченні анекдот ретранслюється здебільшого у штучно 

створених умовах, за сценарієм, що означає ту ж саму усну передачу. Однак у 

віртуальному просторі анекдот набуває нових рис. Візуалізація відбувається 

через невербальні засоби комунікації, на кшталт емотиконів, редуплікованих 

літер, надлишкових пунктуаційних знаків тощо. Існують також анекдоти, 

розраховані лише на електронну трансмісію. У міському фольклорі тематика та 

мовне вираження анекдоту пов’язані з соціальною групою людей, серед яких 

цей текст розповідається. У соціальних медіа такий принцип може 

порушуватися, особливо, коли анекдот публікується у гумористичному ресурсі. 

Тематика та мова тексту в такому разі більше залежать від бачення модератора 

або ж автора публікації [76, с. 6-7]. 

Сучасні афоризми та прислів’я у соціальних медіа можуть виконувати як 

комічну, так і філософсько-естетичну функцію. Якщо прислів’я традиційного 

фольклору здебільшого позбавлені у своїй структурі контексту [147, c. 507], то 

прислів’я й афоризми сучасності завдяки технологіям та швидкості 

розповсюдження інформації можна аналізувати в контекстуальному плані. 

Сучасні прислів’я пов’язують не тільки з технологіями, але й із середовищем їх 

створення та поширення – різноманітними фольк-групами [145, c. 16].  

Як вказує В. Метальникова, найбільший масив матеріалів для вивчення 

постфольклору в інтернеті представлений у наративних формах [60, c. 106]. До 

таких наративних текстів відносяться МЛ. За Дж. Шерман: «Міські легенди, 

або т. зв. міський фольклор, – це фантастичні історії, які вважаються (чи 

принаймні проголошуються) реальними. Вони стосуються нещодавніх подій, 
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що включають людей та / або місця, з якими дійсно знайомий оповідач та члени 

аудиторії» [222, c. 479]. Деталі та якість оповіді у МЛ залежать від таланту 

оповідача [38, c. 89]. 

 На відміну від творів традиційного фольклору, МЛ створюються та 

передаються не тільки усно, серед людей у реальному світі, але й за допомогою 

мас-медіа. МЛ входять до контенту багатьох сайтів, виступають предметом 

онлайн-дискусій, переповідаються та відтворюються у фільмах, на телебаченні, 

у гумористичних книжках [222, c. 479]. МЛ, переходячи «з вуст у вуста», 

змінюється залежно від того, що у ній захоче змінити переповідач. Типовим для 

МЛ у веб-просторі є розмивання присутності автора, що зумовлюється 

бажанням демонополізувати соціальне знання, здійснити його інкорпорування 

у різноманіття складників інформаційного повсякдення [38, c. 90]. Всесвітньо 

відомими МЛ виступають історії про прибульців, надприродні явища, 

самопожертвування заради близьких тощо [54, с. 275]. 

Легенди слугують засобом вираження норм моралі, переживань, страху та 

культурної поведінки людей по всьому світу. Як вказує Л. Сорочук, МЛ 

відображають «надії та стурбованість нашого часу, заспокоюючи нашу 

«нездорову цікавість» і потребу в сенсації» [72, с. 258]. Увібравши риси 

традиційної легенди, МЛ почала з’являтися для передачі сучасних вірувань та 

інтересів суспільства. Деякі дослідники вказують на мігрування сучасних 

легенд між різними культурами [64, с. 22]. Це пов’язано з тим, що 

постфольклор як такий вирізняється ідеологічним поліцентризмом, здатністю 

до тематичної й естетичної інтернаціоналізації, схильністю до глобалізаційних 

впливів. Зокрема, в ХХ ст. стало помітним явище поліміфії – мирного 

співіснування автохтонної та різних запозичених міфологій і навіть їх 

переплетеність, побутування різноманітних міфів [54, с. 39]. Це дає суттєвий 

поштовх для розвитку наративного елементу постфольклору. 

МЛ передаються у розмовному стилі, оскільки це додає правдоподібності 

тексту [64, с. 22]. Це, у свою чергу, впливає на зміст та інтерпретацію розповіді. 

Оскільки у віртуальному просторі спостерігається змішування усної та 
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письмової форм мовлення, а також формування мережевої говірки, то 

важливим завданням лінгвістики постає дослідження засобів реалізації 

варіативності та зміни тієї чи іншої мови в iнтернеті. Арабські МЛ 

відображають реально вживану форму мови серед молодого міського 

населення, що виступає предметом зацікавлення багатьох галузей лінгвістичної 

науки ще з початку 90-х рр. ХХ століття [192; 197; 235]. 

Ще одним жанром, поширеним у соціальних медіа, є ланцюговий лист 

(англ. chain letter), або т. зв. «лист щастя». Він належить до форм комунікації, 

які вимагають рециркуляції змісту та можуть містити погрози про можливі 

втрачені можливості, фізичну шкоду, погану долю для близьких адресату 

людей, якщо той не виконає зазначені у тексті вимоги [68, c. 163]. Зазвичай 

такий лист містить довгу емоційну історію, у кінці якої є інструкція надіслати 

повідомлення певній кількості користувачів за вказаний термін. Далі у тексті 

обіцяють певні блага, але у разі невиконання вимог реципієнт зазнає багатьох 

бід. Деякі види листів щастя можна віднести до МЛ. Ланцюгові листи є 

інтернаціональним явищем, однак на мову в них впливають і національні, і 

соціальні фактори [68, c. 185].  

Текст листів щастя може змінюватися практично на будь-якому рівні 

(обсяг, лексико-граматичні модифікації, підпис), включаючи смисловий аспект 

[68, c. 174]. У соціальних медіа листи щастя виконують комунікативну функцію 

та уможливлюють створення та підтримку мережевої соціальної структури, а 

також статусу певної особи чи ресурсу [68, c. 183-184]. Останнім часом 

розповсюдження набула форма ланцюгових повідомлень, спрямованих на 

отримання певної мінімальної кількості поширень / коментарів / позначок 

«вподобати» і т. п. задля збільшення рейтингу ресурсу або публікації. Разом з 

тим, останній вид ланцюгових листів сприяє соціалізації учасників великих 

інтернет-спільнот. В арабському сегменті цей жанр широко представлений 

релігійною тематикою. 

Отже, на мову постфольклору певного лінгвокультурного ареалу 

впливають багато чинників: 1) середовище створення та реципієнти, що 
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пов’язано з поняттям фольк-групи; 2) канал передачі (медіапростір, у нашому 

дослідженні – соціальні медіа); 3) стильові вимоги жанру; 4) тематика; 

5) соціальні характеристики, які незалежно від інтересів членів фольк-групи 

впливають на вибір мовного коду; 6) культурна специфіка, включаючи ступінь 

проникнення інших культур до досліджуваної спільноти та ставлення її 

учасників до глобалізації загалом; 7) політична та гуманітарна ситуація у 

регіоні; 8) релігія та світогляд членів досліджуваного ареалу; 9) мовна ситуація; 

10) рівень освіченості та суспільно-політичної обізнаності населення та інше.  

 

1.3. Інтернет-спільноти в соціолінгвістичних дослідженнях та їх 

звʼязок із фольк-групами 

Соціальні медіа представлені простором як для віртуальної, так і реальної 

діяльності представників різних частин світу, соціальних прошарків, 

політичних поглядів, віку тощо. Це призвело до неминучої появи окремих груп, 

до яких постійно долучаються нові учасники. Існує обов’язкова умова, за якої 

група людей може перетворитися на спільноту – розвиток міжособистісних 

стосунків та усталених способів спілкування у тій чи іншій групі [234, с. 5]. В 

основу функціонування спільноти зазвичай покладено три спільні елементи: 

справу, мету та репертуар [233, с. 72-73]. Члени спільноти здатні розвивати 

специфічний спосіб спілкування, в якому їхня мова може набувати чітких 

ознак, наприклад, певної міської говірки.  

В інтернет-просторі такі групи називають «інтернет-спільноти», 

«віртуальні спільноти», «онлайн-спільноти», «мережеві інтернет-спільноти» 

тощо [6; 10; 41; 80; 181; 183 ; 200; 206; 208; 215; 234]. Існує щонайменше 

двадцять варіантів визначень поняття інтернет-спільноти. За одним із них, це – 

«люди, які спілкуються за допомогою інтернет-технологій на спільній 

платформі. Найчастіше користувачі мають власне ім’я користувача і пароль для 

свого персонального аккаунта». Ставши членом спільноти, люди 

використовують це ім’я для ведення переписки [206, с. 3].  
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Також інтернет-спільнота – це «добровільне об’єднання користувачів, які 

беруть активну участь у певному сервісі, опосередкованому комп’ютером» 

[181, c. 2893]. Д. Петска та З. Бердж використовують назву «віртуальна група» 

(англ. virtual team), розуміючи зазначені спільноти як «місце зустрічі в інтернеті 

для людей, які мають спільні інтереси та потреби. Інтернет-спільноти можуть 

бути як відкритими для всіх, так і призначеними винятково для членів самої 

спільноти, вони можуть мати, а можуть і не мати модератора» [208, c. 1866].  

Крім того, проблема самоідентифікації учасників комунікації у веб-

просторі лишається актуальною. Вивчення мовних засобів вираження 

ідентичності в закритих спільнотах уможливлює розуміння не тільки реально 

вживаної серед різних прошарків носіїв певного мовного коду, але й «таємних» 

різновидів мови, т. зв. secret language, до яких відносять арго, жаргони або 

ігрові різновиди мови [206, c. 2].  

Інтернет-спільноти, як і соціальні групи у реальному житті, можуть 

відрізнятися за певними домінантними факторами, такими як вік, стать, 

соціальний статус тощо. Крім того, такі спільноти можуть бути сформовані за 

етнічною приналежністю, релігійними поглядами, географічною близькістю 

учасників та іншими критеріями. Треба зазначити, що в інтернет-спільнотах 

соціальна стратифікація може відрізнятися від реального світу. З одного боку, 

віртуальні об’єднання уможливлюють подолання бар’єрів у спілкуванні 

представників різних статей, соціальних класів, етносів і т. д. [170, c. 338], а з 

іншого – в інтернет-спільнотах може утворитися нова соціальна ієрархія [232, 

c. 217]  

Як зазначає Дж. Паолліло, саме соціальний фактор буде впливати на 

вибір варіанта мови для спілкування в інтернет-спільнотах [204]. Рівень зміни 

того чи іншого варіанта мови в межах соціальної групи багато в чому залежить 

від відносин серед самих учасників. Чим ближче комуніканти знайомі, тим 

більш «витіюватим» буде їхнє мовлення. Крім того, давні учасники спільнот 

демонструють вживання жаргонів та вкрай неформального стилю з яскравою 

емоційною експресивністю [232, c. 78]. З іншого боку, нові учасники уникають 
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складних обговорень та більше заохочуються ставити питання, аніж давати 

відповіді. Це має на меті ознайомлення з нормами та жаргоном досвідчених 

користувачів тієї чи іншої спільноти [232, c. 82]. 

Тим паче це явище яскравіше виглядає в мові постфольклору, що від 

початку передбачає звʼязок із простонародністю, з одного боку як результат 

народної словесної творчості у випадку інтернету, а з іншого – місцями 

забарвленою стилістично, особливо, що стосується закритих інтернет-спільнот, 

що пов’язано з особливостями спілкування членів постмодерного суспільства. 

Для виділення типів інтернет-спільнот за спорідненістю їх учасників 

А. Рой пропонує дотримуватися типології т. зв. affinity communities (споріднені 

спільноти), згідно з якою спільноти бувають спорідненими за такими 

інтересами: професійними, загальними, причинними та генерованими ринком. 

Дослідник також наводить типологію інтернет-спільнот на основі таких 

бінарних опозицій: 1) формальні – неформальні; 2) комерційні – некомерційні; 

3) відкриті / публічні – закриті / приватні [215, с. 4].   

Залежно від рівня близькості учасників, інтернет-спільноти можна 

поділити на два типи [204]:  

 Спільноти із сильними зв’язками між учасниками, для яких характерним 

буде вживання неформального варіанта мови, вернакул тощо. До таких 

спільнот належать сімʼї, друзі, колеги і т. п. 

 Спільноти із слабкими зв’язками, для яких, відповідно, притаманне 

використання варіанта мови, максимально наближеного до стандарту, 

літературної мови. Це спричинене бажанням бути почутим і зрозумілим з боку 

решти учасників спільноти для успішної комунікації.  

У дослідженні Я. Андруцополоса та Е. Зіґлер вказується, що саме в 

інтернет-спільнотах можна краще вивчити соціальний контекст комп’ютерної 

комунікації у соціолінгвістичному аспекті [114, c. 278]. Учасники таких 

спільнот розвивають соціальні відносини та встановлюють інтеракційні та 

мовні норми. З цим погоджуються й Д. Нгуйен та К. П. Розе: «Стати основним 

членом спільноти означає прийняти її норми» [200, c. 76].  
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Більше того, дослідники зазначають, що інтернет-спільноти стають 

підґрунтям для появи нових вернакул. Найінтенсивніше вернакули та 

регіональні діалекти використовуються в чатах [114, c. 278], де спілкування 

відбувається синхронно. Як вказує Т. Спіліоті, мова онлайн- та оффлайн-

комунікації в інтернет-спільнотах потребує дослідження у зв’язку з очевидними 

відмінностями [157, с. 334].  

Серед типових (як для європейських мов, так і АМ) рис вернакулярності 

мови інтернет-спільнот дослідники виділяють: 

 графічну репрезентацію стандартної розмовної вимови або нестандартні 

наголоси; 

 синтаксичні моделі, типові для розмовної форми мови; 

 маркери усного дискурсу, вживання розмовної та жаргонної лексики [114, 

с. 280]. 

Дж. Ейзенштейн, досліджуючи діалекти в соціальних медіа, говорить про 

географічні чинники варіювання мови в різних інтернет-спільнотах. За її 

словами, різні інтернет-ресурси спричинюють різноманіття в текстових стилях. 

Автор описує мовне варіювання в англійській мові в соціальних мережах, що є 

особливо актуальним для дослідження мови постфольклору. Дж. Ейзенштейн, 

беручи до уваги мову в мережі Twitter, абстрагується від демографічного 

аспекту та зосереджується на географічному. Спираючись на результати 

кількісного аналізу, дослідниця робить висновок, що розмовні особливості 

регіональних діалектизмів у вимові деяких займенників відображаються в 

комунікації в соціальних мережах, однак вони не сприяють встановленню 

географічної мапи користувачів. З іншого боку, коли за основу були взяті 

лексичні регіоналізми за різними містами в США, виявилось, що лексичні 

одиниці, пов’язані з самим регіоном, найбільше там і вживаються, однак 

звичайні діалектичні особливості, типові для усного спілкування, не настільки 

яскраво виражені [150, с. 1, 4, 7]. Це свідчить про те, що реальна комунікація та 

комунікація інтернет-спільнот хоч і має багато спільних рис, все ж розвивається 

за різними принципами, тому цей фактор ми враховуємо в нашому дослідженні.  
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З іншого боку, Я. Андроцопулус та Е. Зіґлер вказують, що хоча 

географічний фактор і є важливим у неофіційному спілкуванні, оскільки він 

спонукає до вживання діалектів, але існує й інший чинник. Наприклад, 

використання діалектних форм не-носіями самого діалекту залучається для 

підкреслення неформальності спілкування [114, c. 295]. Тобто відбувається 

стилізація. 

Важливо зауважити, що хоча інтернет-спільноти й утворюються на основі 

різних соціальних критеріїв, важливим лишається фактор спільності інтересів, 

описаний Г. Рейнґольдом [6, c. 28]. Як вказує О. Тищенко, «порозумітися між 

собою можуть і підліток із доктором наук» [80, c. 37]. У процесі формування 

субкультур на базі інтернет-спільнот визначним чинником об’єднання слугує 

насамперед спільність інтересів, а географічний фактор при цьому ігнорується 

[38, c. 222]. Так, наприклад, автор дослідження є членом закритих арабських 

інтернет-спільнот, які долучають учасників саме за інтересами – «Women» 

(Жінки), «Nukut maḡribiyya» (Марокканські жарти) та інші. Тому необхідно 

брати до уваги особливості формування мовної особистості в інтернет-

спільноті, що уможливлює визначення «своїх» і «чужих» серед учасників 

комунікації.  

Опозиція «свій – чужий» та її варіанти (ми – вони, людина – не-людина, 

норма – відхилення, особистий – загальний, чоловіче – жіноче та інші) мають 

особливе місце в соціолінгвістичному вимірі, адже це явище має аксіологічну 

природу. Як зазначає К. М. Тищенко, свідома чи несвідома ціннісна етично-

естетична мовна настанова носіїв вживаного ними (найціннішого для них) 

певного варіанта етномови (соціолекту, говірки, вернакули) «створює відчуття 

звичності, спільності, ближчості («нашості»)» [79].  

У глобальному медіапросторі користувачі зіштовхнулися з 

представниками різних прошарків населення світу, що поставило як індивіда, 

так і цілі етноси в низку бінарних опозицій, головні з яких «я – чужий» та «свої 

– чужі» [21, c. 165; 34, c. 224; 46], що безумовно позначається на вербальному 

аспекті спілкування. У масовій та міжкультурній комунікації людина зайнята 
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пошуками різних типів ідентичності – соціальної, гендерної, релігійної, 

національної тощо [116, c. 119; 139, c. 12; 186, c. 20; 196, c. 339; 206, c. 3; 211, 

c. 10].  

Крім того, вербальна поведінка перетворюється на важливий критерій 

відмежування «своїх» і «чужих» в умовах нестачі візуальної інформації. Тож 

учасники інтернет-спільнот прагнуть відрізнятися від представників інших 

субкультур за рахунок створення власного специфічного соціолекту [34, c. 222]. 

Наприклад, досліджувана нами йорданська інтернет-спільнота «Ma‘leš» 

використовує діалектизм «ma‘leš» (нічого не вдієш) не тільки у назві та 

головній ідеї більшості текстів, але й обов’язковою ознакою жаргону спільноти 

є додавання лексеми «#ma‘leš» з символом решітки або т. зв. «гештеґу» до 

здійснюваної публікації [274]. Інша спільнота «Yawmiyyāt ḍafḍa‘ sūriy» 

(Щоденник сирійської жаби) використовує із зазначеною метою діалектизм 

«karmālak» (через тебе) [312].  

За Н. Б. Граматчиковою та Т. І. Хоруженко, бінарна опозиція «своїх» та 

«чужих» може стосуватися і постфольклору. Це проявляється у поділі на 

гендерні, національні, професійні, конфесійні та інші прошарки суспільства [20, 

с. 13]. Щоб відокремити «своїх» від «чужих» в інтернет-просторі користувачі у 

свої коментарі додають «культурний код», в якому вони представляють два 

повідомлення: «я – свій» та своє ставлення до сказаного [20, с. 16]. І для цього 

активно використовуються постфольклорні тексти, на кшталт ІМ.  

У соціальному середовищі зі «своїми» мовець має більш вільний вибір 

мовних засобів, у той час як у розмові з «чужим» існують певні обмеження: 

людина ймовірніше обиратиме більш офіційний стиль, уникатиме жаргонізмів, 

грубої та нецензурної лексики тощо [4, с. 138]. Більше того, марковані та 

небажані елементи для етномовної норми можуть вважатися нейтральними та 

нормативними у межах менших груп [79].  

Також необхідно розглянути співвідношення технічної та етно-, соціо- і 

лінгвокультурної закритості інтернет-спільнот та їх співвіднесеність із фольк-

групами, оскільки помітка «закрита група» в технічному описі спільноти не 
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завжди означає, що група закрита в зазначених аспектах. Утім, це не позбавляє 

спільноту закритості загалом та надає їй певних ознак, що відрізняють її від 

решти та роблять специфічною для виявлення її учасників та розміщених у ній 

матеріалів.  

Мову мережі дослідники пропонують називати «netspeak» (Д. Крістал), 

що свідчить про існування своєрідного койне. Так, для англійської мови таке 

койне відіграє важливу роль, оскільки саме англійська мова слугує 

посередником між представниками різних лінгвокультурних ареалів. Однак 

варто зауважити, що сучасна стандартна АМ має подібне місце в арабському 

світі на офіційному рівні. На неофіційному рівні, особливо в соціальних 

мережах, для повсякденного спілкування між представниками різних арабських 

країн також простежується вживання певної усередненої мови, із вкрапленнями 

з різних регіональних діалектів, щоб бути зрозумілим для більшості. Така 

форма АМ є максимально наближеною до спілкування арабської інтелігенції, 

але з деякими відмінностями, які чекають на детальну розвідку лінгвістів. На 

додачу, більшість інтернет-спільнот стають місцем розвитку та появи нових 

варіантів тієї чи іншої мови. Так, наприклад, мікроблогінгова мережа Twitter 

має власну мову, яку називають «twitspeak» [7, с. 120]. 

Учасники інтернет-спільнот сьогодні мають можливість розміщувати 

контент (створювати групи, розважальні сайти, фан-сторінки тощо), позначати 

свої зацікавлення та інших людей, коментувати розміщену інформацію та 

багато іншого. Доступ до таких сервісів сприяє думці про значущість кожного 

члена спільноти та про підвищення рівня соціальних зв’язків з іншими [203, 

с. 7-8]. 

У неформальному інтернет-спілкуванні гумор використовується як 

частина комунікативної креативності, а також з метою подолання просторового 

бар’єру для зближення учасників комунікації [194, с. 62-63]. Гумор не тільки 

несе в собі важливу соціокультурну інформацію, він також сприяє розвитку та 

підтримці соціальних взаємовідносин, знижує відчуття невпевненості в 

спілкуванні та загалом полегшує комунікацію. Гумор допомагає розрізняти 
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«своїх» та «чужих», посилювати цінності та переконання учасників спільноти, 

здійснювати своєрідний соціальний контроль [24, с. 9]. Гумор відрізняється у 

відповідності до контексту, культурних особливостей та каналу передачі [224, 

с. 252-270]. На мовне вираження гумору впливає багато факторів: культурний, 

віковий, гендерний, соціальний клас тощо. Йдеться передусім про нейтральні, 

тобто негумористичні спільноти. Мовна гра та іронія активно 

використовуються із зазначеною метою. Як зазначає В. Мароне, гумор в 

інтернет-спільнотах виконує функції пом’якшення сказаного, об’єднання 

учасників у споріднену спільноту, та досить рідко (менше 2 % досліджених 

випадків) – перешкоджання спілкуванню [194, с. 66].  

У широкому розумінні найбільшою інтернет-спільнотою на сьогодні 

лишається соціальна мережа Facebook
11

, тому візуальні засоби передачі гумору 

зазначеного ресурсу охоплюють різні соціальні прошарки представників 

багатьох країн. Гумор у Facebook має як особистісну спрямованість, так і 

висміювання політичних режимів, культурних традицій та соціальних структур. 

Зазначений гумор має два прояви: перший є розважальним та має позитивну 

дію (виконує функцію, подібну до пом’якшення сказаного чи об’єднання 

учасників), другий – гротескний – спрямований на висміювання недоліків 

суспільства [133, с. 103-109].  

Оскільки це дослідження має міждисциплінарний характер, то доцільним 

буде розглядати не тільки поняття «інтернет-спільнота», а й «фольк-група» 

(англ. folk-group), яке західні дослідники пояснюють таким чином: «фольк-

група – це група людей, які мають щось спільне, – місце, спадщину або 

інтереси – що відрізняє їх від решти та надає їм певну ідентичність» [161]. 

Американський фольклорист А. Дандес, використовуючи поняття folk-group, 

говорить про неточність у визначенні самого поняття «фольклор», оскільки, на 

його думку, «фольк» (досл.: народ) – це якась група людей, яка має «лор» 

                                                            
11

 За даними глобального статистичного дослідження соціальних мереж «Statista», кількість користувачів 

Facebook на кінець 2018 року становила близько 2 млрд. 234 млн. чоловік [160]. 
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(знання та / або традиції певної групи людей, які передаються здебільшого 

усно) [145, с. 8].  

Б. Олдред пише про взаємопов’язаність традицій та існування різних груп 

у фольклорі. Він вказує на те, що до традицій належать і недавно сформовані 

жанри фольклору (маючи на увазі жарти). У дослідженні Б. Олдреда традиція – 

це комунікативне явище, яке не може існувати поза групою людей. Основною 

метою традиції, на його думку, є доставити повідомлення від відправника до 

отримувача. Для виконання цієї задачі традиція має існувати всередині фольк-

групи. [101]. А. Дандес говорить про те, що традиції слугують засобом 

визначення ідентичності членів фольк-груп, а Б. Олдред, зі свого боку, 

стверджує, що без традицій фольк-група не може існувати. Однак питання 

традицій фольк-груп у постфольклорі, зокрема й у соціальних медіа, лишається 

відкритим для подальших етнокультурних досліджень. 

Слідом за А. Дандесом виділяють чотири ключових риси фольк-групи: 

1) Складається з двох-трьох учасників мінімум.  

2) У цих людей є спільний інтерес (досл.: фактор). 

3) Учасники знають про спільне ядро (англ. common core) традиції, 

присутньої в групі. 

4) Учасники мають почуття ідентичності. [101; 145, c. 8-9]. 

Зазначені критерії були встановлені А. Дандесом на основі гумору. Він 

використав жарти, щоб проаналізувати, за яким принципом функціонують 

фольк-групи. А. Дандес підкреслює, що для розуміння жарту адресат має 

володіти більш-менш закритою екстралінгвістичною інформацією [145, c. 9-10]. 

Отже, інтернет-спільноти, які мають власну форму певної мови, 

використовують гумор із закритою екстралінгвістичною інформацією, що має 

прецедентне значення, а також певні спільні інтереси для її учасників можуть 

бути співвіднесені із фольк-групами. Однак фольк-групи можуть об’єднувати 

користувачів із кількох інтернет-спільнот, таким чином виходячи за межі 

технології (фольк-групи продовжують існувати поза медіапростором, на 

відміну від інтернет-спільнот), а також, з іншого боку, фольк-група може 
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охоплювати лише певну кількість користувачів інтернет-спільноти, а не усіх 

присутніх у ній людей.  

Усі ми так чи інакше належимо до певних фольк-груп, де спільною є 

мова, світобачення, переконання, вірування, релігія, професія, вік тощо. 

Вступаючи у взаємодію з людьми, з якими ми відчуваємо власну ідентичність, 

ми стаємо частиною фольк-групи [130].  

 

1.4. Методологічні засади дослідження мовного варіювання в 

арабському постфольклорі соціальних медіа 

Арабський постфольклор відображає повсякденну мову носіїв, 

представників різних соціальних груп, під впливом інтернет-технологій. 

Науковий інтерес посилюється використанням як стандартної мови, так і 

розмовних варіантів, де-факто не зафіксованих в офіційному регістрі. Відтак, 

вибір мовного коду в гетерогенному арабському сегменті інтернет-простору 

пов’язаний з престижем та близькістю мови для комунікантів. 

Слід зазначити, що об’єктом цього дослідження стали інтра- та 

екстралінгвістичні особливості арабських постфольклорних текстів (ІМ, МЛ, 

сучасних афоризмів, анекдотів, дотепних висловлювань та історій, ланцюгових 

листів), а також фольк-груп, що дало змогу репрезентувати ситуацію в мові 

арабського постфольклору.  

Гумористичні тексти, з одного боку, як засіб об’єднування учасників 

фольк-груп, а з іншого – як інструмент виявлення «своїх», були досліджені на 

предмет вибору мовного коду в етнокультурних, соціальних, вікових та 

гендерних фольк-групах. Гумористичний контент виявився ефективним для 

вивчення престижу різновидів АМ у неформальному спілкуванні. 

Негумористичні тексти, у свою чергу, були досліджені з огляду на використання 

престижного варіанта мови як такого, що уможливлює передачу еталонних 

культурно-ціннісних орієнтацій сучасного арабського суспільства. 

Було використано низку методів для формування цілісного уявлення про 

мову арабського постфольклору в соціолінгвістичному аспекті. Застосування 
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зіставного методу дало змогу вивчити тенденції варіювання арабської мови в 

постфольклорних текстах, призначених для представників різних країн та 

соціальних груп. Описовий метод було використано для виявлення 

лінгвістичних характеристик арабського постфольклору та інтерпретації вибору 

різних кодів арабської мови.  

Метод контекстуального аналізу був залучений для пояснення мовних 

особливостей постфольклорних текстів у різних інтернет-спільнотах 

(гумористичних та негумористичних; спрямованих на чоловічу або жіночу 

аудиторію; орієнтованих на представників певних етнічних, соціальних, вікових 

груп). Метод прагматичного аналізу був задіяний для визначення цілей 

використання вербальних та невербальних засобів комунікації (створення 

комічності та подальше поширення повідомлення, заклик дотримуватися певних 

цінностей, спроба емоційного впливу на рецієнта для розповсюдження 

публікацій, передача позавербальної інформації, на кшталт інтонації, тону, сміху 

тощо) в арабських постфольклорних текстах.  

На основі таксономічного методу було здійснено низку класифікацій 

постфольклорних текстів (передусім за тематикою, жанром, походженням). 

Метод компонентного аналізу уможливив обробку мовного матеріалу та 

виявлення вжитого в текстах мовного коду. Зокрема, були виділені характерні 

риси молодіжного та інтернет-жаргону через встановлення часто повторюваних 

елементів (здебільшого графем, морфем, лексем). 

Метод пасивного спостереження дав змогу здійснити збір та 

опрацювання достовірного мовного матеріалу (перманентне спостереження за 

публікаціями понад 60 досліджуваних інтернет-спільнот у соціальних мережах 

Facebook i Twitter, блогах та форумах [248-315]). Метод суцільної вибірки та 

кількісного аналізу були застосовані для об’єктивного представлення кореляції 

між тематикою постфольклору та вибором мовного коду в гумористичних 

інтернет-спільнотах шести арабських країн (Йорданія, Сирія, Ірак, Єгипет, 

Марокко, Туніс) [249-250; 253; 256; 258 259; 267; 270; 272; 274; 277-288; 300; 

302; 305-314].  
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Серед загальнонаукових методів були використані такі: критичний 

аналіз, на підставі якого було вивчено становлення та розвиток наукової думки 

про об’єкт дослідження; синтез, який уможливив уточнення сучасних 

характеристик постфольклору та інтернет-комунікації; індукцію, застосовану для 

виявлення основних рис постфольклору в медіапросторі; дедукцію, залучену для 

визначення релевантних жанрів при лінгвістичному дослідженні інтернет-

комунікації. 

Така методика дала змогу ефективно реалізувати поставлені завдання та 

отримати об’єктивні результати дослідження.  

 

Висновки до першого розділу 

Більшість підходів у тлумаченні поняття медіадискурсу демонструють 

спільне розуміння того, що це – функціонально зумовлений тип дискурсу, 

сукупність мовленнєвих практик та продуктів мовленнєвої діяльності у сфері 

масової комунікації, що реалізується в медіапросторі. Сучасні медіа є не тільки 

рефлексією суспільних настроїв, але й механізмом впливу та формування 

громадської думки стосовно всіх сфер життя. Відтак, медіадискурс виходить за 

межі одностороннього спілкування, особливо в інтернет-комунікації.   

Інтернет-дискурс як підвид медіадискурсу має такі характеристики: 

електронний канал спілкування, віртуальність, дистантність, високий ступінь 

проникності, гіпертекстуальність, креолізованість, мультимедійність, 

поєднання різних типів дискурсу, специфічну етику, кроскультурність, 

актуальність, інтерактивність, інтертекстуальність, вплив на різні типи 

дискурсу поза мережею та ін.  

Ієрархічний підхід поділу на жанри в інтернет-комунікації охоплює 

гіпержанри (соціальні мережі, блоги, форуми тощо), власне інтернет-жанри 

(повідомлення, дописи, коментарі та ін.) та субжанри (наприклад, коментар є 

субжанром блогу).  

Технологічний підхід передбачає жанровий поділ за типами технологій, 

серед яких особливий інтерес у соціолінгвістичному плані становить так звані 
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веб 2.0, куди входять соціальні медіа, які уможливлюють інтерактивний обмін 

інформацією, офіційною та розважальною. До соціальних медіа належать веб-

сторінки ЗМІ, соціальні мережі, різні інтернет-спільноти, ігрові портали та 

інше. Матеріали, якими користувачі наповнюють соціальні медіа, називають 

контентом. Частиною інтернет-контенту є постфольклор. 

Постфольклор охоплює всі види сучасної народної творчості, зокрема 

елементи міського і мережевого фольклору та масової культури, які існують 

паралельно з традиційними фольклорними формами. Постфольклор має власні 

характерні ознаки, серед яких: мультикультурність, соціокультурний 

поліцентризм, фрагментарність, прецедентність, швидкозмінність, 

злободенність, нестійка жанрова структура, цитатність тощо.  

Оскільки це явище існує як у мережі, так і поза нею, його жанрова 

система є нестабільною та охоплює вербальні, невербальні і креолізовані 

компоненти. Для лінгвістичного аналізу релевантними є передусім такі жанри 

постфольклору: анекдот, інтернет-мем, сучасний афоризм, міська легенда, 

ланцюговий лист. Вибір зазначених жанрів створює можливість вивчення 

мовного варіювання, помітно вираженого в гумористичних текстах, в яких 

найяскравіше виявляється протиставлення «своїх» і «чужих». З іншого боку, 

негумористичні жанри (афоризми та міські легенди) зумовлюють вибір певного 

варіанта етномови для передачі переживань користувача мережі та впливу на 

світогляд інших.  

Соціолектність, фрагментарність та соціокультурний поліцентризм 

постфольклору зумовлюють необхідність дослідження цього явища в різних 

інтернет-спільнотах. В останніх користувачі глобальної мережі об’єднуються 

на основі спільних інтересів та / або соціальних чинників, таких як вік, стать, 

статус тощо. Учасники інтернет-спільнот вдаються до різних видів творчості, 

нерідко й на мовному рівні, що спрямоване на вираження ідентичності, 

виявлення «своїх» та «чужих» у певній групі інтернет-користувачів.  

Схожі характеристики мають фольк-групи, які входять до складу 

інтернет-спільнот. Однак вони можуть об’єднувати учасників як в межах 
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медіапростору, так і поза ним, а творчий компонент є невіддільною частиною 

їхньої діяльності. 

Мова постфольклору в мережі отримує риси інтернет-комунікації, серед 

яких можна виділити соціолектність, використання мовної гри, включаючи 

ігрові форми мови (LOLspeak, олбанська мова, Leet, арабізі), активні 

словотвірні процеси, спрощений синтаксис, мовну інтерференцію (особливо з 

англійської мови) та інше. Оскільки лексичний рівень мови є найбільш гнучким 

та динамічним, постфольклорний словник охоплює помітний пласт творчо 

обробленої або новоствореної лексики, здебільшого жаргонної. 

Положення цього розділу були викладені в публікаціях автора [52; 185]. 
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РОЗДІЛ 2 

АРАБСЬКИЙ МЕДІАДИСКУРС:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Мовна ситуація в арабському регіоні та її вплив на медіадискурс 

В арабському світі мовна ситуація характеризується використанням 

кількох різновидів етномови, що умовно позначають терміном «диглосія», 

описаним Ч. Ферґюсоном. З іншого боку, унаслідок західної експансії 

попередніх століть арабський регіон зазнавав впливу європейських мов. Це 

призвело до виникнення явища білінгвізму в колишніх колоніях, а відтак, крім 

АМ, носії вживають англійську (азійська частина арабомовного світу, а також 

Єгипет і Судан), французьку (Туніс, Алжир, Марокко, Мавританія, Західна 

Сахара) та в дещо меншій мірі – іспанську (Марокко) й італійську (Лівія) мови. 

Зазначені явища в контексті використання арабської мови в сучасному 

медіапросторі постають у дослідженнях Х. аш-Шамрані, К. Горна, А. ад-Дін, 

Р. Бассіуні, Г. Абабтайн, А. ал-Хазмі, А. ал-Біріні, М. Абу-л-Езз, С. Різк, 

К. Зіамарі, Б. ас-Салім, Б. Шулсіса, К. Райдінґ, М. Ван Мола, К. Майєрс-

Скоттон, М. ал-Азракі, Н. Самін та інших [92; 93; 96; 99; 102; 106; 112; 116; 119; 

132; 149; 168; 171; 179; 189; 195; 213; 214]. 

Термін «диглосія», повʼязаний з «високим» (англ. high, далі – H) та 

«низьким» (англ. low, далі – L) рівнями однієї мови, у випадку з АМ не 

обмежується суворим поділом на престижний, офіційний, та неофіційний 

різновиди, оскільки для арабського гетерогенного суспільства притаманним є 

використання територіальних діалектів, міських соціолектів, сільських говірок, 

наріч та ін. Відтак, дослідники пропонують ширшу класифікацію.  

За А. Бадаві, виділяють такі рівні АМ [179, c. 6]: 

1) fuṣḥa аt-turaṯ (класична АМ, далі – КАМ); 

2) fuṣḥa аl-‘aṣr (сучасна стандартна АМ); 

3) ‘ammiya al-muṯaqqafīn («висока» розмовна АМ інтелігенції); 

4) ‘ammiya al-mutanawwirīn («низька» АМ освіченого населення)»; 



68 

5) ‘ammiya al-ummiyyīn (розмовна АМ неосвіченого населення). 

У ‘ammiyat al-muṯaqqafīn переважає сучасна стандартна мова з 

елементами діалекту, а в ‘ammiyat al-mutanawwirīn, навпаки, основним виступає 

діалект із додаванням елементів стандартної АМ [179, с. 7].  

А. ал-Фуайм пропонує трикомпонентну класифікацію: 1) КАМ (коранічна 

мова); 2) сучасна стандартна АМ (переважає у письмовій формі та у 

формальній комунікації; мова преси, літератури та офіційної кореспонденції); 

3) розмовні форми АМ. Зі свого боку, Х. аш-Шамрані зауважує, що 

класифікація Ч. Ферґюсона відображає ситуацію в арабському регіоні не в 

повній мірі, адже в мові ЗМІ використовується також середня між стандартною 

та розмовною форма АМ [112, с. 59]. Відтак, науковець пропонує розрізняти 

три рівні АМ: 1) сучасна стандартна АМ (Н); 3) середня АМ або мова 

інтелігенції (M – middle); 2) розмовні форми АМ (L), куди входять діалекти та 

місцеві говірки [112, с. 57-60].  

На наш погляд, В. С. Рибалкін наводить класифікацію різновидів АМ, яка 

висвітлює актуальну мовну ситуацію в регіоні:  

1) КАМ (далі – H1) – найбільш престижна форма АМ, представлена у Корані 

та інших релігійних текстах, видатних творах до- та ісламської літератури.  

2) Сучасна стандартна АМ, відома в західній літературі у вигляді 

абревіатури MSA (Modern Standard Arabic), а у вітчизняній традиції довгий час 

було прийнято варіант АЛМ (арабська літературна мова). Це – еталонний 

різновид АМ, близький до класичної. Цей варіант використовується в 

офіційному дискурсі, освіті, науці та слугує засобом спілкування для 

представників різних арабських країн. У практичній частині дослідження 

позначаємо H2. 

3) Розмовна АМ (далі – РАМ, L), до якої відносять діалекти
12

, говірки, 

наріччя і т. п.  

                                                            
12

 Діалекти АМ поділяють на основі їх територіальної та мовної близькості на п’ять груп: месопотамська, 

центрально-аравійська, сиропалестинська, єгипетсько-суданська, північноафриканська (магрибська). Також 

додатково виділяють групу Південної Аравії і Ємену [9, с. 30].  
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4) Середня АМ (далі – HL) – наддіалектна форма, що слугує засобом 

спілкування інтелігенції з різних арабських країн. Ця форма охоплює елементи 

РАМ (інколи різних діалектів), сучасної стандартної АМ та КАМ.  

5) Діалектизована стандартна АМ (далі – HL) тяжіє до стандартної АМ із 

діалектними вкрапленнями певної території.  

6) Класицизована РАМ (далі – LH) має риси розмовного койне в 

напівофіційних ситуаціях, де використовуються діалектні форми, модифіковані 

на фонологічному та морфологічному рівнях до такої міри, що змінені одиниці 

можуть виключати належність до КАМ або РАМ. [28, с. 46-49].  

Слід зазначити, що АМ репрезентована у вигляді чітко розмежованих за 

сферами застосування двох форм – письмових та усно-розмовних. До власне 

письмових варіантів відносимо «високі» різновиди. Усно-розмовна ж форма 

охоплює решту різновидів, які не належать до офіційного регістру та не були 

зафіксовані належним чином у письмовому вигляді. У цій праці значна увага 

приділяється саме нестандартизованій формі АМ, оскільки вона актуалізується 

в постфольклорних текстах. 

2.1.1. Вибір мовного коду у різних типах арабського медіадискурсу. 

Мова медіадискурсу представлена письмовим та усним типами [116, с. 63]. 

Письмова форма зазвичай асоціюється з сучасною стандартною АМ [116, с. 63, 

221]. Стандартна мова відіграє особливу роль у житті арабського суспільства з 

трьох основних причин: 1) це – мова ісламу; 2) вона пов’язана зі спільним 

історичним минулим арабів із різних країн; 3) вона є одним із головних стовпів 

панарабізму.  

І хоча сучасна стандартна АМ не є лише журналістською мовою, все ж 

цей різновид багато в чому повʼязаний з нею. Письмові медіа (газети, журнали, 

офіційні веб-ресурси ЗМІ) є джерелом стандартної мови, на їх основі вона 

розвивається, унормовується та поширюється [116, с. 63]. Провладні письмові 

медіа використовують насамперед стандартну АМ, а опозиційні тяжіють до 

розмовних різновидів, що стосується насамперед Єгипту. У решті країн 
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розмовна форма представлена в обмеженій кількості в друкованих ЗМІ, адже 

цьому протистоїть мовна політика регіону [115; 116].  

Слід зауважити, що незалежно від того, який різновид переважає в мові 

арабських ЗМІ, розважальний контент (маються на увазі карикатури та жарти) 

публікується передусім певною розмовною формою.  

Усні медіа (радіо та телебачення) відрізняються в мовному плані залежно 

від країни, тематики тієї чи іншої програми, аудиторії. Як зазначає М. Лахлалі, 

у сучасному медіадискурсі реципієнт перестає бути пасивним споживачем 

інформації, він має можливість ставити питання та коментувати отриману 

інформацію на веб-сторінках інформаційних ресурсів [187, с. 160]. У мовному 

вимірі інтерес становить інтерактивний аспект, а саме – не тільки медіадискурс, 

представлений професійним мовленням або мовленням запрошених на певну 

програму гостей, але й зокрема дискурс дзвінків у студії від пересічних 

громадян, які вживають насамперед РАМ. 

Х. аш-Шамрані у статті «Diglossia in Arabic TV stations» (Диглосія на 

арабських телевізійних станціях) розглядає принципи використання розмовної 

та письмової форм АМ у презентації новин на телеканалах «Aljazeera» (Катар), 

«ART» (Єгипет) та «LBC» (Ліван). Новини зазвичай повідомляються 

стандартною мовою. Богослужіння – КАМ. Дитячі програми, залежно від 

країни, можуть передаватися як стандартною мовою, так і розмовними 

різновидами. У політичних дебатах, обговореннях та ток-шоу використовується 

як стандартна, так і РАМ. Науково-популярні програми транслюються 

здебільшого стандартною мовою, однак запрошені гості можуть 

використовувати РАМ або середню мову. У мовленні репортерів суспільно-

політичної тематики переважає стандартна АМ, у той час як респонденти 

відповідають РАМ (діалектом або певною говіркою). У розважальних 

програмах частка вживання стандартної мови є незначною (менше 10 %). 

Фольклор, пісні, фільми і серіали продукуються розмовними різновидами АМ. 

Однак історичні серіали можуть створюватися навмисне сучасною стандартною 
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АМ. У програмах та шоу про буденне життя також вживаються різні форми 

РАМ [112, c. 61-63].  

Поява нових медіа, які цензура не може охопити повністю донині, 

призвела до активного використання усно-розмовних форм АМ у письмовому 

дискурсі. Арабський інтернет-дискурс становить особливий інтерес для 

соціолінгвістичних досліджень, оскільки варіанти РАМ де-факто не внесені до 

офіційного регістру. Крім того, вживання цих різновидів відображає природну 

живу мову під впливом інтернет-технологій. Як зазначає Ю. Торкке, замість 

пошуків особливостей усної чи письмової форми мови, лінгвісти все більше 

схиляються до вивчення мови соціальних медіа як окремої нової форми 

комунікації [228, с. 10].  

А. Абд ал-Баді Абд ал-Карім пропонує модифіковану класифікацію 

різновидів АМ в соціальних медіа на основі концепції А. Бадаві. За його 

словами, А. Бадаві спирався на традиційні ЗМІ, але соціальні медіа мають 

окремий вплив на розмежування варіантів АМ. Разом з тим, слід зазначити, що 

наведені нижче рівні автор називає різновидами al-luġa al-‘arabiyya al-mu‘āṣira 

«сучасної арабської мови» [93, c. 2].  

Дослідник виділяє шість варіантів письмової передачі АМ в інтернет-

комунікації [93, с. 26-30]: 

1) al-‘arabiyya аl-klāsīkiyya (КАМ, H1) використовується у зв’язку з 

релігійною тематикою: цитування Корану, висловлювань Пророка та його 

учнів, повчальні та настановні дописи імамів та інше. 

2) al-‘arabiyya аl-fuṣḥā (сучасна стандартна АМ, H2) не обмежується цим, 

але присутня насамперед в офіційних публікаціях та кореспонденції, 

політичних розмовах, суспільних ідеях та коментарях до них, а також в 

афоризмах, прислів’ях, релігійних дописах тощо.  

3) al-‘arabiyya аl-mutawassiṭa (усереднена АМ) не є еквівалентом HL, 

оскільки представлена на рівні між H2 та H1 із незначними помилками та 

елементами впливу сучасної культури. Застосовується в усіх зазначених 

жанрах. 
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4) ‘ammiya al-muṯaqqafīn (РАМ інтелігенції, HL за В. С. Рибалкіним) тяжіє 

до H2, однак у цьому різновиді відбувається селекція мовних засобів, зокрема 

граматичних конструкцій (вони мають бути зрозумілими та 

загальноприйнятими), сукунізація (усікання кінцевих флексій), можлива 

субституція між літерами ta marbūṭa i ha (у автора ta ḍamīr – «ta-займенник»). 

Цей різновид використовується в особистому спілкуванні, коментарях, ідеях, 

роздумах, прислів’ях та інших жанрах. 

5) ‘ammiya al-mutanawwаrīn (АМ освіченого населення; LH за 

В. С. Рибалкіним) є найбільш поширеною в особистих дописах, популярних 

темах, розмовах про сучасні технології тощо. Цей різновид слугує для 

висловлювання громадської думки та відображає відкритість до сучасних 

суспільних тенденцій, що також пояснює інтенсивне використання іншомовної 

лексики. Цей рівень корелює між ‘ammiya al-muṯaqqafīn та мовою найнижчого 

рівня, адже він містить багато елементів розмовних форм АМ, нівелює деякі 

граматичні норми H2, допускає помилки тощо.  

6) ‘ammiya al-ummiyyīn (АМ неосвіченого населення, РАМ або L за 

В. С. Рибалкіним) максимально наближена до «luġa aš-šawāri‘» (вуличної 

мови), а її підвидом автор називає «al-luġa aš-šabābiyya» (молодіжна мова, 

тобто молодіжний жаргон). Цей різновид використовується з гумористичною 

метою та для вираження емоційності. Він охоплює всі теми, які хвилюють 

інтернет-користувача, та представлений у приватній переписці, особистих 

дописах, коментарях, підписах до карикатур тощо.  

Незважаючи на існування єдиного стандарту та еталона (H), в арабському 

світі стоїть питання престижу соціолекту міського населення, що зокрема 

стосується столиць. Це означає, що часто такий лект постає засобом 

ідентифікації представників конкретної арабської країни. Наприклад, каїрський 

соціолект постає еталоном для решти населення Єгипту та слугує візитівкою 

єгиптян на етнокультурному рівні [117, с. 78-79]. Утім, питання співіснування 

різновидів АМ залежно від контексту в межах суспільства, а також 

самоідентифікації носіїв таких різновидів лишаються відкритими.  
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З одного боку, епоха глобалізації та інформатизації стирає кордони, 

створюючи сприятливу атмосферу для міжкультурної комунікації, яка 

подекуди перетворюється на інтегровану модель єдиної світової культури, 

основним рушієм якої виступає інтернет-комунікація в різноманітних проявах 

(вербальних та невербальних). З іншого боку, арабські вчені та суспільні діячі 

висловлюють занепокоєння стосовно такої всезагальності, оскільки 

універсальна комунікація наносить відчутної шкоди окремій мові [212].  

Молодіжний жаргон. Як зазначають К. Зіамарі та Ш. Різк, недостатній 

рівень дослідженості цього варіанта АМ пов’язаний з критичним ставленням 

прихильників панарабізму до неформальних різновидів АМ та з їх 

стигматизацією як небажаних відхилень і викривлень сучасної стандартної АМ 

[117, с. 275, 291]. Разом з тим, мова арабської молоді становить інтерес для 

лінгвістичної науки загалом та для цієї праці зокрема. Молодь належить до 

найбільш активних користувачів соціальних медіа [160], що зумовлює 

необхідність детального вивчення арабського молодіжного жаргону. У цьому 

субкоді АМ спостерігаються мовні інновації, куди входить творчість на 

лексичному рівні, що є специфічною для окремих груп [117, с. 276]. Це 

знаходить підтвердження в мові постфольклору та, зокрема, у діяльності фольк-

груп соціальних медіа, для яких мова є засобом та об’єктом творчості. 

К. Зіамарі та Ш. Різк, дослідження яких охоплюють марокканський та 

єгипетський молодіжні жаргони відповідно, стверджують, що цей варіант АМ 

багато в чому спирається на престижні соціолекти (тобто на мову населення 

великих міст) [117, с. 276-278, 291-295.]. Однак молодіжний жаргон досить 

нестійкий, йому притаманна швидкозмінність. У ньому важливе значення має 

питання престижу вживаних мовних одиниць, що визначається насамперед 

прихованістю значень. Це означає, що мова для арабської молоді відіграє 

важливу роль в ідентифікації «своїх» та «чужих». Як тільки популярні серед 

молоді лексичні одиниці стають відомими широкому загалу та входять до узусу 

більш масштабного варіанта АМ, ця мовна одиниця втрачає свою значимість та 

перестає вживатися молоддю [117, с. 38].  
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Зазначене свідчить про те, що сучасний молодіжний жаргон навряд чи 

витіснить якийсь інший престижний різновид АМ. Поруч із молодіжним 

функціонує інтернет-жаргон. Ці субкоди міських соціолектів перебувають у 

процесі активного взаємовпливу між собою. Однак, на наш погляд, ситуація із 

зазначеними жаргонами не зумовлює наразі заміщення одного варіанта іншим 

чи їх зникнення через перетворення на новий різновид. Це пояснюється тим, що 

міждіалектні контакти, спричинені міграцією, так само не призводять до 

«автоматичного утворення койне чи єдиної говірки, в якій би зникли всі 

попередні різновиди» [117, с. 38]. Таким чином, молодіжний та інтернет-

жаргон слід аналізувати відокремлено.  

За результатами дослідження спілкування алжирських студентів у мережі 

Facebook А. Шелгум, у синхронній комунікації (маються на увазі чати) 

учасники використовують передусім певну розмовну форму, яка передається як 

власне арабським шрифтом, так і арабізі. В асинхронній комунікації (маються 

на увазі коментарі до публікацій) ситуація є подібною до зазначеної. Однак у 

текстах дописів перевага надається сучасній стандартній АМ для понад 

половини випадків [132, с. 36].  

Якщо говорити про вплив тематики на вибір мовного коду в соціальних 

медіа, було виявлено, що стандартний та середній різновиди АМ обираються в 

спілкуванні на теми політики, релігії та інших серйозних питань сучасності. У 

свою чергу, розмовні різновиди та арабізі використовуються для обговорення 

повсякденних тем, соціального життя, навчання тощо [94; 180].  

Користувач глобальної мережі може змінювати свою особистість, робити 

акцент на певних рисах характеру, може поводитися протилежно до того, як він 

це робить у реальному житті. Віртуальний простір створює фон майже для 

повної свободи дій. Немає жорстких правил та обмежень, тому арабські 

користувачі в межах одного діалогу можуть використовувати різні способи 

друку. АМ в інтернеті репрезентована не тільки письмовою та усно-розмовною 

формами, але й арабізі. Більше того, у мові постфольклору фіксуємо 

передавання іншомовних елементів арабським шрифтом. 
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Таким чином, для арабського сегменту інтернет-простору актуальним є 

не тільки визначення власне мовних кодів, але й шрифтів. В інтернет-

комунікації, в умовах фактичної відсутності регулювання мовної політики, 

араби використовують такі способи друку:  

 арабський шрифт для передачі певного різновиду АМ, включаючи РАМ; 

 латиницю для передачі АМ (тобто арабізі) із регіональними 

особливостями вибору (англійський або французький алфавіти) для передачі 

РАМ; 

 латиницю для передачі іноземної мови (передусім англійської або 

французької); 

 арабський шрифт для передачі іноземної мови, що має два прояви: на 

лексичному рівні (використовується часто, тому має як нейтральну, так і 

гумористичну тональність), на рівні синтагм (має ігровий характер та 

спрямований на комічний ефект). 

Арабізі. Аналіз публікацій єгипетських підлітків, студентів та людей у 

віці від 20 до 30 років у соціальній мережі Facebook продемонстрував, що 

більше 22% повідомлень були надіслані на єгипетському діалекті у 

латинізованій формі [121, с. 34]. Виявилось, що лексикон в латинізованій формі 

може отримувати несистематизовану вокалізацію, розбиватися за принципами 

усної вимови, а не послівно, крім того, відбуваються перемикання з діалекту на 

літературну мову на лексичному рівні та інше. Для арабізі використовується 

англійська та арабська орфографія, а також вільна транскрипція [94; 121, с. 38-

39, 79].  

Отже, в арабській соціолінгвістиці використовують такі поширені 

терміни для позначення різновидів АМ: «варіант», «різновид», «код», «форма» 

(письмова / усно-розмовна), «рівень» (високий, низький, середній) [9; 28; 83; 

93-100; 102-117 та ін.]. Також доцільним є використання терміна «субкод» для 

позначення жаргонних варіантів AM (молодіжний та інтернет-жаргони). 

У цьому дослідженні ми спираємось на розмежування між офіційною 

письмовою формою АМ та усно-розмовними варіантами. Виділення різновидів 
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АМ у постфольклорних даних ускладнюється графічною реалізацією 

нестандартизованих кодів та відсутністю можливості ідентифікувати деякі 

фонологічні відмінності у зв’язку з опущенням діакритичних знаків. Це 

призводить до неточностей, зокрема у виявленні варіантів проміжних рівнів LH 

та HL. Тому при аналізі обраних релевантних жанрів арабського постфольклору 

базуємось на визначенні таких рівнів: H1 (КАМ), H2 (сучасна стандартна АМ), 

HL (змішана форма H1, H2 та L; також відносимо до цієї категорії LH та HL, в 

яких поєднуються та переважають мовні одиниці відповідних рівнів L або H), L 

(РАМ: територіальні діалекти, соціолекти, наріччя, говірки, вернакули та ін.), 

L1 (молодіжний жаргон) та L2 (інтернет-жаргон). Переваги такого підходу 

полягають не тільки у здатності дослідження встановити специфіку варіювання 

АМ у постфольклорі за критерієм престижу, але й уникнути неточностей 

термінологічного плану. 

 2.1.2. Екстралінгвістичні чинники вибору мовного коду в арабських 

інтернет-спільнотах. Складниками контексту, що впливає на особливості 

використання АМ у соціальних медіа, виступають сучасні технології (як 

середовище спілкування), суспільно-політична ситуація в регіоні (мовна 

політика, демократизація суспільства, соціальна стратифікація, рівень життя та 

ін.), культурно-релігійні погляди носіїв та інше. Ці елементи перебувають у 

стані взаємовпливу та на їх основі формується специфіка вибору мовного коду 

арабськими користувачами мережі.  

З часів арабської весни зміни в суспільних настроях є очевидними, і 

більше того, 2009 рік став точкою відліку для формування нового уявлення про 

арабський світ як всередині нього самого серед носіїв АМ та культури, так і за 

його межами. Арабські інтернет-спільноти досліджуються в різних аспектах, 

зокрема політичному, соціальному та комунікативному. Й. ас-Саггаф та 

М. М. Бегг у результаті вивчення інтернет-спільнот Саудівської Аравії дійшли 

висновку, що завдяки можливості зберігати анонімність багато комунікантів 

займали досить гнучку позицію, проявляли широкі погляди на життя та загалом 

виявляли себе більш впевнено, ніж у реальному житті. З іншого боку, 
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користувачі можуть проявляти збентеженість та соромитися певних аспектів 

власної культури і релігії [109, с. 46].  

Суспільно-політичні фактори. Суттєвий внесок у дослідженнях 

сучасного змісту арабського інтернет-контенту, помітно великою частиною 

якого є й постфольклор, здійснили американські науковці в рамках світового 

проекту «Інтернет і демократія». У 2009-2010 рр. після початку подій в 

арабському регіоні науковці з Гарвардського університету Б. Етлінг, Дж. Келлі, 

Р. Фаріс та Дж. Пелфрі опублікували результати дослідження арабської 

блогосфери під назвою «Mapping the Arabic Blogosphere: Politics, Culture and 

Dissent» (Створення мапи арабської блогосфери: політика, культура та 

інакомислення). І хоча цей проект має здебільшого соціологічний характер, на 

увагу лінгвістів заслуговують результати дослідження арабських блогів, де 

використовувалися арабська, англійська та французька мови. Крім того, поруч 

із політичними, культурними, релігійними аспектами та міжнародними 

відносинами аналізувалися й арабські медіа [152, c. 38-39]. 

 У дослідженні перераховуються популярні серед учасників блогів 

ресурси у відповідності до країни (так, наприклад, вказується, що єгиптяни 

надають перевагу відвідувати власне єгипетські медіа, такі як «Аhram», 

«Аkhbarelyom» та «Аlwafd»). Також зазначається, що арабські користувачі 

більше публікують та читають інформацію АМ, хоча й зустрічаються випадки 

змішування в одному блозі арабської та англійської мов [152, c. 58]. На додачу, 

у спробах створити мапу арабської блогосфери були досліджені та виділені 

окремі групи користувачів, що сформувалися за вподобаннями та спільними 

інтересами до певного виду інформації, наприклад, відео про зловживання 

владою. Для нашого ж дослідження зазначені спільноти, об’єднані за 

інтересами, становлять особливе значення, оскільки вони можуть 

перетворюватися на фольк-групи, де мовний узус здатен відображати 

особливості певних соціолектів.  
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Звіт урядового дослідження ОАЕ сучасного використання соціальних 

медіа в арабському світі у 2017 році під назвою «Social Media and the Internet of 

Things» (Соціальні медіа та інтернет речей) свідчить про таке:  

 користувачі можуть навмисно вказувати на персональних сторінках 

(Facebook і подібні за функціональністю мережі – 40,4%, Twitter – 16%, 

Instagram, Pinterest та інші фотообмінні ресурси – 10,8%) невірні дані (60% – 

ім’я, майже 40% – дату народження, 35 % – місцезнаходження, країну або 

місто); 

 58% респондентів у мережі Facebook висловлюють своє ставлення до 

урядової політики; 

 30% опитаних стверджували, що вони використовують арабський шрифт 

для висловлювання своїх поглядів та ідей в емоційному плані, 26 % – 

користуються з цією метою англійською або французькою мовами, 23% – 

використовують інтернет-жаргон або «lolspeak» (LOL, hhhh, 5air та інші 

елементи змішування знакових систем), 15 % – вживають арабську та 

англійську мову, 8,5 % – використовують арабізі; 

 29% респондентів стверджують, що відкрито висловлюють свою думку 

щодо урядової політики у соціальних медіа, 21% – контролюють свої 

висловлювання, 11% – використовують сарказм у своїх коментарях; 

 55% користувачів належать до вікової групи менше 30 років; 

 у країнах Затоки користувачів-жінок – 24,6%, у решті арабського 

регіону – 32,3%, у північноафриканській частині – більше 36%; 

 23% арабських користувачів Facebook є єгиптянами [115, с. 11-12, 15, 17, 

33-34] та інше. 

Зазначене дослідження щороку доповнюється та має стратегічне значення 

для проведення різних аспектів мовної політики у регіоні. Більше того, для 

арабської соціолінгвістики таке глобальне опитування створює додаткові 

можливості у висвітленні ситуації в арабомовному медіапросторі.  

 К. Ленце відносить до «інтернет-спільнот» Facebook i Twitter, арабський 

сегмент яких він досліджував у рамках подій арабської весни 2011 року. Автор 
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вказує на стрімке збільшення кількості арабомовних користувачів у мережі 

загалом, та у Facebook i Twitter зокрема. У праці аналізується комунікативна 

поведінка молодого арабомовного населення. Основною ідеєю арабської молоді 

є прагнення до змін – соціальних, економічних та політичних [189, c.78].   

Ель-Мустафа Лахлалі у статті «Arabic Media Discourse: Breaking Taboos» 

(Арабський медіадискурс: порушення табу) розглядає три основні стереотипні 

аспекти, з якими пов’язані західні уявлення про арабський світ (релігія, 

управління та гендерність) та які протягом останніх десятиліть суттєво 

змінилися. За словами Е. Лахлалі, в арабському медіадискурсі сучасна картина 

багато в чому пов’язана з каналом «Al Jazeera», який висвітлював суспільно-

політичні події в арабських країнах починаючи з арабської весни [187, c. 159]. 

Із розвитком технологій та просуванням демократичних тенденцій у суспільстві 

зміни почали відбуватися також і в арабському медіадискурсі. Табуйовані 

століттями теми сьогодні можуть обговорювання у прямому ефірі. Політична 

опозиція та критика влади також мають місце на телебаченні. Так, наприклад, 

канал «Al-Jazeera» дозволив випуск передачі, в якій критикували деякі релігійні 

питання, зокрема й постать Пророка Мухаммада [187, с.160].  

У дисертації Р. С. ал-Харусі «Ideologies of Arab media and politics: a critical 

discourse analysis of Al Jazeera debates on the Yemeni revolution» (Ідеології 

арабських медіа і політика: критичний дискурс-аналіз дебатів про єменську 

революцію на каналі «Al Jazeera»), автор розглядає мовні засоби вираження 

ідеологічних переконань та впливу на аудиторію. Найбільш поширеними 

засобами, за її словами, є семантичні відступи та евфемізми. Серед 

стилістичних засобів постають насамперед метафори. Невербальні засоби 

об’єднують акцентуацію, зміну інтонації, а також вказується на застосування 

візуального впливу (жести, міміка тощо), що поєднується з вербальним 

компонентом [105, c. 58-72]. У постфольклорних текстах іконічне зображення 

часто відіграє ключову роль для передачі контексту або коментаря, без якого 

повідомлення не буде цілісним. Візуалізація ж сприяє кращому розумінню, 

особливо стосовно політичної тематики. 
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Наприклад, у дослідженні кампанії «Women2Drive»
13

 (Жінки за право на 

керування автомобілем) вказуються причини та різниця у виборі мови для 

публікацій у Twitter представниками різних статей у Саудівській Аравії. Жінки 

обирали англійську мову (для поширення новин про дії чиновників з цього 

питання, реакції політичних та релігійних організацій на описані в новинах 

події, повідомлення на взаємну підтримку серед жінок, повідомлення про 

підтримку чи критику дій місцевих активістів), у той час як чоловіки 

підкреслено використовували лише арабську [107, c. 51].  

Політичний аспект у постфольклорі посідає особливе місце. Анекдоти, 

шаржі, карикатури є невіддільною частиною сублімації накопиченого 

невдоволення суспільно-політичною ситуацією. Ліванська війна 2006 року в 

карикатурах є питанням, дослідженим у культурно-політичному плані 

А. Кассімом. Карикатури містять більше смислове навантаження в 

невербальній частині КТ та зазвичай мають автора. Однак шаблони карикатур 

інколи використовуються для створення мемів, утім вони не обов’язково 

зберігають політичну спрямованість (Рис. А.20). Як зазначає П. Р. Перез, 

сучасна арабська сатира (наприклад, карикатури) написана в розмовній формі, 

на регіональних діалектах, що призводить до часткової втрати певної кількості 

реципієнтів. З іншого боку, діалект та нові медіа дають змогу використовувати 

обсценну лексику, непристойні висловлювання, які можна раніше було почути 

хіба що на вулиці [207, c. 333-334]. І хоча П. Перез не торкається 

постфольклорних текстів, зупиняючись більше на гумористичних творах, що 

мають авторів, ми все-таки погодимось із попереднім твердженням, тим паче 

що це явище досить поширене в соціальних медіа. Варто лише згадати серію 

іракських відеомемів про Абу Наала з прикладами грубої лайливої лексики з 

маловідомої сільської говірки [314].  

                                                            
13

 Women2Drive – жіноча соціально-політична кампанія за надання жінкам у Саудівській Аравії керувати 

транспортним засобом почалася у 2011 році та набула значного поширення в соціальних медіа та поза ними 

[107].  
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Релігійна специфіка. Досліджуючи АМ в інтернеті, потрібно враховувати 

релігійний аспект, адже іслам – це не лише релігія, але й світогляд та спосіб 

життя. Дозвіл на підключення арабських країн до світового павутиння викликав 

та продовжує провокувати сумніви щодо сумісності релігії та контенту 

багатьох інтернет-спільнот. До цього треба додати гендерне питання, адже 

регулювання контактів між двома статями з боку органів влади в інтернет-

комунікації ускладнюється через непросту природу самої технології. Від 

початку мова йшла не тільки про заборонені матеріали (наприклад, 

порнографію), але й про появу вільного доступу до інформації про життя, що 

відрізняється від мусульманського [237, с. 42].  

Незважаючи на побоювання з боку влади, арабо-мусульманське 

суспільство все ж отримало доступ до глобальної мережі та має можливість 

більш-менш вільно користуватися перевагами цієї технології. Однак політика 

регіону лишається незмінною, а відповідальні органи займаються контролем та 

регулюванням різних видів діяльності в інтернеті. Відбувається не тільки 

обмеження доступу до певних ресурсів, але й цілковита заборона продуктів 

діяльності з огляду на релігію.  

З іншого боку, питання поширення мусульманських груп у соціальних 

медіа та їхні мовні особливості є частиною дослідження арабського 

медіадискурсу. Як зазначають дослідники А. Торнберґ та П. Торнберґ, іслам в 

інтернеті як предмет аналізу спочатку асоціюється з чимось вкрай негативним, 

пов’язаним з конфліктами [227, c. 133]. Недостатньо вивченe питання 

ісламофобії в соціальних мережах призводить до вживання образ, гнівних 

коментарів і т. п. по відношенню до мусульман, що має негативні наслідки у 

словесному плані, а також фізичному [227, c. 134]. У лінгвістичному розумінні 

дослідження мовних засобів, що вживаються арабо-мусульманськими 

користувачами в конфліктних ситуаціях, дає змогу зібрати корпус текстів, які 

відображають вербальні агресивні та захисні реакції.  

Міжконфесійні конфлікти, теракти, вчинені мусульманами-

екстремістами, погрози ісламістів, дії ІДІЛу, у свою чергу, призводять до 
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обурення серед цивільного й мирно налаштованого арабо-мусульманського 

населення. Це питання висвітлюється в публікаціях соціальних мереж, на 

кшталт Facebook та Twitter, із висловленням співчуття сім’ям жертв терактів та 

всім постраждалим унаслідок цих злочинів. Створюються меми некомічного 

змісту, які закликають світ не асоціювати всіх мусульман із тероризмом та 

екстремізмом. Наприклад, серія мемів, які починались фразою « # al-islām leysa 

irhāb» (іслам – не тероризм), була спрямована на засудження дій ісламістів 

після терактів у Бельгії та Франції в 2016 році.  

Однак описані вище постфольклорні тексти виникають як реакція на 

актуальні події, тому вони не весь час циркулюють у глобальній мережі. На 

постійній основі публікуються КТ за принципом ланцюгових повідомлень. За 

змістом текстова частина виглядає приблизно так: «iḍhaṭ layk li-haḏā al-ism – 

allā» (став «лайк» цьому імені – Аллах). Серед арабського постфольклорного 

контенту також знаходимо багато висловлювань, новостворених афоризмів, 

мотиваційних фраз та інших подібних КТ релігійного змісту. Великі релігійні 

свята супроводжуються помітною кількістю листівок із побажаннями, а також 

мемами, що відтворюють арабів у типових ситуаціях (наприклад, під час 

Рамадана).  

Як зазначає М. Закі, до інтернет-комунікації переносяться мусульманські 

релігійні звичаї з реального світу, оскільки молитви та релігійні повідомлення в 

ісламі заохочуються [237, с. 40-41]. Публікації на релігійну тематику 

створюють можливість сформувати віртуальну особистість, а також 

ідентифікувати себе як члена певної спільноти. З огляду на іслам, А. ар-Раві 

говорить про мусульманську макро-спільноту, яку він називає «віртуальна 

umma
 14

» [118, c. 20-21].    

М. Закі, спираючись на лінгвопрагматичні характеристики релігійних 

публікацій у мережі Facebook, виділяє такі типи дописів: 

                                                            
14

 «umma» перекладається з АМ «нація» та вживається на позначення арабів як єдиного народу зі спільною 

релігійною, культурною та історичною спадщиною.  
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 спонукальні (головна мета – поширювати позитивні релігійні 

повідомлення; наприклад: «iḍġaṭ layk wa uktub mā šā’ allā» («Натисни «лайк» 

(вподобати) та напиши «На те воля Аллаха»); 

 питальні (часто використовуються не для запиту інформації, а як 

риторичні питання; наприклад: «kam layk yastaḥiqq yā muslimīn?» 

(супроводжується зображенням хлопчика, який молиться) «Мусульмани, на 

скільки лайків (позначок «вподобати») він заслуговує?»); 

 умовні (попередня подія, що супроводжується пропозицією та за якою у 

наступній позиції є наслідок, виражений імперативом; наприклад: «law šāyef 

ism ḥabībak iḍġaṭ layk» (супроводжується зображенням блискавки у формі імені 

Пророка Мухаммада) «Якщо ти побачив ім’я любої тобі людини (Пророка 

Мухаммада), натискай «лайк») [237, c.49-55]. 

За типом тональності серед зазначених дописів М. Закі виділяє такі: 

 позитивні (наприклад: inšurhā... la‘allak takūn as-sabab fi islām šaẖṣ 

«поширюй це (зображення рядків з Корану)… Можливо ти станеш причиною 

для когось прийняти іслам»);  

 негативні (наприклад: qimma-l-‘ār tišūf qabr-il-rasūl wi mā ti‘mil layk 

«вершиною безчестя є побачити могилу Пророка та не поставити «лайк»); 

 з викликом (li-l’asaf hāḏihi aṣ-ṣūra lam tu‘ǧib aḥad «на жаль, ніхто не 

вподобав це зображення») [237, с.55-57].  

Зазначені релігійні дописи належать до постфольклорних текстів, тому 

нашим завданням є їх ретельне вивчення з огляду на вживані різновиди АМ, 

адже навіть з наведених прикладів видно використання розмовних форм поруч 

із сучасною стандартною АМ. Водночас дослідники М. Хедер, Г. Абанда, В. ал-

Анаті, С. Абабна, А. Зугул, М. Хаттаб, Г. Абабтайн та інші зазначають, що в 

повідомленнях на релігійну тематику переважає стандартна АМ [92; 180]. 

Загалом релігійний аспект арабської інтернет-комунікації є недостатньо 

вивченим у лінгвістичному плані та потребує подальших ґрунтовних 

досліджень. 
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Стилістичні особливості коментарів в арабській блогосфері досліджують 

Г. Г. Зайнуллін та А. М. Хабібулліна. У найбільшій кількості, за словами 

дослідників, серед коментарів присутні висловлювання подяки та вираження 

схвалення, що має значну кількість кліше з релігійної лексики (на кшталт, allā 

yubārik fī-k «нехай благословить тебе Аллах»). Поруч подаються фрази-

побажання у стандартній ввічливій формі. Залежно від тематики, зустрічаються 

коментарі-запитання. Увагу привертають коментарі з критикою, що містять 

обсценну лексику. Загалом, за результатами дослідження, помітну частку 

займає діалектна лексика, а також спеціальна. У статті також вказується на 

творчий аспект (зокрема, у т. зв. щоденниках). Тут зустрічаються метафори, 

порівняння та синонімічні ряди для опису особистого досвіду автора блогу. 

Крім того, такі повідомлення є доволі емоційними [238, c. 287-289]. Стиль 

блогів інколи зустрічається в арабських МЛ, а також у публікаціях тематичних 

груп, що охоплюють створені в мережі афоризми, мотиваційні висловлювання 

та інше. 

 

2.2. Сучасні дослідження мови арабського медіадискурсу як 

соціолінгвістичного та комунікативного явища 

 Як зазначає Я. Андроцополус, варіювання є ключовим концептом у 

дослідженнях сучасного медіадискурсу [114, c. 277]. Це поняття можна 

розглядати у плані кореляції між усним та письмовим дискурсом, літературною 

та розмовною мовою, у плані впливу комп’ютерних технологій та відсутності 

регулювання на письмову реалізацію мови тощо. Я. Андроцополус пропонує 

використовувати термін «гетероглосія», що відображатиме ситуацію в 

соціальних медіа, оскільки вона є «навмисною семіотичною дією, в якій мовні 

ресурси протиставляють таким чином, щоб вказувати на соціальні, історичні та 

ідеологічні види тиску та конфліктів» [114, c. 294].   

Як і будь-яка інша мова, АМ соціальних медіа стрімко розвивається та 

зазнає змін. Звідси і багатоаспектність наукових досліджень цього феномену. 

Більшість наукових розвідок мають міждисциплінарний характер. Досить 
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помітне місце у вивченні арабського медіадискурсу займають багатовекторні 

соціолінгвістичні дослідження.  

Принципи та механізми перемикання мовних кодів. Г. Абабтайн 

досліджує вплив освіти та статі на перемикання зі стандартної на розмовну 

форму арабської мови у спілкуванні в мережі Twitter. У результаті виявилося, 

що повідомлення на тему релігії, поезії та науки здебільшого містять текст 

літературною мовою. Водночас публікації на побутову, фольклорну та 

гумористичну тематики відбуваються на діалекті та містять більше зразків 

перемикання кодів, у порівнянні з наведеними темами. Перемикання між двома 

мовами у дослідженні білінгвізму проводить також А. ад-Дін, який звертає 

увагу на різні чинники, що впливають на онлайн-комунікацію студентів 

двомовних університетів в арабських країнах [149, c. 78].  

Ал-Бтул ал-Хазмі, інший австралійський науковець, робить акцент на 

перемиканні коду всередині речення та всередині слова. Він розглядає, яким 

чином відбувається перемикання з арабської на англійську мову в 

австралійському соціумі. У результаті автор доходить висновку, що 

перемикання може відбуватися на різних граматичних рівнях, а змін зазнають 

навіть синтаксичні структури. Урешті, A. ал-Хазмі робить висновок, що 

перемикання відбувається на різних синтаксичних рівнях, незважаючи на 

типологічні відмінності між арабською та англійською мовами [102, c. 187]. 

Крім того, перемикання між різними формами арабської мови та від 

арабської на англійську вивчає американський лінгвіст А. ал-Біріні, спираючись 

на мовлення арабів у США. Дослідження А. ал-Біріні концентрується на 

вивченні міждіалектних перемикань кодів, їхніх соціолінгвістичних та 

прагматичних функцій. Увагу привертає те, що А. ал-Біріні пропонує називати 

сучасний стан АМ «поліглосією» або «контиглосією», про що, на думку автора, 

свідчить наявність континууму різних варіантів та рівнів АМ [99, c. 21]. Крім 

того, A. ал-Біріні наголошує на койнезації, якої зазнає РАМ в умовах 

змішування діалектів вихідцями з різних частин арабського регіону, які 

опинилися на одній території, зокрема в США [99, c. 329]. Аналогічну ситуацію 
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можна спостерігати сьогодні в інтернеті, зокрема у відкритих спільнотах 

соціальних мереж та блогах, де відсутні державні кордони та географічні 

обмеження.  

Інша праця, присвячена перемиканню кодів в арабському сегменті мережі 

Facebook, була опублікована в 2011 році під назвою «Між арабською та 

французькою мовами пролягає діалект. Переплітання кодів у марокканському 

Facebook» Р. Салії. Згідно з її дослідженням, термін «code-weaving» 

(переплітання кодів) краще підходить для визначення явищ, що відбуваються в 

онлайн-комунікації, оскільки цей процес не вичерпується винятково поняттями 

«code-switching» (перемикання) та «code-mixing» (змішування) [219, c. 15]. 

Результати дослідження Р.Салії вказують на те, що користувачі мережі, які 

мають або здобувають вищу освіту, схильні до використання англійської та 

французької мови більше, ніж арабської. Крім того, вони, порівняно з менш 

освіченою частиною учасників комунікації, частіше вдаються до змішування та 

переплітання різних мов у своїх повідомленнях. Щодо учасників без вищої 

освіти, то серед них використовується здебільшого магрибський діалект [219, 

c. 22]. 

Б. ас-Салім, йорданська дослідниця, вивчає явище диглосії в 

йорданському суспільстві та, зокрема, в йорданському сегменті соціальної 

мережі Facebook. За результатами її дослідження, 45% студентської молоді 

вживає в онлайн-комунікації англійську мову, 31,8% – йорданський діалект у 

формі арабізі [111, c. 201]. Прогнози Б. ас-Салім щодо використання арабської 

мови у соціальних медіа досить песимістичні, однак такий погляд викликає 

суперечливе ставлення, у зв’язку з тим, що емпірична частина включала 

дослідження спілкування 44 студентів.  

М. Абу-л-Езз досліджує перемикання коду у плані білінгвізму. 

Дослідниця зосереджується на перемиканні з арабізі на англійську мову. Вона 

вивчає вплив вживання арабізі на використання англійської мови. Крім того, 

результати дослідження свідчать про те, що арабізі частіше використовується 

для передачі на письмі розмовної форми АМ, у той час як літературна форма 
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записується власне арабським шрифтом [94, c. 5], що знаходить підтвердження 

й у мові постфольклору.   

Подібне дослідження проводилося на основі перемикань з арабської на 

французьку мову в Алжирі американськими науковцями з Пенсильванського 

університету (Р. Коттерелл, А. Рендачінтала, Н. Сафра та К. Каллісон-Берч). 

Дослідження було спрямоване на вивчення перемикання кодів в алжирському 

сегменті Facebook. До уваги бралося як арабське письмо, так і арабізі. 

Зазначається, що одне й те слово (а інколи й вислів) може по-різному 

записуватися в межах одного корпусу (мається на увазі, що до цього 

призводять навмисні та випадкові орфографічні помилки) [134, c. 3]. Навмисні 

помилки в лексиці, або так звані ерративи, притаманні явищу мовної гри, 

особливо часто вживаної в контексті постфольклору, де ерративи слугують 

засобом досягнення комічного ефекту. 

За Г. Рамсi, перемикання коду в єгипетських блогах відбувається між 

сучасною стандартною мовою та єгипетським діалектом [213, с. 50, 84]. Інколи 

мову блогів називають «змішаним різновидом» (англ. mixed variety), оскільки в 

публікаціях спостерігається поєднання елементів різних регіональних діалектів, 

утім така ситуація не є новою для АМ, оскільки койнезація відбувалась ще в 

доісламські часи. У мові іммігрантів з різних арабських країн, які потрапляють 

на спільну територію також фіксують це явище [99, с. 175-185]. Г. Рамсі 

доходить висновку, що залежно від комунікативної ситуації та цільової 

аудиторії за основу береться певний різновид АМ (включаючи КАМ), а далі до 

неї домішуються одиниці з інших варіантів АМ [213, с. 83-85]. 

За словами Р. Бассіуні, перемикання кодів є типовим для представників 

обох статей, однак жінки використовую перемикання кодів (з розмовної форми 

на стандартну) в офіційному медіадискурсі для демонстрації власного 

авторитету, професіоналізму та статусу [116, c. 119]. Окремі дослідження також 

вказують на те, що молоді жінки-білінгви можуть використовувати 

перемикання мовного коду, зокрема на англійську мову, а у випадку з АМ – на 

літературну форму, як механізм контролю та позиціонування власного 
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домінування над іншими [116, с. 119]. Зазначене є актуальним для мови 

постфольклору, оскільки користувачки деяких фольк-груп звертаються до 

перемикання з певної розмовної форми АМ саме на англійську мову помітно 

часто. Це говорить про бажання продемонструвати знання престижної 

іноземної мови. Однак варто згадати ще й той факт, що жінки-носії 

йорданського та палестинського діалектів відповідають нормам міського 

престижу мови більше, ніж чоловіки [116, c. 119-120].   

Варіювання форм АМ у медіапросторі та комп’ютерна лінгвістика. 

Ф. Садат, Ф. Каземі, А. Фарзіндар – науковці з Університету Квебека, які 

проводять масштабне дослідження різновидів арабської мови на матеріалі 

онлайн-комунікації серед арабомовних учасників соціальних медіа. У центрі 

їхнього дослідження – розрізнення діалектних форм АМ у текстах соціальних 

медіа, зокрема, що стосувалося форумів та блогів. Із точністю у 98%, згідно з 

результатами проведеного дослідження за моделлю Маркова, у соціальних 

медіа використовується 18 діалектів АМ [216, c. 25].  

У цій сфері також проводить розвідку Ф. Гуанґ, каліфорнійський 

науковець, який аналізує арабомовний корпус текстів, що використовуються у 

соціальних медіа, таких як Facebook та Twitter, з метою ідентифікувати різні 

форми діалектів, що вживаються в повсякденному спілкуванні арабів онлайн, а 

також відділити ці форми від стандартної мови (що також має місце в 

медіадискурсі) [172, c. 2123]. Дослідження Ф. Гуанґа спрямоване на створення 

лінгвістичної моделі форми АМ, що використовується в інтернеті. На її основі 

можливим буде покращити машинний переклад з англійської мови на арабську. 

У дослідженні та обробці даних природної мови (NLP – Natural Language 

Processing) значну роль відіграють арабські діалекти. Корпуси арабських 

медіатекстів сьогодні представлені передусім стандартною мовою, як і 

програми розпізнавання людського мовлення. У той самий час розмовні форми 

АМ використовуються в повсякденному спілкуванні, телешоу, піснях, фільмах 

та неформальній інтернет-комунікації. У корпусі, зібраному А. Аш-Шутайрі та 

Е. Атвеллом, загалом налічується 13,9 млн. слів (200 тис. коментарів з мережі 
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Twitter, 2 млн. коментарів Facebook, 10 тис. коментарів до онлайн-газет), які 

належать до п’яти основних діалектних груп (група діалектів Затоки, 

левантійська, іракська, єгипетська та північноафриканська групи). Як 

зазначають дослідники, анотування та розподіл документів у корпусі за 

діалектними групами ще перебуває на стадії обробки, однак уже сьогодні цей 

проект уможливлює виправлення неточностей в автоматичній категоризації та 

позначенні текстів певним діалектом. Ця проблема долається, зокрема, за 

рахунок програми, створеної за принципом гри. Участь у ній беруть носії 

різних діалектів та обирають варіант мовного коду, застосованого в 

запропонованих зразках. Корпус охоплює не тільки діалектні коментарі, але й 

елементи сучасною стандартною АМ та зразки змішування стандартної та 

розмовної форм [119, с. 7-8].   

Сентимент-аналіз інтернет-комунікації АМ. На сьогодні окреме місце у 

дослідженні різних механізмів розвитку АМ онлайн посідає сентимент-аналіз, 

що займається вивченням різних засобів емоційного вираження. Цей метод ще 

називають аналізом тональності. С. Ахмад, М.Паск’є та Г. Када представили 

своє дослідження тональності коротких за кількістю знаків повідомлень у 

соціальних мережах Facebook та Twitter – так званих «статусів» [97].  

Дослідження в цій сфері проводили також науковці Д. бен Салама та 

А. ал-Халіфа. Вони дослідили 340 тисяч повідомлень у Facebook та Twitter на 

кувейтському діалекті. У дослідженні було проаналізоване вираження емоцій за 

допомогою прикметників, дієслів та іменників у кувейтському діалекті [217, 

c. 392]. С. О. Ал-Хумуд, М. І. Ат-Тувайджрі, Т. М. Ал-Бухайрі, В. М. Ал-

Угайдеб також досліджують тональність повідомлень у мережі Twitter. 

Дослідники вказують на важливий аспект арабської онлайн-комунікації – 

навмисні та випадкові помилки. Так відбувається спрощення друку через 

вживання літери ha для позначення одночасно ha i ta (останнє є закінченням 

жіночого роду), ya для позначення ya, ā, ʼі (всередині слова) та інше [103, 

c. 366]. Описані дослідження стосуються здебільшого теорії мовної комунікації, 

однак лінгвістичний аспект таких праць займає значне місце, і до того 
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додається роль об’єктивності та достовірності результатів, оскільки ми маємо 

результати кількісного аналізу на матеріалах сформованих або в процесі 

формування корпусів текстів (від тисячі до сотень тисяч арабомовних текстів).  

Арабськa інтернет-комунікація в умовах міжмовних контактів. У 

мусульманському світі поява інтернет-технологій «асоціюється з експансією 

західної культури на ці терени, а протистояння їй – з боротьбою за збереження 

своєї цілісності й ідентичності» [74, c. 7]. Однак у неформальному спілкуванні 

фактична відсутність цензури уможливлює дослідження реального узусу, який 

свідчить про надання користувачами переваги запозиченим лексемам у 

контексті соціальних медіа, молодіжної культури, сучасних тенденцій у бізнесі, 

моді і т. п. Залежно від регіональних екстралінгвістичних особливостей, 

інтерференція відбувається насамперед з двох європейських мов – англійської 

та французької.  

Серед тих, хто досліджує вплив англійської мови на арабський 

медіадискурс, можна назвати З. Абд ар-Разака «Modern media Arabic: A study of 

word frequency in world affairs and sports sections in Arabic newspaper» (Сучасні 

арабські медіа: дослідження частотності слів у секціях світових новин та спорту 

в арабських газетах), Е. Салім «Loanwords in Jordanian Arabic» (Запозичення в 

йорданському діалекті арабської мови), Фатиму та Абду-л-Мухсіна Дашті, 

Анвара ал-Асварі та інших [98; 100; 140; 141; 218].  

Різні аспекти вказаного явища в територіальних діалектах АМ 

досліджують А. Хафіз («Phonological and Morphological Integration of Loanwords 

into Egyptian Arabic» – Фонологічна та морфологічна інтеграція запозичень до 

єгипетського діалекту), М. ал-Бтуш («English Loanwords in Colloquial Jordanian 

Arabic» – Англійські запозичення у йорданському діалекті), Р. Бойл («Language 

contact in the United Arab Emirates» – Мовні контакти в Обʼєднаних Арабських 

Еміратах), А. Джарра («English Loan Words spoken by Madinah Hijazi Arabic 

Speakers» – Англійські запозичення, вживані носіями хіджазького діалекту 

Медини), І. ал-Саїдат («English Loanwords in Jordanian Arabic: Gender and 
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Number Assignment» – Англійські запозичення в йорданському діалекті: 

призначення роду та числа) та інші [100; 110; 174].  

Дослідженням запозичень із французької мови до магрибського 

медіадискурсу займається К. Міллер («Langues et medias dans le monde arabe / 

arabophone. Entre idéologie et marché, convergences dans la glocalisation» – Мови і 

медіа в арабомовному світі. Між ідеологією та ринком, конвергенція у 

глокалізації), Й. Бенмайуф («LʼArabe parlé par les cadres algériens ou lʼArabe 

algérien médian» – Розмовна арабська мова на теренах Алжиру (або медійна 

алжирська арабська мова), К. Мохсен-Фінан («Les médias en Méditerranée. 

Nouveaux médias, monde arabe et relations internationales» – Медіа у 

Середземноморʼї. Нові медіа, арабський світ і міжнародні відносини), С. ал-

Вакілі («A Linguistic Study of Borrowing in Moroccan Teenage Talk» – 

Лінгвістичне дослідження запозичень в марокканському підлітковому 

мовленні) та інші [117, c. 275-300; 148; 161; 188]. 

А. ал-Асварі у статті «The semantics of English Borrowings in Arabic Media 

Language: The case of Arab Gulf States Newspapers» (Семантика англійських 

запозичень в арабській мові медіа) розглядає семантичні зміни та явище 

синонімії, що випливає через використання запозичень з англійської мови. За 

результатами кількісного аналізу найбільша кількість запозичень у 

медіадискурсі стосується технічних та природничих наук, а також сфери 

сучасних технологій та комп’ютерна лексика. Фатима та Абду-л-Мухсін Дашті 

у 2017 році опублікували результати дослідження англійських запозичень у 

Твіттері [141], зокрема серед кувейтських користувачів. Проаналізувавши 

повідомлення 50 кувейтських студентів, дослідники дійшли висновку, що у 

твітах кувейтська молодь вдається до морфологічної адаптації англійських 

запозичень на багатьох рівнях:  

 додаються закінчення множини шляхом афіксації («il-kumintāt» – 

коментарі, англ. comment),  

 додається артикль до англійських слів через префіксацію («il-lukešin» – 

локація, англ. location),  
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 до запозичених слів додаються арабські присвійні сполучні займенники 

(«inistigrāmī» – мій інстаграм, англ. Instagram),  

 відбувається префіксація вказівних займенників до англійських слів («ha-

l-klip» – цей кліп, англ. clip), 

 використовуються арабські заперечення з англійськими словами («mā 

aminšin» – не позначаю, англ. mention), 

 префіксація прийменників («bi-l-kūmint» – у коментарі, англ. comment), 

 використання конверсії («aminshin» – я позначаю, англ. I mention), 

 префіксація збірних займенників до англійських іменників («kilil 

akkawntāt» – усі персональні сторінки, англ. account), 

 використання скорочень у рамках морфологічного процесу («al-wats» –

англ. WhatsApp) [141, с. 234-237]. 

Зважаючи на зазначене, а також на такі випадки морфологічної адаптації 

англійських запозичень, що стосуються оказіоналізмів у постфольклорних 

текстах, можна припустити, що у мові постфольклору лексична інтерференція 

дійсно використовується для мовної гри та посилення впливу на реципієнтів. 

Е. Салім розглядає англійські запозичення до йорданського діалекту в 

різних аспектах (семантичному, фонологічному, морфологічному) за сферами 

їх побутування. Так, функціонування запозичень у комп’ютерному дискурсі 

торкається мови Facebook, що має безпосередній стосунок до нашого 

дослідження. На думку Е. Салім, функції запозичень в інтернет-дискурсі є 

майже ідентичними до усного спілкування.  

Крім того, у праці зазначається, що помітна кількість запозичень 

пов’язана з інтернет-ресурсами, академічним процесом, новітніми 

технологіями. На використання запозиченої спеціальної лексики вказує й A. ал-

Асварі. Однак інтерес викликає окреме зауваження Е. Салім про те, що до 

спеціальної лексики, що запозичується в інтернет-комунікації, належать слова 

на позначення міжособистісних відносин: близькість, солідарність, 

прив’язаність, ввічливість тощо [218, с. 245, 252-254, 259]. Використання таких 
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запозичень фіксуємо в постфольклорних текстах не тільки з йорданського 

контенту, але й сирійського, іракського, єгипетського.  

Згідно з дослідженням С. ал-Вакілі, французькі запозичення 

використовуються на позначення академічних понять (назви предметів), 

популярних явищ серед молоді («ṣwari-a» – вечір, вечірка, франц. soirée, «kufr-

a» – вільний удар (у спорті), франц. coup franc). Марокканський молодіжний 

жаргон характеризується інноваційністю. Використовуються різноманітні 

морфологічні, семантичні, фонологічні та інші інструменти мови-джерела 

запозичень та рідної мови, при чому усталені норми АМ можуть навмисно 

ігноруватися. Мова молоді, відтак, є засобом самовираження. Цьому лекту 

притаманна гумористичність, метафоричність, точність (мається на увазі 

частотність кальок з французької мови як засіб симпліфікації мовлення, 

повʼязаний з принципом мінімізації зусиль), підсилення (використання лексем 

підсилення, на кшталт «mūt» (в стандартній АМ «помираю») у значенні 

«сильно»), експресивність [151, с.171, 176- 177].  

Гендерні особливості мови арабського медіадискурсу. Вивченням 

лінгвістичного аспекту цього явища для арабської мови займаються М. А. Харб, 

А. А. Гумеї, М. ал-Фаттах, Р. Бассіуні, І. Теодорополу, Дж. Тайлер, С. аш-Шул, 

С. О. Джарбу, Б. аш-Шара та інші [92; 110; 113; 116; 165; 175; 225; 226].  

У дослідженні І. Теодорополу та Дж. Тайлера аналізується сприйняття 

діалектів арабської мови катарськими студентками [225]. З іншого боку, 

гендерні дослідження арабської мови у комп’ютерній комунікації та, зокрема, у 

соціальних мережах проводять С. аш-Шул, С. О. Джарбу, Б. аш-Шара та інші 

[113; 116; 151; 175].  

Помітне місце в дослідженні гендерних особливостей арабського 

медіадискуску посідає праця Р. Бассіуні «Identity and Code-Choice in The Speech 

of Educated Women and Men in Egypt: Evidence from Talk Shows» (Ідентичність 

та вибір коду в мовленні освічених жінок та чоловіків у Єгипті: свідчення з ток-

шоу). За її словами, коли мова йде про вибір між міським діалектом, сільським 

діалектом та сучасною стандартною мовою, жінки в Єгипті надають перевагу 
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міському діалекту як більш престижному варіанту, що підтверджує їхню, тобто 

жіночу ідентичність. Про це свідчать як західні, так і арабські дослідження. За 

словами Р. Бассіуні, вживання стандартної мови в ток-шоу практично не 

відрізняється в чоловічому дискурсі від жіночого. Жінки вдаються до 

стандартної мови як до свідчення їхнього професіоналізму та авторитету [116, 

c. 97, 99, 119]. Однак результати дослідження все ж демонструють, що жінки 

частіше використовують високий рівень мови, перемикаючись на розмовну 

форму. Чоловіки навпаки використовують єгипетський діалект із періодичним 

перемиканням на сучасну стандартну АМ [116, c. 107].  

С. аш-Шул аналізує мовні відмінності в комунікативних стратегіях 

ввічливості серед представників чоловічої та жіночої статі в соціальній мережі 

Facebook. За результатами аналізу 2000 коментарів та публікацій, С. аш-Шул 

доходить висновку, що жінки частіше вдаються до стратегій ввічливості, у той 

час як чоловіки навпаки використовують нечемність та грубість як у 

негативному, так і позитивному контексті [113, c. 55]. Її дослідження вказує на 

широке використання штампів та кліше (для вираження ввічливого ставлення), 

а також обсценної та навіть табуйованої лексики (у випадку з неввічливістю).  

С. Джарбу та Б. аш-Шар досліджують гендерний аспект фонетичних 

преференцій у йорданському діалекті на матеріалах синхронної комунікації в 

чатах. Дослідники наполягають, що чоловічий гендерлект у Йорданії 

традиційно пов’язують із сільськими говірками, а жіночий – з міськими. Однак 

зазначається, що необхідно враховувати соціолінгвістичний фактор, зокрема 

рівень культури та освіченості користувачів чатів. Результати наукових 

пошуків С. Джарбу та Б. аш-Шар свідчать про те, що міський соціолект, до 

вживання якого тяжіють жінки, має більший престиж, тому й представники 

чоловічої статі намагаються уникати сільської вимови, що призводить до 

стирання чіткої різниці в гендерному плані [175].  

 

 



95 

2.3. Жанрово-тематичні особливості арабського постфольклору           

в інтернет-просторі 

Лінгвістичні дослідження, присвячені арабському постфольклору, 

сьогодні представлені лише у фрагментованому вигляді. На те існує низка 

причин: дослідження перебувають на початковому етапі, тому публікації з цієї 

теми ще не зустрічаються; зазначена тема досі не поставала предметом 

зацікавлень арабістів, хоча її частково торкаються при дослідженні тональності 

онлайн-комунікації, перемиканні мовного коду та ін. Ш. Різк розглядає 

творчість єгипетської молоді в контексті вивчення молодіжного жаргону, 

зосереджуючись на суто лінгвістичному аспекті та називаючи, наприклад, 

сучасні афоризми «суперечливими ідеями, що панують серед молоді» [117, 

с. 291-308].  

З іншого боку, етнокультурні пошуки вже мають певне місце. Наприклад, 

у дослідженні Е. А. Келлі ІМ в єгипетському секторі соціальних медіа 

використовуються для репрезентації Єгипту в західному світі, зокрема у США, 

з метою інтерпретування перекладів деяких сучасних єгипетських новел 

англійською мовою. Щоправда, дослідниця фокусується на іконічному 

зображенні, абстрагуючись від текстової частини [178].   

Провідні дослідження постфольклору еміратської молоді в соціальних 

медіа висвітлено у працях Ас-Саїда ал-Асвада, який використовує термін 

«електронний фольклор» (англ. e-folklore). За його словами, чоловіки в ОАЕ 

більше задіяні в активній діяльності фольк-груп у мережі, ніж жінки. 79% 

користувачів-чоловіків цікавилися в інтернет-пошуку народними виставами, які 

прославляли Пророка Мухаммада; верблюжими перегонами, соколиним 

полюванням, традиційним вітрильним спортом та народною поезією. І лише 

19% жінок цікавилися, наприклад, народними виставами [148, с. 156]. С. ал-

Асвад зазначає, що попри стереотипне ставлення до нових медіа, які 

тавруються як чинники негативного впливу на арабів та як елементи західної 

експансії, існує й протилежний ефект – вони слугують засобом посилення 
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соціальних зв’язків та почуття спільності між населенням ОАЕ, а відтак, 

сприяють укріпленню традиційних цінностей [148, с. 157]. 

З усної сфери до цифрового простору потрапили традиційні привітання, 

прислів’я, жарти, загадки, пісні, вірші та інші висловлювання [148, с. 157], на 

кшталт мотиваційних фраз і сучасних афоризмів. Однак треба зауважити, що 

зазначені жанри зазнають модифікацій та трансформацій. Так, С. ал-Асвад 

вказує, що за мусульманськими традиціями під час релігійних свят люди 

ходили від дому до дому вітаючи близьких та сусідів. У міжособистісній 

комунікації (електронних листах чи SMS-повідомленнях) текст з прагматичних 

міркувань зазвичай скорочений (наприклад, «mubārak aš-šahr» (Благословенний 

місяць) як привітання з настанням Рамадана) або полягає в надсиланні 

клішованого висловлювання, на кшталт «kull ‘ām wa kull ḥawl» (Бажаю всього 

найкращого на цілий рік). З іншого боку, особисті повідомлення та деякі 

дописи з привітаннями на персональних сторінках можуть навпаки містити 

розлогий текст. Це має на меті засвідчення поваги або прихильності до адресата 

[148, c. 156-158].  

С. ал-Асвад відносить до сучасної фольк-культури молодіжну жаргонну 

лексику та фрази, на кшталт «ḥaiyyāk» або «ḥaiyyāk allā» (використовується для 

привітання), «ramsa» (розмова у чаті), «‘afa ‘alayk» (без проблем) та інше. 

Дослідник також наводить приклад трансформації народного звичаю 

привітання в ОАЕ. Згідно з цим звичаєм, близькі друзі можуть вітатися 

торкаючись один одного носами. Інтернет-спілкування створило можливість 

відтворювати цей жест на відстані за допомогою діалектного словосполучення 

«ḫašmak» (твій ніс), яке має зазначену конотацію в повідомленні, на кшталт 

«ḥuṭ ḫašmak ‘ala at-talifon» (доторкнись своїм носом до телефону) [148, с. 158].  

2.3.1. Тематична зумовленість вибору мовного коду. Постфольклор в 

арабському медіадискурсі є багатоаспектним феноменом, що охоплює по суті 

усі сфери, яких торкається й сам медіадискурс: радіо, телебачення, преса та у 

масштабному обсязі сьогодні – інтернет-простір. В арабському постфольклорі 

відбувається  інтеракція західної культури, міського та традиційного арабського 
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фольклору, а також сучасної народної творчості, здійснюваної на базі 

комп’ютерних та інтернет-технологій.  

Гумор в арабському світі посідає особливе місце у вираженні прихованих 

емоцій та як засіб виявлення «своїх» та «чужих». Хибно вважати, що араби, які 

сповідують іслам, не перетинають «червону межу» в тематиці жартів, особливо 

сьогодні, коли ми бачимо десятки демонстрацій і акцій протестів проти утисків 

з боку влади [207, c. 331]. Гумор в арабських країнах, як і в цілому світі, 

торкається наразі насамперед політичних тем, інтимного та сімейного життя, 

алкоголю, наркотиків та ін. Це демонструє ставлення населення до ситуації, що 

склалась нині. Такий гумор є доволі різноманітним – від коротких написів у 

карикатурних замальовках і до невеликих гумористичних історій. Однак 

донедавна народний гумор передбачав здебільшого усну трансмісію та 

спілкування віч-на-віч.  

Сьогодні ж інтернет-простір фактично охоплює всі сфери людського 

життя, куди входять духовний, матеріальний, соціальний, сімейно-побутовий та 

особистісний елементи. Ураховуючи швидкозмінність та кількість 

обговорюваних у глобальній мережі тем, надання вичерпної тематичної 

класифікації є складним завданням, що потребує розробки динамічного 

програмного забезпечення та може бути предметом окремого дослідження. 

Тому, проаналізувавши арабський постфольклорний контент у соціальних 

медіа (понад 30 гумористичних та 10 негумористичних спільнот у Facebook, 10 

негумористичних профілів у Twitter, контент 10 блогів та форумів, пов’язаних з 

МЛ [248-315]), пропонуємо тематичні групи на основі зазначених сфер, які 

можуть бути уточнені відповідно до соціокультурної специфіки регіону: 

 суспільна / життя в суспільстві (суспільно-політичні події, інтернет-

комунікація, професійне спілкування та ситуація в офісі, офіційні установи, 

проблеми соціальної стратифікації, глобальні питання, забруднення 

навколишнього середовища, сучасна культура, спілкування в соціумі тощо); 

 сімейно-побутова / життя в родині (міжособистісні стосунки, побутові 

ситуації, сім’я, здоров’я, спорт, кулінарія тощо); 
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 особистісна / життя типової людини (внутрішній світ людини, 

ставлення індивіда до повсякденних ситуацій, міжособистісні стосунки, 

виклики, що постають перед особистістю в сучасну епоху, проблеми моральної 

деградації соціуму, особистості та ін.); 

 політична (політична ситуація в окремій країні чи в усьому арабському 

світі, глобальні політичні проблеми, критика політики окремої держави або 

світової політики загалом, засудження втручання у внутрішні справи арабських 

країн, війни та криза в арабському світі тощо); 

 духовно-релігійна (поширення ісламу, посилання на Коран, цитування 

Корану та хадісів, апелювання до віри в різних життєвих ситуаціях, привітання 

з релігійними святами тощо); 

 фінансова / матеріальне становище (безпосереднє апелювання до 

фінансів, бідності, способів заробітку, нераціонального використання коштів та 

ін.).  

Окремо слід виділити теми, які розкриваються в гумористичному 

контенті. За змістом арабські гумористичні тексти фіксуємо такі:  

1) життя різних (арабських та неарабських) країн; 2) освіта та 

студентське / учнівське життя; 3) дружба / друзі; 4) родинні стосунки; 

5) романтичні стосунки (між чоловіком та дружиною / нареченими / 

закоханими); 6) стиль життя / мода; 7) шкідливі звички (кальян, сигарети); 

8) їжа (національна або популярна); 9) гроші та матеріальне становище; 

10) спорт; 11) шкідливі поради; 12) традиції та сучасність та ін.  

Надати вичерпну остаточну класифікацію тем, форм та змісту 

постфольклорних творів практично неможливо через швидкоплинність, 

спонтанність, мінливість та відносно необмежену кількість дописів, які 

публікуються в соціальних медіа.  

Кожна тематична група була визначена за допомогою слів і фраз-маркерів 

та аналізу змісту близько 4000 постфольклорних текстів, а також на підставі 

спостережень за публікаціями в соціальних медіа (активна спільнота публікує 

дописи практично щоденно), досліджуваних у кілька етапів (лютий-квітень 
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2016 р., червень-серпень 2016 р., жовтень-грудень 2016 р., березень-травень 

2017 р., грудень 2017 р., лютий-березень 2018 р., травень-липень 2018 р., 

вересень-жовтень 2018 р.) [249-250; 253; 256; 258 259; 267; 270; 272; 274; 277- 

288; 300; 302; 305-314]. Такий підхід забезпечив достовірність та об’єктивність 

отриманих результатів дослідження. 

Тематика текстів корелює з використанням різних форм АМ, що 

спричинює необхідність соціолінгвістичного дослідження мови постфольклору. 

Спираючись на класифікацію рівнів АМ та їх риси, зазначених в авторитетних 

працях А. Бадаві і В. С. Рибалкіна та дослідженнях мови арабського 

медіадискурсу, зокрема й у соціальних медіа, Р. Бассіуні, Х. аш-Шамрані, А. ал-

Фуайма, С.  Халіл, С. Різк, К. Зіамарі, А.  Ал-Каріма, С. Ал-Вакілі та інших, 

визначаємо мовні коди у взаємозв’язку з тематикою постфольклору.  

Були використані постфольклорні матеріали розважальних інтернет-

спільнот з етнічним та гендерним спрямуванням. Спеціалізовані релігійні або 

політичні ресурси мусульман не використовувалися, а виявлені при аналізі 

одиниці кваліфікувалися нерелевантними та не додавалися в опрацьований 

корпус. Жанрова структура охоплювала ІМ, сучасні афоризми, прислів’я, 

анекдоти, ланцюгові листи (переважно комічного змісту, проте нейтральні 

тексти також були включені до корпусу). Кількісний аналіз охоплює 1276 

текстів із 23 спільнот, локація яких вказана за 6 різними країнами (Єгипет, 

Марокко, Туніс, Ірак, Сирія, Йорданія), досліджених у режимі «онлайн» у 

період з 31.01.2018 по 30.03.2018 [249-250; 253; 256; 258 259; 267; 270; 272; 274; 

277-288; 300; 302; 305-314].  

Як видно з Рис. 2.1 нижче, тематичні групи, пов’язані з суспільним 

життям, родиною та типовою людиною, мають найбільшу частку серед 

досліджених текстів. Помітна кількість текстів із зазначених тематик 

представлена різними варіантами L. Водночас цікавим є той факт, що релігійна 

тематика представлена в усіх досліджених формах АМ. З іншого боку, H2 

використовується для усіх тематичних груп у більшій чи меншій мірі.  
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Рис. 2.1. Взаємозвʼязок між тематикою та різновидом АМ (на матеріалі 

гумористичних постфольклорних жанрів у соціальних медіа) 

 

Наведений Рис. 2.1 дає змогу продемонструвати такі тенденції в кореляції 

між вибором теми та мовного коду в арабському постфольклорі соціальних 

медіа:  

1) H2 використано у 10 % зразків, цей код залучено до всіх тематичних 

груп;  

2) найбільша частка (40 %) належить L (територіальний діалект або 

соціолект), репрезентовано в усіх тематичних групах;  

3) HL, де змішуються елементи H2 та L, становить 18 % у дослідженому 

корпусі та використовуються насамперед у суспільній та сімейно-побутовій 

тематиках;  
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4) L1 (18 %) застосовується передусім у суспільній, сімейно-побутовій та 

особистісній тематиках;  

5) L2 або його елементи присутні у 14 % текстів, також і в релігійній 

тематиці.  

Цікаво, що локальна подія для пересічного араба має двояке значення, 

оскільки вона може виходити на регіональний рівень і при цьому лишатися 

такою ж актуальною та стосуватися саме араба, як, наприклад, ситуація у 

Перській затоці з блокадою Катару в 2017-2018 рр. Якщо враховувати події 

арабської весни, воєн у Сирії, Лівії, Ємені, терористичну діяльність, 

дипломатичну кризу у відносинах із Катаром, економічну нестабільність, 

громадські акції боротьби за права людини та жінки, епідемію холери в Ємені, 

зіткнення в Єрусалимі між ізраїльськими військами та палестинськими 

мусульманами, визнання Єрусалима винятково ізраїльською територією з боку 

США та зважаючи на те, що надати всеохопний перелік подій неможливо, стає 

очевидним, що суспільно-політичний гумор пронизує майже всі соціальні медіа 

в тому чи іншому вигляді. Так, ми маємо анекдоти, шаржі, карикатури і меми, 

що поширюються від сайтів новин до соціальних мереж та навпаки.  

2.3.2. Вплив міжкультурних контактів у соціальних медіа на жанрову 

систему арабського постфольклору. Постфольклорні жанри в арабських 

соціальних медіа можна умовно поділити на запозичені, арабізовані та власне 

арабські. Запозичені тексти відомі в усьому світі, такі як меми «Keep calm», 

меми-комікси, які стилізуються або перекладаються (див. Рис. Б.18). 

Арабізовані тексти відповідають прагненню наблизити повідомлення до 

арабського користувача та зробити сам ресурс популярнішим. У таких жанрах 

до запозичених зразків додаються відомості про арабське життя і культуру 

(див. Рис. А.20). Власне арабські використовують винятково арабські герої 

зображень та тексти про арабські реалії (див. Рис. Б.5). Якщо поява запозичених 

та арабізованих постфольклорних текстів свідчить про бажання арабів 

долучитися до процесу глобалізації, то власне арабські зразки слугують 

внутрішнім потребам суспільства збереження етнокультурної самоідентичності. 
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За формою запозичені та арабізовані меми, які використовуються в 

арабському сегменті соціальних медіа, фіксуємо такі: 

 меми-комікси (як із використанням універсальних карикатурних 

зображень облич із Rage Comics
15

, так і арабізованих та арабських персонажів, 

на кшталт героїв арабських телесеріалів, намальованих суто арабських 

персонажів тощо). Особливістю арабських мемів-коміксів є зміна фону на 

яскравіший, часто з приглушеними зеленим, блакитним, рожевим кольорами, 

зображенням популярного постфольклорного героя (актор телесеріалу, 

реклами, відеоролику і т. п.) на задньому плані (див. Рис. А.20, Б.1, Б.6, В.4, Г.2, 

Д.1.2., Д.1.3, Д.2.6, Е.7 та ін.); 

 демотиватори (зображення, часто фото, у чорній рамці з лаконічним 

влучним написом білим кольором внизу або зверху зображення; мають 

викривальний характер, що «демотивує» користувачів, вказуючи на те, що 

наведений приклад поведінки на самому зображенні є неприпустимим) (див. 

Рис. А.4, Б.3, Б.8 та ін.); 

 меми із зображенням мультиплікаційних героїв (арабських та західних, 

здебільшого диснеївських), які вдало підібрані під настрій та побутову 

ситуацію (див. Рис. Б.7, Б.16, Б.22, Д.1.1, Д.1.6 та ін.); 

 меми з відредагованими фотографіями (виконані неякісно звичайними 

користувачами); 

 меми-коментарі до різних зображень та фото, що містять переважно 

курйозні зображення людей і тварин, здатні викликати кумедні асоціації (див. 

Рис. А.24, Б.2, Б.22, В.6, Д.1.5, Д.2.1 та ін.). 

 меми про Жабу Керміта
16

 (використовується для створення жартів про 

повсякдення та рутинність, Жаба Керміт слугує засобом сублімації 

накопиченого в суспільстві невдоволення, звідси Керміт виступає циніком, 

                                                            
15

 Rage Comics («комікси люті») – серія інтернет-коміксів, що відображає якесь просте почуття, на кшталт 

злості,захоплення, збентеженості тощо. Інтернет джерела вказують, що Rage Comics з’явилися вперше в 2007 р

оці. Популярності вони набувають 2009 року. В арабському сегменті соціальних медіа карикатурні обличчя з 

Rage Comics лишаються актуальними досі (див. Рис. А.1, А.10, А.12-15, А.18, А.22-23, Б.23, Б.25, В.3, Д.1.3, 

Д.2.2). 
16

 Kermit The Frog – найвідоміша лялька з американського шоу «Muppet Show», див. Рис. Г.1-12.   
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нігілістом, расистом, екстремістом, сексистом та ін., тобто виражає всі крайні й 

радикальні сторони сучасного життя, що засуджуються та різко критикуються в 

соціумі) (див. Рис. А.21, Г.1-12 та ін.); 

 відеомеми в останні роки почали часто використовуватися, адже 

відеоелемент уможливлює кращу візуалізацію зазначеного в текстовій частині. 

Зазвичай текстова частина має прецедентний характер, відсилаючи реципієнта 

до певної типової ситуації (див. Рис. А.25); 

 ланцюгові меми, що можуть отримувати будь-яку із зазначених форм, 

однак у тексті містять прямий заклик до подальшого розповсюдження 

зазначеного мема (див. Рис. Б.1, Б.6-11, Б.12-13, Б.16, Б.21 та ін.) . 

До цього варто додати суто арабські карикатурні зображення: 

 бабуся (зображення постарілого жіночого обличчя в окулярах, з доброю 

посмішкою, посивілим волоссям) – виражає повсякденну мудрість, яку молодь 

дізнається від старших поколінь, або описується жартівлива цитата бабусі чи 

комічний випадок, повʼязаний з нею (див. Рис. А.23); 

 дід Абу Наал. Меми «Abū na‘āl» («Батько капців») беруть початок у 2010 

році, коли в мережі Youtube з’явилося коротке відео, де підлітки глузують над 

стариганом на одному з іракських ринків, а той відповідає їм нецензурною 

лексикою. Старий носив зношені капці, через що й отримав своє прізвисько. 

Пізніше було створено карикатуру та багато ІМ. У зв’язку зі смертю головного 

героя, популярність мема поступово згасла, і з 2016 року нові ІМ не 

створюються. Цей образ використовувався як символ спротиву іракського 

народу несправедливій політиці США та корумпованій владі. Цей тип мемів 

містив широкий пласт розмовної обсценної лексики з маловідомої сільської 

говірки (див. Рис. А.25); 

 меми «Asḥābī» виконуються у стилі «Rage Comics». Вперше цей мем 

з’явився в 2012 році та став уособленням єгиптянина, який прагнув бути 

схожим на іноземців. Асхабі виражає хитрість або глузування (див. Рис. Б.5), 
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часто вживається з карикатурними зображеннями Yao Ming і Troll Face
17

, а 

також їхніми варіантами; зустрічаються й інші карикатури героїв арабських 

телесеріалів, фільмів, популярних артистів естради та інше; 

 меми про типових арабів відрізняються використанням цілісних 

карикатурних зображень героїв. Чоловік часто зображується темноволосим, з 

бородою та хитрою усмішкою. Жінка постає в хіджабі та з дещо розлюченим 

виразом обличчя. Мова таких мемів практично без винятків представлена РАМ. 

За формою меми часто подібні до карикатур: КТ, де поєднуються 

іконічна та вербальна частини задля створення гумористичного ефекту. З 

іншого боку, карикатури є продуктом цілеспрямованої професійної діяльності, 

у той час як меми є результатом спонтанної народної творчості. Це знаходить 

відображення у вербальному компоненті: текст карикатури є рафінованим, 

кожне слово виважене та має особливе призначення (політичне, економічне або 

соціальне); мова в мемі відображає спонтанне мовлення, яке, на додачу, часто 

містить риси неформального міжособистісного спілкування або коментарів у 

соціальних медіа, помилки друку, можуть записуватися арабізі тощо.  

Негумористичний контент виділяємо окремо, адже він відрізняється за 

мовним матеріалом. Арабські МЛ здебільшого вивчаються в етнографічному та 

соціокультурному аспектах. Хасан Л. Ель-Шамі у праці «Tales Arabic Women 

Tell and the Behavioral Patterns They Portray» (Історії, які розповідають арабські 

жінки, та поведінкові моделі, які вони зображують) представив збірку історій, 

досліджених в етнокультурному та соціологічному планах [153]. Л. Вінн 

здійснила антропологічне дослідження єгипетських міських легенд у праці 

«Pyramids and Nightclubs: a travel ethnography of Arab and Western Imagination of 

Egypt» (Піраміди та нічні клуби: туристичний етнографічний опис арабського 

та західного уявлення про Єгипет) [235]. Вплив віртуального простору на 

способи та засоби передачі інформації, а також відсутність лінгвістичних праць 

                                                            
17

 Troll Face належить також до Rage Comics та виражає саркастичне ставлення до висловлювання, ситуації 

тощо (див. Рис. А.1, А.10, А.15 та ін.). 
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з цієї теми зумовлюють необхідність дослідження лінгвістичного аспекту 

арабських МЛ у глобальній мережі. 

Сучасні афоризми (мотиваційні тексти, поради, застереження та ін.) 

відображають актуальні культурно-ціннісні орієнтації арабо-мусульманського 

суспільства. Ланцюгові листи змішуються з іншими жанрами, однак найбільше 

представлені в релігійному контенті.   

Сучасні афоризми молоді в лінгвістичному плані розглядає Ш. Різк, 

вказуючи на те, що за змістом такі висловлювання доволі провокаційні та 

містять суперечливі цінності й ідеї [117, c. 275-308]. Наприклад, «nām w-ertāḥ 

yaʼtī-k en-nagāḥ» (поспи й відпочинь – тоді прийде до тебе успіх), «zāker tengaḥ 

tegīb magmū‘» (якщо вивчиш, то досягнеш успіху, а якщо спишеш – отримаєш 

гарну оцінку). Це корелює з темою досягнення успіху, популярною в контенті 

соціальних медіа. Вона просувається на рівні постфольклорних історій, зокрема 

МЛ, а також як частина маркетингових кампаній, що спільного з народною 

діяльністю не мають, окрім спроб стилізації під МЛ.  

Досліджений контент понад 10 блогів та форумів дає змогу умовно 

поділити арабські МЛ в інтернет-просторі за тематичним критерієм на такі 

сюжетні групи [248; 251; 252; 260; 262; 263; 269; 276; 289-299]:  

 історії кохання «Qiṣṣas ḥubb» (повчальні, сумні, трагічні, комічні); 

 мудрі притчі «Qiṣṣaṣ ‘an ḥikma al-ḥayā» (про абстрактні поняття моралі 

(дружбу, честь, кохання тощо), про мораль на прикладі випадків з життя, про 

мораль у ситуаціях «вчитель-учень» тощо); 

 історичні притчі  «Qiṣṣaṣ tārīḫiyya» (про величне арабське минуле, про 

мудреців та халіфів та інше); 

 історії успіху «Qiṣṣaṣ an-naǧāḥ» (часто перекладені чи запозичені історії 

про досягнення успіху людьми завдяки їхньому розуму, вмінню знаходити 

потрібне рішення в критичних ситуаціях, вміння виплутуватися зі складних 

обставин тощо); 

 історії жахів «Qiṣṣaṣ ar-ru‘b»; 

 справжні історії «Qiṣṣaṣ wāqi‘iyya / ḥaqīqiyya / min al-ḥayā». 
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З іншого боку, за специфікою походження сюжетів виділяємо такі: 

 реальні фольклоризовані історії (Qiṣṣaṣ wāqi‘iyya / min al-ḥayā); 

 перекладені / запозичені притчі (Qiṣṣaṣ manqūla – перекладені і / або 

арабізовані історії, взяті з західного постфольклору, здебільшого це реальні 

фольклоризовані історії); 

 модернізовані історії. 

За тональністю виділяємо МЛ: 

 трагічні («Qiṣṣa muʼṯira» – про втрату батьків, про смерть дітей, про 

наслідки терористичної діяльності, про домашнє насилля тощо); 

 позитивні («Qiṣṣa iǧābiyya» – мотиваційні оповіді, дотепні випадки з 

життя); 

 повчальні (наприклад, «Qiṣṣa wāqi‘iyya bi-hā ḥikma» – справжня історія, 

що містить мудрість). 

Наративні тексти в арабському постфольклорі, зокрема й МЛ, фіксуємо 

як у формі сучасної стандартної АМ, так і в розмовних варіантах, залежно від 

змісту. Запозичені сюжети історій успіху нерідко публікуються стандартною 

мовою, інколи із вкрапленнями з розмовного варіанта. З іншого боку, історії 

кохання та зради, історії про так звані реальні випадки з життя та інші 

поширюються регіональниими діалектами.  

Попри те, що анонімний автор МЛ може інколи претендувати на роль 

письменника, що викликає інтенсивність вживання стилістичних фігур, лексики 

високого стилю, притаманної художньому мовленню, все ж фіксуємо випадки, 

коли такі історії виглядають як текст, в якому транскрибували усне 

повідомлення. З іншого боку, фіксуємо МЛ у відеоформаті, де оповідь 

відображає не усне мовлення, а навпаки, є начитаним текстом, відтвореним H2, 

навіть інколи з вимовлянням кінцевих флексій [248; 251]. 
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Висновки до другого розділу 

Мовна ситуація в арабському регіоні, репрезентована явищами диглосії та 

білінгвізму, віддзеркалюється в медіадискурсі. Використання різних варіантів 

арабської мови залежить від форм медіа. У письмових медіа, за винятком 

розважальних матеріалів, переважає сучасна стандартна арабська мова. Усні 

медіа використовують і стандартну, і розмовні форми арабської мови, що 

зумовлене контекстом та ролями мовців. У соціальних медіа, крім зазначених 

різновидів, застосовуються інтернет-жаргон, арабізі, англійська та французька 

мови.  

З-поміж сучасних напрямів досліджень арабського медіадискурсу 

найбільше представлені розвідки в галузі соціолінгвістики та комп’ютерної 

лінгвістики. Соціолінгвістичні дослідження зосереджені на вивченні таких 

аспектів мови медіапростору: арабська мовна варіативність, принципи 

перемикання мовних кодів, зміна арабомовного узусу в інтернет-просторі, 

вплив міжмовних контактів в мережі на арабську мову, гендерні особливості 

вибору мовного коду в різних видах медіа та ін. До сфери досліджень 

комп’ютерної лінгвістики належить сентимент-аналіз інтернет-спілкування з 

використанням усно-розмовних варіантів арабської мови; автоматична 

ідентифікація різновидів арабської мови в інтернеті; укладання корпусів 

медіатекстів для подальших лінгвістичних досліджень та ін. 

За останніми дослідженнями, мовна ситуація в арабському медіапросторі 

має такі особливості:  

 в арабських соціальних медіа зафіксовано використання 18 різних 

територіальних діалектів; 

 міжкультурні, міжмовні та міждіалектні контакти в інтернеті 

зумовлюють динамічний розвиток офіційного та неофіційного регістрів 

арабської мови під впливом англійської та французької мов (залежно від 

регіону); 

 молодіжний жаргон, який формується на основі престижного 

соціолекту, перебуває у стані взаємовпливу з мовою медіа; 
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 гендерний фактор вибору мовного коду полягає у використанні 

жінками сучасної стандартної арабської мови та англійської мови для прояву 

своєї професійної компетентності або для привернення уваги міжнародної 

спільноти; розмовні форми вживаються в нейтральних повідомленнях та в 

міжособистісній комунікації; чоловіки застосовують сучасну стандартну мову 

для підкреслення власної позиції, а в решті ситуацій переважають розмовні 

форми (нерідко нижчі за рівнем, ніж у жіночому дискурсі); 

 тематика впливає на вибір мовного коду в соціальних медіа таким 

чином: серйозні питання (політика, релігія, економіка та ін.) обговорюються 

сучасною стандартною арабською мовою або престижним соціолектом, а 

побутові теми відображають використання усно-розмовних форм. 

З огляду на диглосну ситуацію та пожвавлення міжмовних контактів у 

медіапросторі, у цьому дослідженні дотримуємося принципу поділу різновидів 

арабської мови за рівнями престижу: високий (класична та сучасна стандартна 

мова) та низький (усно-розмовні та інші неформальні варіанти).  

На підставі аналізу арабського постфольклорного контенту (понад 60 

інтернет-спільнот) виокремлено такі тематичні групи: суспільна, сімейно-

побутова, особистісна, політична, духовно-релігійна, фінансово-матеріальна.  

Кількісний аналіз дав змогу виявити тенденції в кореляції між вибором 

теми та мовного коду. Виявлено переважне використання усно-розмовних форм 

у суспільній, сімейно-побутовій та особистісній тематиках. Інтернет-жаргон 

або його елементи присутні в усіх тематичних групах, включаючи релігійну, що 

свідчить про інтенсивність впливу інтернет-простору на узус. Сучасна 

стандартна арабська мова використовується в усіх тематиках, але в помітно 

меншій кількості, ніж інші варіанти. 

Середовище функціонування та структура постфольклору впливають на 

жанрово-тематичну специфіку цього явища в арабських інтернет-спільнотах та 

спричинюють використання жанрів, аналогічних до західного контенту. Цим 

фактом зумовлюється походження арабських постфольклорних текстів, серед 

яких виділено такі види: запозичені, арабізовані, власне арабські. 
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Запозичені та арабізовані меми класифіковані за формою: меми-комікси; 

демотиватори; меми із зображенням мультиплікаційних героїв; меми з 

відредагованими фотографіями; меми-коментарі; меми про Жабу; відеомеми; 

ланцюгові меми. Виявлено такі арабські меми: бабуся (виражає повсякденну 

мудрість); Абу Наал (карикатурне зображення діда, символ спротиву іракського 

народу несправедливій політиці); Асхабі (уособлення єгиптянина, схожого на 

іноземців, виражає хитрість або глузування); меми про типових арабів та 

арабські реалії.  

На підставі аналізу змісту 10 арабських блогів та форумів виділено такі 

види міських легенд: історії кохання; мудрі притчі; історії успіху; історії жахів; 

історії про справжні випадки з життя. За специфікою походження міські 

легенди були класифіковані на реальні фольклоризовані; перекладені / 

запозичені; модернізовані. За формою арабські історії в соціальних медіа 

поділяються на власне тексти та креолізовані тексти (з графічними елементами 

або у відеоформаті).  

Сучасні афоризми (мотиваційні тексти, поради, застереження та ін.) 

відображають актуальні культурно-ціннісні орієнтації арабо-мусульманського 

суспільства. Ланцюгові листи змішуються з іншими жанрами, однак найбільше 

представлені в релігійному контенті.   

Положення цього розділу були викладені у статтях автора [50; 51; 185]. 
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РОЗДІЛ 3 

 ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВАРІЮВАННЯ В ПОСТФОЛЬКЛОРІ 

АРАБСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ  

 

Оскільки арабський постфольклор є багатокомпонентним явищем, його 

лінгвістичне вивчення зумовлює необхідність аналізу таких елементів, як: 

 мовна ідентичність представників різних фольк-груп на підставі 

виявлення опозиції «своїх» та «чужих» або акцентуації унікальності «своїх»; 

 інтра- та екстралінгвістичні риси постфольклорного контенту в 

залежності від його жанрово-тематичної специфіки; 

 функції як вербальних, так і невербальних складових досліджуваних 

зразків, які впливають на досягнення певного комунікативного ефекту; 

 вплив інтернет-технологій на графічну передачу АМ; 

 міжкультурні та мовні контакти в глобальній мережі.  

Для встановлення основних характеристик мовного варіювання в 

арабському постфольклорі було опрацьовано контент, який відображав такі 

ознаки фольк-груп: 

а) етнічний (араби є узагальненим поняттям для жителів різних країн 

Північної Африки та Близького Сходу),  

б) соціальний (молодь, користувачі в статусі одружених та, відповідно, 

старшого віку, студенти),  

в) гендерний (мовлення жінок та чоловіків),  

г) релігійний (вплив ісламу на словник користувача соціальних медіа); 

ґ) культурно-ціннісний (моральні цінності соціуму, внутрішні 

переживання й емоції людини, які поділяють користувачі мережі та ін.). 

В основу дослідження мови фольк-груп покладено аналіз матеріалів 

гумористичних інтернет-спільнот шести арабських країн (Єгипет, Марокко, 
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Туніс, Йорданія, Сирія, Ірак) з більшістю учасників у віці 18-34 роки
18

, 

представників чоловічої та жіночої статей.  

Слід зауважити, що наведені в постфольклорі мовні маркери, які 

слугують засобом вираження певного типу ідентичності та постулюються 

унікальною ознакою певної категорії людей, можуть відрізнятися від реальної 

мовної ситуації. Відтак, ми фіксуємо мовні одиниці як маркери дискурсу певної 

фольк-групи, а не показники, притаманні конкретному варіанту АМ. 

 

3.1. Мовний код як засіб вираження ідентичності в арабських 

гумористичних інтернет-спільнотах 

В інтернет-спільнотах непоодинокими є випадки змішування різних типів 

ідентичності учасників (наприклад, етнічна та релігійна, етнічна та соціальна, 

соціальна та гендерна й інші типи). Це зумовлено виконанням різних 

соціальних ролей членів фольк-груп, включаючи вплив зовнішніх чинників (на 

кшталт суспільно-політичних подій), які спонукають до зміни ролі, через 

розширення кола учасників та ін.  

3.1.1. Етнічні фольк-групи (Сирія, Йорданія, Ірак, Єгипет, Туніс, 

Марокко). У таких фольк-групах головною метою є вираження 

самоідентичності учасників за певними етнокультурними ознаками. 

Експліцитні засоби вираження етнічної самоідентичності представлені 

передусім лексикою, що позначає назву країн, міст, національності тощо, тому 

типовими ключовими фразами, на основі яких відбувається подальша творча 

обробка та поширення текстів, будуть такі: «fī sūriyā» (у Сирії), «ammā sūriyā» 

(щодо Сирії), «aš-šām» (Шам
19

), «bi-l-‘irāq» (в Іраку), «inta bi-l-‘irāq» (ти в 

Іраку), «rūḥ li-l-ʼirāq» (їдь до Іраку), «māẓā yumayyiz al-‘irāqiy» (що вирізняє 

іракця), «tūnis» (Туніс), «iḥnā fī urdun» (ми у Йорданії), «al-

maġribiy» (марокканець), «al-maṣriy» (єгиптянин), «fī al-aswān» (у Асвані), 

«maḥmūd min ṭanṭā» (Махмуд із Танти) і т. п (див. Рис. А.1, 7-13, 15-16, 20).  
                                                            
18

 Дані згідно з Global Social Media Statistics Summary 2017 [158]. 
19

 Шам або Левант у широкому розумінні охоплює країни північного Середземномор’я, у вузькому – Сирію та 

Ліван. Однак у сирійців «bilad aš-šām» (країна аш-Шам) асоціюється передусім з історичною назвою Сирії. 
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Імпліцитні засоби реалізуються у фразах, які мають стосунок до 

прецедентності вказаної далі по тексту інформації, на кшталт «faqaṭ hunā…» 

(тільки тут), «ammā ‘an-nā…» (що ж до нас), «bess naḥnā…» (тільки ми) та 

інших. Таких фраз зазвичай недостатньо, якщо іконічна частина не візуалізує 

специфічну рису, притаманну лише певній країні чи народу. Саме тому 

розпізнання «своїх» та «чужих» відбувається за рахунок додаткових засобів, що 

на лексичному рівні виражається за допомогою діалектизмів, регіоналізмів, 

жаргонізмів, прецедентної лексики та ін. (див. Рис. А.1, А.13, А.19, А.21). 

Так, наприклад, у сирійському контенті використовуються діалектні слова 

та фрази-маркери: «sarrī marrī» (туди-сюди), «waḥā» (один), «wa-l-ḥašā» (їй-

богу), «karmālak» (через тебе); прецедентна лексика на кшталт «feyrūz» (Фейруз 

– співачка), «abū at-taksī» (прізвисько героя сирійського комедійного серіалу) 

та інше [247]. 

У йорданському контенті діалектизми: «kaḥtūt» (жадібний), «abīš» 

(відсутній), «muhashas» (дурний), «tša‘aš» (сидіти похнюпленим), «mīma‘a» 

(безлад), «mu‘affan» (смердючий) та інше [244]. 

В іракському контенті: діалектизми та діалектні словосполучення «lāzim 

akū» (повинно бути), «kāl» (сказав), «ka‘ida» (сидів) (субституція q – k), «šnū» 

(що), «mіnū» (хто), «ǧāyef» (смердючий / брудний), «ašged» (скільки); 

прецедентна лексика «abū na‘āl» (Абу Наал) [244].  

У єгипетському контенті: діалектизми «ūda» (кімната), «keda» (так), 

(таким чином), «izēy» (як, який, яким чином); регіоналізми «garsūn» (офіціант), 

«burtuqān» (апельсин), «ǧūn» (гол); прецедентна лексика: «muḥammad ṣalāḥ» 

(Мухаммад Салах) (футболіст), «dukkān dusūqī» (крамниця Дусукі), «ǧubn 

bāndā» (сир «Панда) тощо. Єгипетський постфольклор охоплює життєві 

ситуації з різних міст країни (найпоширеніші назви, що зустрічаються – це 

«aswān» (Асван), «iskandariyya» (Александрія), «al-qāhira» (Каїр) та «būr sa‘īd» 

(Порт Саїд) [242].  
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Цікаво, що подібне фіксуємо також у марокканському постфольклорі: 

міста «fās» (Фес), «marrākeš» (Марракеш) та «ad-dār al-bayḍāʼ» (Касабланка). 

Зазначене засвідчує престиж АМ великих міст у неофіційному спілкуванні.  

У марокканському контенті: діалектизми «malī» (мій стан), «ḫāyeb» 

(потворний), «sārūt» (ключ), «waḫā» (дозвольте), «diyāl» (частка, що стоїть між 

членами ізафетної конструкції, позначаючи приналежність предмета або речі 

чомусь або комусь, наприклад, «kitāb diyāl bū-k» – досл.: книга, що належить 

твоєму батькові, перекл. книга твого батька), «deyman» (постійно), «dāk» (той), 

регіональне вживання лексеми «abġā» (хотів) та інше [242-245]. 

У туніському контенті: «umūru-k bāhiya» (чи добре в тебе справи?), 

«ahuwwā» (тут є), «bi-s-sīf» (примусово / насильницьким шляхом), «umm l-būyā» 

(хамелеон), «rud bāla-k» (стережись / будь обережним), «salsūl» (хребет), 

«rawǧ» (позика, взята у родичів) та інше [242-245]. 

Мовне варіювання виражається у використанні територіальних діалектів, 

наріч, говірок, а також престижних соціолектів (каїрський, амманський, 

багдадський тощо): 

H2 з елементами L2. Наприклад, редукований довгий голосний [ī] у 

прийменнику fī (у): «aḫir marra rabiḥnā isbāniyā wa l-burtuġāl kān fi-ma‘raka 

wādī l-maḫāzin fi 986 hiǧriyya» (Рис. А.19) (востаннє ми перемагали Іспанію та 

Португалію у битві Ваді-л-Махазін у 986 році за гіджрою). Цей текст є 

відображенням реакції інтернет-користувачів на футбольні матчі чемпіонату 

світу 2018 року. 

H2 використовується з метою створення контексту серйозної ситуації / 

розмови / новини тощо. Наприклад (див. Рис. А.20): «hal tu‘ānī min amrāḍ 

ǧinsiyya ?/ al-ǧinsiyya al-maġribiyya» (Ти страждаєш через статеві 

захворювання? / Ні, через марокканське громадянство). У наведеному ІМ 

використовується сучасна стандартна мова, а комічність досягається за рахунок  

гри з омоформом «ǧinsiyya», що має два значення: іменник «громадянство» та 

прикметник «статевий», «сексуальний».   
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Фіксуємо також використання варіантів проміжного рівня HL (між 

стандартною та розмовною). У них, залежно від контексту та рівня освіченості 

носіїв, основою може виступати або сучасна стандартна АМ (H2), або РАМ (L, 

L1, а також L2), а до головного варіанта здійснюються вкраплення іншого 

різновиду.  

Наприклад, «wuṣūl fātūrat kahrabāʼ li-šaḫṣ fī aswān li 15 alf ǧuneyh / līh 

mušaġġil mufā‘il nawawiy» (див. Рис. А.11) (Надходження жителю Асвана 

рахунку за електроенергію на 15 тисяч фунтів / За що? Я вмикав атомний 

реактор?). У наведеному тексті використовується діалектизм «lē» (чому / за що) 

та активний дієприкметник «mušaġġil» (той, що вмикає / запускає), який попри 

належність також до словника H, відповідає умовним граматичним нормам L 

(зокрема переважне використання дієприкметника замість дієслова).  

HL має також вкраплення з L1 i L2: «muḥammad ṣalāḥ law istamarra ‘ā-l-

waḍ‘ di ǧamāhīr līferbūl ha-yaṣallū ma‘ā-nā at-tarāwīḥ as-sinādiy» (див. Рис. А.14) 

(якщо Мухаммад Салах продовжить в такому дусі, то ліверпульці будуть разом 

з нами здійснювати молитву ат-Таравіх). У цьому прикладі прийменник «‘alā» 

записано у вигляді, редукованому до однієї графеми ‘a та разом з наступним 

словом в означеному стані «‘ā-l-waḍ‘».  

Частотність використання LH із вкрапленнями L2 займає помітнішу 

позицію в інтернет-контенті в порівнянні з цим різновидом із вкрапленнями з 

інших форм рівнів H та L. Наприклад (див. Рис. А.13): «fī d-duwal аl-

mutaqaddima bīqūlū anna illī byaq‘ad ‘alā n-net li-muddat 4 sā‘āt fī l-yawm byabqā 

mudmin / ḥaḍrita-k iḥnā law аn-net faṣala ḫams daqāyiq bnaqūm našumm fī r-

rāwter»  (У розвинених країнах кажуть, що той, хто сидить в неті протягом 4 

годин на день, стає залежним / шановний, якщо інтернет відключився на п’ять 

хвилин, ми починаємо нюхати роутер). Запозичена лексема «rāwter» (англ. 

«router» (маршрутизатор), замість стандартного еквівалента «muwazzi‘») і «net» 

(англ. «net» (мережа), замість стандартного варіанта «intirnit»), фрази-кальки 

«byaq‘ad ‘alā n-net» «сидить в неті» (англ. to sit on the net, досл.: «сидіти на 

мережі», в АМ теж використовується прийменник «‘alā» «на») та «net faṣala» 
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«нет відключився» (англ. to disconnect – роз’єднати) належать до інтернет-

жаргону. Вислів «našumm fī r-rāwter» (ми нюхаємо роутер) притаманний 

молодіжному жаргону, адже відбувається перенесення поняття їжі (нюхати їжу 

на предмет зіпсованості) на обладнання. Крім того, уся фраза «law аn-net faṣala 

ḫams daqāyiq bnaqūm našumm fī r-rāwter» (якщо інтернет відключився на п’ять 

хвилин, ми починаємо нюхати роутер) побудована на принципі гіперболізації 

дійсності для створення комічності.  

Різновиди L використовуються для вираження етнічної приналежності у 

вигляді територіальних діалектів, престижних соціолектів великого міста і т. п., 

на що вказує використання діалектизмів, розмовних відповідників стандартного 

лексикону, граматичні риси L:  

 Сирійський контент (наприклад, див. Рис. А.1-9): «as-sūriyyīn min wēn 

ǧābū kalima sarrī marrī…» (звідки сирійці взяли слово «туди-сюди» ). 

 Йорданський контент (наприклад, див. Рис. А.24): «as-sandwīša illī nuṣṣ 

al-urdun ma‘a-hum sukkariy bi-sabab-hā…» (сендвіч, через який у половини 

йорданців діабет…). 

 Іракський контент (наприклад, див. Рис. А.23): «al-‘irāqiy min yašūf ‘inda-k 

bezūna lāzim yakul-la-k dīr bāla-k…» (іракець, коли бачить у тебе кицьку, 

обов’язково скаже тобі бути обережним…).  

 Марокканський контент (наприклад, див. Рис. А.16-20): «wa mazālat al-

bint al-maġribiyya ġeyr katašūf šey wāḥid ḫāyeb wa l-a‘waǧ fi-t-talfāza…» (до сих 

пір марокканська дівчина, як тільки побачить когось хоч трохи потворного та 

кривого по телевізору…). 

 Туніський контент (наприклад, Рис. А.21-22): «fī tūnis aš-šahriyya mā 

talḥaquš uḫta-hā…» (у Тунісі щомісячна зарплата раз на раз не приходиться…)  

 Єгипетський контент (наприклад, Рис. А.10-15): «wāḥid maṣriy min katr 

humūmi-h wa mašākili-h wa duyūni-h miš ‘ārif yad‘ī yaqūl ēh…» (один єгиптянин 

через велику кількість турбот, проблем та боргів не знає, що казати, коли 

молишся…). 
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Оскільки наше дослідження охоплює інтернет-спільноти зі значною 

кількістю користувачів (від 3000 до кількох мільйонів), очевидно, що мова 

постфольклору спрямована на ясність та порозуміння між учасниками. Одним 

із винятків виступає, наприклад, сирійська сільська говірка, використана у 

популярному комедійному серіалі «Ḍī‘a ḍāyi‘a» (Забите село, досл.: загублене 

село). Звідти фіксуємо використання у постфольклорі слова «wāḥ» (один) та 

фрази «wa-l-ḫašā» (їй-богу) [242], які слугують імпліцитним засобом виявлення 

«своїх», передусім сирійців, а вже потім – шанувальників зазначеного серіалу.  

Однак здебільшого фіксуємо варіанти L, доступні для розуміння простого 

населення. Наприклад, «nuṣṣ aš-ša‘b al-‘irāqiy yuḥibb yatras al-akl milḥ wa l-

baqiyya yakūlū-la-h mū zeyn yaṣīr bī-k ḍaġaṭ» (половина іракського народу 

любить присипати їжу сіллю, а решта каже їм, що це недобре, у тебе буде тиск). 

Оскільки цей текст належить до іракського контенту, він містить елементи, 

притаманні для іракського діалекту АМ. Зокрема мається на увазі вживання 

заперечної частки «mū» (не), діалектизму «tаrasа» (наповнювати) [242] та 

дієслова «yakūl» (каже), в якому фонема [g] представлена графемою k, замість 

стандартного відповідника q [154, c. 40-45; 236].   

Молодіжний та інтернет-жаргон. L1 та L2 використовуються для опису 

молодої людини-представника певного етносу або інтернет-користувача з 

певної країни. Цікавим фактом є презентація самосприйняття на етнічному 

рівні. Наприклад, типовий єгиптянин зловживає операційними можливостями 

сучасних пристроїв (див. Рис. А.12): 

«al-maṣriy / ma‘ā-h 3000 ṣūra / wa 5000 uġniyya / 200 fīdiyū klīb / wa 

munazzil al-wāts āb / wa twīter wa l-feys wa ṯīmāt wa barāmiǧ / wa yaqūlu-k : 

mūbāylī byu‘alliq / yā aḫī iḥmad rabba-k / anna-h ma-ǧālūš fašil kulyawiy» 

(Єгиптянин / у нього 300 фотографій / 5000 пісень / 200 відеокліпів / 

завантаження з Вотсапа, Твіттер і Фейсбук, теми і програми / і він каже тобі: 

«Мій мобільний зависає» / Брате, подякуй Богу, що в нього (твого мобільного) 

не трапилося ниркової недостатності).  
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У наведеному мемі вживається лексика на позначення понять, пов’язаних 

із сучасними технологіями: назви соціальних мереж «al-feys» (скорочено від 

Facebook), «twīter» (Twitter), елементи інтерфейсу смартфона «ṯīmāt» («теми», 

адаптована до правил арабської граматики форма множини, від англ. theme), 

«mūbāyl» (мобільний телефон), «al-wāts ab» (What’sАpp). Слід звернути увагу 

на кальку з англійської мови «b-yu‘alliq» (жаргонізм з комп’ютерного сленгу 

«зависає», англ. hang). Життєва необхідність у використанні мобільного 

телефону для типового єгиптянина передається через зіставлення можливих 

проблем у пристрої зі смертельно небезпечною хворобою, для чого вжито 

медичний термін «fašl kulyawiy» (ниркова недостатність). 

L1 також вживається у контексті впливу сучасної культури на 

представників певного етносу. Наприклад: «al-mārka ilī nuṣṣ il-‘irāqiyyīn 

yamūtūn ‘aley-hā (ZARA)» (марка, яку дуже сильно хоче половина іракців – 

ZARA). Субстантив «mawt» («смерть» в H) у молодіжному жаргоні 

адвербіалізується та використовується у значенні «дуже сильно». Дієслово 

«māta» («помирати» в H) у L1 може також перетворюватися на обставину 

вживатися для інтенсифікації стану або дії [117, c. 307].  

Гумор про окремі арабські країни. Меми про країни на першому плані 

підкреслюють унікальність певного народу. Зазвичай іноземці та решта країн у 

мемах постають у контексті протиставлення «свої – чужі», що сприяє 

ідентифікації учасників тієї чи іншої соціальної групи, а також фольк-групи. 

Порівняння з іншими країнами відбувається з двох діаметрально протилежних 

векторів: «ми кращі» (див. Рис. А.13) та «ми гірші» (див. Рис. А.21). Утім, ці 

поняття не завжди чітко розмежовані, адже у тональності повідомлень 

присутній оптимізм, що все-таки саме їхня країна найкраща.  

В етнічних фольк-групах ідентичність виражається через такі прояви 

бінарної опозиції (свої – чужі): 

 Ми (арабська умма) «свої» – вони (решта світу / певна країна) «чужі». 

Протиставлення між арабськими країнами та західним світом може виражатися 

у наголошенні на «тендітності» чи прискіпливості до певних стандартів. У 
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такому випадку «чужі» закріплюються за ключовою повторюваною фразою «fī-

l-ūrūbā…» (У Європі…), «fī duwal mutaqaddima» (у розвинених країнах), «ladey-

him» (у них) тощо (див. Рис. А.13, А.21). Наприклад: «ladey-him adidas / ladey-

nā adibas»
20

 (у них adidas / у нас adibas), використовується H2; «aš-šabb waqta 

yaz‘al ‘inda-hum (зображення засмученого чоловіка на лавці) / aš-šabb waqta 

yaz‘al‘an-nā» (зображення хлопчика, який сидить на даху із чаєм та цигаркою) 

(хлопець, коли він засмучений у них / хлопець, коли він засмучений у нас), 

використовується HL, на що вказує конструкція «‘an-nā»; «ladey-him al-māfiyā / 

ladey-nā ǧamā‘a naḥnā аd-dawla
21

» (у них – мафія / у нас, спільното, ми – 

Ісламська держава), використовується HL, що видно з розмовної форми 

лексеми «naḥnā» (ми) та багато іншого. У двох останніх прикладах при 

вираженні «своїх» спостерігаємо перемикання на нижчий рівень АМ: 

використовується розмовні варіанти «‘an-nā» (у нас), досл. «про нас», замість 

стандартного еквівалента, «naḥnā» (ми), замість стандартного «naḥnu»; «ladey-

him» (у них) у формі H2 прикріплюється до опису «чужих».   

 Ми (певна арабська країна) «свої» – вони (решта світу / певна країна) 

«чужі». Наприклад, ствердження про марокканське поняття відважності та 

відсутність страху перед іншими державами: «ilā kull man yufakkir fī l-ḥarb ma‘a 

l-maġrib… hādū ġeyra ṣ-ṣabbāġa mazāl mā šuftūš аl-quwwāt аl-musallaḥa!!» (усім, 

хто подумує над війною з Марокко… Це тільки малярі, ви ще не бачили 

збройні сили!!) (див. Рис. А.4). 

Перше, що привертає увагу, це – перемикання між H2 та L. Звернення до 

«усіх» передається стандартною мовою, а частина, що слугує для ідентифікації 

марокканців, – L з регіональними особливостями. Зокрема відбувається 

діалектне вживання лексеми «mazāl» (усе ще), що в H2 є дієсловом із 

заперечною часткою – «mā zāla» (він продовжував), вказівного займенника 

                                                            
20

 «Adidas» є всесвітньо відомою німецькою маркою спортивного одягу. Лексема «Adibas» має прецедентне 

значення: ерратив використано як ефективний засіб називання підроблених товарів у арабських країнах. 
21

 Фраза «ǧamā‘a naḥnā аd-dawla» (досл.: спільното, ми – держава) має прецедентне значення, оскільки 

вживалась прибічниками ІДІЛу. Лексема «аd-dawla» (держава) сама по собі набула негативного прецедентного 

значення – терористична організація «Ісламська держава». 
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«hādū» (ці) та дієслова у заперечній формі «mā šuftūš» (ви не бачили). Для 

порівняння: в H2 «mazāl» має вигляд «mā zāla» (усе ще), «hādū»  – «haʼulāʼ» (ці), 

«mā šuftūš» – «mā rāʼeytum» / «lam taraw» (не бачили).  

У мемі може підкреслюватися унікальність етносу через протиставлення 

західному світу та надмірну деталізацію. Наприклад (див. Рис. А.10): «haḏihi aṣ-

ṣūra leysat fī swīsra / wa lā fī l-māldīfz / haḏihi aṣ-ṣūra fī maṣr na‘am fī maṣr / wa 

taḥdīdan fī madīna ṭanṭa / fī maḥāl dusūqī li-ṣ-ṣirāfa / muta‘allaqa ‘alā l-ḥīṭa» (Це 

фото не зі Швейцарії, і не з Мальдів. Це фото з Єгипту. Так, з Єгипту. А саме – 

з міста Танти, з пункту обміну валют Дусукі, воно висить там на стіні).   

 Текст H2 є імітацією стилю публікацій, які закликають звертати увагу на 

красу арабського світу й культури замість захоплення західною. Деталізація та 

повтори уможливлюють створення гумористичного ефекту (з Єгипту, так, з 

Єгипту, а саме – з міста Танта, з пункту обміну валют Дусукі). Щоб переконати 

реципієнта у дійсності сказаного, використовуються повтори (не Швейцарія, і 

не Мальдіви, Єгипет, так, Єгипет), а також типова єгипетська назва для 

невеликого магазину / кіоску / пункту обміну валют та ін. (пункт Дусукі). 

Іконічна частина відіграє не останню роль – комічність можлива лише у разі 

прецедентності, тобто подібний плакат має дійсно висіти у типовому кіоску та 

привертати увагу відвідувачів.  

 Ми (певна арабська країна) «свої» – вони (решта арабського світу / певна 

арабська країна) «чужі» (див. Рис. А.1, А.3, А.6-7, А.16, А.22). Протиставлення 

може відбуватися на основі різниці у мові, наприклад: «bi-l-fuṣḥa: ḏahāban wa 

iyyāban / bi-l-‘āmmiyya: rāyeḥ ǧāy / as-suriyyīn min wēn ǧābū kalima sarrī marrī» 

(у літературній мові: туди й назад / у розмовній формі: пішов-прийшов / звідки 

сирійці взяли слово «туди-сюди»). Фраза «sarrī marrī» (туди-сюди) 

прикріплюється носіями до сирійського діалекту. Вона використана з метою 

продемонструвати унікальність сирійського народу. Також ми бачимо 

орфографічну помилку в слові «fuṣḥā» (літературна мова), написану як «fuṣḥa» 

із закінченням ta замість аліфа максури, що вказує ймовірно на підсвідоме 

протиставлення H2 та L, де останнє слугує засобом вираження етнічної 
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самоідентичності (див. Рис. А.3). Слід зауважити, що зазначена фраза може 

використовуватися в інших діалектах Машрику [155; 241; 246]. 

Непоодинокими є випадки протиставлення фінансового аспекту життя у 

різних арабських країнах. Так життя у регіонах середнього статку (на кшталт 

Марокко, Єгипту чи Йорданії) протиставляється економічному процвітанню 

країн Затоки (див. Рис. А.6, А.22): «fī-l-ḫalīǧ al-flūs ‘inda-hum bi-r-rakiba… wa fī 

tūnis aš-šahriyya mā talḥaquš uḫta-hā…» (у них у Затоці грошей, хоч відбавляй… 

а в Тунісі щомісячна зарплата нерегулярна…). Цей сюжет мігрував також до 

сирійського контенту: «bi l-imārāt ‘inda-hunna milyārāt… wa bi sūriyā muflasīna 

min al-faqr…» (у них в Еміратах мільярди… а в Сирії безгрошів’я від 

бідності…). Цікаво, що в зазначеному варіанті сполучник bi- пишеться окремо. 

Увагу привертає стилістика таких текстів: задля експресивності 

використовується гіперболізація– «al-flūs bi-r-rakiba» (грошей по шию), «bi l-

imārāt milyārāt» (в Еміратів мільярди), «fī 20 qarḍ wa fī r-rawǧ» (є 20 кредитів та 

позика від родичів) та інше.  

Окремо слід виділити вираження етнічної ідентичності через 

акцентуацію унікальності певного народу / країни (див. Рис. А.5, А.12, А.17, 

А.23-24, А.26). Наприклад, імітація субтитрів: «Go to hell! / iḏhab ilā lībiyā» 

(Відправляйся до пекла! / Відправляйся до Лівії). Висміювання текстів пісень: 

«aḥtāǧu li-ʼimraʼa taǧ‘alu-nī ʼaḥzan / rūḥ li-l-ʼirāq taḫallī-k takfur» (мені потрібна 

жінка, яка змусить мене страждати / їдь до Іраку – вона змусить тебе 

пошкодувати про це). 

До засобів ідентифікації «своїх» слугує ненормативна груба розмовна 

лексика рівня L, включаючи сталі вирази, на кшталт, «sid būza-k» (заткни 

пельку) та «ḫallī-k ‘alā ǧanb» (не лізь, тримайся подалі) (див. Рис. А.7, А.25). 

Вживаються розмовні ідіоматичні висловлювання «inqalaba waǧhuhu ʼaṣfara wa 

ʼabyaḍa» (у нього обличчя побіліло [від страху]), досл.: «його обличчя 

перетворювалось на жовте та біле».  

Особливістю єгипетських КТ, крім того, є візуальний вплив на реципієнта 

через акцентуацію на кольорі шрифту. Крім того, здебільшого 
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використовується один тип шрифту. Текст публікується на єгипетському 

діалекті, однак у формі, доступній для розуміння. (див. Рис. А. 10-15).  

Ньюслор у вираженні етнокультурної самоідентичності. Суспільно-

політичні зрушення отримують швидку реакцію в постфольклорі. У мемах 

використовується H2, притаманна медіадискурсу. Зокрема, текст може бути 

виконано у стилі заголовків інтернет-статей. Наприклад, висміюється дозвіл на 

керування автомобілем жінкам у Саудівській Аравії: «awwal ḥādiṯ sababu-hu 

imraʼa fī as-sa‘ūdiyya ba‘da as-samāḥ li-n-nisāʼ bi-qiyāda as-sayyārāt» (Перший 

інцидент, причиною якого є жінка в Саудівській Аравії, після дозволу жінкам 

управляти автомобілями).  

У відповідь на визнання американським президентом Д. Трампом 

Єрусалим ізраїльським у мережі з’явились тексти, що виражали обурення 

арабо-мусульманської спільноти. На мовному рівні відбувається, по-перше, 

перемикання між H2  та L, а по-друге, знижується стиль до ненормативного. 

Наприклад: (на фото – Трамп) «al-quds ‘āṣima isrā‘īl / (на фото – Кім Чен Ин) 

kul ḫorrā yā ‘arṣan» (Трамп: Єрусалим – столиця Ізраїлю / Кім Чен Ин: їж 

лайно, покидьок) [284]. Між іншим, наведений приклад має алюзію до дійсних 

тодішніх відносин між США та Північною Кореєю, тож сам ІМ є 

відображенням політичної ситуації не тільки в арабському регіоні.  

У зв’язку з чемпіонатом світу з футболу літом 2018 року по різних 

спільнотах здійснювалися публікації, що уможливлюють визначення «своїх» за 

етнічною / національною ознакою (див. Рис. А.14). До словникового інвентаря 

входить футбольна лексика («ǧamāhīr baršilūna» (барселонці) у значенні «всі, 

хто мають стосунок до клубу Барселона»), «nihāʼiy dawriy al-abṭāl» (фінал 

чемпіонату), «mušaǧǧi‘» (уболівальник), «#ubarrid» (я вболіваю) та ін.). Фанати 

вживають доволі різкі за смислом висловлювання, що мають політичний 

підтекст. Наприклад, у футбольних текстах можуть бути відображені напружені 

відносини між арабськими країнами та Іраном: «as-su‘ūdiy illī yušaǧǧi‘ baršilūna 

al-yawm rāḥ yušaǧǧi‘ ʼīrān #ubarrid» (саудієць, який сьогодні вболіває за 

Барселону, буде вболівати за Іран #уболіваю) [307]. 
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Гумористичний відтінок присутній навіть у релігійній тематиці в 

неофіційному медіадискурсі. У різних спільнотах можливе висміювання 

людської риси звернення до релігії лише у разі певної потреби. Наприклад, 

незнання молитви та глузування над рівнем життя в Єгипті (див. Рис. А.15).  

Життя під час Рамадана також може слугувати темою до жартів 

(див. Рис. Б.24): використовуються розмовні лексеми «šweyya» (трохи), «ḥad» 

(хтось), «‘ādī» (зазвичай) [244; 246]. Тема Рамадана та свята розговіння 

постають частиною буденності, яку, ймовірно, користувачі не пов’язують із 

релігією. Відбувається протиставлення «taḫana» (гладшати) і «бути 

худорлявим», однак останнє виражається імпліцитно через паралель із фразою 

«‘arḍ azyāʼ» (показ мод). Це уможливлює досягнення гумористичного ефекту, 

оскільки свято розговіння, як відомо в усьому арабо-мусульманському світі, не 

сприяє схудненню, навіть навпаки (див. Рис. Б.23-24).  

Гумор про емігрантів. На окрему увагу заслуговують меми про життя в 

еміграції. Темою, що виступає предметом обговорення у соціальних медіа, 

постає сам процес перебування сирійців у європейських країнах. Так, спільнота 

«Yawmiyyāt muwāṭin fī ūrūbā» (Будні співвітчизника в Європі) містить серію 

мемів, що починаються ключовою фразою «anā sūriy bi-hūlāndā» (Я – сирієць у 

Нідерландах) [313]. У них комічний ефект досягається за рахунок ствердження 

протилежного, наприклад (див. Рис. А.8-9):  

«anā sūriy bi-hūlāndā wa mā iǧīt ‘alā hād aš-šāri‘ li-anna anā hēk anā ḥawlī 

mā bḥibbū» (Я – сирієць у Нідерландах, і я не ходив на цю вулицю, тому що я 

такий, навколо мене є те, що я люблю).  

Іконічна частина представлена фотографією відомої в Амстердамі вулиці 

червоних ліхтарів та, зокрема, славнозвісного закладу «Moulin Rouge». Лише 

саме фото як фон для фрази «Я ніколи тут не бував» вимагає від реципієнта 

соціокультурної обізнаності. У сирійському контенті одним із варіантів 

вказівного займенника «цей» є форма «hād». Іншим, більш поширеним в 

онлайн-комунікації варіантом є написання літери hа разом з наступним словом 
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в означеному стані. Розмовний стиль простежується й у фразі «anā hēk» (ось 

такий я).  

Наприклад: «anā bi-hūlāndā / bess mā ‘amilt tātū mašān ṣīr hūlandiy» (Я в 

Нідерландах, але я не робив татуювання, щоб стати нідерландцем). З 

наведеного мема (див. Рис. А.8) видно, що речення «bess mā ‘amilt tātū mašān 

ṣīr hūlandiy» (але я не робив татуювання, щоб стати нідерландцем) відображає 

розмовний стиль (якщо за рівнем, то «низький»). Діалектизм «mašān» 

вживається у значенні літературного слова «li-ʼan» (щоб), а наступне дієслово 

хоч і є в словнику H2, та воно вжито в розмовному варіанті «ṣīr» (у H2 

виглядало б таким чином: «li-an аṣāra»). 

Деякі меми зображують життя сирійців у Німеччині. Але якщо серія «anā 

sūriy bi-hūlāndā» має на меті ідентифікувати «своїх» (як це було експліцитно 

виражено в мемах, що починаються фразою «manū miṯlī» – хто так само, як і я), 

то деякі приклади спрямовані на висміювання поведінки співвітчизників (див. 

Рис. А.4). Для цього може бути використана назва населеного пункту, щоб 

продемонструвати контраст між життям до і після імміграції (проживання в 

зруйнованому через війну місці проти демократичності та комфорту в 

Німеччині). Сам текст репрезентує виклик із відтінком сарказму: «ta‘al iqna‘-

hum yarǧa‘ū deyr az-zawr» (Підійди та переконай їх повернутися до Дейр аз-

Заура
22

). Спрощена граматика в реченні вказує на використання LH. У тексті 

опущено частку an між дієсловами «iqna‘» та «yarǧa‘ū», а також відсутній 

прийменник між дієсловом «yarǧa‘ū» та «deyr az-zawr», що є типовим для L 

[155, с. 28, 39]. Цей же мем мігрував за межі сирійських етнічних фольк-груп та 

представлений на рівні L з елементом L2 у дещо модифікованому вигляді: 

«hadūl ġeyr allāha mā yurǧi‘u-hum ‘ā-s-sūriya» (лише Аллах поверне їх до Сирії). 

Вказівний займенник «hadūl» належить до L [155, с. 31], а редукований 

прийменник «‘ā» – до інтернет-жаргону.  

                                                            
22

 Дейр аз-Заур – місто на північному сході Сирії. Починаючи з 2012 року в ньому відбувалися військові дії між 

військами уряду та повстанців, а потім і терористів. Було звільнене від окупації терористичної організації ІДІЛ 

у кінці 2017 року. 
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Постфольклор іммігрантів у Європі зазнає впливу західного інтернет-

контенту та свідчить про лінгвокультурну конвергенцію. Наприклад, у центрі 

уваги постає християнське свято Різдво (див. Рис. В.4). 

Увагу привертає калька, в якій відбувається змішування кодів 

арабської (L) та французької мови, «bābā nūyil» (франц. Père Noël – Дід Мороз). 

Лексичний інтерферент «nūyil» з французької мови додається до арабського 

«bābā». З іншого боку, у тому ж самому реченні відбувається змішування ще й 

з англійською мовою через інтерферент «krīstmās» (англ. Christmas – Різдво). 

Зазначене далі речення представлене L з французьким та англійським 

запозиченнями: «šū bi-taṭallab min bābā nūyil bi-munāsaba al-krīstmās?» (Що ти 

попросиш у Діда Мороза на Різдво?). Таким чином, мова цього мема загалом є 

досить цікавою у лінгвістичному плані.  

Гумор про пересічного араба / представника конкретної країни. Меми 

серії «Сирійська Жаба» представляють регіональні особливості у мовному та 

соціокультурному планах. Вони є арабським варіантом західного героя мемів 

про Керміта (див. Додаток Г). 

У мемі може поставати типова ситуація, до якої потрапляє будь-хто: 

«taʼtī-k ar-rasāʼl as-sa‘īda wa l-ittiṣāl al-maṭlūb ‘indamā yakūn šaḥn ǧihāzi-k ḫamsa 

bi-l-miya» (Радісні повідомлення та необхідний дзвінок до тебе надходять, коли 

зарядки на твоєму пристрої лишається п’ятдесят відсотків). Ситуація 

представлена таким чином, що від героя мема нічого не залежить: «taʼtī-k ar-

rasāʼl» (повідомлення надходять до тебе) та «yakūn šaḥn ǧihāzi-k ḫamsa bi-l-

miya» (зарядки на твоєму пристрої лишається п’ять відсотків). 

Використовується лексика, пов’язана із сучасним життям: технології, нестача 

енергії в акумуляторі, постійна жага бути на зв’язку. Текст написано у формі H2 

із вкрапленням L «bi-l-miya» (відсотки) замість стандартного відповідника «bi-l-

miʼa» [241; 244].   

У межах одного повідомлення здійснюється вкраплення з англійської 

мови до L, що є притаманною рисою молодіжного жаргону [117, c. 283, 304]. 

Наприклад (див. Рис. Г.2): «as-sā‘a 11:00 anā mā bta‘aššā mašān ad-dāyet / as-
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sā‘a 11:05 ṭiz bi-d-dāyet» (На годиннику 11:00: я не вечеряю через дієту / на 

годиннику 11:05: гаплик (дупа) дієті). Використовуються варваризм «dāyet» 

(дієта). Ще більше на вживання жаргону вказує текст мема, де 

використовуються обсценізми, такі як «ṭiz» (дупа), та розмовні фрази у 

зниженому стилі зі змішуванням англійської та АМ – «ṭiz bi-d-dāyet» (дупа / 

гаплик дієті). Використовується діалектизм «mašān» (через / заради) [244]. 

Мають місце випадки вкраплень англійської мови у вигляді латиниці до 

тексту АМ (див. Рис. Г.3): «mūbāyl al-Single mitla raqam al-iṭfāʼ / mā birinn illā 

waqt al-maṣāyib» (мобільний Single (самотньої людини), як номер пожежної 

служби: дзвонить тільки у разі біди). Відбувається перехід від вживання 

засвоєного англіцизму «mūbāyl» (мобільний телефон), до англійського 

інтерферента, надрукованого латиницею (single – статус людини, що не 

перебуває у стосунках). А далі – перемикання на L: сполучник «miṯla» (як) 

записано за розмовною вимовою (через альвеолярний [t] замість стандартного 

інтердентального [ṯ]), дієслово написано разом із заперечною часткою «ma-

birinn» (не дзвонить) та афіксом b-, замість гамзи вжито yāʼ «al-maṣāyib» (біди) 

[155].  

Підвидом мемів про сирійського Керміта є серія «karmālak» (діалектизм, 

що означає «через тебе» або «заради тебе», залежно від контексту). 

Використовується здебільшого L. Такі меми спираються на ономастичну гру з 

римуванням (див. Рис. Г.4-10). Наприклад: «karmālak yā nūrā labistu t-tannūra» 

(через тебе, Норо, я одягнув спідницю). Так чи інакше, у мемах де «karmālak» 

означає «через тебе», Жаба або потрапляє під чийсь негативний вплив, або ж до 

неприємної ситуації через когось. Використовуються ідіоматичні 

висловлювання, наприклад «akala qatla min» (потерпіти поразку від / отримати 

сильний удар від). 

Здійснюється римування (див. Рис. Г.6): «asmāʼ» (ім’я Асма) та «dimāʼ» 

(форма множини для слова «кров»). Можуть використовуватися назви героїв 

міфології – «maṣṣās dimāʼ» (слово складається з двох лексем, українською 

переклад «кровопивця» є більш адекватним відповідником, ніж вампір).  
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У мемах про сирійську Жабу висвітлюються також проблеми еміграції та 

біженців (див. Рис. Г.7). Римування слів «rāniyā» (Ранія) – «almāniyā» 

(Німеччина) відходить на другий план. Іконічна частина має смислове 

навантаження: у комічній формі зображується один із способів, яким сирійці 

користуються для нелегальної еміграції до Європи (використання човнів, не 

призначених для дальнього плавання, щоб переплисти Середземне море). 

Жаба, як типовий араб, є засобом вираження політичних поглядів 

користувачів. Наприклад, фанатики-учасники громадянської війни у Сирії, які 

вбивають сотні співвітчизників, висміюються з імпліцитною вказівкою на 

винуватців появи таких вояків (див. Рис. Г.8). Зберігається стиль римування 

(«amīra» / «‘ašīra» – Аміра / родичі), однак змісту мем набуває лише в 

поєднанні вербального елементу з іконічним, де Жаба тримає в руках автомат, а 

на голові в нього – червона кепка із написом «Make America great again
23

» 

(Зроби Америку величною знову). У мемі засуджують втручання США під 

керівництвом Д. Трампа у внутрішні справи Сирії.  

 3.1.2. Риси мови сімейного кола. Гумор про подружні стосунки. У 

гумористичних текстах про чоловіка та дружину зустрічається лексика на 

позначення учасників стосунків, також і зменшувально-пестлива: 

субстантивований прикметник «ḥabīb» (коханий), «‘umr-ī» (моє життя), «ḥayāt-

ī» (моє життя), «zawǧ» (чоловік), «gūz» (чоловік), «marra» (жінка, дружина), 

raǧul (чоловік), «šarīk al-ḥayā» (партнер по життю), «krāš» (об’єкт закоханості) 

та інші. 

Лексика на позначення стану людини в стосунках чи без них: «muṣāḥib» 

(той, що має стосунки, зустрічається з ким-небудь), «maḫṭūb» (заручений), 

«sīnǧl» (самотній / самотня), «sīlībaṭīr» (холостяк, самотній / самотня), «‘arūs» 

(наречена), «bint ‘am» (донька дядька, має конотацію потенційної нареченої), 

«zawāǧ» (шлюб), «‘alāqa rūmānsiyya» (романтичні стосунки) та інше. 

                                                            
23

 Make America great again (Зроби Америку величною знову) – у 2016 році цей вислів був одним із популярних 

передвиборних гасел Дональда Трампа, переможця президентських виборів у США.  
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Тексти про сімейне життя також містять лексику на позначення членів 

родини: «ab» (батько), «abūyya» (мій батько), «bū-k» (твій батько), «bābā» 

(тато), «umm» (матір), «māmā» (мама), «ma-k» (твоя мама), «aḫ» (брат), «aḫī» 

(мій брат), «ḫuyya» (мій брат), «uḫt» (сестра), «‘amma» (тітка), «‘am» (дядько), 

«bint ‘ammat-ī» (донька моєї тітки), «kūzīna» (кузина), «qarība» (родичка) та 

інше.  

Вживаються оцінні лексеми на позначення зовнішності («qabīḥ» 

(потворний), «ḥilwa» (гарна), «a‘waǧ» (кривий), «mu‘affan» (смердючий) тощо), 

рис характеру («muḥtaram» (поважний), «karīm» (благородний), «ḫāʼin» 

(зрадник), «baṭīʼ al-istī‘āb» (тугодум) тощо), соціального статусу, професії 

(імпліцитна оцінка, наприклад, за престижем) чи матеріального становища 

(«muflas» (збанкрутілий, без грошей), «muḥaššiš» (наркоман), «duktūr» (лікар), 

«mubarmiǧ» (програміст) тощо), настрою або стану («mutazā‘il» (сварливий), 

«rūmānsiy» (романтичний), «qalaq» (занепокоєння), «irtibāk» (збентеженість), 

«ḫawf» (страх) та інше).  

У цьому дослідженні аналізуються не вернакули сімейного кола, а мова, 

якою розповідають про родинне життя. Переважає використання L та його 

різновидів у залежності від ролей та віку членів родини. Ця тематика пов’язана 

з експресивністю та неформальністю зображуваних ситуацій. Відтак, щоб 

зробити текст близьким для реципієнта, використовуються елементи сімейно-

побутового спілкування, куди входить лексика зниженого стилю (на кшталт 

«ġurāb» (ворона), «kalb» (собака), «ibn / bint al-kalba» (сучий син / донька), 

«ḥimār» (віслюк), «ḥayawān» (тварина), вульгаризми «ḫorrā» (лайно), «ḍarṭ» 

(гази) та інше), оказіоналізми (наприклад, «šāfa l-ekšen» (бачити екшен), де 

«ekšen» є метафорою до сварки). 

Слова-маркери слугують для визначення ідентичності учасників фольк-

груп про стосунки членів родини (чоловіка та дружини, братів та сестер, 

батьків та дітей, родичів). При цьому використовуються такі прийоми 

акцентуації (ми «свої») та протиставлення («свої» – «чужі»): 
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 акцентуація «ми – «свої» («ta‘rīf al-‘āʼila…» (визначення сімʼї…), «anwā‘ 

aqārib ‘irāqiyyīn…» (види іракських родичів…) та інше);  

 протиставлення «ми – він / вона» (родич / член родини, чиї дії викликають 

здивування, занепокоєння, роздратування і т. д.): «kull beyt ‘irāqiy lāzim akū 

wāḥid ṭūla waqt yal‘ab bi-r-rāwter wa yagūl in-net ḍa‘īf wa mā yaḫallī l-baqiyya 

yartāḥūn» (у кожному іракському домі обов’язково є хтось один, хто увесь час 

грається з роутером, каже, що нет слабкий та не дає решті відпочити);  

 «вони – я»: «abūyya wa ummī mutazā‘ilīn ‘ā-l-ġadā / ḥabbeyt uzabbiṭ il-

ǧaww…» (Мої батько та матір посварилися. Під час вечері я вирішив покращити 

обстановку…), «lammā abī yaqūl wēn аl-ḥimār at-tānī a‘rif innū anā аl-ḥimār аl-

awwal» «коли батько каже: «Де другий осел?», я знаю, що я – перший осел); 

 «ми – вони»: «fī ūrūbā yufaḍḍilūn al-marʼa ṭ-ṭawīla li-anna-hā akṯar 

ǧāḏibiyya… ‘inda-nā yufaḍḍilūn al-marʼa l-muwaẓẓafa ḥattā law ‘inda-hā šalal 

rubā‘iy» (У Європі перевагу надають високій жінці, бо вона більш 

приваблива… У нас перевагу надають працевлаштованій жінці, навіть якщо у 

неї параліч усіх кінцівок). 

Оскільки ця тема мігрувала до постфольклору з традиційної спадщини, то 

помітну позицію займають тексти, які належать до жанру анекдоту та можуть 

використовуватися як в усному спілкуванні, так і в медіапросторі. Наприклад, 

анекдоти публікуються на рівні H2: 

 «qāla li-zawǧati-h: urīdu an atazawwaǧ zawǧa ṯāniya li-yarā radda fi‘li-hā… 

fa-marra al-yawm al-awwal wa lam yarā šeyʼan, ṯumma marra al-yawm aṯ-ṯānī wa 

lam yarā šeyʼan. wa fī al-yawm aṯ-ṯāliṯ badaʼa yarā qalīlan bi-‘eyni-h al-yumnā». 

(Він сказав своїй дружині «Хочу одружитися вдруге», щоб побачити її 

реакцію… Пройшов перший день, а він нічого не бачив. Пройшов другий день, 

а він нічого не бачив. На третій день він почав потроху бачити правим оком.).  

 Для досягнення гумористичного ефекту використовується тавтологія 

«marra al-yawm» (пройшов день) та «lam yarā šeyʼan» (він нічого не бачив), 

антитеза («lam yarā šeyʼan» (він нічого не бачив) проти «badaʼa yarā qalīlan» 

(почав потроху бачити) та деталізація («yarā bi-‘eyni-h al-yumnā» (бачити 
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правим оком). Якщо в наведеному анекдоті тема сімейного насилля виражена 

імпліцитно, то в деяких жартах про це повідомляється відкрито. Зазначений 

анекдот іронічно представляє чоловіка як «жертву насилля» з боку дружини. У 

наступному прикладі, типовому для соціальних медіа через наявність іконічної 

частини, вказується, що слабка жінка не підходить на роль дружини:  

«lā tatazawwaǧ imraʼ ḍa‘īfa. ‘indamā taġḍib taštakī li-ahli-hā. tazawwaǧ 

imraʼ qawiyya / inta taḍrub wa hiya taḍrub / wa al-ḫasrān yaġsil al-mawā‘īn».  

(Не одружуйся зі слабкою жінкою. Коли вона розлючена, то жаліється 

своїй родині. Одружуйся із сильною жінкою: ти вдарив – вона вдарила у 

відповідь, а той, хто програв, миє посуд). 

У наведеному псевдоафоризмі в жартівливій формі представлені 

уявлення про рівність між чоловіком та жінкою у шлюбі. Для патріархального 

арабо-мусульманського суспільства фраза «al-ḫasrān yaġsil al-mawā‘īn» (хто 

програв, миє посуд) є свідченням сучасності мови й поглядів самого мовця.  

Третій приклад демонструє ставлення чоловіка до жінки як винуватця 

невдач у житті, а насилля слугує лише експресією внутрішньої фрустрації та 

виступає засобом досягнення комічності:  

«qālat la-h wa hiyya martabika wa ḫāʼifa:la-qad nasītu an aḍi‘a al-milḥ fī aṭ-

ṭa‘ām. fa-lāḥaẓa irtibāka-hā wa qalaqa-hā fa-ḍamma-hā iley-h wa hamasa: lā 

taqlaqī yā ḥabībtī fa-inti milḥ ḥayātī.wa masaka rāsa-hā wa ḥaṭṭa-hā fī ṭabaq al-

mulūḥiyya». 

(Вона, збентежена та налякана, сказала йому: «Я забула покласти сіль в 

їжу». Він помітив її збентеженість та занепокоєння, обійняв її та прошепотів: 

«Не хвилюйся, кохана, бо ти – сіль мого життя». А тоді схопив її за голову та 

вмочив у тарілку з мулюхиєю
24

»). 

Цікавим є факт, що в арабському анекдоті чоловічу жорстокість до жінки 

описують на рівні H2. Крім наведеного вище прикладу, слід згадати ще один: 

«qāla la-hā: lam a‘ud uḥibbu-kі / fa-badaʼat bi-l-bukāʼі faʼaḫraǧa min ǧeybi-hi / 

                                                            
24

 Мулюхия – назва страви, густий зелений суп із зелені, рису та баранини. 
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mindīlan fa-btasamat fa-masaḥa / ḥiḏāʼa-hu wa-nṣarafa» (він сказав їй: «Я більше 

тебе не кохаю», / а вона почала плакати. Тоді він витягнув зі своєї кишені / 

хустку, і вона посміхнулась. А він витер / своє взуття та й пішов). У цьому 

анекдоті імітується художній стиль (конструкція «lam ya‘ud» (більше не є) з 

дієсловом  або дієприкметником притаманна письмовій формі АМ), при чому 

використовується алюзія на анекдоти («nawādir») Абу Нуваса (фразою «wa-

nṣarafa» (і він пішов) інколи закінчувалися анекдоти про зазначеного поета).  

L представлена цікавими зразками сюжетів, що мігрують між різними 

діалектами. Так, у сирійському і марокканському контенті збігається сюжет про 

похід сімейної пари до лікаря (див. Рис. В.3, В.3.1). Однак, зіставивши два 

тексти, фіксуємо очевидні розбіжності:  

 Зачин. Сирійський анекдот містить речення-зачин «marīḍa aḫada-hā 

zawǧu-hā ‘ā-d-duktūr / daḫala-hā ad-duktūr li-waḥdi-hā mašān yakaššif ‘aley-hā…» 

(Жінку, яка захворіла, чоловік повів до лікаря. Коли вона була сама, лікар 

зайшов, щоб обстежити її…), а марокканський одразу починається словами 

«qālat li-d-duktūr…» (вона сказала лікарю…).  

 Регіоналізми та діалектизми. У сирійському мемі використовується 

регіоналізм «farmaliyya» (медсестра) замість «sikritīra» (секретарка) у 

сирійському мемі. Сирійський текст містить діалектне висловлювання «li-ḥāli-

hā», а марокканський – аналогічне до стандартного «li-waḥdi-hā» для 

позначення поняття «сама». Також у сирійському тексті вживається розмовна 

фраза «law samaḥt» (дозвольте / будь ласка), зрозуміла носіям АМ через 

близькість до H2. З іншого боку, марокканський текст містить регіональний 

діалектний еквівалент «wāḫā» (дозвольте).  

 Морфо-синтаксичні риси різних діалектів. У сирійському тексті «sikritīra 

qā‘ida li-ḥāli-hā» (секретарка сидить сама) – використовується дієприкметник у 

значенні дієслова, а у марокканському – «farmaliyya barrā li-waḥdi-hā» 

(медсестра там сама) – надається перевага прислівнику. Крім того, слід 

звернути увагу на фразу «ḥālif li-l-qurʼān» (той, хто поклявся на Корані), «ḥālif» 

– дієприкметник активного стану в сирійському мемі, та лексему «muḥallaf» 
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(притягнутий до клятви, дієприкметник пасивного стану) у марокканському. 

Заперечні частки у сполученні з іменем також відрізняються: lā (сирійський 

мем), mā (марокканський мем). 

 Фоно-графічні відмінності. Також помічаємо різницю у вживанні 

сполучного займенника із прийменником «ma‘a» (з), аналогічно до H2, «ma‘ī» 

(зі мною) – у сирійському мемі, L, розмовний варіант «ma‘āyā» – у 

марокканському.  

 Заключна фраза та комічність. Гумористичний ефект у марокканському 

мемі підсилюється за рахунок додавання фрази «daḫḫilū allāh yarḥamu bābā-k» 

(заведи вже його, заради Бога, досл.: заведи його, нехай Аллах змилується над 

твоїм татом, використовується при згадуванні померлого у формі кліше «нехай 

Аллах упокоїть його душу»). Отже, один і той самий жарт має різні мовні 

регіональні особливості, що можуть впливати на зміст та сприйняття 

реципієнтів. Комічність досягається за рахунок вираження негативних якостей 

чоловіка, схильного до зради, наприклад «sikritīra qā‘ida li-ḥāli-hā» (секретарка 

сидить сама). У сирійському варіанті атрибути лікаря у заперечній формі 

переносяться на чоловіка, який чекає за дверями: «zawǧī lā ṭabīb wa lā muḥtaram 

wa lā ḥālif li-l-qurʼān» (мій чоловік – не лікар, не поважна людина та не клявся 

на Корані). 

Слід також звернути увагу на використання лексеми «duktūr» (лікар), яка 

в H2 вживається на позначення звертання або звання. Однак в оповідній 

частині, написаній на рівні L, бачимо використання «duktūr» із семантикою 

професії. З іншого боку, коли репліку промовляє лікар, щоб запевнити жінку у 

своїй поважності, він робить це у стандартній формі та використовує лексему 

«ṭabīb». 

HL виявлено в анекдотах про напівофіційні ситуації, наприклад: «šeyḫ 

biktub ‘aqd zawāǧ.. / aḫaḏa huwiyya l-‘arīs wa huwiyya abū l-‘arūs li-yusaǧǧila-

hum.. / wa saʼala abū l-‘arūs šū ṭalabu-kum?..» (Шейх записує шлюбний 

контракт.. / Він узяв посвідчення нареченого та посвідчення батька нареченої, 

щоб зареєструвати їх.. / І запитує він у батька нареченої: «Яка Ваша вимога?..»). 
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Синтаксис у наведеному уривку відображає риси H2. Дієслово «biktub» (він 

пише) є розмовним варіантом (містить префікс bi-), як і питальний займенник 

«šū» (що, який). Крім того, від L фіксуємо порушення граматичних функцій 

відмінкових форм для лексеми «ab» (батько): у першому випадку в ізафетній 

конструкції «huwiyya abū» форма родового відмінку відсутня (в стандартному 

варіанті – «abī»), у другому – ігнорується форма знахідного відмінка для 

прямого додатка «saʼala abū» (стандартний відповідник – «abā»). 

HL фіксуємо у коротких реченнях та фразах-коментарях до зображень, які 

передають емоційний стан людини. Наприклад (Рис. А.15, А.22): «lammā uḫtī 

taṭlub min-nī(ā) a‘mil-hā ša‘ra-hā…» (коли сестра просить мене зробити їй 

зачіску…), «lammā a‘rif innū aḫī ṣ-ṣaġīr ‘indū maṣārī wa anā muflas …» (коли я 

знаю, що в мого молодшого брата є кошти, а в мене ні…).У першому прикладі 

від L є два елементи: інфінітивна конструкція без частки an між дієсловами 

«taṭlub min-nī a‘mil», субституція фонеми [ī] інтернет-відповідником [ā] (ālif 

maqṣūra) – записано «min-nā», без смислового навантаження. У другому 

прикладі використовується  розмовний варіант передачі сполучного 

займенника hu у непрямих відмінкових формах довгим голосним [ū]: «innū» (у 

стандартному варіанті «innа-hu» – що він) та «‘indū» (в стандартній мові «indа-

hu» – у нього).  

Молодіжний жаргон представлений експресивними висловлюваннями-

реакціями на певні ситуації. Наприклад: «iblīs ramā sīǧārata-h wa safaqa-la-hā» 

(диявол викинув свою цигарку та аплодував їй), «mūbāyl al-single mitla raqam il-

iṭfāʼ» (мобільний самотньої людини, як номер пожежних), «māmā anā miš 

buneyya adama anā kab keyk» – мамо, я не людська дитина, я – кап-кейк (кекс).  

Помітну позицію займають висловлювання вульгаризованого змісту. 

Наприклад, відповідь на згадане повідомлення (māmā anā last buneyya adama 

anā kab keyk) є такою: «intī ḫorrā» (досл.: ти лайно). 

Інший приклад: «marratu-k ilī rāḥ tatazawwaǧ-hā bi-l-mustaqbal? bta‘rif 

inna-k ‘inda-k mawhiba talḥīn aḍ-ḍarṭа» (з якою жінкою ти одружишся в 

майбутньому? Вона знатиме, що в тебе талант музикально пускати гази).  
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3.1.3. Жаргони молодіжних фольк-груп. Лексикон молодіжних фольк-

груп характеризується передусім наявністю слів-маркерів таких сфер:  

 студентського життя («imtiḥān» (іспит), «ṭālib» (студент), «duktūr» 

(викладач), «ustāḏ» (викладач), «ǧāmi‘a» (університет), «wāǧib» (завдання), 

«diblūm» (диплом), «bakālūriyā» (бакалаврат), «faṣl» (семестр), «kulliyya» 

(факультет) та інші); 

 дружби («ṣāḥib» (друг), «rafīq» (товариш) та «ṣadīq» (друг). У 

йорданських спільнотах також використовується варваризм «frīnd» (англ. 

friend) у словосполученні «al-bīst frīnd» (найкращий друг) тощо); 

  сучасної культури (популярні продукти, місця, розваги та звички, на 

кшталт «šāwirmā» (шаурма), «sandwīša» (сендвіч), «bītzā» (піца), «dāуеt» (дієта), 

«arkīla» (кальян), «malhāп / nādī» (клуб), «sīlfī» (селфі), «kūfī šūb» (кав’ярня), 

«aǧrūdiy» (безбородий) та інше); 

  романтичних стосунків («sīnǧl / sīlībāṭīr» (вільна, -ий / неодружена, -ий), 

«krāš» (обʼєкт закоханості), «ḥabīb» (коханий), «maḫṭūb» (заручений), 

«ṭa‘arrafa» (знайомитися), «muṣāḥib» (той, хто має стосунки) та інше). 

Відтворювання певної ключової фрази уможливлює поширення ІМ про 

життя молоді шляхом узагальнення, наприклад: «raddat fi‘l iṭ-ṭālib lammā al-

ustāz …» (реакція студента, коли викладач…), «lammā d-duktūr ilī kān 

dāyiman…» (коли викладач, який завжди…), «lammā yakūn il-iḫtibār ṣa‘b…» 

(коли тест складний…), «kullu-nā ‘an-nā hād ir-rafīq …» (у всіх нас є такий 

товариш…), «an-nās illī bitrūḥ il-ǧāmi‘a ‘ašān…» (люди, які ходять до 

університету, щоб…) та багато іншого (див. Рис. Б.1, Б.2, Д.2.4). В основі 

зазначених фраз лежить типовість або прецедентність описуваної ситуації. Це 

підтверджується вживанням лексем «mu‘ẓam» (більшість), «kull» (усі), «lāzim» 

(обов’язково). Наприклад: «mu‘ẓam banāt al-ǧāmi‘a» (більшість дівчат в 

університеті), «kull šu‘ba akū» (на кожному потоці є), «lāzim akū wāḥid» 

(обов’язково є хтось), «kullu-nā ‘an-nā» (у всіх нас є) та інше) і т. п.  
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Зазначені засоби слугують для виявлення ідентичності учасників 

студентських та молодіжних фольк-груп. При цьому використовуються 

прийоми акцентуації (це саме ми) та протиставлення («свої» – «чужі»): 

 акцентуація «своїх», наприклад: «ṣūra bi-‘unwān ḥāl mu‘ẓam banāt al-

ǧāmi‘a» (зображення під назвою «Ситуація у більшості дівчат в університеті»); 

 протиставлення «ми – він / вона», наприклад: «kull šu‘ba akū ṭālib ġabiy wa 

ṭūla s-sana mā yadrus wa ma-ya‘rif šēy wa min tīǧī l-imtiḥānāt yuǧāwib wa yanǧaḥ 

wa yaḫallī al-kull muta‘aǧǧabīn» (На кожному потоці є дурний студент, який 

увесь рік не вчиться та нічого не знає, але коли настають іспити, він відповідає і 

успішно складає їх та лишає усіх здивованими);  

 «вони – я», наприклад: «al-ustāḏ: fī-h ba‘ḍ aṭ-ṭulāb ġalaṭū fī ḏā s-suʼāl.aṭ-

ṭulāb: hhhh bi-llāhi man yaġlaṭ fī-h hā-s-suʼāl it-tāfihh. anā: зображення». 

(Викладач: «Є деякі студенти, які помилилися у цьому питанні». Студенти: 

«Гггг, на Бога, хто помилився, це ж елементарне питання». Я: зображення); 

 «ми – вони», наприклад: «an-nās illī bitrūḥ il-ǧāmi‘a ‘ašān tufṭir: naḥḍur il-

muḥāḍara wa la inta šāyef ē ?anā šāyef anna anā ǧa‘ān wa ‘āyez ufṭir ‘ašān arūḥ» 

(Люди, які приходять до університету, тільки щоб поснідати: «Ми приходимо 

на лекцію, хіба ти не бачиш?». «Я бачу, що я голодний і хочу поснідати, аби 

піти звідси»).  

У зазначених протиставленнях спілкування відбувається на рівні 

визначення «своїх» мовними засобами, притаманними для членів спільноти. 

Однак не зайвим буде навести приклади, в яких за описом «чужих» 

закріплюється інший мовний код.  

Наприклад: «ce stage a été pour moi une expériance humaine et 

professionnelle très enrichissante. jʼai pu parti... / ṣāḥibu-k (на зображенні хлопець 

б’є товариша по потилиці): ‘alāš ka-takḏab li-ummi-k ‘alāš» (цей період збагатив 

мене людським та професійним досвідом. Я зміг взяти учас.. / твій друг: ти 

нащо брешеш, скажи заради твоєї матері, нащо). Так, з «чужими» молодий 

чоловік спілкується французькою мовою («ce stage a été pour moi…»), у той час 

як для «своїх» використовується L («‘alāš ka-takḏab…»). Діалектизм «‘alāš» 
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(нащо), дієслово «ka-takḏab» (ти брешеш) у розмовній формі з префіксом ka- є 

маркерами магрибських діалектів [29; 126; 167]. Підтвердженням походження 

ІМ з магрибського регіону є також перемикання між французькою та арабською 

мовами.  

Сучасна стандартна арабська мова. У порівнянні з іншими тематичними 

групами, постфольклор про суспільне життя, куди ми відносимо студентську 

творчість, має найбільшу частку використання рівня H2 (більше 45 %).   

Молитви, пов’язані із повсякденними турботами молоді, наприклад, про 

полегшення навчання: «yā rabb yu‘addī l-faṣl aṯ-ṯānī ‘alā ḫeyr» (Господи, нехай 

другий семестр пройде добре). Псевдо- та квазіафоризми, народні факти, 

новини, цитати нерідко передаються саме H2. Наприклад, «ašyāʼ yumkinu-k an 

tamsaḥ bi-hā muʼaḫḫarata-k (diblūm at-tiqniy / Diplôme de Technicien, šahāda al-

bakālūriyā / Attéstation du Baccalauréat)» (Речі, якими можна підтерти зад / 

Диплом про технічну освіту, Диплом бакалавра) (див. Рис. А. 3). Стилізація під 

могильний напис: «māta li-anna-h lam yursil ar-risāla li-‘ašrat ašḫāṣ» (він помер, 

тому що не надіслав повідомлення десяти людям). Останній приклад є зразком, 

в якому висміюються «листи щастя».  

H2 з елементами L1 і L2 застосовується частіше, порівняно з суто H2. 

Зазвичай це проявляється у тому, що текст публікується стандартною мовою, 

однак містить певні фоно-графічні (вербальні та невербальні) елементи L1 або 

L2, на кшталт жаргонізмів «i‘ǧāb» / «lāyk» (вподобання / лайк), «šārik» 

(поділися), «menšen» (згадай у коментарях) тощо. Це передусім стосується 

ланцюгових публікацій. Наприклад (див. Рис. Б.8), «al-ḥayawānāt ayḍan tuṣāb 

bi-l-amrāḍ an-nafsiyya / tēġ li-awwal šaḫṣ ḫaṭara bi-bāli-k» (тварини також 

страждають від психічних захворювань / познач (теґай) першу людину, яка 

спала тобі на думку).  

HL представлена змішуванням H2 з L, L1 і L2.Наприклад, «lammā tuʼaǧǧil 

dirāsata-k li-ba‘dēn, wa ba‘dēn tataḏakkar anna-k hassā bi-l-ba‘dēn» (Коли ти 

відкладаєш навчання на потім, але потім пригадуєш, що зараз і є те потім). У 

наведеному прикладі вживаються діалектизми «ba‘dēn» (потім) і «hassā» 
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(зараз), які є частотними в усному спілкуванні, а «ba‘dēn» нерідко витісняє 

стандартний еквівалент «ba‘dа» у більшості сфер, за винятком офіційних 

промов та новин ЗМІ. Інший приклад: «al-ustāḏ: fī-h ba‘ḍ aṭ-ṭulāb ġalaṭū fī ḏā s-

suʼāl / aṭ-ṭulāb: hhhh bi-llāhi man yaġlaṭ fī-h hā-s-suʼāl it-tāfihh / anā: 

(зображення)». – Викладач: «Є деякі студенти, які помилилися у цьому 

питанні» / Студенти: «Гггг, на Бога, хто помилився, це ж елементарне 

питання» / Я: (зображення). У наведеному тексті бачимо використання 

ономатопеї hhhh, яка передає сміх в інтернет-комунікації.  

АМ представлена у молодіжному контенті насамперед L (територіальні 

діалекти, наріччя, соціолекти тощо) та жаргонами L1 і L2. Наприклад: «hāy as-

sayyāra iḏā btad‘as-nī bamūt min iḍ-ḍaḥik» (якщо ця машина наїде на мене, то я 

помру від сміху) (див. Рис. Б.23). «wēn ṣirt? / yallā anā bi-ṭ-ṭarīq / tēġ li-l-‘arṣ» 

(Де ти? / Давай, я в дорозі / Познач негідника) (див. Рис. Б.6). У наведеному 

тексті ціле речення «tēġ li-l-‘arṣ» є жаргонним, в якому «tēġ» (познач) 

відноситься до L2, а лексема «‘arṣ
25

» «негідник» з енантіосемічним значенням 

«друг» належить до L1.  

Проміжний рівень HL у студентському контенті представлений 

змішуванням не тільки елементів різних діалектів, L1 і L2, а також додаванням 

іншомовних вкраплень. Наприклад, «anā muḥtāǧa ablikeyšen kull šweyya yaqūl-lī 

ma‘leš, rawwiqī damma-k, ṣiḥḥata-k, a‘ṣāba-k, ḫallī-kī bārida, breathe, wa keda» 

(мені потрібен додаток, який потроху казатиме мені «нічого страшного, 

заспокойся, приведи своє здоров’я та нерви до ладу, лишайся холоднокровною, 

дихай» і так далі).  

У наведеному тексті використовується англіцизм з інтернет-жаргону 

«ablikeyšen» (додаток у мобільному телефоні), англійське слово, надруковане 

латиницею, «breathe» (дихати), та лексема з єгипетського діалекту «keda» (так, 

таким чином) [209]. Єгипетські діалектизми вкраплюються у мову молоді 

                                                            
25

 Обсценізм «‘arṣ» змінює свою семантику за контекстом. Так, серед інших значень знаходимо «сутенер», 

«рогоносець», «нечестивець», «байстрюк», «негідник» та інше.  
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різних арабських країн, що пов’язуємо із впливом єгипетських медіа у регіоні 

загалом.  

Окремо варто виділити молодіжний жаргон у соціальних медіа. Цей 

субкод L спирається насамперед на престижні соціолекти [117, c. 276, 302]. 

Однак у соціальних медіа до молодіжного жаргону додаються такі елементи 

інтернет-комунікації, як специфічні фоно-графічні засоби оптимізації 

комунікації, лексикон соціальних мереж, інтерференти із західних мов, 

спрощений синтаксис, навмисні та випадкові помилки друку та інше. 

Молодіжному жаргону притаманний знижений стиль, обсценність, мовна гра, 

гумористичність, обмеженість кола «своїх».  

Наприклад, сучасне прислів’я: «yā qā‘ida ‘ā-l-net rattibī ḥawāley-kī / mā 

bta‘rifī mīn yaftaḥ il-kāmīrā ‘aley-kī» (Та, що сидить в неті, поприбирай навколо 

себе: ти ніколи не знаєш, хто ввімкне на тебе камеру). У наведеному тексті 

бачимо жаргонні фрази «qā‘ida ‘ā-l-net» (сидить в неті), «yaftaḥ il-kāmīrā» 

(вмикає камеру), скорочене написання прийменника ‘ā-l, англіцизм «net» (нет, 

інтернет).  

Привітання із християнським святом демонструє позитивну 

налаштованість молодих іммігрантів до середовища перебування: «tēġ li-ḫī-k 

#al-masīḥiy wa qul-hu kull ‘ām wa inta bi-alf ḫeyr» (познач свого #християнського 

брата та скажи йому: «З Новим роком! Усього тобі найкращого!»).  

Обсценність та грубість можуть виражатися експліцитно, наприклад: 

«šū hādā l-būlšīt» (що це за фігня), «tēġ li-l-‘arṣ» (познач негідника), «ṭīz bi-d-

dāyеt» (гаплик (дупа) дієті), «ašyāʼ yumkinu-k an tamsaḥ bi-hā muʼaḫḫarata-k» 

(речі, якими можна підтерти зад), «menšen li #ṣadīqi-k al-kaḥtūt» (познач свого 

жадібного друга) та багато іншого (див. Рис. Б.3, Б.5-7, Б.12, Б.15, В.7, Г.2, Г.5 

та інше).  

Паралельно із зазначеними є випадки імпліцитного вираження 

обсценності, як у прикладі: «al-ḥayawānāt ayḍan tuṣāb bi-l-amrāḍ an-nafsiyya / 

tēġ li-awwal šaḫṣ ḫaṭara bi-bāli-k» (тварини також страждають від психічних 

захворювань / познач першу людину, яка спала тобі на думку) (див. Рис. Б.9).  
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Інтерпретація змісту цього допису потребує врахування таких факторів:  

1) двозначність лексеми «ḥayawān» (нейтральне значення «тварина» – у 

літературному стилі, обсценізм – у контексті розмовного стилю); 

 2) емотикони, що виражають «сміх до сліз» у кінці тексту-коментаря;  

3) нерозривність змісту тексту-коментаря та КТ, що лише у поєднанні 

утворюють цілісний мем.  

Таким чином, комічний ефект досягається через приховане порівняння 

першої людини, яка спадає на думку реципієнту, з твариною (у зниженому 

значенні слова).  

Табуйовані теми також порушуються, наприклад: «lammā tadḫul 

ǧahannam wa tašūf ustāḏ al-islāmiyya» (коли ти входиш до пекла та бачиш там 

викладача ісламістики). Використовується HL, на що вказує вкраплений 

діалектизм «tašūf» (бачиш). Будь-яка тема, пов’язана з релігією та духовністю, у 

випадку висміювання в арабо-мусульманському суспільстві є доволі 

делікатною, утім, як бачимо, у неформальному спілкуванні це явище має місце.  

Енантіосемія виражається в незвичній контекстуальній конотації. 

Наприклад, «menšen ṣadīqa-k illī ḫarraba aḫlāqa-k» (познач друга, який зіпсував 

твої манери), «anā dāʼiman astašīr ṣadīqī l-muqarrab fī / kull umūr ḥayātī, wa 

liḏalik ḥayātī fāsida / #menšen» (Я завжди раджуся з найближчим другом у всіх 

справах мого життя, і тому моє життя зіпсоване / #позначай) (Рис. Б.10). У 

наведених зразках конотація фраз «ḫarraba aḫlāq» (зіпсував манери) і «ḥayātī 

fāsida» (моє життя зіпсоване) є позитивною, адже у тексті вказується на міцну 

дружбу, близькі стосунки з товаришем, натяк на закриту інформацію.  

Паралельно слід виділити випадки з протилежним використанням 

енантіосемії – для надання негативної конотації. Це стосується, зокрема, 

субстантивів на позначення ввічливого звертання «ḥaḍrita-k» (шановний пане), 

«sayyidī» (пане), «muḥtaram» (шановний) та інших (див. Рис. А.13). Імпліцитне 

значення пов’язується зі зниженням статусу реципієнта ввічливого звертання.  

Крім того, активно використовуються евфемізми, включаючи їх візуальні 

форми. Власне евфемізми зустрічаються в анекдотах та вербальних жартах, 
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наприклад: «li-kasr ar-rūtīn daqq li-l-112 wa qallun anā ‘andī silāḥ. wa bess 

yudāhimū-k wa yasʼalū-k wēn аs-silāḥ qallun al-qalam huwa silāḥī. mā tansā 

tuḫabbir-nā wēn ḥaṭṭū la-k al-qalam». (Щоб подолати рутину, зателефонуй у 

службу 112 та скажи: «У мене є зброя». Як тільки вони нагрянуть до тебе та 

запитають, де зброя, скажи: «Ручка – ось моя зброя!». Не забудь повідомити 

нам, куди вони тобі засунуть цю ручку).  

Візуалізований евфемізм полягає у наявності тексту-підказки, наприклад: 

«lammā ṣadīqu-k ya‘zimu-k ‘alā ḥisābi-h...» (коли твій друг запрошує тебе за його 

рахунок…) – жадібність виражається зображенням крихітної порції; «afḍal 

ḫašaba bi-t-tārīḫ» (найкраще дерево в історії) (Рис. Д.2.3) – «деревом» є 

насправді зображення дерев’яної ляльки з головою футболіста Л. Мессі.  

Фоно-графічна специфіка жаргону соціальних медіа полягає у 

транскрибуванні безпосередньо усного мовлення на письмі та в ігноруванні 

орфоепічних норм АМ, а відтак – у поліваріантності, спричиненої не в останню 

чергу особливостями мовної ситуації в регіоні:  

 у H2 – [ḏ], у сирійському контенті – [z], у йорданському, іракському, 

єгипетському та магрибському [d]. Наприклад (див. Рис. Б.2), «викладач» – 

ustāḏ (H2) і ustāz («raddat fi‘l iṭ-ṭālib lammā yaqūl al-ustāz» (реакція студента, 

коли викладач каже) – сирійський контент), дієслово «брати» aḥaḏa (H2) i aḥada 

(контент на різних діалектах L).  

 Взаємозамінність літер yāʼ та alif maqṣūra є частотним настільки, що це 

стає предметом висміювання: «kībūrd аn-nās illī biktubū al-yāʼ badal min al-alif 

al-maqṣūra (alif maqṣūra $1.99)» (клавіатура людей, які пишуть «yāʼ» замість 

«alif maqṣūra $1.99») – до тексту додається зображення клавіатури із цінником. 

 Субституція ta marbūṭa на alif maqṣūra у єгипетському діалекті 

вважається усталеною, а заміна на ha по всьому арабському контенту є 

особливістю не тільки електронної комунікації, але загалом відображає 

арабське неофіційне письмо, де діакритичні знаки часто відсутні.  

 Літера ha інколи замінюється графемою t (ta marbūṭa) в кінці слова. 

Наприклад, «qālat la-h» постає у вигляді «qālat la-t». Це не змінює семантику, а 
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є лише графічним відхиленням. Утім, зазначене не є випадковою помилкою 

друку, а навпаки слугує засобом графічної гри в інтернет-комунікації.  

 Відокремлене написання сполучників bi- (у), li- (для), fa- (та), які за 

нормами H2 завжди пишуться разом з наступним словом. 

 Скорочення сполучників fī (у) та ‘alā (на) до однієї графеми (f та ‘ 

відповідно) та їх написання разом з наступним словом в означеному стані, 

тобто з артиклем al. 

 Злитне написання з дієсловами заперечної частки «mā» (у вигляді 

префікса) та сполучного прийменника li- зі сполучним займенником (у вигляді 

постфіксів), наприклад: «mā-qala-lī» (він не сказав мені); 

 Подвоєння фонеми [l], виражене шаддою, як результат оптимізації запису 

дієслова, яке закінчується цією фонемою, у формі разом зі сполучником li- (в 

якості постфікса), наприклад: «qallī» (він сказав мені) / «qallun» (він сказав їм). 

 Опущення або зайві довгі голосні. Наприклад, «qalīī» (він сказав мені), 

«qūl» (скажи), «ḫūd» (візьми), замість стандартних «qālа lī», «qиl», «ḫиḏ». 

 Редуплікація довгих голосних для передачі тону, гучності, інтонації, 

акцентуації. Наприклад, «šārikūūū» (поширюйте), «marḥabaaan» (привіт) та ін. 

(див. Рис. А.7, Б.15). 

 Опущення гамзи у позиції з аліфом на початку слова у магрибському 

контенті, наприклад: «bū-k» (твій батько), замість «аbū-k», «mu-k» (твоя матір), 

замість «ummu-k». 

 Відсутність графічного аліфа для позначення форми знахідного відмінка. 

 Використання позавербальних засобів інтернет-комунікації, на кшталт # 

(гештеґ), емотиконів (зараз популярності набули три види – «smāyl» – смайл, 

«īmūǧī» – емоджі, «stīkir» – наліпка, стікер) і нижнього підкреслювання 

«ǧayyid_ǧiddan» (дуже_добре) та інше.  

 Вербальні засоби використовуються для передачі сміху (редупліковані 

графеми h, ḫ, буквосполучення hā та рідше – h‘) – див. Рис. Б.8, Б.15. 
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3.2. Гендерні особливості мови постфольклору  

 Інтернет-висловлювання для представників різних статей як частина 

постфольклору представлений сучасними афоризмами, дотепними 

висловлюваннями, мотиваційними висловлюваннями та іншим. 

Непоодинокими є випадки переосмислення традиційних прислів’їв, 

перефразування ідіом, а також створення нових текстів, що стосуються життя в 

сучасному світі. Інтернет-висловлювання мають спільні риси з публікаціями у 

блогах та мікроблогах, і відтак, вони відображають повсякденну мову, що 

використовується в соціальних медіа.  

3.2.1. Жіночі фольк-групи. Жіночі фольк-групи тяжіють до 

використання лексики, що експліцитно виражає орієнтованість контенту: «uḫt» 

(сестра), «umm» (матір), «māmā» (мама), «ṣāḥiba» (подруга), «‘arūsa» 

(наречена), «bint» (дівчина). Використовуються також імпліцитні лексичні 

засоби: жаргонні лексеми «krāš» (краш), «kyūt» (мила, гарна), запозичені з 

англійської мови; лексеми, що позначають протилежну стать «ḫāʼin» (зрадник), 

«riǧāl» (чоловіки), «aḫ» (брат) тощо). Лексика на позначення почуттів або 

емоційного стану розкривається через такі одиниці: «aḥsudu» (заздрю), 

«aḥqidu» (зневажаю), «akrihu» (ненавиджу), «awǧa‘а» (завдавати болю), 

«maraḥ» (радість), «ǧunūn» (божевілля), «ḥubb» (кохання) та багато іншого. 

Помітна позиція закріплюється за мотиваційними публікаціями, 

представленими великою кількістю у спільноті «Women» (Жінки) [309]. У них 

фіксуємо інтенсивне використання дієслів наказового способу: «tamassakī» 

(тримайся), «iǧ‘alī» (роби), «tasta‘ǧilū» (поспішайте), «taʼmanī» (довіряй) тощо. 

Наприклад: «tamassakī bi-tilka al-laḥẓa allatī taḥtafilī fī-hā bi-inǧāzāti-k wa 

tafawwuqi-k, iǧ‘alī-hā dāfi‘ li-l-mazīd min an-naǧāḥ fī ḥayāti-k al-mustaqbala» 

(бережи момент, коли ти святкуєш свої досягнення та довершеність, зроби його 

імпульсом для подальшого успіху у твоєму житті). Незважаючи на те, що текст 

написано H2, два елементи привертають увагу, адже вони вказують на 

використання елементів HL. Маються на увазі фраза «tamassakī bi-tilka al-

laḥẓa» (тримайся за / бережи той момент), притаманна усному стилю, а також 
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«iǧ‘alī-hā dāfi‘» (зроби його імпульсом), де відсутній графічний аліф, що 

відображає усну вимову.  

Висловлювання, адресовані чоловікам або пов’язані з ними, можуть 

передавати як позитивну, так і негативну експресію. У рамках мотиваційних 

висловлювань виділяємо головною ідеєю пораду «лишатися собою за будь-яких 

обставин». Наприклад, «‘azīzī, in kunta tabḥaṯ ‘an al-kamāl wa al-miṯāliyya fa-anā 

last al-marʼa al-munāsiba la-k, ammā in kunta tabḥaṯ ‘an aṣ-ṣidq wa al-maraḥ wa 

al-kaṯīr min al-ǧunūn fa-tilka anā» (Любий, якщо ти шукаєш ідеальну та 

довершену жінку, то я тобі не підходжу, але якщо ти шукаєш щирість, радість 

та багато шаленості, тоді це – я). За рівнем відносимо цей текст до H2. 

Зауважимо, що лексеми «miṯāliyya» (ідеальність) та «kamāl» (довершеність), які 

традиційно сприймаються позитивно, у цьому випадку набувають негативної 

конотації – у повідомленні критикується вигаданий жіночий образ, що 

відповідає уявленням чоловіків про ідеал.  

З іншого боку, також фіксуємо модерне використання лексеми «ǧunūn» 

(божевілля), яка зазвичай має або негативне значення (втрата розуму), або 

переносне зі змінною контекстуальною експресією (позитивною / негативною), 

коли мова йде про почуття. У зазначеній фразі «ǧunūn» вживається зі 

значенням «шаленість» та сприймається позитивно як здатність людини до 

незвичних, імпульсивних та екстраординарних дій чи рішень. Така конотація 

стає можливою завдяки лінгвокультурним контактам із західним контентом та 

користувачами в соціальних медіа. Це свідчить про належність зазначеної 

лексеми до L1. Більше того, фраза «fa-tilka anā» свідчить про переклад з 

англійського контенту без її адаптування до АМ («and that is me» з англ.: тоді 

це я). Проаналізований приклад доводить складний динамічний процес 

взаємовпливу різних форм АМ в сучасному інтернет-дискурсі, адже тут 

зафіксовано молодіжний жаргон, що реалізується на рівні H2 замість 

переважного використання L. 

Сучасні жіночі афоризми некомічного змісту тяжіють до активного 

вживання H2. Наприклад, у тексті «ar-raǧul lā yastaṭī‘ an yakūna qāsiyan ma‘a 
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imraʼa yuḥibbu-hā» (чоловік не може бути жорстоким із жінкою, яку він кохає) 

використовується H2. В іншому прикладі аналогічно: «lā tasta‘ǧilū al-ḥubba… 

sa-yaʼtī waqt wa taktašif anna hunāk man yastaḥiqq al-intiẓār» (Не квапте 

кохання… Настане час і ти зрозумієш, що є той, хто заслуговує на очікування).  

В афоризмах розкривається творчий потенціал мови, тобто нерідко 

застосовується мовна гра. Наприклад, одвічна тема жіночого щастя 

відображена у вислові, що спирається на гру слів: «miš al-ǧū‘ bess ilī kāfir, al-

ḥubb kāfir, wa at-ta‘alluq kāfir, wa al-masāfāt kāfira, wa al-ḥanīn li-l-māḍī di min 

al-kabāʼir» (не тільки голод може бути жорстоким, але й кохання – жорстоким, 

стосунки жорстокі, відстані жорстокі, а також тяжіння до минулого – усе це 

гріхи). Лексема «kāfir» у сполученні зі словом «голод» перекладається 

усталеним висловом «сильний голод». В іншому контексті на першу позицію 

виходить значення «той, хто не вірить в Аллаха». Звідси бачимо гру слів: 

«kāfir» (сильний, жорстокий) приєднується до «ḥubb» (кохання), «ta‘alluq» 

(стосунки) та інших лексем, а в кінці додається елемент «kabāʼir» (гріхи), що 

піднімає на поверхню багатозначність «kāfir». Також слід звернути увагу на 

мовний код, в якому змішуються елементи H2 та L. З РАМ фіксуємо заперечну 

частку «miš» (не), частку «bess» (лише), відносний займенник «ilī» (той, що), 

вказівний займенник «di» (це). Останнє є показником єгипетського діалекту 

АМ [209]. Однак усі наведені приклади належать до контенту однієї спільноти, 

де явних ознак конкретного діалекту не спостерігається.  

До іншого типу висловлювань належать дотепні сучасні афоризми. 

Передусім помітне місце посідають дотепи про роль чоловіка в житті жінки. 

Наприклад: «lā taḥtāǧu al-marʼa li-raǧul yaḥullu la-hā ǧamī‘a mašākili-hā 

walakinna-hā taḥtāǧu faqaṭ li-raǧul lan yuṣbiḥa muškila fī ḥayāti-hā» (жінці не 

потрібен чоловік, щоб вирішувати її проблеми, але їй потрібен чоловік, який 

сам не стане проблемою в її житті). У наведеному прикладі фіксуємо 

спрощення правил H2, що свідчить про наближеність до HL: «taḥtāǧu li-raǧul» 

(їй потрібен чоловік) вживається з прийменником li- замість стандартного 

варіанта «ilā».  
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У деяких дотепних висловлюваннях відбувається перемикання коду для 

створення комічності: «iḏa aḥbabta šaḫṣayni fa-ḫtār aš-šaḫṣa aṯ-ṯānīya li-anna-ka 

law aḥbabta al-awwala mā daqqa qalbu-ka li-ṯ-ṯānī wa iḏa aḥbabta šaḫṣ ṯāliṯ… fa-

anta raǧul ‘urra mafīš faʼida fī-k» 

(Якщо ти закохуєшся у двох людей, то обирай другу людину, бо якби ти 

кохав першу, твоє серце не почало б битися перед іншою. Але якщо ти 

закохуєшся у третю людину… Тоді ти – чоловік-повія, і від тебе немає ніякої 

користі). 

У першому реченні використовується H2 з нейтральною лексикою, за 

винятком фрази з художньою виразністю «daqqa qalbu-ka li-ṯ-ṯānī» (твоє серце 

билося перед іншим). Однак друге речення перемикається на L: «mafīš faʼida fī-

k» (від тебе немає ніякої користі), розмовна конструкція «mafīš» (немає) на 

початку речення покликана дати чітке розуміння переходу на простонародну 

мову в коментарі), а також додається обсценізм «‘urra» (повія) як іррелевантна 

прикладка до «raǧul» (чоловік), що виконує функцію розважання реципієнтів-

жінок.  

Дописи у формі L поширюються на переважну більшість жанрів 

постфольклору в досліджуваних інтернет-спільнотах. Наприклад, сучасні 

афоризми про «сильну жінку», які використовують L, покликані наблизити 

контент до реципієнтів та створити відчуття близькості на мовному рівні: «wa-

l-bint ilī biǧidd hiyā ilī ta‘rif tafruq imtā tabqā unṯā bi-maʼnā al-kalima wa imtā 

tabqā bi-l-miʼa rāǧil» (Сильна дівчина – це та, яка вміє розрізняти, коли 

лишатися жінкою у повному смислі слова, а коли бути на 100% чоловіком). У 

наведеному тексті розмовні лексеми «ilī» (той, що), «imtā» (коли) і «rāǧil» 

(чоловік) подаються у синтаксичних конструкціях, типових для усного 

мовлення L (наприклад, «ta‘rif tafruq» (уміє розрізняти), замість стандартного 

«ta‘rif an tafruq», де використовується частка an). Також здійснюється 

субституція між yā’ та alif maqṣūra у лексемах «imtā» (коли) – «imtī», та «unṯā» 

(жінка) – «unṯī», ‘alif – alif maqṣūra’ у дієслові «tabqā» (лишатися). Утім, це 

зазвичай не впливає на основне смислове навантаження.  
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У дотепній формі можуть виражатися поради та попередження. 

Наприклад: «lā taʼmanī ‘azīztī… fa-r-riǧāl kullu-hum ḫāʼinīn, wa aš-šarīf min-hum 

lam taʼtī-h al-furṣa ba‘du!» (Не будь довірливою, люба… тому що всі чоловіки 

зрадники, а чесний просто ще не мав такої нагоди!). Відхилення від H2 

проявляється у лексемі «ḫāʼinīn» (зрадники) у розмовному варіанті із 

закінченням -īn (відповідає непрямим відмінковим формам H2), замість 

стандартного -ūn (граматичні норми H2 вимагають форми називного відмінка 

для іменного присудка, яким виступає зазначена лексема).  

Реалізація певного помилкового уявлення може виражатися у формі 

каламбурів: «marḥala anna-k miš qādir tuṭabṭib ‘alā ḥad, li-anna-k mustahlik kull 

ṭāqata-k fī anna-k tubeyyin anna-k qawiy wa miš muḥtāǧ ṭabṭaba min ḥad!» (Той 

момент, коли ти не здатен теревенити будь з ким, тому що ти витрачаєш усю 

свою енергію, щоб пояснити, що ти сильний і не потребуєш теревень будь з 

ким!). Лексеми «qādir» (здатен) та «muḥtāǧ» (той, що потребує) обігруються, 

замінюючи одна одну в сполученні зі словом «ṭabṭaba» (теревенити). Фраза 

«marḥala anna-k» (момент, коли ти) є типовою ключовою фразою для ІМ, 

оскільки вона уможливлює повторення та творчу переробку змінюваної 

частини у подальшому. Увесь вислів передає поєднання L1 з L2. Про це свідчить 

лексема «ṭabṭaba» (теревенити). Варіювання у вживанні прийменників з цим 

дієсловом («tuṭabṭib ‘alā / min») підтверджує використання значення, яке не 

належить до офіційного регістру. У контексті соціальних медіа зазначена 

одиниця може перекладатися словом, що також не входить до українського 

офіційного регістру, тобто «чатитися».  

У наступному прикладі фіксуємо L1. Лексеми з негативною емоційністю 

(«aḥsudu» – заздрю, «aḥqidu» – зневажаю / ненавиджу, «akrihu» – ненавиджу) 

використані для гумористичного ефекту за рахунок градації: «al-maḥẓūẓāt hunna 

man yaʼkulna al-aḥḍar wa al-yābis wa lā yazīd waznu-hunna… anā aḥsudu-hunna, 

anā aḥqidu-hunna, anā akrihu-hunna» (пощастило тим дівчатам, які їдять геть 

усе та не набирають вагу… Я їм заздрю, я їх зневажаю, я їх ненавиджу). У 

жаргоні відбувається  переосмислення стандартного ідіоматичного 
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висловлювання «al-aḥdar wa al-yābis» (досл.: зелене й сухе), що означає «геть 

усе». Ця ідіома зазвичай використовується з негативною конотацією 

(наприклад, «aḥraqa al-aḥḍar wa al-yābis» – спалити усе вщент), тому фіксуємо 

приховану паралель. У соціальних медіа активно пропагується тренд 

«стрункості» та «фітнес-фігури». Це викликає обурення в 

середньостатистичних користувачів жіночої статі, які прагнуть зберегти 

ідеальну фігуру в умовах консьюмеризму, що є непростою задачею. 

Усвідомлення цього факту спричинює комічність у наведеному тексті.  

Інформація про сторінку подається H2: «ḥayati aqdī-ha beyna nawm wa akl. 

аhlan bi-kum fi safhat banda, dumtum bi-heir» [256]. (Моє життя проходить між 

сном та прийомом їжі. Вітаю вас на сторінці «Панда», усього вам найкращого). 

Головним індикатором того, що ця спільнота орієнтована на жіночу аудиторію, 

виступає назва сторінки англійською мовою для спрощеного пошуку в мережі 

Facebook – @CutePanda77 (мила панда 77). Лексема «сute» належить до 

позитивних оціночних прикметників, які є типовими для жіночого дискурсу
26

.  

Текстова частина контенту нерідко стосується емоційного стану молодої 

дівчини у ролі подруги, закоханої, доньки чи сестри. Наприклад, 

див. Рис. Д.1.1: «qult-la-h bāy baddī anām / ǧad baddi-k tanāmī? / lā bess baddī 

urāqibu-h». (Я йому сказала, що хочу спати. / Ти серйозно хочеш спати? / Ні, я 

лише хочу простежити за ним). Текстова та іконічна частини відповідають 

твердженню про орієнтованість на зазначених реципієнтів – на зображенні 

бачимо героїню мультфільму (відьма), а сам діалог стосується стеження за 

чоловіком у соціальних медіа. Інтерес викликає енантіосемія: суперечлива 

конотація лексеми «šarīra» (підступна) у тексті-коментарі до жарту «aš-šarīra 

ṣāḥibatu-k» (твоя підступна подруга). З одного боку, такий крок подруги є 

неправильним, а з іншого – виправданою популярною дією, що дає змогу 

ідентифікувати «своїх» у фольк-групі молодих жінок, тож загалом 

експресивність є позитивною. Увагу також привертає оказіональна інверсія у 

                                                            
26

 У жіночому дискурсі, порівняно з чоловічим, частіше вживаються оцінні прикметники, підсилювальна 

лексика, форми ввічливості та гіперкоректна граматика [51, с. 785-790].  
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фразі «aš-šarīra ṣāḥibatu-k», де означення стоїть перед іменем, що є 

порушенням норм H2 (у стандартному варіанті цьому вислову відповідає таке 

формулювання: «ṣāḥibatu-k aš-šarīra»). 

Розглянемо інший приклад (див. Рис. Д.1.2), де брат описується 

«потворним» – і за цим слідує пояснення сестри словами «Я його люблю». Для 

досягнення комічності використовується іррелевантність у поєднанні лексем 

«qabīḥ» (потворний) та «aḥabba» (любити). Цікаво, що прийменник li- 

приєднується до перехідного дієслова у наказовому способі «ūṣifīlī» (опиши 

мені), що є типовою рисою інтернет-жаргону. 

Як бачимо, у цій спільноті постфольклорні тексти публікуються 

переважно для аудиторії у віці тих, хто здобуває вищу освіту. На це вказує 

часте вживання лексем «ǧāmi‘a» (університет), «daf‘a» (потік), «fāynal» 

(фінальний іспит) тощо. Те, що основним реципієнтом виступають жінки, 

підтверджується помітною кількістю публікацій з експліцитними лексичними 

засобами, такими як «ṣāḥiba» (подруга), «banāt» (дівчата), «krāš» («краш», той, 

у кого закохана дівчина, запозичення з англійського молодіжного жаргону), 

«nā‘ima» (приємна), «‘arūs» (наречена) та інше, а також невербальними, що 

виражається в емотиконах, які зображують жінку, фотографіях дівчат і т. п.  

Деякі публікації подібні до тих, які опубліковані у спільноті «Women», 

тобто дотримуються жанру дописів у блогах. Наприклад, «lāzim uqallil ‘adad 

krāšātī ṣirt atašattat iḏā sami‘t uġniyya madrī mīn ataḏakkar» (мені потрібно 

зменшити кількість своїх крашів, бо я починаю чатитися одразу, як чую пісню 

«Я не знаю, кого пригадую»). Цей текст межує з розповіддю у блозі, статусом у 

соціальних мережах та текстовим мемом. Останні часто починаються фразою 

«lāzim» (необхідно) та продовжують модель «… тому що (автор щось робить), 

якщо / коли / щоразу… (щось відбувається)». Сам допис сповнений комічності: 

«uqallil ‘adad krāšātī» (зменшую кількість крашів) викликає гумористичний 

ефект за рахунок суперечливості та іррелевантності, оскільки сама лексема 

«krāš» передбачує наявність якоїсь конкретної однієї особи, в яку хтось 

закоханий [247].  
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З лінгвістичного вектору цікавим виявляється додавання закінчення 

жіночого роду -āt для неістот («краш», по суті, має бути хлопцем, в якого 

закохана автор допису). Це мало не єдиний випадок у дослідженому автором 

постфольклорному контенті, де лексема «krāš» використана у значенні 

«закоханість» (вона має часте застосування в англійському молодіжному 

жаргоні у фразі «have a crush on somebody» – бути закоханим у когось). Також 

фіксуємо використання адаптованого до правил арабської граматичної системи 

запозиченого з англійської мови дієслово «tašattata», що в інтернет-жаргоні 

вживається із значенням «чатитися», «переписуватися», «сидіти в чаті». Крім 

того, міститься посилання на прецедентний феномен – рядок з пісні «madrī mīn 

ataḏakkar», що також слугує засобом досягнення гумористичного ефекту.  

Утім, використання деяких запозичень з англійської мови є досить 

популярним у контенті спільноти «Еsraa». Наприклад, текст може бути 

надрукований H2 із вкрапленням запозиченої з англійської мови лексеми, яка 

свідчить про вплив L1, присутнього імпліцитно: «taqrīban kull mawālīd šahr 8 

kyūt» (майже усі, хто народився у серпні, гарні). Прикметник «kyūt» (гарний, 

милий, вродливий) не є жаргонним в англійській мові. Він належить до 

загального узусу. Однак в АМ ця лексема є не тільки незасвоєним 

запозиченням, але й використовується за межами молодіжних фольк-груп 

оказіонально. Це перетворює її на елемент L1.  

Основні різновиди АМ, які використовуються в спільноті, належать до L, 

зокрема, непоодинокими є випадки вживання єгипетського діалекту. На це 

вказують характерні діалектизми «dī» (цей), «ēh» (що), «keda» (таким чином), 

«awiy» (дуже), «ūḍa» (кімната) та інше [209; 244]. Також публікуються тексти 

H2 та H2 з елементами L. На відміну від попередніх спільнот, в «Uḫt al-‘arūsa» 

(Сестра нареченої) міститься багато дописів з використанням лексеми «māmā» 

(мама). Такі тексти насамперед стосуються коротких дотепних діалогів про 

реальні або вигадані ситуації, що можуть трапитися з незаміжньою молодою 

дівчиною. Наприклад: «māmā anā ata‘allamt usawwiq / = tusawwiq ēh / al-habal 

‘ala-š-šayṭana hīhīhīhīīīī» (Мамо, я навчилась торгувати. / Чим торгувати? / 
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Дурістю для витівок гигигигииии) [308]. Гумористичний ефект досягається за 

допомогою нерелевантності між очікуваною та реальною відповіддю. 

Використовується один із шаблонних висловів для текстових мемів – початок 

словом «māmā anā» (мамо, я…), а далі за змістом автор публікації ділиться, як у 

дитинстві, тим, чому навчився, про що дізнався і т. д. Для інтенсифікації 

враження про інфантильність використовується ономатопея, що імітує сильний 

сміх – «hīhīhīhīīīī».  

Слід розглянути інший приклад, де використовуються лексеми «umm» 

(матір) та «uḫt» (сестра): «lammā ummī taq‘ad taz‘aq fī uḫtī quddāmī» (коли мама 

починає кричати на мою сестру в моїй присутності) (Рис. Д.1.5). У наведеному 

мемі демонструється тема міжособистісних стосунків жінок всередині родини. 

У тексті використовується L, причому увагу привертає вживання дієслова 

«taq‘ad» (починає), яке, подібно до діалектного дієслова «rāḥ» (буде, 

збирається), крім основного значення «qa‘ida» (сидіти), використовується із 

значенням дієслів починання. 

У спільноті також є нейтральний, без гендерної спрямованості, контент, 

що містить іронічне ставлення до поведінки матері. Наприклад (див: 

Рис. Д.1.6): «māmā wa hiyya dāḫila ‘aleyyā еl-ōḍa» ([так виглядає] мама, коли 

заходить до моєї кімнати). Гумористичний ефект досягається за рахунок 

співвіднесеності тексту та зображення, однак іконічна частина створює 

комічність за допомогою перебільшення реальної прецедентної ситуації, з якою 

мали б зіштовхуватися реципієнти. Крім синтаксису, притаманного для L 

(наприклад, вживання конструкції «wa hiyya dāḫila», де замість дієслова 

використовується активний дієприкметник «dāḫila»), увагу привертає саме 

формулювання, типове для мемів – «хтось (ім’я, професія тощо), коли він / вона 

виконує певну дію». Речення лишається незавершеним, а натомість реципієнт 

має поглянути на невербальний компонент (фотографію, відео, анімацію, 

зображення чогось). У лексичному плані помічаємо ще одне підтвердження 

переважання єгипетського діалекту через діалектизм «ōḍa» (кімната) [209]. 
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3.2.2. Чоловічі фольк-групи. Спільноти, контент яких орієнтують на 

чоловічу аудиторію, відрізняється зниженим стилем, що позначається і на 

лексиці, і на гуморі (тексти мають часто саркастичний характер, можуть 

містити чорний гумор, грубе висміювання людських вад тощо).  

Для дослідження були використані інтернет-спільноти «Thug life» (Життя 

бандита), «Trolls. Memes bi-l-‘irāqiy» (Тролли. Меми по-іракському), «Teqеšāb» 

(Познач хлопця), «Zan_Tran li-habāl» (Зан_Тран для дурості) [305-307; 315]. 

Орієнтованість на чоловічу аудиторію передусім підтверджується іконічними 

елементами. Наприклад, спільнота «Thug life» має обкладинку, де зображено 

темношкірого чоловіка, який тримає в руках пістолет. У спільноті «Trolls. 

Memes bi-l-‘irāqiy» на обкладинці зображені карикатурні обличчя з коміксів 

«Troll Face», однак на передньому плані є жіночі карикатури у формі 

офіціанток, одягнених у короткі рожеві сукні, з під-яких видно панчохи, що має 

одночасно глузливий та еротичний підтекст (див. Рис. Д.2.2). У тексті, 

присутньому на обкладинці зазначеної спільноти, фіксуємо перемикання кодів 

– з L, іракського діалекту (на що вказує використання регіоналізму «wayyāna» 

(у нас), регіональне використання перської літери gaf замість арабського kaf  та 

інше [104]) на H2, а також перемикання з АМ на англійську (лексема «memes» 

«меми» надрукована англійською мовою). У молодіжному жаргоні в інтернет-

просторі лексема «taḥšīš» може використовуватися для передачі запозиченого з 

англійського сегменту поняття «троллінґ»
27

. 

Також є випадки проявів різко негативного ставлення до витівок дівчат 

(які, наприклад, публікують дописи про «крашів»): «asifa ba‘attula-k mesiǧ 

ġalaṭ» (вибач, я відправила тобі повідомлення помилково), де комічність 

досягається передусім за рахунок іконічної частини, однак і текстова частина 

вимагає знання прецедентності, типовості самого повідомлення, що адресується 

дівчиною / жінкою хлопцеві / чоловікові (див. Рис. Д.2.1).  

                                                            
27

 Троллінґ (англ. trolling) – глузування над кимось чи чимось в інтернет-просторі, щоб викликати емоційну 

реакцію у реципієнта [239]. 
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Публікації про студентське життя, у порівнянні з жіночими текстами, 

можуть містити грубе глузування та саркастичні зауваження, що переходять на 

особисте, виходять за рамки навчального процесу. Наприклад, зустріч студента 

із викладачем поза стінами університету (див. Рис. Д. 2.4). У лексичному плані, 

передусім бачимо вживання жаргонізма «asqaṭa», що у контексті студентства 

можна перекладати як «завалити», тобто не ставити бажаної оцінки, не 

допускати до іспиту і т. п. із суб’єктивних міркувань. Це слово має також 

стандартне значення «звалити», «скинути» та інше. Також фіксуємо 

метонімізацію у розмовному вживанні лексеми «qahwa» (кава) у значенні 

«кав’ярня», розмовну лексему «šaġġāl» (той, хто працює). Крім того, слід 

звернути увагу на змішування L1 та H2: на початку речення діалектне дієслово 

«bīǧī» (приходить) використовується з префіксом b-, а в кінці речення 

літературне дієслово «yaṭlub» (замовляє) не отримує префікс b-. Стиль 

витримується розмовний із варіантом спрощеної передачі у медіапросторі: 

літера ‘ayn замість слова «‘alā» (на), надрукована разом з наступним словом, 

слово у формі знахідного відмінка «saḥleb» (сахлеб) не має графічного аліфа, 

що відповідає усній вимові з відсутністю кінцевих флексій та інше.  

Використовуються жаргонізми з двох сфер – студентської («duktūr» –

викладач, «asqaṭa» – завалити) та сфери послуг («qahwa» тут «кав’ярня», 

«saḥleb» – сахлеб). Лексема «duktūr» (викладач) в розмовному стилі помітно 

часто витісняє стандартні варіанти «mu‘allim» та «mudarris», на що впливає вік 

користувачів. Зазначена лексична одиниця вживається здебільшого стосовно 

навчання в університеті, у той час як дві інші можуть стосуватися школи.  

Також необхідно звернути увагу на лінгвокультурну лакунарність, що 

може заважати розумінню тексту і, таким чином, ускладнювати досягнення 

гумористичного ефекту. Мова йде про лексему «saḥleb
28

» (сахлеб), напій, 

популярний на Близькому Сході. Варіанти, пов’язані з тлумаченням подальших 

дій студента, викликають сміх у «своїх». Іконічне зображення чоловіка, що 

                                                            
28

 Сахлеб є арабським напоєм на рослинній основі, що являє собою зовні рідину з густою піною. 
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сміється, не дає конкретного розуміння причинного зв’язку із зазначеним 

напоєм, крім очевидного глузування над ситуацією.  

У контенті для чоловіків окремо фігурує тема футболу. Слід зауважити, 

що відносно західного контенту (у центрі уваги іконічної частини – Ліонель 

Мессі, аргентинський футболіст) використовується H2 із незначним 

спрощенням (опущена частка звертання yā). «Троллінґ» Мессі відбувається у 

багатьох публікаціях [307]. У пропонованих прикладах використовується L, 

іракський діалект. На це вказує субституція фонеми [q] на фонему [g], що 

графічно представлена літерою kaf арабського алфавіту, однак, це є лише 

спрощеною субституцією перської літери gaf. Відбувається фонетична 

редуплікацію літери waw для передачі інтонації та інтенсифікації 

комунікативного наміру адресанта – показати наскільки сильно помилялися 

люди. Для цього використовується зображення Луки Модрича – гравця клубу 

«Реал Мадрид», якому програв клуб Мессі «Барселона». Треба зауважити, що 

хоча зазначена публікація і може бути віднесена до мемів, вона виражає 

фрустрацію та не має на меті досягнення гумористичного ефекту.  

«Троллінґ» продовжується й далі: «afḍal ḥašaba bi at-tārīḫ» (найкраща 

деревина в історії). Мем (див. Рис. Д.2.3) можна віднести до т. зв. візуальних 

каламбурів, оскільки текстова та іконічна частина утворюють нерозривну 

єдність. Відсутність будь-якого елемента призведе до втрати головної ідеї 

публікації. Слід звернути увагу на гру слів «lā‘ib» (гравець) і «ḥašaba» 

(деревина) у фразах «afḍal lā‘ib bi at-tārīḫ» (найкращий гравець в історії) та 

«afḍal ḥašaba bi at-tārīḫ» (найкраще дерево в історії), а також їх зв’язок із 

двохкомпонентним відредагованим зображенням (поєднано фотографію 

обличчя Мессі з дерев’яною лялькою). Уся публікація має імпліцитне 

посилання на якість проведеної гри та створює гумористичний ефект для 

закритої фольк-групи футбольних фанатів. Крім того, цей допис пов’язаний із 

низкою інших публікацій у спільноті. Прецедент (матч між клубами Барселона 

та Реал Мадрид) спричинює обговорення із вживанням певного лексикону, 

який далі слугує невіддільною частиною постфольклору. Сюди можна віднести 
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професіоналізми, емоційно-експресивну, оцінну та обсценну лексику («afḍal bi 

at-tārīḫ» (найкращий в історії), «lā‘ib» (гравець), «kābitān» (капітан), «ġabāʼ» 

(тупість), «ḫeybatu-l-amal» (розчарування), «muntaḫib» (збірна), «kāʼs al-ʼālam» 

(кубок світу) тощо).  

Оскільки чоловічому дискурсу притаманний знижений стиль, грубий 

гумор, сарказм та актуальний для соціальних медіа троллінґ, то фіксуємо 

випадки висміювання «чужих». Наприклад, глузування може стосуватися 

поведінки дружини: «marratu-k wa hiya rāǧi‘a min ‘еnd ṣaḥbаti-hā» (твоя 

дружина, коли вона повертається від своєї подруги). Гумористичний ефект 

досягається за рахунок паралелі між дружиною, яка повертається додому, та 

поїздом, що наближається до станції, випускаючи густу пару. У лінгвістичному 

плані, спостерігаємо використання L. На відміну від машрикських спільнот, у 

магрибських лексема «ṣaḥbа» )подруга) друкується без alif («ṣāḥіbа» у 

машрикському контенті).  

Також має місце політичний гумор (див. Рис. А.17): «fī l-bidāya kunnā 

baladan mutaʼaḫḫiran fī ṣ-ṣiḥḥa wa t-ta‘līm wa ḥuqūq al-insān walakin ba‘da taẓā 

aš-ša‘b wa muṭālabati-h bi-ḥuqūqi-h / tamma ḥabs al-mutaẓāhirīn ‘ašrīn sana wa la 

zilnā mutaʼaḫḫirīn fī kull al-qiṭā‘āt» (Спочатку ми були країною з відсталими 

сферами охорони здоров’я, освіти та прав людини. Але після демонстрацій, 

влаштованих народом, та його вимог щодо реалізації його прав / демонстранти 

були ув’язнені на двадцять років, а ми так і лишилися відсталими в усіх 

сферах). Для створення гумористичного ефекту в мемі використовується H2 з 

метою порушення релевантності очікувань реципієнтів до дійсності. У мемі 

імітується стиль політичної реклами / пропаганди, де сюжет часто будується на 

порівнянні ситуації «до» і «після». Використовується суспільно-політична 

лексика («taẓāhur» (демонстрація), «maṭālib» (вимоги), «ḥabs» (ув’язнення), 

«balad mutaʼaḫḫir» (відстала країна) та інше). 

У постфольклорі чоловіків мобільний телефон може отримувати вищу 

цінність у житті, ніж жінка: «muqārana beyn l-marʼa wa l-mūbāyl…» (порівняння 

жінки та телефона…). Використовується HL (діалектизми «bess» і «taḫallī-h» 
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зрозумілі переважній більшості арабів, дієслова теперішнього часу вживаються 

без діалектного префікса b-, субституція фонеми [ṯ] на фонему [t] та інше). 

Комічність спирається на мовну гру, що полягає у неоднозначності 

інтерпретації лексем, які позначають риси істоти (жінки) та неістоти 

(мобільного телефону): «mūdīl» (модель), іррелевантне вживання відносно 

істоти, варваризм, «fātūra» (рахунок), витрати на мобільні послуги та будь-які 

витрати, які здійснює жінка та за які вимушений сплачувати чоловік, «ḏākira» 

(пам’ять), технічний термін та властивість людського мозку, «muġriyya» 

(приваблива), переносне значення, епітет до технічного пристрою, пряме 

значення при описі жінки, та інші.  

Деякі жарти базуються винятково на вербальному способі передачі, 

наприклад: «kunnā nal‘ab ‘arīs wa ‘arūs wa naḥnā ṣiġār wa hassā b-tamurr min 

ǧanbī wa lā ka-innī kunt zawǧa-hā» (коли ми були дітьми, ми гралися в 

нареченого і наречену, а зараз вона проходить повз мене так, наче я не був її 

чоловіком). У наведеному прикладі в іронічній формі висміюються дитячі ігри 

між представниками різних статей. Використовуються діалектизми «hassā» 

(зараз) і «min ǧanbī» (повз мене) при перемиканні між H2 та L.  

Чоловічі публікації також можуть мати еротичний зміст, однак текстова 

частина має лише імпліцитну вказівку на іконічну частину. Для цього можуть 

використовуватися ланцюгові фрази на кшталт «menšen li-kull wāḥid bi-fakkir 

hēk» (познач усіх, хто так думає). Захоплення жіночими принадами може 

виражатися у перефразованих конструкціях з побажанням або привітанням, 

наприклад «ṣabāḥ al-ḫeyr» / «al-yasmīn» / «al-warda» тощо (добрий / 

жасминовий / трояндовий ранок), друга частина якої є змінною: «ṣabāḥ aṣ-ṣadr 

al-ḥanūn» (Ранку ніжних грудей!) Таке сполучення слів є іррелевантним, що і 

спричинює комічність. Захоплення жіночою красою може виражатися через 

глузування над властивістю чоловіка втрачати здоровий глузд з цього 

приводу. Наприклад, щодо вродливої телеведучої опубліковано такий 

коментар: «ḥattā law al-aḫbār kaḏab ha-ṣaddiqu-k» (Навіть якщо новини – 

брехня, я тобі повірю).  
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Існують випадки висміювання девіантної для арабо-мусульманського 

суспільства поведінки самих чоловіків (див. Рис. Д.2.6): «kāyinīn ṯalāta di l-

anwā‘ diyāl an-nās / sīlībāṭīr / muṣāḥib / ‘indū as-seks fi-t-tīlīfūn» (буває три види 

людей / самотній / у стосунках / має секс по телефону). У мемі гумористичний 

ефект досягається через зіставлення станів чоловіка у різних типах стосунків із 

іконічним зображенням графічного коду на його телефоні. Застосовується 

градація: холостяк (коду немає), у стосунках (простий код), має сексуальний 

зв’язок, незалежно від наявності стосунків (гіперболізовано складний код). У 

мовному плані інтерес викликає лексика на позначення статусу особи у 

стосунках: «sīlībāṭīr» (від франц. «сélibataire» – холостий) та «muṣāḥib» (той, 

хто з кимось зустрічається / дружить), а також фраза «‘indū as-seks fi-t-tīlīfūn» (у 

нього секс по телефону), яка є рефлексією взаємодії технологій та 

постмодерного суспільства. 

Отже, чоловічий контент має такі риси: знижений стиль із висміюванням 

поведінки як жінок, так і чоловіків; глузування над ворогами або «чужими», не-

учасниками фольк-групи. У лексичному плані використовується спеціальна 

лексика (професіоналізми, пов’язані з цікавими для чоловіків темами – спорт, 

студентське життя / навчання, робота у певній сфері, комп’ютерні ігри тощо), 

лексика, пов’язана зі стосунками із жінками, також і еротична («sīlībāṭīr» 

(холостяк), «muṣāḥib» (той, що зустрічається з кимось), «marra» (дружина), 

«siks» (секс) тощо), лексика, що негативно описує стан людини або риси 

характеру («kaḥtūt» (жадібний), «fāšil» (той, хто провалився), «mиflаs» (той, хто 

не має грошей) тощо), груба лексика, включаючи обсценізми («ḥimār» (осел, 

тупий), «‘ars» (негідник), «ġabiy» (дурень), «ḫorra» (лайно), «ṭīz» (дупа), «wilād 

al-ḥarām» (поганці) тощо).  

Таким чином, чоловічий та жіночий постфольклорний контент має 

спільне: публікації про випадки з друзями, студентське життя, буденні ситуації. 

Стиль таких публікацій подібний. Здебільшого використовується L. За 

приблизно однакових умов, і чоловічі, і жіночі фольк-групи використовують 

або запозичену лексику, яка має еквіваленти в арабському словнику, або ж 
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арабську, на що можуть впливати такі фактори, як вік, соціальний статус, мовна 

політика в певній країні тощо. Жіноча лексика позначена позитивною 

емоційністю, спрямована на мотивування та піднесення ролі жінки в сучасному 

світі. У свою чергу, чоловіча лексика відповідає потребі виглядати грубим, 

здійснюється висміювання себе та інших, тому спостерігається негативна 

емоційність, обсценність, знижений стиль.  

 

3.3. Культурно-ціннісна зумовленість вибору мовного коду  

В арабському постфольклорі, крім гумористичних текстів, помітна 

позиція належить інформації без комічного підтексту. До неї належать сучасні 

афоризми, ланцюгові повідомлення (серед них так звані «листи щастя», 

побажання, привітання тощо) та МЛ. Функції таких постфольклорних текстів у 

соціальних медіа пов’язані із світоглядно-естетичними та етико-

психологічними запитами і поглядами користувачів на повсякденне життя. У 

цих жанрах розкриваються усі тематичні групи. У мовному плані вони тяжіють 

до вживання як H, так і L. Непоодинокими є випадки використання елементів 

L1 та L2. Це зумовлюється орієнтованістю на реципієнтів, бажанням 

відобразити близьку та зрозумілу інформацію.   

3.3.1. Сучасні афоризми, ланцюгові листи. Світогляд в арабо-

мусульманському регіоні, а також у медіапросторі пов’язують передусім з 

ісламом. Релігійні погляди користувачів соціальних медіа виражаються у 

ланцюгових листах, цитуваннях Корану на тлі іконічних зображень, 

повідомленнях-привітаннях у формі листівок до релігійних свят, а також у 

постфольклорних текстах на кшталт афоризмів, які слугують нагадуванням про 

необхідність зберігати вірність традиціям та iсламу (див. Рис. Е.6-10).  

Релігійні фольк-групи. За деякими інтернет-спільнотами закріплюється 

винятково релігійна тематика. Наприклад, спільноти «lā ilaha illā allāha» (немає 

іншого бога, крім Аллаха), «Grūb al-milyūn muslim wa muslima ḍīf aṣdiqāʼa-k li-

naṣil li-l-milyūn» (Група мільйона мусульман та мусульманок, додавай своїх 
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друзів, щоб ми досягли мільйона), «islām nyūz» («Новини iсламу» / «Іслам 

Ньюз») і т. п. [248; 262; 268; 271].  

Вік користувачів соціальних медіа зумовлює необхідність урахування 

сучасних реалій, молодіжної культури, впливу технологій, з метою наближення 

до основної аудиторії користувачів, молоді, та здобуття популярності. На це 

вказує передусім використання запозиченої лексики навіть у назвах спільнот. 

Наприклад, «grūb» (англ. group «група») замість арабського еквівалента 

«maǧmū‘a» [262]. 

Релігійна тематика в інтернеті представлена насамперед еталонними 

варіантами – H1 або H2. Так, наприклад на Рис. Е.7, за допомогою градації – «li-

tudfiʼ raʼsa-k» (щоб зігріти твою голову), «li-tudfiʼ qadama-k» (щоб зігріти твої 

ноги), «li-tudfiʼ qalba-k» (щоб зігріти твоє серце) – реципієнт отримує 

повідомлення-нагадування про важливу роль Корану в житті («щоб зігріти твоє 

серце» співвідноситься із зображенням Корану).  

Серед постфольклорних текстів також фіксуємо молитви, наприклад: 

«illahumma lā tuḥawwiǧ-nī li-aḥad wa lā tuǧ‘il-nī ‘ibʼan ‘alī aḥad wa iǧ‘al-nī 

ġaniyyan bi-k ‘ammā siwā-k» (Боже, не дай мені відчувати потребу в будь-кому, 

та не зроби мене тягарем для будь-кого, збагати мене Тобою і тільки Тобою) 

[260]. У наведеному тексті використовується H2, проте слід звернути увагу на 

риси L2: субституція графем y та ā у сполучнику «‘alī» (стандартний 

відповідник ‘alā), а також на хибний запис гамзи над замість позиції під аліфом 

на початку слова «iǧ‘al-nī».  

У релігійному контенті містяться матеріали, що спонукають до 

дотримання стовпів ісламу у формі L для підкреслення належності реципієнтів 

та модераторів спільноти до «своїх», тобто мусульман.  

Наприклад: «ḫud daqīqa min waqti-k! ṣallā ‘alā rasūl allāh» (Витрать 

хвилину свого часу! помолися Пророку Аллаха). Відбувається перемикання 

кодів між L (для привертання уваги реципієнта) та H2 (передача 

безпосереднього релігійного змісту повідомлення). Текстова частина передає 

риси HL: «ḫud daqīqa min waqti-k!» (Витрать хвилину свого часу!), дієслово 
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«ḫud» має фонетичні особливості L, відбулася субституція фонеми 

стандартного варіанта [ḏ] відповідником L [d]) та H2 («ṣallā ‘alā rasūl allāh» 

(помилися Пророку Аллаха), а іконічна частина оформлена в дружній для 

молоді манері: молодий чоловік із модною зачіскою та бородою, але в 

традиційному одязі, закликає помолитися Мухаммаду (див. Рис. Е.8).  

Також публікуються дописи, спрямовані мотивувати або підбадьорювати 

учасників, передаючи переваги ісламу (див. Рис. Е.5). Цей аспект 

репрезентований дещо імпліцитно, без прямої вказівки на мусульманську 

специфіку, а індикаторами виступають лексеми «diyāna» (віросповідання) та 

«ḥasana» (гарний вчинок): «ibtasamū.. / fa naḥnu naḥmil diyāna s-sa‘āda / fa  bi-

muǧarrad ibtisāma / tusaǧǧal la-k ḥasana» (посміхніться… / Ми сповідуємо 

щастя / і лише однією посмішкою / тобі приписується добро). Повідомлення 

містить HL, на що вказують вкраплення з L «bi-muǧarrad» (просто), та елементи 

L2 (відокремлене написання сполучника fa, який в H не існує в незалежній 

позиції від слова). Допис містить лексику з позитивною емоційністю: «sa‘āda» 

(щастя), «ibtisāma» (посмішка), «ḥasana» (добро).  

Мотиваційні публікації виражають значення релігії через спонукання 

висловлювати вдячність Аллаху за земні блага (Рис. Е.10): «ar-rizq miš kullu-h 

flūs / abū-k wa ummu-k rizq, / ḥad byuḥibbu-k wa inta bitḥibb-hu rizq, / aḫlāqu-k wa 

tarbiyyatu-k rizq, / ḥubb an-nās lī-k rizq, / ḍaḥkatu-k min al-qalb rizq. / qūl dāyman 

al-ḥamdu li-l-lāhi» (багатство – це не тільки гроші / твої батько та матір – це 

багатство / коли хтось тебе любить, а ти любиш його – це багатство / твоя 

моральність та вихованість – це багатство / твій сміх від самого серця – це 

багатство. / Завжди кажи: «Слава Аллаху!»). Допис має риси HL (розмовні 

лексеми, «flūs» (гроші), «ḥad» (хтось, один), заперечна частка «miš» (не, немає), 

зрозумілі переважній більшості носіїв різних територіальних діалектів). 

Дієслово у наказовому способі «qūl» (кажи) передається у формі, що 

відрізняється від L та H (з довгим голосним ū). Лексема «dāyman» (завжди) 

належить до діалектизованого варіанта написання. У стандартному 
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відповіднику «dāʼiman» відбувається субституція гамзи на фонему [y] з метою 

спрощення не тільки вимови, але й друку в інтернет-комунікації). 

Постфольклорні тексти на релігійну тематику включають також 

ланцюгові дописи, які закликають ставити позначку «вподобати» та / або 

опублікувати коментар із іменем Аллаха або певним релігійним штампом чи 

кліше. Наприклад, використовується H2 з жаргонізмами L2: «urīdu an arā 100 

lāyk li-haḏā al-ism – allāh» (я хочу побачити 100 лайків для цього імені – 

Аллах), «iḍġaṭ lāyk in kunta muslim» (натискай «лайк», якщо ти мусульманин»). 

Фраза «iḍġaṭ lāyk» (натискай лайк) є калькою з англійської – «press like». 

Але не тільки стандартна мова використовується у ланцюгових 

повідомленнях. Слід навести випадки змішування H1 / H2 та L з субкодами (L1 

та / або L2): «ṭayyib ‘āwiz 1000 lāyk wa 1000 kūmint mawǧūd fī-h aṣ-ṣalāt wa as-

salām» (добре, я хочу 1000 «лайків» та 1000 коментарів зі словами 

«Благословення та мир
29

») тощо. Спонукальна частина представлена інтернет-

жаргоном на основі діалекту. Одночасно вживаються розмовна лексема «‘āwiz» 

(я хочу, мені треба) та стандартна синтаксична конструкція «kūmint mawǧūd fī-

h…» (коментар, в якому є…) з надлишковим, як для АМ інтернету, елементом – 

дієприкметник «mawǧūd» (той, що знаходиться). Жаргонізми «lāyk» і «kūmint» 

притаманні спілкуванню в соціальних медіа. Ключовою фразою для 

ланцюгового поширення допису виступає частина мовного штампу «aṣ-ṣalāt wa 

as-salām». 

У постфольклорі також представлені релігійні КТ із засудженням 

прихильності до західного способу життя та культури. Наприклад, трапляються 

випадки засудження «своїх» за підтримку «чужих» під час футбольних змагань. 

Публікується зображення іспанського та арабського футболіста з дитиною, а до 

нього додається коментар: «nafs šey bess tuḥibb al-kaffār #ubarrid» (Те ж саме, 

але ти любиш невірних #уболіваю) [307]. У наведеному прикладі 

                                                            
29

 «aṣ-ṣalāt wa as-salām» є частиною штампу «‘aley-hi aṣ-ṣalāt wa s-salām» – нехай буде з Ним благословення та 

мир, який вживається при згадуванні у розмові передусім імені Пророка Мухаммада, але й інших пророків до 

нього. 
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використовується HL з елементом жаргону соціальних медіа (додається слово з 

хештегом «#ubarrid»), хоча цим різновидом подібні КТ не обмежуються 

(непоодинокі випадки використання L, LH, HL, а також L2 або його елементів).   

Привітання зі святами та важливими подіями у житті мусульман містять 

зразки використання H2, L, L1 та L2. Використовуються невербальні елементи, 

зокрема емотикони, для передачі позитивної емоційності. Наприклад: «kull ‘ām 

wa antum bi-alf ḫeyr ‘īd mawlad nabawiy šarīf» (Зі святом вас та усього вам 

найкращого. Благословенне свято народження Пророка) [268]. У цьому ж 

повідомленні відбувається перемикання з H2 на англійську мову: «al-mawlad 

an-nabawiy aš-šarīf / The Birth of Prophet Muhammad» (Благословенне 

народження Пророка). Переклад привітання англійською мовою свідчить про 

прагнення поширювати повідомлення за межі арабо-мусульманської аудиторії. 

Отже, релігійний контент містить релігійну лексику (назва свят, лексеми, 

кліше і штампи з Корану, хадісів тощо), лексику з переважно позитивною 

емоційністю, лексику, що апелює до користувачів (звертання і дієслова у 

наказовому способі «ṣallā» (помолись, прославляй), «qul / qūl» (скажи), 

«abtasim» (посміхнись) та інше). Використовується як високий рівень 

(повчання, заклик та спонукання до дотримання принципів віросповідання 

тощо), так і розмовний (так само можуть бути спонукання до дотримання 

прийнятих принципів, але у формі, ближчій до стилю спілкування молоді; коли 

релігійний аспект використовується опосередковано у побутовому контексті – 

висміювання поведінки людей під час Рамадана, звернення до релігії лише в 

крайньому випадку та в неналежній формі тощо). У мотиваційних та 

настановних публікаціях використовується високий літературний стиль, 

наводяться цитати з Корану і т. п.  

Емоційна експресивність сучасних афоризмів та МЛ. Лексичні 

особливості негумористичного постфольклору здебільшого полягають у 

використанні емоційно забарвленої лексики, що позначає людські почуття 

(кохання, ненависть, любов до близьких) та стани (страх, розчарування, успіх 

тощо). Звідси й розповсюджене використання стилістичних засобів, передусім 
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метафор, порівнянь та епітетів. Оскільки МЛ та сучасні афоризми створені 

було відносно недавно, їх словесне шліфування та художній естетизм 

лишаються на посередньому рівні наївної творчості. Це проявляється у 

використанні прецедентних кліше, або ж метафор, які звучать часто в 

літературі чи медіадискурсі.  

Фіксуємо такі метафори у МЛ та сучасних афоризмах: «sawād al-qulub» 

(чорнота сердець), «dam‘a min al-faraḥ» (сльоза радості), «al-qurʼān dawāʼ li-

qalb» (Коран – ліки для серця), «afraǧa šaḫṣ min ‘alāqa» (звільнив людину від 

стосунків), «ǧāba ‘ayney-h dam‘a» (приніс сльозу його очам), «ṭāra min nifāq» 

(полетів від лицемірства), «irtadā qinā‘» (носив маску), «a‘ṭā qīma li-šaḫṣ» 

(надавав вартості людині), «ḥamila diyāna» (нести віросповідання), «šariba al-

ḥayā» (пив життя), «adfaʼ qalban» (зігрівав серце), «rāʼiḥa al-ǧanna» (аромат 

раю) та ін. 

Сучасні афоризми торкаються тем кохання, дружби, міжособистісних 

стосунків (сімейних, дружніх, загальнолюдських), багатства, повсякденних 

проблем, суспільно-політичних питань тощо. Ці тексти публікуються 

здебільшого у варіантах H2 або HL. Вони можуть передаватися у формі КТ, а 

іконічна частина виконує функції візуалізації сказаного та / або естетичного 

доповнення.  

У таких текстах може висловлюватися заклик поважати вічні цінності, 

зокрема рідних та близьких людей (див. Рис. Е.1): «al-umm / ka-l-‘umr la 

yatakarrar marrateyn / hiya rāʼiḥa l-ǧanna wa hiya ‘ibqu l-māḍī wa ‘iṭru l-ḥayā… / 

utruk hunā da‘wa li-ummi-k» (Матір / Як і життя, буває лише одна (досл.: не 

повторюється двічі) / вона – це аромат раю, пахощі минулого та запах життя / 

залиш тут молитву за свою матір). 

У наведеному тексті використовується H2, де тільки одна лексема 

«da‘wa» (молитва) має риси L2 (субституція кінцевої флексії жіночого роду ta 

графемою h). Вживаються синоніми «rāʼiḥa» (запах), «‘abaq» (пахощі), «‘iṭr» 

(аромат) з позитивною емоційною експресивністю, а також нейтральні 

синоніми «ḥayā» і «‘umr» (життя). Для опису образу матері використовуються 
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метафори «rāʼiḥa al-ǧanna» (запах раю), «‘abaq al-māḍī» (пахощі минулого), 

«‘iṭr al-ḥayā» (аромат життя). Варто звернути увагу на останню фразу «utruk 

hunā da‘wa li-ummi-k» (залиш тут молитву за свою матір), що спонукає 

реципієнтів до подальшого поширення цього допису і перетворює публікацію 

на ланцюгове повідомлення. Іконічна частина спрямована підтвердити текст 

про важливу роль матері у житті людини (матір віддає своє серце дитині і ховає 

від дощу, тобто захищає від негараздів).  

Також публікуються афоризми про морально-етичну специфіку 

поведінки людей. Наприклад (Рис. Е.2): «fī-l-ġālib naḥnu man yaṣna‘ ġurūr al-

aḫarīn, li-anna-nā nu‘ṭī qīma li-man lā qīma la-h» (Здебільшого ми і є тими, хто 

створює марнославство інших, тому що ми надаємо цінності тим, хто її не має). 

У такому випадку використовується лексика, пов’язана з людськими якостями. 

Використовується лексема з негативною експресивністю «ġurūr» 

(марнославство). Ефект на реципієнта підсилюється за рахунок повтору 

лексеми «qīma» (цінність). Слід зауважити, що перше слововживання 

відображає стандартне написання, коли мова йде про «своїх» (тих, хто 

постраждав від марнославства інших). А друге містить субституцію кінцевої 

флексії жіночого роду ta на літеру ha, що підсилює негативну експресію 

відносно «чужих» у висловлюванні «lā qīma la-h» (він не має цінності).  

Афоризми також передають переживання через втому від негативних рис 

характеру та поведінки людей у соціумі. Наприклад: «urīdu an aṭīra ba‘īdan ‘an 

sawād al-qulūb / ba‘īdan ‘an sūʼ aẓ-ẓunūn / ba‘īdan ‘an al-kiḏb, ba‘īdan ‘an an-

nifāq / ba‘īdan ‘an al-bašar allaḏīn yartadūn alf qinā‘» (Я хочу полетіти далеко від 

чорноти сердець, далеко від зла думок, далеко від брехні, далеко від 

лицемірства, далеко від людей, які носять тисячі масок) (Рис. Е.3). Вплив на 

реципієнта здійснюється через градацію та повтор словосполучення «ba‘īdan 

‘an» (далеко від). Допис передає негативну емоційність через лексеми «sawād» 

(чорнота), «sūʼ» (зло), «nifāq» (лицемірство), «kiḏb» (брехня). Також варто 

звернути увагу на популярну в постфольклорі ідіому «irtadā qinā‘an» (носити 

маску), тобто «бути лицемірним». Засудження «носіння масок» і заклики «бути 
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собою» присутні у багатьох публікаціях. Текст передається H2. З огляду на 

стилістичні засоби, серед яких – метафори «sawād al-qulūb» (чорнота сердець), 

«sūʼ aẓ-ẓunūn» (злі розуми), градація через повтори «ba‘īdan ‘an» (далеко від), 

гіперболу «alf qinā‘» (тисяча масок), констатуємо вдалу спробу автора 

продемонструвати творчий словесний потенціал.  

У мережевих афоризмах, крім протиставлення «я – вони (інші люди)», 

поширеними є дописи про життя як складний процес. У них актуалізується 

позиція «усі ми» (щось мусимо робити). При цьому використовується H2 з 

вкрапленнями L, покликаними наблизити текст до реципієнта. Наприклад: 

«aḥyānan takūn al-ḥayā ka-l-māʼ / lā ṭa‘ma wa lā lawna wa la rāʼiḥa / walakinna-nā 

maǧbūrīn an našrub-hā li-l-istimrār faqaṭ» (інколи життя буває, як вода, без 

смаку, без кольору і без запаху / але ми змушені її пити тільки заради 

продовження) (Рис. Е.4). Використовується літературна нейтральна лексика. 

Стилістичні засоби включають порівняння «al-ḥayā ka-l-māʼ» (життя, як вода) і 

метафори «našrub-hā» (ми п’ємо життя), де hā замінює «al-ḥayā» (життя). 

Наведений текст відносимо до H2 із вкрапленням розмовного елемента: лексема 

«maǧbūrīn» (змушені) відповідає розмовному варіанту вживання із 

ігноруванням відмінкових форм для закінчення множини (в H іменний 

присудок має стояти у формі називного відмінка – «maǧbūrūn»).  

Також типовим є використання H2 в афоризмах-порадах про 

міжособистісні стосунки та ставлення до інших, наприклад: «lā taṯiq bi-aḥad li-

muǧarrad anna-h a‘ǧaba-k ḥadīṯu-h. Fa-l-ḥayā aṣbaḥa muẓāhir wa ba‘ḍ al-ašḫāṣ 

ẓillu-h akbar min ḥaǧmi-h al-ḥaqīqiy» (Не довіряй нікому тільки тому, що тобі 

сподобалося, що він каже. Оскільки життя стало показним, а деякі люди мають 

більшу тінь, ніж їхній справжній розмір) [301].  

Поради, як жити правильно, розкриваються за допомогою H2: «li-ta‘īš al-

ḥayā: ḫuḏ min al-musinnīn ‘uqūla-hum, wa min al-aṭfāl qulūba-hum, wa min al-

‘uẓamāʼ hībata-hum, wa min al-fuqarāʼ ṣabra-hum» (Щоб прожити життя, візьми у 

старих їх розум, а у дітей – їхні серця, у величних – їхній талант, а у бідних – 

їхнє терпіння) [301]. Поради щодо поведінки з іншими людьми відображають 



164 

аналогічне вживання H2: «iḏā aradta allā taḫāfa aḥadan fa-lā takun sababan fī 

ḫawfi aḥad» (якщо ти не хочеш когось боятися, то не будь причиною чийогось 

страху) [301]. У двох наведених вище прикладах використовується мовна гра 

для підсилення впливу на реципієнта. Вона здійснюється через повтори. У 

першому прикладі: «ḫuḏ min… wa min… wa min…» (візьми від… і від… і від…). 

Залучається прийом протиставлення у другому прикладі: «ḫāfa – kаnа sababan fī 

ḫawfi» (боявся – був причиною страху). 

Серед афоризмів помітне місце посідають мотиваційні дописи, 

наприклад: «kun fī ḥayāti-k miṯla sāhir wa antahiz kull furṣa wa altaqiṭ-hā… wa illā 

fa-inna ḥayāta-k sa-takūn miṯla ḥāfiz! Tansā-k in lam tuḥdiṯ-hā!» (проживай своє 

життя, наче ти ніколи не спиш, користуйся кожною нагодою і хапайся за неї… 

У такому разі твоє життя буде імпульсом! Воно тебе забуде, якщо ти його не 

викличеш!) [273]. Їх характерними рисами на мовному рівні виступають 

спонукальні та умовні речення. Активно використовуються дієслова у 

наказовому способі («kun» (будь), «qul» (скажи), «ruḥ» (йди), «fakkir» (думай), 

«taḏakkar» (пам’ятай) та ін.). 

Отже, у коротких постфольклорних текстах афористичного змісту 

фіксуємо емоційно-експресивну лексику (пов’язану з людськими емоціями, 

життям, стосунками, роллю матері тощо), релігійну лексику (включаючи кліше, 

штампи), розмовні вкраплення (для наближення сказаного до розуміння 

реципієнтом). У стилістичному плані активно використовуються метафори, 

порівняння, градація, алюзії, цитування. Мовна гра виконує функцію 

підсилення впливу на реципієнта, однак не має гумористичного ефекту. 

3.3.2. Міські легенди. При вивченні мовних особливостей арабських МЛ 

ураховуємо такі аспекти: 1) особливості розкриття художнього таланту 

оповідача (зокрема, лексико-стилістичні одиниці передачі емоційної 

експресивності); 2) засоби переконання реципієнта у достовірності оповіді; 

3) засоби наближення оповіді до реципієнта.  

Історії кохання («Qiṣaṣ аl-ḥubb») [289; 295; 296; 299]. У таких МЛ 

широко представлені лексичні засоби емоційності. Використовується лексикон, 
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що передає почуття кохання, дружби, ненависті тощо. При цьому негативною 

конотацією, залежно від контексту, можуть наділятися лексеми «ṣadīq» (друг) 

та «āḫ» (брат), коли героїня легенди порівнює свої почуття до героя із любов’ю 

до близьких та рідних. Негативна емоційність аналогічно передається 

словосполученнями «mašā‘ir аl-iḫwa» (братські почуття) та «muǧarrad ṣadīq» 

(просто друг).  

Засудження оповідача та різко критичне ставлення передається через 

лексему «haraba» (тікати) у контексті втечі від кохання / відповідальності / 

шлюбу. Подібної негативної експресії із засудженням дій або думок героя 

тексту набуває лексема «tawarraṭa» (вплутуватися) у сполученні з лексикою на 

позначення почуттів та стосунків («‘alāqa» – стосунки, «zawāǧ» – шлюб). 

Водночас слова, що передають значення направленої дії на інших, також 

можуть вживатися для вираження негативного ставлення. Так, віддієслівний 

іменник «taḫṭīb» (заручини), утворений від другої породи дієслова «ḫаṭṭaba» 

(досл.: заручити когось із кимось), сприймається негативно як примусова дія, 

наприклад, коли жінку змушують заручитися з кимось: «abūyya qāma bi-taḫṭībī 

ma‘a rāǧul ġaniy» (досл.: мій батько здійснив моє заручення з багатієм).  

Дії героїв, що засуджуються загальними нормами моралі, так само в 

невигідному світлі представлені в історіях кохання та мають за сюжетом 

здебільшого негативні наслідки. Відтак, за лексемами «kaḏaba» (брехати) та 

«kariha» (ненавидіти) використовуються слідом сталі вислови на кшталт 

«inhāra nafsiyyan» (зламався в душі), «nazala ilā аl-qabar» (спустився до 

могили), «ṣāra al-ḥulm anyāban» (мрія перетворилася на ікла), «ḫasira аl-qalb» 

(розбити серце) та інше. Стан емоційної невизначеності, шоку, заплутаності 

також передусім передає негативну експресію: «maṣdūm» (шокований), 

«maḫbūṣ» (розгублений), «munġaliq» (той, що [емоційно] закривається), 

«munza‘il» (той, що самоізолюється) тощо.  

Через те, що для будь-якої легенди, також і міської, характерною є певна 

містифікація дійсності та відстороненість героїв історії від безпосереднього 

впливу на події, негативного значення додає лексика, пов’язана з вищими за 
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людину силами. Для персоніфікації використовуються слова на позначення 

долі («ḥaẓẓ» – удача, «maṣība» – доля), географічних понять («‘ālam» – світ, 

«madīna» – місто), часу («ayyām» – дні, «waqt» – час) та іншого. Наприклад, 

«ḥaẓẓ lā yusānid» (вдача не супроводжує), «‘ālamu-hā saġīr lā yasmaḥ» (її 

маленький світ не дозволяє), «ayyām tamšī wa lā yataġеyyеr šеyʼ» (проходять дні 

і нічого не змінюється), а також розмовний варіант «wa ǧit ayyām wa rāḥat» 

(приходять дні та йдуть) та інше.  

Фіксуємо випадки використання медичної термінології для підсилення 

негативної емоційності. Залучення професійної лексики зумовлюється 

особливістю сюжету історій кохання. Невзаємне почуття, зрада або смерть 

коханої людини метафоризуються, або, навпаки, фізичні прояви детально і 

прямо описуються. Наприклад, репрезентовані такі види фізичного стану, як 

«fuqdān аl-wa‘y» (втрата свідомості), «ġaybūba» (кома), «ǧalṭa dimāġiyya» 

(інсульт) тощо. Назви невиліковних хвороб використовуються, щоб посилити 

трагізм та достовірність оповіді. Наприклад, в одній історії розповідається, що 

чоловік похилого віку щодня поспішає на обід з дружиною, яка його не 

пам’ятає вже кілька років, адже вона страждає від «maraḍ alzhāymer» (хвороби 

Альцгеймера).  

Терміни та деталізація підсилюють ефект достовірності легенди. Таким 

чином, можуть вживатися сталі вислови, такі як «raqm аl-lawḥa» (номерний 

знак), «šakl аs-sayyāra» (модель автомобіля) та інша автомобільна лексика; крім 

того, негативна емоційність досягається через суспільно-політичні кліше: 

«muḫallafāt аl-ḥarb» (залишки війни), «ašlāʼ mutanāṯira» (розкидані шматки тіл), 

«aṯāra аr-ru‘b» (викликати паніку) та інші.  

Важливе місце в оповіді посідають явища, що переконують реципієнта у 

силі обставин, від яких залежить життя людини. Фіксуємо лексику, пов’язану з 

війною, тероризмом, злочинністю і т. п. Розлучити героїв можуть нещасні 

випадки, на кшталт масових терактів. Для передачі такої інформації 

використовуються лексичні одиниці «infiǧār» (вибух), «ḥarb» (війна), 

«maḥraqa» (вогнище), «damār» (руйнування). Залежно від художніх здібностей 



167 

оповідача можуть вводитися епітети «damār baši‘» (жахлива руйнація), 

порівняння «waǧadat nafsa-hā ka-anna-hā fī hīrūšīmā» (вона опинилася ніби в 

Хіросімі), синекдохи «hīrūšīmā muṣaġġara» (зменшена Хіросіма) тощо.  

Важливу роль у передачі негативної емоційності відіграє лексема «firāq» 

(розлука). Вона вживається в метафоричних висловлюваннях для інтенсифікації 

ефекту: «dam‘a аl-firāq» (сльоза розлуки), «firāq al-hayā» (розлука [усього] 

життя) та інше. Так само негативно сприймається лексика, пов’язана з 

відкладенням зустрічі героїв: «muġādara» (від’їзд), «intiẓār» (очікування), 

«ṣabr» (терпіння). 

У МЛ передається арабська ментальність за допомогою релігійної 

лексики, що може вживатися як для здійснення позитивного емоційно-

експресивного впливу, так і для переконання у беззаперечності божественної 

визначеності долі людини наперед. Людина підкорюється божественній силі та 

обставинам, які не залежать від неї. Передається позитивна емоційність: «allāh 

waffaqa-hu bi-waẓīfa» (Аллах допоміг йому з роботою), «bi-iḏni allāhi 

tazawwaǧā» (з волі Божої вони одружилися). Релігійні штампи традиційно 

сприяють пом’якшенню трагізму неминучих подій: «intaqala ilā raḥmati allāhi» 

(спочив, досл.: перейшов до милості Аллаха).  

Смерть в історіях кохання не завжди має негативну емоційність. 

Наприклад, за сюжетом після загибелі чоловіка жінка так страждала, що врешті 

за кілька днів померла [296]: «raḥalat iley-h» (відправилася до нього [чоловіка], 

тобто померла) сприймається з відтінком суму, однак із позитивною 

експресивністю. Такий ефект досягається за рахунок позитивного забарвлення 

лексеми «ibtisāma» (посмішка), що слідує за попередньою фразою у реченні: 

«raḥalat ilеy-hi bi-ibtisāma аl-liqāʼ» (вона відправилася до нього із посмішкою 

[передчуття] зустрічі). 

Позитивна емоційність в історіях кохання насамперед пов’язана з 

лексикою почуттів: «ḥubb» (любов), «‘išq» (кохання), «ġarām» (закоханість), 

«i‘ǧāb» (вподобання), «iḥsās» (відчуття). Оскільки МЛ часто є спробою 

проявити літературний талант, то почуття передаються в усталених фразах, на 
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кшталт, «ḥubb аl-ḥayā» (кохання всього життя), «waqa‘a fī-l-ḥubb» (досл.: 

впасти в кохання, закохатися), «waṣala li-qalb» (досягнути серця), «as‘ada 

qalba-hu» (порадувати його серце) та інших. Крім того, експресивність 

посилюється через додавання прислівників: якщо герой кохає, то «bi-šaġaf» 

(пристрасно) та «bi-šawq» (палко).  

Позитивна емоційність також розкривається за рахунок слів на 

позначення стану героя: «sa‘āda» (щастя), «faraḥ» (радість), «amal» (надія), 

«ḥulm» (мрія). У МЛ поняття мрії посідає чільне місце, адже світ в історіях 

дещо ідеалізований: «fatāt al-aḥlām» (дівчина мрій), «ḥulm bi-ṭifl» (мрія про 

дитину), «fī ġamra аl-ḥulm» (у пориві мрії) тощо. Самі герої також постають як 

ідеал або символ, що виражається через лексику, якою описують риси відданої 

та закоханої людини: «ramz аr-rūmānsiyya» (символ романтики) / «iḫlāṣ» 

(щирості) / «wafāʼ» (вірності) / «maḥabba» (кохання) тощо.  

Для інтимізації оповіді використовуються лексичні засоби на позначення 

фізичної близькості, зокрема, лексеми «qubla» (поцілунок) та «ḥiḍn» (обійми). 

Наприклад: «wadda‘a bi-qubla» (прощатися поцілунком), «qubla ḥāniya» 

(ніжний поцілунок), «qubla fī ḫadd» (поцілунок у щоку) тощо.  

Рішучість намірів та відповідальність героя отримує схвалення у МЛ, що 

виражається за допомогою ідіоматичних висловлювань «aḫaḏa аl-‘ahd ‘alā 

nafsi-h» (пообіцяв собі, досл.: взяв обіцянку на себе), «istaǧma‘a šuǧā‘ata-h» 

(зібрав свою хоробрість), «ḏahaba mutaḥammisan ilā-l-ḫuṭba» (пішов з 

ентузіазмом на заручини) та інше. 

Позитивну експресію для опису героїні історії кохання в арабському 

контенті мають такі прикметники: «naḥīfa» (струнка), «dabdūba» (розмовне 

«повненька»), «ḥilwa» (гарна), «ḥusnā аl-aḫlāq» (високоморальна / добре 

вихована) тощо. Також для передачі зовнішньої та внутрішньої краси дівчини 

можуть використовуватися порівняння, на кшталт «nāʼima ka-malāk» (спить, як 

янгол). З іншого боку, до опису чоловіка входить така лексика: «wasīm» 

(вродливий), «‘āšiq» (закоханий), «muštāq» (той, хто сумує), «mustaḥiqq» (той, 

хто заслуговує) та інше.  
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Як позитивне, так і негативне значення передає вислів, що описує щастя / 

горе героїні історії «munġamira fī-d-dumū‘» (та, хто потопає в сльозах). 

Аналогічно описується герой легенди прикметником «maǧnūn» (божевільний): 

від горя герой «lahaṯa ka-l-maǧnūn» (задихався, наче божевільний), а від щастя 

«yafraḥ ka-l-maǧnūn» (радіє, як божевільний).  

Від контексту залежить позитивна чи негативна конотація понять, 

пов’язаних зі станом стосунків героїв. Якщо форма «taḫṭīb» ([примусові] 

заручини) має негативну експресію, то «ḫuṭba» (заручини) орієнтована 

здебільшого на позитивні емоції. Слово «zawǧiyya» (шлюб, сімейне життя) теж 

може варіюватися в емоційності. Якщо в ідіоматичній фразі «qafṣ az-zawǧiyya» 

(сімейне гніздо) воно сприймається позитивно, то «ta‘iba min az-zawǧiyya» 

(втомився від сімейного життя) викликає відразу в реципієнта, оскільки весь 

вислів характеризує байдужу людину. 

Інколи в наратив вкраплюються окремі слова-звертання, що 

відображують риси усного мовлення. Такі елементи передусім представлені 

пестливою лексикою: «ḥabībī» (любий), «maḥbūbatī» (кохана), а також 

оказіоналізми, на кшталт, «fākihatī» (мій фрукт). Через весь текст можуть 

проходити звертання, що апелюють до емоційного переживання реципієнта: 

«taḫayyalū» (уявіть), «šūfū» (дивіться), «yā turā» (у контексті – «гадаєте») та ін. 

Інтерес викликає перемикання між H2 та L при переході з непрямої мови 

на пряму. Щоб не порушувати правдоподібність історії, деякі елементи 

розповіді навмисно замінюються розмовною лексемою «fulāniy» – «такий-то» 

(«ṭala‘a li-makān fulāniy» – їхати в таке-то місце). Також з розмовного варіанта 

використовується лексема «šakl» (у літературній мові – «форма») у фразах, на 

кшталт, «šuftī šaklī» (ти побачила, який я).  

 Історії про реальні випадки з життя, або «Qiṣṣaṣ qaṣīra īǧābiyya min al-

ḥayā» (короткі позитивні історії з життя), містять в оповіді приклади 

змішування H2 та L [290; 293; 298]. Так, історія про батька і вірного сина («Аl-

ʼАb wa al-ʼibn al-bārr») оповідь ведеться у формі HL з використанням 

діалектизмів (замість літературного слова «māl» (гроші), яке кілька разів 
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використовується на початку оповіді, у репліках батька використовується 

діалектизм «flūs»). 

Мета наближення оповіді до реципієнта призводить до використання 

метафор на основі сучасних понять. Наприклад, «baṭāriyya al-amal wa at-

tafāʼul» (батарея надії та позитиву), «wuqūd al-amal» (пальне надії), «ḫurūǧ min 

al-waḥal» (досл.: вихід із бруду, тини, «подолання рутинності»), «ġaraqa 

ruweydan ruweydan» (повільно тонути / зав’язнути), «saqaṭa fī faḫḫ al-muqārana» 

(потрапляти у пащу порівняння) та інше. Усі перераховані метафори можуть 

так само використовуватися у журналістських статтях, що свідчить про 

імітування публіцистичного стилю у деяких постфольклорних історіях. 

Зазначені історії містять кліше [276]: «sayṭara ‘alā al-ḥayā» (контролювати 

життя), «tasīru al-umūr kamā yaǧib» (справи йдуть, як треба), «furṣa ṯamīna» 

(плідна можливість), «radama al-biʼr» (засипати колодязь), «nafaḍa al-aṯqāl min 

ẓahr» (скидувати турботи зі спини), «dafana-hu ḥeyyan» (поховати його 

живцем), «ǧa‘ala al-qalba ḫāliyan min al-humūm» (позбавляти серце від турбот), 

«ǧa‘ala al-‘aqla ḫāliyan min al-qalaq» (позбавляти розум тривоги) та інше.  

В історіях про справжні випадки з життя використовуються назви 

сучасних професій: «raǧul i‘lānāt» (маркетолог), «muṣammim al-mawāqi‘» (веб-

дизайнер), «muhandis al-barmaǧiyyat» (програмний інженер), «masʼūl da‘m 

fanniy» (відповідальний за технічну підтримку) тощо. 

Із зростанням популярності комп’ютерних та інтернет-технологій до 

сюжетів додаються історії, що використовують сучасну лексику із зазначеної 

сфери: «mawqi‘ ibāḥiy» (порно-сайт), «taṣlīḥ al-kumbiyūterāt» (ремонт 

комп’ютерів), «al-lawḥā al-umm» (материнська плата) та інше.  

До історій про справжні випадки з життя можна віднести також історії 

успіху (Qiṣaṣ naǧāḥ) [276; 292; 294; 299]. Сюжет зазвичай будується навколо 

історії успіху певного відомого або вигаданого бізнесмена, який спочатку 

зазнавав невдач у своїх починаннях. Однак потім у нього виникала певна ідея, з 

ним відбувалась якась подія, що змінювало усе подальше життя на краще.   
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Фіксуємо спеціальну лексику з різних професійних сфер. Наприклад, 

історія успіху голландського фермера, який почав виробляти протиотруту, 

містить лексикон, пов’язаний з цим: «muzāri‘» (фермер), «arḍ ǧadbāʼ» 

(неплодюча земля), «ṣāliḥ li-z-zirāʼa» (придатний до вирощування), «muḍāddāt 

аs-sumūm» (протиотрутні засоби), «liqāḥāt is-sumūm» (протиотрутні засоби), 

«afā‘» (гадюки) тощо. Історія успіху продавця полуниці, відповідно, насичена 

лексикою, пов’язаною із бізнесом та торгівлею: «bey‘» (продаж), «širāʼ» 

(купівля), «šarika» (компанія), «waẓīfa» (посада), «daḫl» (дохід), «šāḥin» 

(вантажівка) тощо. 

Спільною типовою для історій успіху виступає емоційно забарвлена 

лексика, що виражає стан людини. На початку оповіді здебільшого 

використовується лексика з негативною емоційністю, на кшталт «ḥazīn» 

(сумний, нещасний), «muḥbiṭ» (той, хто зазнав невдачі), «bāʼis» (розчарований), 

«yāʼis» (той, хто у відчаї) і т. п. Однак із розвитком подій в історії постають 

лексичні одиниці із позитивною емоційністю, наприклад: «rāʼi‘» (прекрасний), 

«istafāda» (отримувати користь), «naǧaḥa» (досягати успіху), «ibtasama» 

(посміхатися), «taḥassana» (покращуватися), «ḫeyr» (добро, благополуччя) 

тощо.  

Використовуються метафори, наприклад, «baḥṯ ‘an ḥayā afḍal» (пошук 

кращого життя), «yandab ḥaẓẓa-h» (скаржиться на долю), «ḫaṭarat bi-bāli-h 

fikra» (йому на думку спало), «tašġīl id-dimāġ» (активізація мозку), «ahdā-hu 

qiṣṣa» (дарувати йому історію); епітети «fikra rāʼi‘a» (прекрасна ідея), «naǧāḥ 

ḫāriq» (приголомшливий успіх), «aḥlām muḥaṭṭama» (розбиті мрії), «bidāyāt 

muta‘aṯṯira» (зібгані починання), «siyāsa ẓālima» (несправедлива політика) 

тощо; гіперболи «mawǧūd fī kull makān» (знаходиться усюди), «leysa ladey-k 

barīd iliktrūniy? haḏā ya‘nī anna-k ġeyr mawǧūd» (У тебе немає електронної 

пошти? Це означає, що ти не існуєш). 

Історії успіху часто містять фінал повчального характеру, виражений 

одним або кількома реченнями. Слід зіставити заключні фрази двох наведених 

історій. У розповіді про голландського фермера: «aḥlāmu-nā l-muḥaṭṭama sur‘ān 
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mā tataḥawwal ilā bidāyāt muḫtalifa wa furaṣ ġeyr mutawaqqi‘a wa mā nakrihu-h 

al-yawma sur‘ān mā yataḥawwal li-maṣlaḥati-nā ġadan ḥasaba qā‘ida wa ‘asā an 

takrihū šeyʼan wa huwa ḫeyr la-kum…» (Наші зруйновані мрії можуть швидко 

змінитися на різноманітні починання та неочікувані можливості. І те, що ми 

вчора ненавиділи, може завтра перейти у сферу наших інтересів за законом 

імовірності, коли те, що ми ненавидимо, насправді існує для нашого блага…) 

(див. Додаток Ж.3). 

В історії про продавця полуниці: «qad yamna‘ allāhu ‘izza wa ǧalla ‘an-ka 

amran tuḥsibu-h anna-h al-ḫeyr wa aṣ-ṣāliḥ la-k walakinna-h subḥānu-h wa ta‘ālā 

yuḫbiʼ la-k al-afḍal» (Аллах, могутній та величний, може позбавити тебе чогось, 

що ти вважаєш благом та користю для себе, але Він, всевишній та всемогутній, 

приберіг для тебе найкраще) [276].  

В історіях, герої або сюжет яких запозичується із західного контенту, 

здебільшого життя головного героя залежить від талану, долі, фортуни і т. п. 

(«ḥaẓẓ sayyiʼ / ṭayyib» (погана / хороша вдача), «furṣa ġeyr mutawaqqa‘a» 

(неочікувана можливість), «mufāǧaʼa» (сюрприз) тощо). З іншого боку, в 

історіях успіху, де ми не знаходимо посилання на реальних осіб чи вже наявні 

наративи, залежно від поглядів оповідача, владу над долею людини та її 

успіхом має лише вища сила [276; 294].   

Історії жахів [266; 297]. Сюжет в історіях жахів часто спирається на 

переїзд родини / окремої людини до нового помешкання («intaqalnā ilā al-

manzil» (ми переїхали до будинку), «taḥawwalnā ilā aš-šiqqa» (ми переїхали до 

квартири) тощо), де на них чекають «ašyāʼ ġarība / ‘aǧība / muḫīfa» (дивні речі). 

Із просуванням сюжету герої дедалі більше відчувають страх. Кульмінація 

пов’язана із зустріччю із надприродною істотою (привидом, джином, енергією 

тощо). Кінець оповіді або відкритий, або полягає у від’їзді героя зі згаданого 

місця.  

Запозичені історії здебільшого переповідаються, а не перекладаються, 

однак мова таких текстів зазвичай стандартна. Містицизм розкривається через 

такі лексичні одиниці: «ġeyr maʼhūl» (незаселений), «taḫeyyala» (уявляти, 
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вигадувати), «rāqaba» (спостерігати), «lāḥaqa» (стежити), «ittaǧaha bi-anẓār» 

(направляти погляди), «ġumūḍ» (неясність), «ġarīb» (дивний, чужий), «maskūn» 

(населений привидами), «intafaḍa ru‘ban» (тремтіти від жаху), «taǧāhala» 

(ігнорувати), «tafāǧaʼa» (застати зненацька), «ṣawt» (звук), «ṣarāḫ» (крик), 

«irtada‘a min al-ḫawf» (тремтіти від страху), «ṭeyf» (привид), «šabaḥ» (примара), 

«hawl» (жах), «tawahhama» (вигадувати, уявляти), «ṣa‘aqa» (бути 

приголомшеним) та інше. 

Власне арабські історії жахів стосуються передусім розповідей про 

джинів. Зазначені лексеми, які описують людський стан («halāwis» 

(галюцинації), «wasāwis» (тривоги), «kawābīs» (нічні жахи), «ḥāla min al-

hīstīriyya» (стан істерики) та інше), використовуються також і в арабських МЛ, 

однак тут фіксуємо релігійні штампи, наприклад: «kāda qalbī yatawaqqaf min 

šidda al-ḫawf, ḏakkart ism allāh ‘izza wa ǧalla wa tawakkalt ‘alā allāh» (моє серце 

ледь не зупинилося від сильного страху, я згадала імʼя Аллаха, усемогутнього 

та величного, та поклалася цілковито на Нього).  

У порівнянні з оповідями, походження яких визнається західним, історії 

жахів, що принаймні видаються за власне арабські, містять більше нашарувань 

стилістичних фігур. Так, у згаданих запозичених історіях жахів головний герой 

часто «irtada‘a min al-ḫawf» (тремтів від страху), або «aḫāfa» (боявся), у той 

час, як у власне арабських історіях з’являються гіперболи, на кшталт, «kāda 

qalbī yatawaqqaf min šidda al-ḫawf» (моє серце ледь не зупинилося від сильного 

страху), «tatamazzaq aḥšāʼ min al-ǧū‘» (нутрощі розриваються від голоду); 

метафори «dabba ar-ru‘b fī al-qalb» (жах проникав у серце), «fikra daḫalat al-

‘aql» (думка увійшла до розуму), «ḫaraǧa al-amr ‘an irāda» (справа вийшла з-

під контролю), «as-samāʼ mulabbada bi-l-ġuyūm» (небо, вкрите хмарами); 

епітети «nawm ‘amīq» (глибокий сон), порівняння «inṭalaqa miṯla aṣ-ṣārūḫ» 

(пересуватися, наче ракета). 

Розмовна лексика використовується для наближення оповіді до 

реципієнта. Фіксуємо повтори для підсилення ефекту від сказаного (як в 

розмовному стилі) «qadīm ǧiddan ǧiddan» (дуже-дуже давній), «šakl ar-raǧul» 
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(зовнішність чоловіка). Крім того, використовується релігійна лексика: «qaraʼa 

al-qurʼān» (читати Коран), «māʼ maqrūʼ ‘aley-h al-qurʼān» (вода, освячена 

читанням Корану), «al-māʼ yaḥmī min eyy šarr» (вода захищає від будь-якого 

зла). Лексика, пов’язана з народними віруваннями: «ḥasad wa ‘eyn» (пристріт), 

«ǧinn» (джин), «šayāṭīn» (чорти, біси), «saḫḫara al-ǧinn» (підкорювати джина), 

«kitāb at-ta‘āwīḏ» (книга заклинань) та інше.  

Історії не тільки мігрують по різних лінгвокультурних сегментах веб-

простору, але й дублюються у власне арабських ресурсах. При цьому деталі 

оповіді відрізняються таким чином, що це нагадує переповідання «з вуст в 

уста». Наприклад, історію про «ṭeyf ṭifl ṣaġīr» (Привид маленького хлопчика) 

фіксуємо у двох варіантах (інша назва «šabaḥ ṭifl fi al-ġurfa» (Примара дитини / 

хлопчика у кімнаті), що ймовірно не обмежується ними (див. Додаток Ж.1).  

Друга історія, у порівнянні з першою, має більше деталей, що збільшує 

обсяг тексту на один абзац. У лексичному плані використовуються 

взаємозамінні синоніми («intaqalnā» (1) / «taḥawwalnā» (2) (ми переїхали), 

«sarīr» (1) / «firāš» (2) (ліжко), «ḥādiṯ» (1) / «ḥādiṯa» (2) (випадок), «tuḥaddiq bi-

‘ayney-hā» (1) (вона стежить очима) / «tattaǧih bi-anẓār» (вона спрямовує 

погляд) (2) та інше), але декілька фраз виступають ключовими та виглядають 

майже ідентично: «aḥsast bi-ṯ-ṯaql ‘alā aṭ-ṭaraf al-aḫar li-s-sarīr» (я відчула щось 

важке на іншому боці ліжка) / «ša‘art faǧʼatan bi-ṯaql ‘alā ṭaraf al-firāš bi-ǧānibī» 

(раптом я відчула щось важке на іншому боці ліжка поруч зі мною); «šu‘ūrī bi-

anna hunāk man yanām bi-ǧānibī» / «šu‘ūrī anna hunāk man yanām bi-ǧānibī» (моє 

відчуття, що хтось спить поруч зі мною); «raʼat ṣabiy yaqif ‘lā iḥdā nawāfiḏ al-

ġurfa al-muṭilla ‘alā aš-šāri‘! raʼat wa hiya utiyat ilā hunā» (вона побачила 

хлопчика в одному з вікон кімнати, що виходить на вулицю, коли заходила 

сюди) / «šāhadat ṣabiy ṣaġīr yaqif fī nāfiḏa iḥdā al-ġuraf al-maṭluww ‘alā aš-šāri‘ 

wa hiya aṯnāʼ duḫūli-hā ilā al-manzil» (вона побачила маленького хлопчика у 

вікні однієї з кімнат, що виходить на вулицю, коли заходила до будинку).  

Слід звернути увагу на використання різних граматичних форм для 

передачі означень: «ibnatī al-kabīra» (1) та «ibnatī al-kubrā» (2) (моя старша 
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донька), «al-ġurfa al-muṭilla ‘alā aš-šāri‘» (1) та «al-ġuraf al-maṭluww ‘alā aš-

šāri‘» (2) (кімната, що виходить на вулицю). У першій історії лаконічність 

викладу зумовлює відсутність надлишкової описовості, зокрема прикметників: 

«ṣabiy» (1) (хлопчик) / «ṣabiy ṣaġīr» (2) (маленький хлопчик), «šiqqa ǧadīda» (1) 

(нова квартира) / «kān al-manzil kabīr wa wāsi‘ wa ǧamīl» (2) (будинок був 

великим, широким та гарним).  

У першій історії до головної героїні завітала сусідка, що передається L: 

«iḥdā ǧīrānātī» (одна із сусідок), де замість літературної форми множини 

жіночого роду «ǧārrāt» використовується розмовна «ǧīrānāt», утворена від 

літературної форми множини чоловічого роду «ǧīrān» із додаванням кінцевої 

флексії āt. Оповідь у першій історії хоч і ведеться у формі, наближеній до H2, 

фіксуємо випадки перемикання на L при прямій мові: «wa hiya taqūl lī hal yaʼtī 

awlād al-ǧīrān ilā hunā li-l-la‘b ma‘a ibnati-k» (і вона каже мені: «Чи приходять 

діти сусідів сюди погратися з твоєю донькою?»).  

Друга історія ближча до арабського реципієнта. Використовується 

лексема «qarība» (родичка), а також її опис будинку («al-manzil ġarīb wa ġeyr 

murīḥ nafsiyyan» – будинок дивний та нездоровий духовно) та власного 

надприродного бачення ситуації («ša‘arat anna-h maskūn» – вона відчула, що в 

будинку є привиди).  

Із традиційного фольклору до медіапростору потрапляють мудрі притчі, 

які ми зустрічаємо передусім у формі H2 [289; 298]. Це – повчальні історії про 

людські цінності, чесноти, досягнення тощо. Лексика використовується 

нейтральна, високого стилю. Часто анонімний автор може вдаватися до 

персоніфікації. Наприклад, «al-‘ilm» (наука), «al-māl» (гроші) та «aš-šaraf» 

(честь) виступають в історії друзями, які колись давно вирішили піти кожен 

своїм шляхом, та тільки «честь» більше не зустрінеш, якщо розійшовся з нею 

хоч раз (див. Додаток Ж.2).  

Увагу привертає зовсім новий тип МЛ у відеоформаті [247]. Сюжет 

виконується акторами у простій формі, а вся історія оповідається наратором, 

причому текст МЛ може озвучуватися у формі H2 або навіть H1 (із кінцевими 
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флексіями). Так, фіксуємо МЛ про «реальний» випадок із життя, коли один 

чоловік, сидячи у ресторані, побачив за вікном голодних дітей та вирішив 

нагодувати їх. Побачивши їх, чоловік вигукнув: «yā allā!» (О Господи!). 

Використовуються порівняння: «wa ka-anna-hu abun yatakallam ma‘a ṭifley-hi» 

(він наче батько, що розмовляє зі своїми дітьми). У кінці історії герой замість 

рахунку отримав подяку від власника закладу за його людяність: «lā namtaliku 

ālatan ḥisābiyyatan tastaṭī‘u ḥisāba ṯamani l-insāniyya» (у нас немає касового 

апарату, який би зміг порахувати вартість людяності). Наведена метафора 

візуалізується спочатку у вигляді тексту, написаного від руки на бланку для 

рахунку з ресторану, а далі, як мораль історії, – у вигляді титрів до відеоролику. 

Слід зауважити, що ця МЛ є оповіддю про випадок у Ємені – країні, де тисячі 

дітей сьогодні потерпають від голоду та хвороб. У тексті також фіксуємо рядок 

з хадісів: «atā-kum yā ahlu-l-yamani hum araqqu afʼidatan wa alyanu qulūban» (до 

Вас, люди Ємену, прийшли найбільш жалісливі та м’якосерді). Певного 

релігійного відтінку набуває навіть метафора, що описує емоційний стан 

чоловіка – «lamasat аr-raḥma qalba-hu» (милостивість торкнулась його серця).  

 

3.4. Прояви лексичної інтерференції з англійської та французької мов 

Явища білінгвізму та диглосії в арабському світі лишаються предметом 

багатьох досліджень і не втрачають своєї актуальності, особливо у зв’язку з 

впливом сучасних технологій та глобалізації на зміни в мові. Науковці сьогодні 

вказують на активізацію процесу запозичення передусім з англійської мови, яку 

вважають у багатьох арабських країнах мовою престижу, освіти, науки, 

технологій тощо [98; 110; 140; 141; 193; 218]  

На рівні неофіційного спілкування в соціальних медіа, де вживання 

іншомовних лексем не регулюється вищими інстанціями, відбувається 

проникнення англійської та французької мов у мову молоді, що цілком 

ймовірно може знайти своє продовження в найближчі десятиліття вже на більш 

серйозному рівні. Для мови постфольклору інтерференція зумовлюється також 

і мультикультурною спрямованістю сучасної народної креативної діяльності. 
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Е. Салім, спираючись на матеріали йорданського інтернет-контенту, 

виділяє такі групи англійських запозичень: 

 1) запозичення, що повністю були прийняті до стандартного різновиду 

АМ та адаптовані таким чином, що вони більше не сприймаються як іноземні;  

2) слова, що були прийняті до розмовної АМ, але не внесені до 

стандартного регістру, таким чином вони варіюються в написанні;  

3) слова, що були частково прийняті та вживаються в певному контексті;  

4) слова, що не були прийняті, оказіональні випадки вживання 

англійських лексем у потоці мовлення, є частиною ідіолектів [218, c. 75-76].  

На наш погляд, запропонований поділ є цілком справедливим, оскільки 

він відображає загальну картину в досліджених нами постфольклорних текстах, 

що належать до контенту різних арабських країн. Однак варто зауважити, що 

останній тип (індивідуальні вкраплення іноземних лексем) відрізняється по 

регіонах, що спричинене передусім внутрішньою політикою арабських країн. 

Якщо в Сирії вивчення іноземної мови та її активне використання у багатьох 

сферах не отримало такого поширення, як у Йорданії, то, відповідно, випадки 

вживання англійських слів будуть менш поширеними. Так, у йорданському 

постфольклорі фіксуємо помітно часто вживаний варваризм «bīst frīnd» (англ. 

best friend – найліпший друг), у той час як сирійські, іракські, єгипетські, 

марокканські та туніські спільноти використовують питомі арабські лексеми 

«ṣāḥib» (друг), «rafīq» (товариш) та «ṣadīq» (друг).  

Варіювання в мові постфольклору спричинене довільністю вибору, 

спонтанністю або й недбалістю, що притаманне передусім усному мовленню в 

розмовно-побутовому стилі спілкування. За результатами того ж дослідження 

Е. Салім [218], найбільша кількість запозичень використовується в 

семантичних полях, що стосуються явищ, понять, речей сучасного світу. 

Подібна ситуація спостерігається, відповідно, й у постфольклорі, у якому 

найбільше запозичень фіксуємо зі сфери технологій, інтернет-комунікації, 

сучасної культури.  
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Сучасні технології, онлайн-комунікація. У галузі технологій, комунікації 

та сучасної культури присутня помітна кількість незасвоєних запозичених 

лексем, які здебільшого стосуються соціальних медіа, але цілком можуть 

виходити за межі медіапростору та використовуватися в молодіжному жаргоні. 

До таких лексичних одиниць відносимо «menšen» (згадати, позначити когось у 

коментарях до мема, англ. mention), «tēġ» (позначити когось у коментарях до 

мема, англ. tag), «būst» (пост, публікація в інтернеті, англ. post), «kūmint» 

(коментар, англ. comment), «lūl» («лол», позначення чогось дуже смішного, від 

англійської абревіатури «lol» – lot of laugh), «blūk» («чорний список» у 

контактах, блокування доступу до профілю користувача і т. п., англ. block), 

«šēr» (поширити, поділитися публікацією в соціальних мережах, англ. share), 

«sbīker» (динамік, англ. speaker), «blāy» (відтворювати аудіо- або відеофайл, 

англ. play), «bāswūrd» (пароль, англ. password) та інше.  

Споживацька культура (консьюмеризм). Ця назва описує цінності 

сучасного суспільства, зайнятого масовим споживанням матеріальних благ, які 

значним чином перевищують базові потреби людини. Соціальні медіа останнім 

часом перетворилися на платформу реклами та просування товарів і послуг. А 

тому, через прецедентність, як характерну ознаку постфольклору, словник 

користувача мережі активно поповнюється одиницями на позначення 

популярних продуктів харчування, індустрії моди та краси тощо. Наприклад: 

«kab keyk» (кап-кейк / кекс, англ. cup cake), «ǧīz keyk» (чізкейк / сирний пиріг, 

англ. cheese cake), «hamburǧer» (гамбургер, англ. hamburger), «kūfī šūb» 

(кав’ярня, англ. coffee shop), «skrāb» (скраб, англ. scrub), «tišīrt» (футболка, 

англ. T-shirt), «ǧīnz» (джинси, англ. jeans), «kēb» (кепка, англ. cap); «hāskī» 

(хаскі, порода собак, англ. husky) та ін.  

З іншого боку, активні контакти між арабською та англійською мовами 

призвели до інтерференції на рівні синтагм, тобто до використання кальок: 

«kāmīrā amāmiyya» (фронтальна камера, англ. front camera), «istūdiyū аt-taṣwīr» 

(фотостудія, англ. photo studio), «aḫaḏa ṣūra» (робити фотознімок, англ. take a 

picture), «masaḥa feyrūs» (видаляти вірус, англ. delete virus), «kasara rūtīn» 
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(розбавляти буденність, англ. break routine, досл.: ламати рутину), «ṭa‘ām 

dilīferī» (доставка їжі, англ. food delivery ), «ġasīl al-muḫḫ» (промивання мозку, 

англ. brainwashing) та інше. Зазначене стосується лексичної інтерференції не 

тільки в мемах, а й у мові соціальних медіа загалом, однак це має яскраве 

відображення в постфольклорних текстах та в спілкуванні у фольк-групах.  

Проведене дослідження вказує на те, що на позначення повсякденних 

понять використовується або питомо арабська лексика, або засвоєні 

запозичення. Незасвоєні або частково засвоєні запозичення використовуються 

оказіонально або у фольк-групах, де вживання іншомовної лексики сприяє 

престижу та популярності контенту. Це, наприклад, помітно виражене у 

досліджених нами студентських спільнотах «Bāndā» (Панда) та «Еssrā» (Есра) 

[256; 258].  

Навчання, студентське життя. Вживання засвоєних запозичень 

зазвичай виправдане контекстом або кращим рівнем доцільності використання, 

так званим юзабіліті. Наприклад, у студентських фольк-групах помітну позицію 

займають інтернаціоналізми для позначення назв навчальних та наукових 

дисциплін («byulūǧiyā» (біологія) замість «‘ilm al-ʼaḥyāʼ», «filūlūǧiyā» 

(філологія) замість «fiqh al-luġa» тощо) та лексики, пов’язаної з навчанням чи 

майбутньою спеціальністю («bitrūl» (паливо) замість «waqūd», «bank» (банк) 

замість «maṣrif» та інше). Утім, в студентському лексиконі загалом фіксуємо 

часте вживання незасвоєних лексем з англійської мови, наприклад: «fāynal» 

(семестровий іспит, англ. final) замість «imtiḥān nihāʼiy», «tirm» (семестр, 

англ. term) замість «faṣl», «breyk» (перерва, англ. break) замість «istirāḥa» тощо. 

Незасвоєні запозичення можуть слугувати імпліцитним засобом 

самоідентифікації для учасників окремих фольк-груп. Так, арабський 

молодіжний жаргон містить помітну кількість нещодавно запозиченої лексики, 

що не входить до офіційного регістру. Жаргонізми включають навіть службові 

частини мови, наприклад, лексеми «blīz» (будь ласка, англ. please), «yes» (так, 

англ. yes) та інші. Деякі запозичені жаргонізми тісно пов’язані зі спілкуванням 

у соціальних медіа: «māsinǧer» (месенджер, додаток для обміну 
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повідомленнями, англ. messenger), «sēlfī» / «selfī» («селфі», фотографія самого 

себе, англ. selfie), «bag» («баґ», технічна помилка, жаргонізм зі сфери інтернет-

технологій, англ. bug), «skrīnšūt» («скріншот», знімок екрану, англ. screen shot) 

тощо. Інтерференція відбувається також і до молодіжного жаргону, наприклад, 

«brū» (бро, брат, англ. bro), «beybī» (крихітка, англ. baby), «ekšen» (бойовик, 

жанр кіно, англ. action), «krāš» (людина-обʼєкт закоханості, англ. crush) тощо.  

Хоча такі лексеми й використовуються спонтанно, це явище не слід 

розглядати як непослідовне. Вживання незасвоєних запозичень корелює із 

загальними тенденціями використання запозиченої лексики в певній інтернет-

спільноті. Помітну кількість запозичених лексем фіксуємо в сирійській 

спільноті «Muwāṭin fī ūrūbā» (Сирієць у Європі) [313], йорданських спільнотах 

«Bāndā» [256], «Essrā» [258], «Semicolon» [302], а також іракській спільноті 

«Trolls. Memes bi-l-‘irāqiy» [307] та єгипетській «Thug Life» [306]. 

Наприклад (див. Рис. Б.1): «brū keifa at-taḥḍīr li-l-imtiḥān / bta‘rif innū li-

halliʼ mā ba‘rif wēn al-kutub / kullu-nā ‘an-nā mitla hād ar-rafīq / tēġ». (Бро, як 

підготовка до іспиту? / Та знаєш, зараз я не знаю, де підручники / У всіх нас є 

такий товариш / Позначай). 

Наведений мем використовує запозичення з молодіжного жаргону «brū» 

(бро), а також із номенклатури соціальних медіа («tēġ» (позначати) від 

англ. tag). Слід звернути увагу також і на заміну «brū» (бро) для 

загальновживаного питомо арабського стандартного варіанта «aḫī» або 

діалектного «aḫuyya», що може вказувати на лінгвокультурну асиміляцію 

арабів в умовах еміграції. Свідченням цього слугує серія мемів, що 

починаються фразою «anā bi-hūlāndā» (я в Нідерландах).  

Наприклад (див. Рис. А.8): «anā bi-hūlāndā bess mā ‘amilt tātū mašān ṣīr 

hūlāndiy» (Я в Нідерландах, але не робив тату, аби стати нідерландцем). Замість 

літературної арабської лексеми «wašm» використовується запозичений варіант 

«tātū». У спільноті «Muwāṭin fī ūrūbā» (Сирієць у Європі) також 

використовуються оказіональні запозичення, які можуть бути частково 

морфологічно адаптовані до H2. Наприклад, «kembāt» (табори, англ. camp), «al-
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krīsmās» (Різдво, англ. Christmas) та «al-wīskī» (віскі, англ. whiskey), вжите з 

артиклем al-, та інше.  

Недавні запозичення зазнають варіювання у графічній передачі, що 

відповідає класифікації Е. Салім. Однак додамо, що на це можуть впливати такі 

фактори: 1) регіональні особливості вимови арабських фонем, 2) індивідуальні 

та регіональні особливості сприйняття та передачі деяких фонем англійської 

мови, 3) спонтанне вживання певної форми слова в ідіолектах чи як наслідок 

неправильної вимови, помилки в результаті низького рівня знань іноземної 

мови тощо.  

Розглянемо фоно-графічне варіювання на прикладі часто вживаних слів у 

соціальних медіа:  

 Графеми ǧ, q, ġ, k вживаються для передачі англійського звука [g]: 

 єгипетський контент – ǧ – «instāǧrām», «ǧrūb» 

 йорданський, палестинський і сирійський контент – q – «instāqrām», 

«qrūb» 

 іракський та сирійський контент – k – «tēk», «krūb»  

 сирійський контент – ġ – «tēġ», «instāġrām», «ġrūb».  

 Опущення довгого голосного (наприклад, «mūbāyl» / «mūbayl» (мобільний 

телефон), «tīšīrt» / «tīširt» (футболка) тощо). 

 Субституція, що відображає лише особливості графічної передачі та 

включає такі типові приклади, як субституція графеми t (закінчення жіночого 

роду імен) графемою h для переважної більшості досліджуваних різновидів 

АМ, графеми y графемою ā (alif maqṣūra), графеми t (закінчення жіночого роду 

імен) графемою ā (alif maqṣūra) в єгипетському контенті.  

 Субституція вже усталеної для запозичень фонеми [š] графемою ǧ при 

передачі англійського звука [tʃ] в іракському контенті (наприклад, «ǧāt» (чат) в 

іракських спільнотах замість «šāt» у сирійському, йорданському, єгипетському, 

ліванському та інших різновидах АМ). 

 Субституція між графемами ǧ і g, запозиченою з перського алфавіту, або 

арабською графемою k, що є спрощеним способом передачі зазначеної перської 
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графеми, для вираження англійської фонеми [g] в іракському контенті 

(наприклад, «bak» / «baǧ» (англ. bug – жук) «баґ», технічна помилка).  

Зазначені запозичення належать до мови постфольклору, що переважно 

вживаються користувачами з Машрику, а також Єгипту. У магрибському 

постфольклорі англомовні запозичення зустрічаються в помітно меншій 

кількості, ніж французькі. Однак серед них, звісно, можна побачити зазначені 

назви соціальних мереж (на кшталт «instāǧrām», «wāts ʼāb», «feysbūk»). Зрідка 

використовується англомовна номенклатура соціальних медіа (наприклад, 

«lāyk» (вподобання), «tēġ» (позначка) та інше), проте французькі відповідники 

вживаються частіше. Утім, англійські лексеми, які не мають французького 

еквівалента, або ж такий еквівалент є маловживаним в інтернет-просторі, також 

входять до магрибського контенту. Серед них зафіксовано такі: «sēlfī» (селфі), 

«lūl» (ЛОЛ), «šāt» (чат), «beybī» (крихітка), «bag» (баґ, технічна помилка) та ін.  

Запозичення з французької мови фіксуємо або засвоєні, або оказіональні 

вкраплення, що відображають особливості певного ідіолекту. До останніх 

можна віднести такі зразки, як «sūntīmūn» (сентимент, франц. sentiment), 

«nāsyūnāl ǧyūġrāfīk» (англомовний медіаресурс «National Geographic», однак 

запозичення відбувається через французьку мову «National Géografique», на що 

вказує транскрибування французької вимови лексеми «National»), «infītāsyūn» 

(запрошення, франц. іnvitation), «brūgrām» (програма, франц. programme) тощо. 

Зазначені одиниці відображають особливості білінгвізму в магрибському 

регіоні та вказують на рівень лексичної інтерференції з французької мови до L.  

Соціальні медіа. З іншого боку, фіксуємо також запозичення, що 

стосуються номенклатури соціальних медіа. Попри те, що вони не є 

засвоєними, такі одиниці не можуть бути описані як оказіональні чи спонтанні. 

Їх вживання є закономірним та більш-менш постійним. Наприклад, «mārkī» 

(позначати, франц. marquer) як аналог запозичення з англійської «tēġ», «mīsāǧ» 

(повідомлення, франц. message; наявність довгого ā підтверджує запозичення 

саме з французької, а не англійської мови), «brūfīl» (профіль, персональна 



183 

сторінка, франц. profile), «ǧām» (подобається, франц. j’aime), «kūnīktī» 

(з’єднувати, франц. connécter) та інші.  

Навчання, студентське життя. Запозичення зі студентського жаргону 

також мають місце, наприклад, «bāk» (бакалавр, франц. bac, скорочення від 

baccalauréat; для порівняння: в машрикському контенті ця лексема, як 

англійське запозичення, означає «технічна помилка»), «brūf» (викладач, франц. 

prof, скорочення від profésseur), «klās» (клас, аудиторія, франц. classe), «dūfwār» 

(домашнє завдання, франц. devoir) і т. п.  

Професійна сфера. У магрибському постфольклорі постають 

гумористичні тексти (анекдоти, жарти, дотепи) про різні професійні сфери, в 

яких нерідко здійснюється запозичення спеціальної лексики. Наприклад, у 

жарті на автомобільну тематику використовуються французькі інтерференти 

«muṭūr» (двигун, франц. moteur), «fītās» (швидкість, франц. vitesse), «rīzārfwār» 

(ємкість, франц. réservoir) та ін.; у жартах на медичну тематику фіксуємо 

засвоєні та незасвоєні запозичені лексеми, на кшталт «duktūr» (лікар), 

«dūlībrān» (марка ліків «Doliprane», що вживається як загальна назва 

препаратів, які містять парацетамол та мають жарознижувальний ефект), 

«insūlīn» (інсулін) тощо [281; 282; 305; 315]. 

Як частина молодіжного жаргону в магрибському постфольклорі також 

використовуються кальки, де змішуються мовні коди: H2 і французька мова, L і 

французька мова. Х. Шуау та С. Ел-Вакілі вказують на змішування французької 

мови та АМ навіть всередині однієї лексеми, на кшталт, «pro-škil» 

(франц. problème та ар. muškila) та «impo-staḥīl» (франц. impossible та 

ар. mustaḥīl), однак частіше мовні коди змішуються на рівні синтагм. 

Наприклад, «miš nūrmāl» (ненормально), де miš «не» належить до L, nūrmāl 

«нормально» – з французької мови. А також «būkū flūs» (багато грошей), де 

«būkū» (багато) наведене французькою, а «flūs» (гроші) належить до рівня L 

[117, c. 379; 151, c. 33-40]. 
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3.5. Мовна гра як невіддільний елемент мови постфольклору 

У постфольклорі інтернет-простору активно застосовується мовна гра, 

яка уможливлює не тільки комічність, але й сприяє прояву творчості загалом. 

Мовна гра в арабському медіадискурсі має спільні риси з англійською мовою. 

Виходячи з цього, М. Мунсір пропонує класифікацію каламбурів, що буде 

корисною в дослідженні постфольклорних текстів, оскільки мовна гра активно 

застосовується в креативній діяльності в соціальних медіа. Отже, каламбури та 

гра слів у медіапросторі нерідко бувають представлені за допомогою таких 

засобів [198, c. 450-455]: 1) омоніми; 2) омофони; 3) полісемічні слова або інші 

види гри з семантикою слова; 4) змішана гра (поєднує різні лексичні засоби); 5) 

морфологічна (гра зі структурою слова); 6) пародійна, тобто передбачає гру із 

загальновідомими ідіомами, афоризмами тощо; 7) візуальна (частина каламбуру 

або й весь він заснований на візуальному сприйнятті, що є особливо 

актуальним для постфольклорних текстів).  

Мова постфольклору, яка яскраво відображає креативність у вербальному 

плані, використовує гру як засіб експресивності, передачі гумористичного 

підтексту, а також уможливлює використання мови як об’єкта гри. В 

арабському постфольклорі гра є характерною рисою стилю, для чого 

залучаються засоби різних мовних рівнів: фоно-графічний, морфологічний, 

лексико-семантичний, синтаксичний.  

У чистому вигляді помітна кількість випадків гри здійснюється на 

лексико-семантичному рівні, у вигляді каламбурів. Що ж стосується решти 

видів мовної гри, то вони доволі часто реалізуються у змішаному вигляді. Крім 

цього, треба звернути увагу на той факт, що в межах мовної гри відбувається 

протиставлення H2 та L передусім для протиставлення «своїх» та «чужих». До 

цього явища прямий стосунок має перемикання кодів між H2 та L, H2 та 

англійською / французькою мовами, HL та L. Більше того, мовна гра подекуди 

полягає у вкрапленнях з різних субкодів L. 

Гра на лексико-семантичному рівні, або каламбур, базується на 

неоднозначності та суперечливості інтерпретації семантики слова. Каламбур 
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реалізується в арабському постфольклорі соціальних медіа за допомогою таких 

прийомів обігрування значень: 

 Омонімія. Наприклад, «namra» (самка гепарда) і «namra» (номер), «mey» 

(протиставлення діалектизму «вода» та жіночого імені «Мей») та інше. 

Приклад 1: «namr ittaṣala ‘alā ḥabībati-h an-namra, ṭala‘at an-namra ġalaṭ» 

(Гепард зателефонував своїй коханій, самці гепарда, виявилось – невірно 

набраний номер
30

). 

Приклад 2: «šū ismi-k? / mey / ya‘nī bess ta‘aṣṣabī b-taġallī?» (Як тебе звати? / 

Мей / Отже, якщо трохи понервуєш, одразу закипаєш?). 

Омографи відіграють особливу роль у медіапросторі, де візуальне 

сприйняття займає ключову позицію у досягненні комунікативних намірів. 

Наприклад: «šū isma-k? / wafāʼ wa inta? / wadāl, hhh» (Як тебе звати? / Вафа, а 

тебе? / Та «даль»
31

, ггг). Зіставлені лексеми «wafāʼ» (імʼя Вафа) та надрукований 

без пробілу сполучник із назвою літери «wa fāʼ» (і [літера] fāʼ).  

Омоформи. Наприклад, «maqṣaf» (буфет) та «ša‘r muqaṣṣaf» (підрізане 

волосся). Відбувається протиставлення різних граматичних форм – імʼя місця 

та пасивний дієприкметник. Інший приклад: «hanādī aḥmad» (імʼя Ганаді 

Ахмад) та «ha-nādī aḥmad» («я покличу Ахмада» у L, протиставлені H2 та L). 

Образ «Жаба Керміт» використовується для створення гумористичного 

ефекту через мовну гру, що базується на зазначеному омоформі «hanādī» (імя 

Ганаді, діалектне дієслово у формі майбутнього часу «я покличу»). Зіставивши 

текстову частину з йорданським аналогом (див. Рис. Г.11), фіксуємо регіональні 

відмінності (йорданське «weš» та єгипетське «ēh» – що). Також кінцева 

відповідь відрізняється, оскільки в єгипетському варіанті співрозмовник дає 

модифіковану відповідь: «ma-b-ḫāfu-š ġeyra min rabbi-nā» (я не боюсь нікого, 

крім Бога). Для підтвердження своєї сміливості мовець пропонує покликати й 
                                                            
30

 Лексема «namra» в АМ має два значення: 1) номер (іншомовна лексема), 2) самка гепарда (здебільшого 

розмовний варіант). 
31

 Сполучник «wa» (і, та) на письмі рідко розривається з наступним словом. Відтак, на графічному рівні 

одиниця «wafāʼ» отримує два значення: 1) імʼя Вафа, 2) сполучник «і» з літерою арабського алфавіту «fāʼ». 

Гумористичний ефект досягається через нерелевантне тлумачення зазначеної лексеми та подальшої 

ономастичної гри: використовується вигадане ім’я, що складається зі сполучника «і» та іншої арабської літери 

«dāl».   
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інших (градація через перерахування імен). З іншого боку, йорданський текст 

не торкається релігійного аспекту, а комічність досягається через іронічне 

висміювання імені, що графічно збігається з дієсловом: «nādī-h mā aḫāf min-hu» 

(клич, я його не боюсь). Слід звернути увагу на змішування H2 та L: «ha-nādī» 

(розмовна форма із афіксом ha- на позначення майбутнього часу) та «mā aḫāf» 

(заперечна частка mā належить до L), у той час як дієслово «aḫāf» відповідає H2 

(у йорданському діалекті вимагається використання дієслівного афікса b-). 

 Полісемія. Неоднозначної інтерпретації, наприклад, набуває кліше 

«nawman hanīʼan» (добраніч), коли у гумористичному тексті вживається 

лексема «maṭbaḫ» (кухня): «ḥāna al-ān maw‘id… ad-duḫūl ilā al-maṭbaḫ…yallā 

banāt… ammā ar-riǧāl… iḏhabū ilā an-nawm… nawman hanīʼan» (Зараз настав 

час… іти на кухню… Ходіть, дівчата… Що ж до чоловіків… Йдіть спати… 

Добраніч). Лексема «hanīʼan» викликає в реципієнта асоціації з іншим кліше – 

«hanīʼan wa marīʼan» (Смачного / На здоровʼя) – та додає, таким чином, ігровий 

компонент, що базується на багатозначності наведеної лексеми.  

 Паронімія уможливлює заплутування значень. Фіксуємо пароніми на 

кшталт «duwā lībā» (імʼя поп-співачки Дуа Ліпа) та «dawālīb» (без пробілів, 

літературне слово у множині від «dūlāb» – шафа), «ḏiʼāb» (вовки, літературне 

слово ḏiʼb «вовк»у множині) та «ḏihāb» (ходіння) тощо.  

 Енантіосемія, заснована на протилежних конотаціях. «menšen ṣadīqa-k illī 

ḫarraba aḫlāqa-k» (познач друга, який зіпсував твої манери), «anā dāʼiman 

astašīr ṣadīqī l-muqarrab fī / kull umūr ḥayātī, wa liḏalik ḥayātī fāsida / #menšen» (Я 

завжди раджусь з найближчим другом у всім справах мого життя, і тому моє 

життя зіпсоване / #позначай) (див. Рис. Б.10). У наведених прикладах конотація 

є позитивною, адже у тексті вказується на міцну дружбу, близькі стосунки з 

товаришем. Паралельно слід виділити випадки з використанням енантіосемії 

для надання негативної конотації. Це стосується субстантивів на позначення 

ввічливого звертання «ḥaḍrita-k» (шановний пане), «sayyidī» (пане), «muḥtaram» 

(шановний) та інших (див. Рис. А.13). Рисою інтернет-комунікації є розмивання 

меж між офіційним та неофіційним спілкуванням. Соціальні медіа спрямовані 
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на подолання бар’єрів соціальної нерівності та на зближення користувачів 

мережі. Відтак, ввічливі форми звертання у контексті постфольклору можуть 

набувати саркастичних відтінків, змінювати свою первинну семантику на 

протилежну та навіть сприйматися як образа. Імпліцитне значення пов’язується 

зі зниженням статусу реципієнта звертання.  

Графічна гра. Використовуються усі засоби, доступні у медіапросторі, 

для створення експресивності та / або комічності. З-поміж них чітких рис 

набуває навмисне опущення відступів між словами («šnūraʼyukbih» – що ти 

думаєш про це), використання збільшеного розміру шрифту, перескакування на 

латиницю, редуплікація графем для вираження тону / інтонації / акценту та 

інше.  

Окремо слід згадати використання ерративів на основі орфографічних 

помилок та помилок друку. Помилки друку можуть призводити до зазначених 

явищ омографії та паронімії. Цікаво, що використання ерративів викликає 

зниження стилю та вживання обсценізмів, інвективів (див. Рис. А.2, В.7). 

Так, наприклад на Рис. В.7, «an-net» (інтернет) з опущеною літерою l в 

артиклі al сприймається як займенник другої особи однини anta: 

  lēš mā‘am taḥkī-nī? (чому ти зі мною не розмовляєш) 

 li-annū anta ibn al-ḥarām (тому що ти покидьок) 

У наведеному прикладі використовується градація для підсилення 

комунікативного наміру адресата передати своє обурення невиправданим 

вживанням обсценізму «ibn al-ḥarām» (покидьок) по відношенню до нього. Уся 

розмова будується навколо помилки друку з багаторазовим використанням 

обсценізмів «kalba» (собака), «bint al-kalba» (суча донька), «ḥayawāna» 

(тварина). 

Отже, графічна гра посідає важливе місце. Вона може бути розвинена 

далі. Наприклад, помилка у написанні лексеми «amṭār» (дощі) призводить до 

зміни змісту повідомлення з «huṭūl al-amṭār» (випадання осадів) на «huṭūl al-

amtār» (скорочення метрів), а далі відбувається навмисна субституція 

емфатичного [ṭ] на альвеолярне [t] в обсценнізмі «ṭīz» (дупа), щоб отримати 
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форму «tīz», яка імітує стиль оригінального повідомлення. Комічність 

підсилюється також вдалим підбором іконічної частини із зображенням дитини 

азіатського походження, у мовленні якої стереотипно вбачають пом’якшення 

вимови деяких звуків (див. Рис. А.2).  

Графічна гра може включати також навмисне реаранжування графем для 

досягнення гумористичного ефекту. Наприклад, висміюється помилка, 

спричинена швидкістю друку в так званих миттєвих повідомленнях при 

спілкуванні у режимі «онлайн». Адресант, зробивши дві невдалі спроби 

надрукувати англіцизм «aylayner» (англ. eyeliner – підводка для очей), втрачає 

терплячість, що у мовному плані відображається в описовості останнього 

повідомлення із додаванням обсценізму «kalba» (собака): «‘uyūnu-k sūda min 

fawq yā kalba lēš?» (Твої очі знизу чорні, собако. Чому?). 

Словотвір. Мовна гра проявляється також на рівні словотвору, що 

призводить до появи неологізмів та оказіоналізмів. Це особливо яскраво 

виражається на прикладі англійських запозичень: «sarbaza» (робити сюрприз, 

дієслово) та «sarbaza» (дивування, віддієслівний іменник) від англіцизма 

«surbrāyz» (сюрприз) на Рис. Г.1; прикметника у формі порівняльного ступеня 

«absat» (кращий) від варваризма «al-bīst frīnd» (найліпший друг) [247; 249]. З 

іншого боку, обігрування стосується також незвичного використання 

непродуктивної основи: «ḥimār» (віслюк) – «ḥamrana» (тупість), носії імітують 

утворення віддієслівного іменника від чотирьохкореневого дієслова), як це 

видно на Рис. Б.8, або дієслово «ha-yama‘lešū-nī» (умовно перекл.: «вони мене 

заспокоять») від «ma‘leš» (нічого не вдієш) [277]. 

Поширений розмовний принцип утворення прізвиськ, що базується на 

додаванні певної риси характеру, елементу зовнішності, поведінки тощо до 

лексеми «abū» (батько), мігрував до медіапростору. Починаючи з серії 

іракських відеомемів «abū na‘āl» (досл.: батько капців), в яких це прізвисько 

набуло популярності та стало вживатися як власна назва для мемів про 

сварливого дідугана, який знає вирішення усіх політичних проблем в Іраку, 

наше дослідження дало змогу виявити, що постфольклорне застосування цієї 
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конструкції спирається на прецедентності або типовості поведінки, 

популярності певного поняття чи явища, що було б знайомим для арабського 

суспільства. Так, голлівудський актор Леонардо Дікапріо відомий під 

прізвиськом «abū taytānīk» (досл.: батько Титаніка): «ištahara bi-anna-h abū 

taytānīk» (він прославився як батько Титаніка) [253].  

У молодіжних фольк-групах студент, який готується до складання 

випускних іспитів, може називатися «abū l-fāynal» (досл.: батько випускного 

іспиту); у назві гумористичної спільноти використовується «abū t-taksī
32

» 

(досл.: батько таксі). В окремих випадках може додаватися не одне слово, а 

словосполучення чи навіть речення. Наприклад: «abū muḫḫ ḥimār» (батько / 

власник мозку віслюка), «abū 5 daqāʼiq bkūn ‘inda-k» (любитель казати «через 

п’ять хвилин я буду в тебе») тощо.  

З іншого боку, гра може охоплювати більше ніж одне слово чи 

словосполучення. Неправильне використання певної граматичної форми в 

мовних штампах, наприклад, також висміюється у мемах [283]: «tašarraft / wa 

anā ašraf minna-k wa ‘īlatі-k» (Мені приємно познайомитися / а я приємніший, 

ніж ти і твоя сімʼя). Комічність спричинена некоректним використанням 

відповіді на «tašarraft». Відповідь зазвичай обмежується словами «wa anā 

ašraf» (досл.: а мені ще приємніше). Якщо ж звертати увагу на граматичний 

аспект, то «ašraf min» можна зрозуміти як «більш благородний, ніж» 

(прикметник у формі порівняльного ступеня). 

Субституція іменників називання ономатопеями, службовими словами 

тощо.Увагу привертає суто розмовна форма спілкування. Використовується 

фраза – «qaḍā ḥayā mabrūk wa mabrūk», що означає «провів життя [кажучи] 

«вітаю» і «вітаю» (див. Рис. Б.17). Однак зазначимо, що слово «кажучи» – 

відсутнє. Для письмового дискурсу така форма повідомлення є дещо 

нетиповою, однак в інтернет-дискурсі, що поєднує в собі риси усного та 

                                                            
32

 abū t-taksī є героєм сирійського комедійного серіалу «Abū ǧāntī malik t-taksī» (Абу Джанті, власник таксі). 
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письмового мовлення, інколи переважає один тип над іншим. Серед інших 

прикладів фіксуємо «bīf bāf lāsilkiy» (бездротовий «піф-паф») (див. Рис. В.2). 

Пародійна або інша стилістична гра охоплює використання ідіом та їх 

переосмислення. Наприклад, як видно з Рис. А.7, мовна гра зосереджена на 

фразеологізмі «wa lā laff wa arǧa‘» (досл.: без виверту та повернення, тобто 

«безповоротно»), а оскільки «arǧa‘» означає «повертаюсь», то й подальша гра 

фокусується на цьому в доволі грубій формі: «luff wa rǧā‘ ‘alā raḥm ummi-k wa 

rǧā‘ ḥayawān munawiy» (повертайся до матки своєї матері, повернись до стану 

сперматозоїда). Також бачимо фразу «ḫalliṣ ṭаllā‘a» (досл.: звільни хутко), що в 

L означає грубе «зникни хутко». Для адекватного сприйняття змісту в цьому 

випадку необхідно розуміти не тільки сирійський діалект, обсценну лексику, 

але й мати екстралінгвістичні знання, на кшталт про марку вентилятора 

«Нendiko»
33

, а також про те, що недоречні повідомлення від нового учасника 

часто зустрічаються в арабських інтернет-спільнотах.  

Перемикання мовних кодів та іншомовні вкраплення. Іншим проявом 

мовної гри є навмисні іншомовні вкраплення та перемикання мовних кодів з 

метою досягнення комічності або надання певної експресивності 

повідомленню. Так, наприклад, непоодинокими є вкраплення з англійської та 

французької мови [256; 258; 300; 306 – 310; 313; 315]: 

 дієслово у заперечній формі може містити англійський інтерферент 

(наприклад, «dūnt taṭīḥī» (не готуйся), де «dūnt» є запозиченням англійського 

«don’t»); 

 вкраплення всередині речення (додавання англійської лексеми у 

неочікуваний момент), наприклад: «anta kyūt aṣlan» (ти гарний / гарна взагалі) 

–  запозичення «kyūt» від англійського «cute» не адаптується до правил 

арабської граматики, закінчення жіночого роду не додається, саме слово 

відносимо до молодіжного жаргону); 

                                                            
33

 Нendiko – торгова марка, назва вентилятора, який рекламували в Сирії у 90-ті рр. ХХ ст.  
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 вкраплення англійського слова, надрукованого латиницею, всередині 

речення із калькуванням англійського усталеного словосполучення (наприклад, 

«anā fī-l-love» (я закохався), де лексема «love» надрукована латиницею, а сама 

фраза є калькою з англійської мови «I am in love»); 

 змішування кодів всередині словосполучення (наприклад, «tūūū matš 

hēk» (це забагато), де «tūūū matš» відповідає англійському «too much» (забагато) 

та інше); 

 змішування кодів всередині діалогу для рими, наприклад: «enta huwwa le 

chat? / ēh… wa enta huwwa le 3cha» (то ти – кіт? / так… а ти – вечеря). До гри 

залучається не тільки французька мова («le chat» – кіт), слово з означеним 

артиклем le), але й арабізі («3cha» – вечеря), при цьому відбувається  

змішування французької мови з арабізі (le – французький артикль, 3cha – слово 

арабізі). 

Змішана гра. Такий тип мовної гри відбувається на рівні синтаксису, 

часто включаючи елементи гри слів, ономастичної гри, гри з нерелевантними 

лексемами у певному контексті. Яскравим прикладом цього є серія мемів про 

Керміта. 

Хоча меми про Керміта використовуються у спільнотах різних арабських 

країн (сирійські, іракські, єгипетські, йорданські, палестинські, марокканські та 

ін.), досліджуваний нами контент відповідної сирійської спільноти «Yawmiyyāt 

ḍafda‘ sūriy» (Щоденник сирійської жаби) свідчить про найбільш активне 

використання мови як засобу та обʼєкта гри (див. Рис. Г.1-10). Текст зазначених 

мемів базується на такій моделі: ініціальна частина починається діалектизмом 

«karmālak» (за контекстом «через / заради тебе»), основна частина містить імʼя 

людини (ономастична гра), а фінал римується із зазначеним імʼям. Тут 

фіксуємо мовну гру з використанням лексико-семантичних, графічних, 

морфологічних та інших засобів.  

Наприклад: «karmālak yā marām ḍarabū-nī wilādu-l-ḥarām» – через тебе, 

Марамо, мене побили діти харама (покидьки). У мемі використовується 

«karmālak», жіноче імʼя «marām» (Марам) та римування за рахунок лексеми 
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«ḥarām» (гріх). Крім того, використовується розмовне обсценне 

словосполучення «wilādu-l-ḥarām» (досл.: «діти гріха», має образливе значення 

– байстрюки, негідники, покидьки). Треба звернути увагу на взаємозв’язок 

іконічної та текстової частин: на зображенні лялька Керміт поранена після 

бійки, що разом спричинює комічний ефект.  

Навіть ключове слово мема може піддаватися творчій обробці та 

подальшому поширенню. Це стосується і мемів про сирійського Керміта. Так, 

наприклад, фіксуємо меми без використання ономастичної гри (див. Рис. Г.9): 

«karmālak yā bent ṣirtu daḫn kENT» (через тебе, дівчино (бент), я почав курити 

kENT). Замість імені використовується нейтральна розмовна лексема «bent» 

(дівчина), що підтверджує інтерферент kENT, який передається латиницею з 

навмисно збільшеним закінченням ENT. Це уможливлює римування. 

 Інший варіант творчої переробки полягає у передачі основної ідеї (через 

якусь дівчину щось негативне відбувається із Кермітом): «‘ašiktu s-sahar li-aǧli-

k yā saḥar» (Я полюбив безсоння через тебе, Сахаро) (див. Рис. Г.10). Ключове 

слово, з якого починається більшість каламбурів у мемах про сирійську Жабу, 

діалектизм «karmālak», замінюється еквівалентом рівня H2 «li-aǧli-k». 

Змінюється порядок слів, оскільки «li-aǧli-k» стоїть всередині речення. Також 

виконується ономастична гра через римування з жіночим іменем «saḥar».  

У різних жанрах постфольклору фіксуємо зразки перефразування 

ідіоматичних висловлювань з метою набуття додаткового сучасного чи навіть 

протилежного значення. У традиційному фольклорі приказка «bi-l-waǧh mirāya 

wa bi-l-qifā ṣurmāyya» (в обличчя – наче дзеркало, а за спиною [жбурляє] 

капцем) описом лицемірної людини. У постфольклорному тексті 

(див. Рис. Б.11) бачимо перефразування з метою досягнення протилежного 

значення: справжній друг в обличчя скаже щось неприємне, але правдиве, а за 

вашої відсутності буде відстоювати вашу репутацію.  
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Висновки до третього розділу 

Проведене дослідження засвідчило, що мовний код, використаний у 

постфольклорних текстах, слугує засобом вираження різних типів ідентичності 

користувачів інтернет-спільнот.  

Аналіз гумористичного контенту (інтернет-меми, анекдоти, дотепні 

висловлювання та ін.) уможливив виявлення мовних засобів вираження 

самоідентичності етнокультурних, сімейних, молодіжних, гендерних фольк-

груп. Типи ідентичності визначені за словами та фразами-маркерами, які 

експліцитно виражають належність до відповідних фольк-груп.  

Етнічна самоідентичність яскраво проявляється в протиставленні «своїх» 

(арабський світ / певна арабська країна) та «чужих» (решта світу / західна 

країна / інша арабська країна / решта арабських країн). Для опису «своїх» 

використовується етнічно, соціально або культурно значущий лексикон 

(діалектизми, прецедентна, обсценна лексика тощо) у сполученні з ключовими 

фразами, які підкреслюють унікальність «своїх». Це зумовлює використання 

низького рівня арабської мови або високого із вкрапленнями низького. «Чужих» 

характеризують англійською / французькою мовою або вищим рівнем арабської 

мови, ніж в описі «своїх». Молодіжний та інтернет-жаргон використовуються 

для опису молодої людини-представника певного етносу, інтернет-користувача з 

певної країни. 

У фольк-групах про сімейне коло самоідентичність визначається на 

основі ролей мовців у родині. В анекдотах для іронії може вживатися сучасна 

стандартна арабська мова, але переважають різновиди низького рівня. 

Територіальні діалекти використовуються в текстах про подружні стосунки, а 

молодіжний жаргон – про ролі дітей та братів / сестер.  

У молодіжних фольк-групах елементи жаргонів активно додаються до 

всіх різновидів арабської мови. Молодіжний жаргон у постфольклорі 

позначений інтенсивним використанням студентської, мережевої та 

запозиченої лексики. Нерідко залучаються енантіосемія, обсценізми та 

евфемізми, що мотивовано світовими тенденціями до згрубілості мови молоді 
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як засобу самовираження. Графічна специфіка полягає в оптимізації засобів 

друку, відхиленнях від усталених норм, навмисних викривленнях слів для 

комічного ефекту. 

Встановлено низку гендерних особливостей постфольклорних текстів. 

Жіночий контент має такі риси: перемикання кодів між високим рівнем 

арабської мови для опису «чужих» (чоловіків; жінок, яким «пощастило» та ін.) 

та низьким (передусім молодіжним жаргоном) для передачі повідомлення 

«своїм» (усім жінкам); емоційна експресивність, яка включає вкраплення 

обсценізмів та іншомовної лексики; активне використання високого рівня мови 

в нейтральних дописах.  

Чоловічі зацікавлення (футбол, сучасні технології, жіноче тіло та ін.) 

відображені у вживанні спеціальної лексики та лексики на позначення фізичних 

і фізіологічних особливостей тіла. Чітких обрисів набуває «троллінґ» 

(цькування шляхом грубого висміювання), до якого залучається обсценна 

лексика стосовно «чужих» (фанатів інших футбольних команд, жінок, іноземців 

та ін.). На перший план виходять різновиди низького рівня арабської мови, а до 

сучасної стандартної мови вкраплюються елементи розмовних варіантів.  

Диглосна ситуація впливає на вираження сучасних культурно-ціннісних 

орієнтацій і зумовлює використання престижного варіанта для передачі 

морально-етичних цінностей як еталонних передусім у сучасних афоризмах та 

міських легендах. З іншого боку, вкраплення та перемикання на низький рівень 

мови в цих жанрах залучаються для інтенсифікації впливу на реципієнта, 

перетворення тексту на близький до розуміння. Перемикання на англійську 

мову використовується з метою поширення повідомлень за межі арабо-

мусульманського простору. 

Мовні особливості арабських міських легенд залежать від художнього 

таланту оповідача (зокрема, лексико-стилістичні засоби передачі емоційної 

експресивності), засобів переконання реципієнта в достовірності оповіді 

(деталізація за рахунок спеціальної лексики), наближення оповіді до реципієнта 

(вкраплення та перемикання з високого рівня на низький; пряма мова в 
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розмовній формі; сучасні реалії, відображені у спеціальній лексиці та 

стилістичних засобах), тематики та змісту оповіді (історії кохання, жахів, 

успіху та ін.).  

Міжкультурні та міжмовні контакти в соціальних медіа зумовлюють 

вживання незасвоєних запозичень та оказіональних іншомовних вкраплень, які 

позначають елементи сучасної культури, освіти, новітніх технологій, 

професійної сфери. На перший план виходять англомовні інтерференти, які 

витісняють французькі відповідники за швидкістю появи в соціальних медіа. 

Запозичені жаргонні лексеми активно використовуються в арабських 

постфольклорних текстах. Відсутність незасвоєних запозичень в офіційному 

регістрі зумовила варіювання у графічній передачі, яке відображає регіональні 

та індивідуальні особливості мовців. Іншомовні вкраплення можуть 

записуватися як арабським шрифтом, так і латиницею.  

У постфольклорних текстах мовна гра здійснюється на основі 

неоднозначності значень (омоніми та багатозначні слова), навмисного 

заплутування (пароніми), викривлення (ерративи), протилежності конотацій 

(енантіосемія), перемикання кодів для посилення впливу на реципієнта за 

рахунок контрасту, перефразування усталених висловлювань, вживання 

оказіоналізмів, утворених від іррелевантних основ та ін. Часто 

використовується римування в поєднанні з ономастичною грою. Комічність 

нерідко досягається за рахунок протиставлення високого та низького рівнів 

арабської мови, арабської та західної мови, арабізі й арабського шрифту та ін. 

Креолізація комунікації зумовлює лексико-семантичну гру між вербальною та 

іконічною частинами. 

Положення цього розділу викладені у публікаціях автора [47-49; 184]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Медіадискурс є функціонально зумовленим типом дискурсу, який 

уможливлює масовий обмін інформацією в медіапросторі. Його специфіка в 

соціальних медіа розкривається через функції двосторонньої комунікації та 

обміну контентом серед звичайних користувачів. До контенту соціальних медіа 

належить і постфольклор.  

2. Медіадискурс у соціальних медіа зазнає таких змін, зумовлених 

інтернет-технологіями: змішування мовленнєвих стратегій різних жанрів, 

використання комп’ютерної жаргонної лексики в загальновживаному 

лексиконі, пожвавлення епістолярних жанрів, ігровий спосіб спілкування, 

використання специфічної пунктуації, інноваційні словотвірні процеси, 

спрощений синтаксис та інше. 

Значний обсяг інформації в соціальних медіа зумовлює необхідність 

самовираження користувачів та їх об’єднання в інтернет-спільноти на основі 

спільності інтересів, а також соціальних, вікових, гендерних та інших чинників. 

Відсутність особистого спілкування призводить до використання вербальних 

засобів як основного інструмента самовираження, що зумовлює мовне 

варіювання. У межах інтернет-спільнот активно функціонують фольк-групи, які 

можуть існувати і поза рамками медіапростору та мають обов’язковий творчий 

компонент у спілкуванні. 

3. Доцільність використання терміна «постфольклор» зумовлена його 

багатокомпонентною структурою, середовищем функціонування та 

характерними ознаками, які впливають на мовний узус. Постфольклор – це 

форма народної творчості, яка існує паралельно з традиційним фольклором та 

охоплює елементи сучасної міської і мережевої креативної діяльності та 

масової культури.  

Функціонування постфольклору в реальному та медіапросторі спричинює 

нестабільність його жанрової системи, репрезентованої вербальними, 

невербальними та креолізованими компонентами. Для лінгвістичного аналізу 
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найбільш релевантними постають такі жанри: анекдот, інтернет-мем, сучасний 

афоризм, міська легенда, ланцюговий лист. Вибір зазначених жанрів створює 

можливість вивчення мовного варіювання в межах протиставлення «своїх» і 

«чужих», помітно вираженого в гумористичних текстах. У свою чергу, 

негумористичні жанри (афоризми та міські легенди) сприяють дослідженню 

вибору престижного варіанта етномови для передачі переживань користувача 

мережі та впливу на світогляд інших.  

4. Мовна ситуація в арабському світі впливає на медіадискурс, в якому 

використання різних варіантів арабської мови зумовлене формами медіа. 

Традиційні ЗМІ використовують сучасну стандартну арабську мову та усно-

розмовні варіанти відповідно до контексту. У соціальних медіа, крім 

зазначених різновидів арабської мови, широко представлені арабізі, інтернет-

жаргон, англійська та французька мови. Вибір мовного коду в них залежить від 

екстралінгвістичних чинників: суспільно-політичного контексту, релігійних 

поглядів користувачів, впливу інтернет-технологій, тематики, соціальних ролей 

учасників комунікації. 

5. З-поміж сучасних досліджень арабського медіадискурсу яскраво 

виділяються праці соціолінгвістичного спрямування, зокрема присвячені 

принципам варіювання і перемикання мовних кодів у різних видах медіа, а 

також виявленню лінгвістичних особливостей різних форм арабської мови в 

інтернет-просторі. Інший напрям, представлений комп’ютерною лінгвістикою, 

зосереджений на автоматичній ідентифікації різновидів арабської мови в 

інтернеті; сентимент-аналізі інтернет-спілкування з використанням усно-

розмовних варіантів арабської мови; укладанні корпусів медіатекстів. 

6. На підставі аналізу арабського постфольклорного контенту 

виокремлено такі тематичні групи: суспільна, сімейно-побутова, особистісна, 

політична, духовно-релігійна, фінансово-матеріальна. Визначено тематичну 

зумовленість вибору мовного коду в арабському постфольклорі, яка корелює з 

загальними тенденціями взаємозв’язку тематики та контексту та мовної 

варіативності в арабському інтернет-спілкуванні. Виявлено переважання 



198 

розмовних форм у всіх тематичних групах та використання жаргонів у текстах 

політичної та релігійної спрямованості, що спричинюється прагненням 

наблизити інформацію до реципієнта та збільшити її популярність. З іншого 

боку, сучасна стандартна арабська мова, хоча й помітно меншою мірою, також 

вживається в усіх опрацьованих тематичних групах та жанрах.   

Специфіка походження арабських постфольклорних текстів у соціальних 

медіа вплинула на жанрову структуру, що відображає аналогічну із західним 

контентом ситуацію. В арабському постфольклорі використовуються 

запозичені, арабізовані та власне арабські тексти, що впливає на їхній зміст та 

на вибір мовного коду в них. 

7. Мовне варіювання в арабському постфольклорі зумовлюється 

необхідністю вираження самоідентичності та спільності учасників фольк-груп. 

Проте виявлення «своїх» здійснюється не через закріплення конкретного 

варіанта арабської мови за певною інтернет-спільнотою. Оскільки члени фольк-

груп в соціальних медіа об’єднані здебільшого умовно, вони нерідко 

визначають свої ролі по-різному. Відтак, на вибір мовного коду здатна 

вплинути тематика та жанр публікації, ролі учасників комунікації (вік, стать, 

соціальний статус, країна походження тощо), їхні мовні навички та інше. У 

гумористичному контенті здебільшого використовуються розмовні різновиди 

арабської мови (територіальні діалекти, соціолекти, жаргони). Однак при описі 

«чужих» для контрастності або експресивності публікації може залучатися 

стандартна мова. У негумористичному постфольклорі на перший план виходить 

сучасна стандартна арабська мова як еталонна, але для наближення 

повідомлення до реципієнта застосовуються її розмовні варіанти. Крім того, 

вікова специфіка користувачів соціальних медіа (більшість у віці 18-34 роки) 

спричинює активне залучення молодіжного, студентського та інтернет-

жаргонів, включаючи їх непоодинокі вкраплення до всіх наявних різновидів 

арабської мови.  

Попри переважання в арабському постфольклорі розмовних форм мови, 

ближчих для носіїв у неформальному спілкуванні, нерідко здійснюється 
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перемикання між високим і низьким рівнями арабської мови, а також їх 

змішування; додаються іншомовні вкраплення та відбувається перемикання з 

арабської на англійську або французьку мову. Таким чином, мова арабського 

постфольклору в соціальних медіа має риси природного мовлення в 

гетерогенному соціокультурному середовищі під впливом сучасних технологій.  

8. Арабські постфольклорні тексти мають характерні мовні риси, що 

відрізняються в залежності від жанрів. Інтернет-меми, анекдоти, дотепні 

висловлювання характеризуються грубим стилем (обсценна лексика, евфемізми, 

енантіосемія); порушенням мовних норм; прецедентністю (посилання на 

елементи сучасної культури, новин, арабської історії тощо); гумористичністю 

(іронія, сарказм, чорний гумор); креолізованістю (додавання невербальних 

елементів для цілісності змісту та візуалізації інформації). У сучасних афоризмах 

та міських легендах залучаються інструменти передачі художності та 

достовірності даних: лексико-стилістичні засоби, які спираються на сучасні 

реалії; релігійна лексика (цитування Корану, хадісів, народних вірувань тощо); 

спеціальна лексика (суспільно-політична, професійна, технічна тощо). Для 

максимального поширення публікацій застосовуються ланцюгові листи, які 

поєднуються із зазначеними жанрами. Емоційність постфольклорних текстів 

створюється за допомогою всіх вказаних вербальних та невербальних засобів.  

Ефективним творчим інструментом впливу на реципієнта та поширення 

постфольклорних текстів постає мовна гра. Вона здійснюється на досяжних у 

медіапросторі рівнях арабської мови, нерідко із залученням невербальних 

компонентів для візуалізації інформації. У зв’язку з цим може застосовуватися 

графічна гра, що нерідко полягає у змішуванні арабського шрифту й латиниці. 

Міжмовні контакти в соціальних медіа зумовлюють активну інтерференцію 

англійської та французької мов до арабського постфольклору та спричинюють 

часті іншомовні вкраплення і перемикання мовних кодів. Використання 

незасвоєних запозичень призводить до графічного варіювання, викликаного 

регіональними та індивідуальними особливостями мовців. 
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Таким чином, проведене дослідження дало змогу констатувати, що 

арабський постфольклор яскраво відображає використання неформальних 

варіантів мови за доволі гнучкими принципами, пов’язаними з соціальними 

ролями мовців, тематикою та жанром публікацій, загальними інтересами членів 

інтернет-спільнот та іншими чинниками. Це також є причиною динамічного 

розвитку неофіційного регістру в умовах активних міждіалектних та міжмовних 

контактів у глобальному медіапросторі, що призводить до розширення та зміни 

арабського повсякденного узусу. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в дослідженні: 

впливу сучасних технологій на розвиток арабської мовної ситуації, зокрема 

арабських міждіалектних контактів в інтернет-комунікації та зв’язку інтернет-

жаргону з наявними різновидами мови; функціонування жаргонів арабських 

інтернет-спільнот; а також у створенні корпусу інтернет-текстів, 

репрезентованих неформальними варіантами арабської мови, для 

лінгвістичного вивчення неофіційного регістру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абрамова Е. С. Массмедийный дискурс: сущность и особенности. 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Белгород, 2014. № 12(42), 

часть 1. С. 17-19.  

2. Аласанія М. В. Лексичні особливості англомовного комунікативного 

простору Інтернет-дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Філологія». Одеса, 2014. Вип. 10(1). С. 94-96. 

3. Алексеевский М. Д. Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете? 

(Современная фольклористика и научная реальность). Навстречу Второму 

Всероссийскому Конгрессу фольклористов : сб. материалов. Москва, 2010. 

С. 151-166.  

4. Антошкіна Л., Красовська Г., Сигеда П., Сухомлинов 

О.Соціолінгвістика : навчальний посібник. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 

2007. 360 с. 

5. Архипова А., Радченко Д. Newslore в советском и постсоветском 

пространстве. Newslore вчера и сегодня. Антропологический форум. № 31. 

С. 115-118. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/newslore-v-sovetskom-i-

postsovetskom-prostranstve-ot-sostaviteley (дата звернення: 15.11.2018) 

6. Афанасьєв Д.  М. Специфіка типологізації віртуальних спільнот у 

соціологічній практиці. Наукові праці [Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра 

Могили]. Серія : Соціологія. Миколаїв, 2012. Вип. 165, т. 177. С. 28-31.  

7. Ахренова Н. А. Лингвистические особенности микроблогов. Альманах 

современной науки и образования. Тамбов, 2011. № 9(52). С. 119-122. 

8. Беликов И. В., Крысин Л. П. Социолингвистика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. 337 с.  

9. Белова А. Г. Введение в арабскую филологию. Москва : ИВ РАН, 2003. 

68 с. 



202 

10. Білан Н. І. Особливості соціальних мереж в інформаційному суспільстві. 

Інформаційне суспільство. Київ, 2015. Випуск 21 (січень-червень). С. 86-90.  

11. Богданов К. А. Прецедентные тексты в современном фольклоре. 

Фольклор и постфольклор: структура, типология, семіотика. Москва, 2000. 

URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/bogdanov1.htm (дата звернення: 15.07.2016). 

12. Бондаренко Е. Д. Оппозиция «свой» – «чужой» язык в зеркале 

лингвокреативной деятельности диалектоносителей. Уральский филологический 

вестник. Серия : Язык. Система. Личность : Лингвистика креатива. 

Екатеринбург, 2018. Вып. 2. С. 46-58.  

13. Великорода Ю. М. Прецедентні феномени в американському медійному 

дискурсі (на матеріалі часописів Times i Newsweek) : дис. … канд. філол. наук : 

10.02.04 / Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. 219 с.  

14. Выналек Е. А. О природе интернет-мема. Современный русский язык в 

Интернете / ред. Я. Э. Ахапкина, Е. В. Рахилина. Москва : Языки славянской 

культуры, 2014. С. 51-60.  

15. Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: аспекты изучения. 

Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006. Вып. 20. С. 180-189. 

16. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и 

русском языках: на материале жанра компьютерных конференцій : дис. … канд. 

филол. наук : 10.02.20 / Астраханский государственный педагогический 

университет. Астрахань, 2001. 212 с. 

17. Гетьман З. Тексти з іконічним зображенням як результат креолізації 

комунікації. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Іноземна філологія. Романо-германське мовознавство. Київ, 2006. 

№ 40. С. 6-7. 

18. Горошко Е. И., Полякова Т. Л.  Интернет-жанры. Жанры речи : сб. науч. 

тр. Саратов : Колледж, 2015. № 2(12). С. 119-127.  

19. Горошко Е. И., Жигалина Е. А. Виртуальное жанроведение: устоявшееся 

и спорное. Уч. зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия : Филология. 

Социальные коммуникации. Киев, 2011. № 1, т. 24(63). С. 105-124. 



203 

20. Граматчикова Н. Б., Хоруженко Т. И. Постфольклор и интернетлор : 

учебно-методическое пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. 62 с. 

21. Дарморіз О. Соціальний міф як засіб консолідації українців та 

протистояння ворожій пропаганді. Українознавчий альманах. 2012. Вип. 19. 

С. 165-168. 

22. Добросклонская Т. Медиалингвистика: системный подход к изучению 

языка СМИ. Москва, 2008. 203 с. 

23. Добросклонская Т. Медиадискурс как объект лингвистики и 

межкультурной коммуникации. Вестник Московского университета. Серія 10 : 

Журналистика. Москва, 2006. № 2. С. 20-33. 

24. Еленевская М. Двуязычный юмор иммигрантов: языковая игра и 

социальная адаптация (на примере смеховой культуры русскоязычных 

израильтян). Вестник РУДН, серия «Лингвистика». Москва, 2014. № 3. С. 7-27.  

25. Еникеева А. Р. Пост-фольклор как форма социокультурных интересов 

современной молодежи. Вестник КазГУКИ. Казань, 2013. № 2. С. 90-92. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/post-folklor-kak-forma-sotsiokulturnyh-

interesov-sovremennoy-molodyozhi (дата звернення: 09.11.2018) 

26. Желтухина М. Р. Современый медиадискурс и медиакультура 

воздействия. Верхневолжский филологический вестник. Ярославль, 2016. № 4. 

С. 154-159. 

27. Желтухина М. Р. О содержании дискурса масс-медиа. Вісник Луганського 

педагогічного ун-ту ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2007. № 11(128). Ч. 1.              

С. 27-40.  

28. Жлуктенко Ю. А. Языковые ситуации и взаимодействие языков. Киев : 

Наукова думка, 1989. 201 с.  

29. Заборовська С. В. Особливості віртуального дискурсу в просторі Інтернет 

(на прикладі Інтернет-щоденників) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.02.02 / Харківський національний пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 

2006. 19 с. 



204 

30. Завадовский Ю. Н. Тунисский диалект арабского языка. Москва : Изд-во 

«Наука», 1979. 107 с. 

31. Загидуллина М. В. «Ньюслор» и «медиалор»: новостной ландшафт 

смеховой культури. Знак: проблемное поле медиаобразования. Челябинск, 2016. 

V., l.1(18). С. 54-59. 

32. Зеленина Г. С. «Отравленная вата» и «привитая гипертония»: истоки и 

функции слухов вокруг «Дела врачей». Антропологический форум. Москва, 

2016. № 31. С. 119-154.  

33. Іванчук К. В. Соціальні медіа як ЗМІ. Мовні і концептуальні картини 

світу. Київ, 2013. Вип. 46(2). С. 16-23. 

34. Интернет-коммуникация как новая речевая формація : колл. монограф. / 

науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. 3-е изд., стер. Москва, 2016. 

328 с. 

35. Каргин А. С. Фольклор в современном социкультурном пространстве: от 

повседневной практики до элитарного досуга. Первый всероссийский конгресс 

фольклористов. Москва, 2006. Т. 3. С. 142-160.  

36. Кобрин Н. В. Медиатексты Твиттера в когнитивном аспекте : дис. … 

канд. филол. наук : 10.02.04 / ФГБОУ «Московский государственный ун-т им. 

М. В. Ломоносова. Москва, 2016. 253 с. 

37. Кожемякин Е. А. Медиадискурс и массовая коммуникация: к 

методологии исследования. Научные ведомости. Гуманитарные науки. 

Белгород, 2010. № 12 (83). Вып.6. С. 13-21. 

38. Колистратова А. В. Эпоха постмодерна и фольклор: отсутствие субъекта 

высказывания. Филологические науки. Тамбов : Грамота, 2011. № 2. С. 89-90. 

39. Колотаев В. А. Структура и функции постфольклора. Русская 

антропологическая школа. Труды. Москва : Изд-во РГГУ, 2004. Вып. 1.    

С. 214-231.  

40. Компанцева Л. Ф. Интернет-лингвистика: когнитивно-прагматический и 

лингвокультурологический подходы : монография. Луганск : Знание, 2008. 

528 с.  



205 

41. Кондрашов П. Е. Компьютерный дискурс: социолингвистический аспект : 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Кубанский  государственный ун-т. 

Краснодар, 2004. 189 с. 

42. Корольов І. Р. Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, 

структура, типологія. Studia linguistica. Київ, 2012. Вип. 6(2). С. 285-305.  

43. Корда О. А. Креолизованный текст в современных печатных СМИ: 

структурно-функциональные характеристики : автореф. дис. … канд. филол. 

наук : 10.01.10 / Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, 2013. 20 с. 

44. Корниенко О. А. Игровая поэтика в литературе Київ : Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2017. 242 с.  

45. Кузьмина Н. А. Современный медіатекст : учебное пособие. Москва : Из-

во «Флинта», 2014. 416 с. 

46. Кузнецова Е. И. Медиареальность как коммуникативный медиум. 

Медиафилософия. Границы дисциплины : сб. ст. ІІ Междунар. науч. конф. 

Санкт-Петербург, 2009. URL: http://www.intelros.ru/pdf/mediafilosofia_2/10.pdf 

(дата звернення: 09.11.2018) 

47. Кучеренко А. О. Мовні засоби вираження самоідентичності іракських 

Інтернет-спільнот. Мовні та концептуальні картини світу. Київ, 2018. 

Вип. 62(2). С. 144-152. 

48. Кучеренко А. О. Лексичні запозичення у сирійських інтернет-мемах. 

Таврійські наукові філологічні читання : зб. наук. прац. за матеріалами міжнар. 

наук.-практ. конф. 26-27 січня 2018 р. Київ, 2018. С. 67-70. 

49. Кучеренко А. О. Лексичні засоби емоційної експресивності в арабських 

міських легендах про кохання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Філологія. Одеса, 2017. № 31, т. 2. С. 73-76. 

50. Кучеренко А. О. Арабський медіадискурс у лінгвістичних та 

міждисциплінарних дослідженнях. Мовні та концептуальні картини світу. 

Київ, 2017. Вип. 59. С. 128-135. 



206 

51. Кучеренко А. О. Креолізовані тексти в арабських соціальних медіа. 

Одеський лінгвістичний вісник. Одеса, 2017. № 10, т. 2. С. 73-78.  

52. Кучеренко А. О. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору. Мовні 

та концептуальні картини світу. Київ, 2013. Вип. 46(2). С. 262-271. 

53. Лакофф Р. Язык и место женщины. Введение в гендерные исследования. 

Ч.II: Хрестоматия. Харьков : ХЦГИ, 2001; СПб : Алетейя, 2001. С. 784-798.  

54. Лисюк Н. Ю. Постфольклор в Україні : монографія. Київ : Агентство 

«Україна», 2012. 347 с. 

55. Лутовинова О. В. Интернет как новая «устно-письменная» 

коммуникация. Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. Санкт-

Петербург, 2008. № 11. С. 58-65. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/internet-kak-

novaya-ustno-pismennaya-sistema-kommunikatsii (дата звернення: 03.08.2016). 

56. Лутовинова, О. В. Лингвокультурологические характеристики 

виртуального дискурса : монография. Волгоград, 2009. 477 с. 

57. Лютянська Н. І. Мас-медійний дискурс: типологічні та структурно-

організаційні особливості. Наукові записки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. Ніжин, 2014. 

Кн. 2. С. 136-141. 

58. Махачашвілі Р. В. Лексико-семантична парадигматика комп’ютерної 

термінолексики. Культура народов Причерноморья. Сімферополь, 2006. № 82, 

Т. 2. С. 9-11. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21387 (дата 

звернення: 12.08.2016). 

59. Мацюк Г. П. Соціолінгвістика як інтеграційний напрям досліджень в 

умовах сучасної парадигми: міжнародний досвід й українська перспектива. 

Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (Мовознавство). Київ, 2012. 

Том 137. С. 28-34.  

60. Метальникова В. В. Байка об аццком баяне: традиционные фольклорные 

жанры и их модификации в Интернете. Интернет и фольклор : сб. ст. Москва : 

ГРЦРФ, 2009. С. 106-116 



207 

61. Неклюдов С. Ю. Фольклор современного города. Современный городской 

фольклор. Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 

2003. С. 5-21 

62. Неклюдов С. Ю. После фольклора. Живая старина. 1995. № 1. С. 2-4.  

63. Неклюдов С. Ю. Несколько слов о постфольклоре. Фольклор и 

постфольклор: структура, типология, семиотика. Москва, 2005. 

URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/postfolk.htm (дата звернення: 03.11.2018) 

64. Никитин М. В. Реализация концепта «страх» в сценариях городской 

легенды : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Челябинский государственный 

ун-т. Челябинск, 2002. 196 с. 

65. Петрова Н. Е., Рацибурская Л. В. Язык современных СМИ: средства 

выражения агрессии (учебное пособие : 4-е изд., стереотип.). Москва : 

«Флинта», 2016. 160 с. 

66. Петрова М. В., Пипчак К. А. Лексические особенности Интернет-языка 

современной британской молодежи (на материале Интернет-форумов). 

Философия и филология. Языковедение и иностранные языки в современном 

мире. 2015. URL: https://www.sworld.com.ua/index.php/uk/philosophy-and-

philology-215/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-215/25924-215-

234 (дата звернення: 03.11.2018) 

67. Плющ Н. Н. Слово у мові і мовленні (явище мовленнєвої енантіосемії). 

Культура слова. 1988. Вип. 34. С. 45-47. 

68. Радченко Д. А. Одно абсолютно счастливое письмо: к вопросу о 

распространении фольклора в Интернете. Антропологический форум. Москва, 

2013. № 18. С. 163-187. 

69. Сазанович Л. В. Американские народные традиции в контексте мирового 

фольклора. Молодий вчений. Херсон, 2014. №1(04). С. 71-73. 

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/1-1/15.pdf (дата звернення: 

14.03.2016). 

70. Сизонов Д. Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному 

просторі. Studia Linguistica. Київ, 2013. Вип. 7. С. 389-392.  



208 

71. Соловьева Н. И. Олбанский сленг (компьютерный сленг Падонкаф). 

Eslavistica Complutense. 2013. № 13. С. 131-148. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESLC.2013.v13.41484 (дата звернення: 

09.03.2018). 

72. Сорочук Л. Мова постфольклору: традиція та сучасне побутування. 

Українознавчий альманах. Київ, 2012. Вип. 9. С. 256-259. 

73. Стахурська Г. Ю. Активні процеси у перській комп’ютерній субмові : 

автореф. дис. … канд. філол. н. : 10.02.13 / Ін-т сходозн. ім. А. Ю. Кримського 

НАНУ. Київ, 2007. 17 с. 

74. Суська О. О. Розвиток інформаційно-комунікативних теорій мас-медіа та 

вивчення впливу інформаційного простору на особистість людини. Слово. 

Символ. Текст : сб. науч. тр., посвященный 80-летию проф. М. А. Карпенко / 

под ред. проф. Е. С. Снитко и проф. Л. П. Дядечко. Київ, 2006. С. 211-226. 

75. Суслова Т. И. Интернет-фольклор как средство коммуникации. 

Социальные сети, мультимедиа и конвергенция. Журналистский ежегодник. 

Томск, 2015. С. 123-127. URL: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1357/files/04-

123.pdf (дата звернення 08.09.2017). 

76. Таран А. В. Фольклор в Интернете: рецензия-обзор тематического 

сборника. Москва, 2010. 18 с. URL: http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/KVM_a

rchive/articles/2010/05-06/2010-05-06_r_kvm-s12.pdf (дата звернення: 

08.09.2017). 

77. Тихомиров С. А. Фольклор современной городской молодежи: 

аксиологический аспект : дис. … канд. культурологии : 24.00.01 / Рос. гос. пед. 

ун-т им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2009. 410 с. 

78. Тищенко К. М. Основи мовознавства : системний підручник. Київ, 2007. 

308 с. 

79. Тищенко К. М. Евлектологія (Розділ 2.7). Метатеорія мовознавства. 

Київ, 2000. URL: http://linguist.univ.kiev.ua/museum/book/part2.html#%C2%A7%2

02.7. (дата звернення: 13.02.2019) 



209 

80. Тищенко О. Мова Інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта. 

Мовознавство. Київ, 2016. С. 37. URL: https://dyvoslovo.com.ua/wp-

content/uploads/2016/03/10-1211.pdf. (дата звернення: 13.09.2017). 

81. Торопова О. В. Языковая игра в структуре демотиваторов. Челябинский 

гуманитарий. Челябинск, 2013. № 2(23). С. 41-43.  

82. Фокина М. А. Демотиваторы в России и США: новые жанры интернет-

коммуникации в глобализирующемся мире. Вестник Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 

Нижний Новгород, 2012. Вып. 20. С. 74-85.  

83. Хамрай О. О. Теоретична фонетика арабської літературної мови : 

навчальний посібник. Київ, 2014. 216 с. 

84. Черных А. Мир современных медиа. Москва : Изд. дом «Территория 

будущего», 2007. 312 с. 

85. Черниш О. Сутнісні характеристики поняття «медіадискурс» та 

«медіатекст» у сучасній медіалінгвістиці. Наукові записки. Філологічні науки 

(мовознавство). Кіровоград, 2013. №. 118. С. 309-313.  

86. Шаповалова Н. Г. ОРФО-арт как пример карнавального общения в 

виртуальной реальности. Филологические этюды : сб. науч. ст. молодых 

учених : в 3-х ч. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2008. Вып. 11, ч. II. С. 292-295 

87. Шарифуллин Б. Я. Языковая игра в интернет-коммуникации. Интернет-

коммуникация как новая речевая формация. Москва : Наука, 2012. С. 203-219. 

88. Шестеркина Л., Борченко И. Основные характеристики новых 

социальных медиа. Массовая коммуникация. Журналистика. Средства 

массовой информации (СМИ). 2014. С. 107-111. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-harakteristiki-novyh-sotsialnyh-

media (дата звернення 13.09.2016). 

89. Щурина Ю. Интернет-мемы как феномены интернет-коммуникации. 

Вестник Забайкальского государственного гуманитарного педагогического 

университета. Серия «Филология». Чита : Забайкальский государственный 

гуманитарный педагогический университет, 2012. № 3. С. 160-172.  



210 

90. Якоба И. А. Власть дискурса медийного пространства в борьбе за 

номинацию. Вестник Томского государственного ун-та. Филология. Томск, 

2015. № 3(35). С. 122-134.  

91. Яковлюк А. А. Лингвистические особенности интернет-дискурса (на 

материале немецкого языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / 

Башкирский гос. ун-т. Уфа, 2015. 25 с. 

92. Ababtain H. Saudi Arabic Diglossia and Code-Switching in Twitter: Education 

and Gender Effect. Language and Societies. Wayne State University, 2013. 

URL: https://languageandsocieties.wordpress.com/2013/04/15/saudi-arabic-diglossia-

and-code-switching-in-twitter-education-and-gender-effect/ (дата звернення: 

23.03.2019) 

93. ‘Abd Al-karīm ‘Abd Al-badī‘Ašraf. Mustawayāt al-‘arabiyya al-mu‘āṣira fī 

waṣāʼil at-tawāsūl al-iǧtimā‘iy. IAL. UAE : Zayed University, 2018. 

URL: https://www.zu.ac.ae/main/files/images/IAL/research_papers/18-

The_standard_of_Modern_Arabic_used_in_social_media.pdf (дата звернення: 

01.03.2019) 

94. Aboelezz M. Latinised Arabic and connections to bilingual ability. Lancaster 

University Postgraduate Conference in Lingustics & Language Teaching. Lancaster, 

2009. 23 p.  

95. Abu Melhim A. Intra-Lingual Code Alternation in Arabic: The Conversational 

Impact of Diglossia. Theory and Practice in Language Studies. Finland, 2014. Vol. 4, 

№ 5. Р. 891-902. 

96. Abdul Razaq Z. Modern media Arabic: A study of word frequency in world 

affairs and sports sections in Arabic newspapers : PhD thesis / University of 

Birmingham. Birmingham, 2011. 494 р. 

URL: https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/2882/1/Razak11PhD.pdf (дата звернення: 

01.03.2019) 

97. Ahmed S. Key issues in conducting sentiment analysis on Arabic social media 

text. Proceedings of 2013 9
th

 International Conference on Innovations in Information 

Technology. Abu Dhabi, 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/26109



211 

4076_Key_issues_in_conducting_sentiment_analysis_on_Arabic_social_media_text 

(дата звернення: 01.03.2019) 

98. Al-Athwari A. The semantics of English Borrowings in Arabic Media 

Language: The case of Arab Gulf States Newspapers. International Journal of 

Applied Linguistics & English Literature. Doncaster, 2016. № 4, vol.5. P. 110-121.  

99. Albirini A. Modern Arabic Sociolonguistics: Diglossia, Variation, 

Codeswitching, Attitudes and Identity. New York, London : Routledge, 2016. 423 p. 

100. Al Btoush M. English Loanwords in Colloquial Jordanian Arabic. 

International Journal of Linguistics. 2014. № 2, vol. 6. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/314831114_English_Loanwords_in_

Colloquial_Jordanian_Arabic (дата звернення: 01.03.2019) 

101. Aldred B. G. The Dynamics of Tradition and Folk Groups in the Role-Playing 

Game. Folklore Forum. The Open-Access Journal of Trickster Press. Indiana, 2009. 

URL: https://folkloreforum.net/2009/01/14/the-dynamics-of-tradition-and-folk-

groups-in-the-role-playing-game/ (дата звернення: 13.09.2017) 

102. Alhazmi Albtul. Linguistic Aspects of Arabic-English Code Switching on 

Facebook and Radio in Australia. International Journal of Applied Linguistics & 

English Literature. Doncaster, 2016. № 3, vol. 5. P. 184-198.  

103. Alhumoud S. Survey on Arabic Sentiment Analysis in Twitter. International 

Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 

Engineering. 2015. № 9(1). Р. 364-368. URL: https://waset.org/Publications/survey-

on-arabic-sentiment-analysis-in-twitter/10000687 (дата звернення: 13.09.2017) 

104. Alkalesi Y. M. Modern Iraqi Dialect : A Textbook. Washington D. C. : 

Georgetown University Press, 2001. 255 p.  

105. Al-Kharusi R. S. Ideologies of Arab media and politics: a critical discourse 

analysis of Al Jazeera debates on the Yemeni revolution : PhD thesis / University of 

Hertfordshire. London, 2016. 308 p. 

106. Al-Khatib M., Sabbah E. Language choice in mobile text messages among 

Jordanian university students. SKY Journal of Linguistics. Finland, 2008. № 21(1). 

Р. 37-65.  



212 

107. Al-Mahmoud J. Framing on Twitter: How Saudi Arabians Intertextually Frame 

Women2Drive Campaign : MA thesis in Linguistics / Georgetown University. 

Washington D. C., 2015. 79 p. 

108. Al-Sabbagh R., Girju R. Mining the Web for the Induction of a Dialectal 

Arabic Lexicon. Proceedings of Seventh International Conference on Language 

Resources and Evaluation. Valetta, 2010. P. 288-293.  

109. Al-Saidat, Emad L. English Loanwords in Jordanian Arabic: Gender and 

Number Assignment. Language Forum. 2011. Vol. 37, № 1. Р. 59-72. 

110. Alsaleem B. Language and Identity in Social Networking Sites. International 

Journal of Humanities and Social Science. 2011. Vol. 1, №19. P. 197-202. 

URL: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_1_No_19_December_2011/19.pdf  

(дата звернення: 13.09.2017) 

111. Al-Saggaf Y., Begg M. M. Online communities versus offline communities in 

the Arab/Muslim world. Info, Comm & Ethics in Society. 2004. Vol. 2. P. 41-54. 

URL: https://pdfs.semanticscholar.org/60cc/87677557cea5e63e1fe1d65e614b6f09b7

ce.pdf. (дата звернення: 13.09.2017) 

112. AlShamrani H. Diglossia in Arabic TV stations. Journal of King Saud 

University. Language and Translation. Riyadh, 2012. Vol. 24. P. 57-69. 

113. Al-Shool S. Politeness and Gender in the Arabic Discourse of Social Media 

Network Websites: Facebook as a Norm. International Journal of Linguistics. 2016. 

8(3). P. 31-58. 

114. Androutsopoulos J. From Variation to Heteroglossia in the Study of Computer-

Mediated Discourse. Digital Discourse: Language in the New Media. Oxford : 

Oxford University Press, 2011. P. 277-298.   

115. Arab Social Media Report 2017. URL: https://www.mbrsg.ae/getattachment/13

83b88a-6eb9-476a-bae4-61903688099b/Arab-Social-Media-Report-2017  

(дата звернення: 14.02.2018). 

116. Arabic and the Media: Linguistic Analyses and Applications / ed. by 

R. Bassiouney. Studies in Semitic Languages and Linguistics. Leiden, 2010. Vol. 57. 

295 p. 



213 

117. Arabic in the City:  Issues in Dialect Contact and Language Variation 

(Routledge Arabic Linguistics Series) / ed. by C. Miller, E. Al-Wer, D. Caubet, 

J. Watson. London, New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2007. 368 p. 

118. Ar-Rawi A. Facebook as a virtual mosque: the online protest against Innocence 

of Muslims. Culture and Religion. An Interdisciplinary Journal. London : Routledge, 

2016. Vol. 17, Issue 1. P. 19-34. 

119. Atwell E., AlShutayri A. Creating an Arabic Dialect Text Corpus by Exploring 

Twitter, Facebook, and Online Newspapers. 2018 Conference Papers OSACT'2018 

Open-Source Arabic Corpora and Processing Tools. 2018. 9 р. URL : 01.03.2019 

https://www.researchgate.net/publication/323825740_Creating_an_Arabic_Dialect_T

ext_Corpus_by_Exploring_Twitter_Facebook_and_Online_Newspapers 

120. Bassiouney R. Arabic Sociolinguistics. Edinburgh : Edinburgh University 

Press, 2009. 311 p. 

121. Bjoernsson J. A. Egyptian Romanized Arabic: A Study of Selected Features 

from Communication Among Egyptian Youth on Facebook : MA thesis in Arabic 

Language / Oslo University. Oslo, 2010. 84 p.   

122. Blank T. J. Folklore and the Internet: Vernacular Expression in a Digital 

World. Logan, Utah: Utah State University Press, 2009. 272 p. 

123. Blank T. J. Understanding Folk Culture in the Digital Age. 2014. 

URL: https://blogs.loc.gov/thesignal/2014/06/understanding-folk-culture-in-the-

digital-age-an-interview-with-folklorist-trevor-j-blank-pt-1/ (дата звернення: 

13.09.2017) 

124. Blank T. J. Folk culture in the digital age: The emergent dynamics of human 

interaction. Logan, Utah : Utah State University, 2012. 220 p. 

125. Blank T. J. Hybridizing folk culture: Toward a theory of new media and 

vernacular discourse. Western Folklore. USA, 2013. № 72(2). Р. 105-130. 

126. Bentahila A., Davies E. E. The syntax of Arabic-French code-switching. 

Lingua. 1983. № 59. Р. 301-330.  

127. Borisov О. Lexical Peculiarities of Dialogical Genres of Chat, Blog and Forum 

in British and Ukrainian Internet Space: a Comparative Aspect. Path of Science: 



214 

International Electronic Scientific Journal. Slovak Republic / Ukraine, 2016. Т. 2, 

№ 10. URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/226/248  

(дата звернення: 01.09.2018) 

128. Börzsei L. K. Makes a Meme Instead: A Concise History of Internet 

Memes. New Media Studies Magazine. 2013. Iss. 7.  

URL: http://works.bepress.com/linda_borzsei/2/ (дата звернення: 01.09.2018) 

129. Boutet J., Maingueneau D. Sociolinguistique et analyse de discours: façons de 

dire, façons de faire. Langage et société. 2005. № 4(114). Р. 15-47. 

130. Bowman P., Bienvenu S. & Owens M. An Educator’s Guide to Explore Our 

Communities and Traditions. Louisiana Division of the Arts. 

URL: http://www.louisianavoices.org/Unit1/edu_unit1.html (дата звернення: 

17.05.2016) 

131. Charaudeau P. Les médias et l’information. Bruxelles, 2005. 250 p. 

132. Chelghoum A. Social Network Sites and Arabic Diglossia Between 

Threatening Modern Standard Arabic and Strengthening Colloquial Arabic. 

International Journal of Language and Linguistics. 2017. 5(3-1): Р. 36-43. 

DOI: 10.11648/j.ijll.s.2017050301.15 (дата звернення: 10.05.2018) 

133. Coker W., Dadugblor S. K. A Rhetoric of Visual Humor on Facebook. 

Analyzing Language and Humor in Online Communication. P. 101-110. 

134. Cotterel R., Renduchintala A., Saphra N., Callison-Burch C. An Algerian 

Arabic-French Code-Switched Corpus. Hopkins University, Pennsylvania University, 

2014. 4 p. URL: https://ryancotterell.github.io/papers/cotterell+al.osact14.pdf  

(дата звернення: 16.05.2017) 

135. Crystal D. Language play. Chicago: University of Chicago Press, 1998. 248 p.  

136. Crystal D. English as a Global Language. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2003. 212 p.  

137.  Crystal D. Language and the Internet. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2009. 275 p.  

138. Crystal D. Internet Linguistics : A Student Guide. Exeter, 2011. 179p. 



215 

139. Danet B., Herring S. The multilingual internet: Language, culture, and 

communication online. Oxford : Oxford University Press, 2007. 460 р. 

140. Dashti A., Dashti, F. Attitudes of Kuwaiti students towards English/Kuwaiti 

Arabic code switching in Kuwaiti Media. Arab Journal for the Humanities (AJH). 

Kuwait University : Academic Publication Council, 2016. 136 р. 

141. Dashti F., Dashti A. Morphological Adaptation of English Loanwords in 

Twitter: Educational Implications. International Journal of Higher Education. 2017. 

vol. 6, issue 3. P. 231-248. 

URL: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/11644 (дата 

звернення: 02.06.2018) 

142. Daoudi A. Globalization, computer mediated communication, and the rise of e-

Arabic. Middle East Journal of Culture and Communication. Leiden, 2011. № 4(2).             

P. 146-163. 

143. Davison P. The Language of Internet Memes. The Social Media Reader / ed. 

by M. Mandiberg. 2016. P. 120-134.  

144. De la Rosa-Carillo E. On the Language of Internet Memes : PhD Thesis in Art 

History and Education / The University of Arizona. 2015. 248 p. 

145. Dundes A. Interpreting Folklore. Bloomington : Indiana University Press, 

1980. 304 p. 

146. Dundes A. Folkloristics in the Twenty-First Century. The Journal of American 

Folklore. Champaign : University of Illinois Press, 2005. P. 385-408. 

147. Dundes A. Metafolklore and Oral Literary Criticism. The Monist. Symbol and 

Myth. Oxford : Oxford University Press, 1966. Volume 50, Issue 4. P. 505-516. 

148. El-Aswad El-Sayed. E-Folklore and cyber-communication among Emirati 

youth. International Journal of Intangible Heritage. UAE, 2014. Vol. 9.                   

P. 150-163. 

149. Eldin A. Socio Linguistic Study of Code Switching of the Arabic Language 

Speakers on Social Networking. International Journal of English Linguistics. 

Canada : Canadian Center of Science and Education, 2014. Vol.4. P. 78-86. 



216 

150. Eisenstein J. Identifying regional dialects in online social media. The 

Handbook of Dialectology / ed. by C. Boberg, J. Nerbonne, D. Watt. Hoboken, New 

Jersey, 2014. Сhapt. 21. 15 p. 

151. Elouakili S. A Linguistic Study of Borrowing in Moroccan Teenage Talk. 

International Research in Education. Kenitra, Morocco : Ibn Tufail University, 2017. 

Vol. 5, No. 1. P. 25-40.  

152. Elting B., Kelly J., Faris R., Palfrey J. Mapping the Arabic Blogosphere: 

Politics, Culture, and Dissent. Internet & Democracy Case Study Series. Harvard 

University : Berkman Center Research for Internet and Society, June 2009. № 6. 

62 p. 

153. El-Shami Hasan M. Tales Arabic Women Tell and the Behavioral Patterns 

They Portray / collected, translated and interpreted by Hasan M. El-Shami. 

Bloomington : Indiana Unversity Press, 1999. 540 p. 

154. Erwin W. M. A short reference grammar of Iraqi Arabic. Washington D. C. : 

Georgetown University Press, 2004. 395 p.  

155. Fecht E. Modern Levantine Arabic and Culture: Outline of a Dialect and a 

Survey of a People. 104 р. URL: https://edoc.site/modern-levantine-arabic-and-

culture-an-outline-of-a-dialect-and-a-survey-of-a-people-pdf-free.html  

(дата звернення: 28.02.2019) 

156. Gawne L.,Vaughan J. I can haz language play: the construction of language 

and identity in LOLspeak. Proceedings of the 42nd ALS Conference. Canberra : ANU 

Research Repository, 2011. P. 97-122.  

157. Georgakopoulou A., Spilioti T. The Routledge Handbook of Language and 

Digital Communication. New York, 2016. 423 p.  

158. Global social networks ranked by number of users 2019. Statista : веб-сайт. 

URL: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-

number-of-users/ (дата звернення: 13.02.2019) 

159. Global Social Media Statistics Summary 2017. Smart Insights : веб-сайт. 

URL: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-

strategy/new-global-social-media-research/ (дата звернення: 20.01.2018) 



217 

160. Goldstein L. The linguistic interest of verbal humor. Humor. 1990. № 3.     

P. 37-52.  

161. Graham A. Folk groups. Online Nevada Encyclopedia. 2011. 

URL: http://www.onlinenevada.org/articles/folk-groups (дата звернення: 

03.03.2017) 

162. Guiller J., Durndell A. Students’ linguistic behaviour in online discussion 

groups: Does gender matter? Computers in Human Behavior. 2007. 23(5).      

P. 2240-2255. 

163. Grève S. & Mácha J. Wittgenstein and the Creativity of Language. London : 

Palgrave Macmillan, 2016. 318p. 

164. Hadžiahmetoviс-Jurida S. Some distinctive lexical features of Netspeak. 

Jezikoslovlje. Osijek, 2007. № 8.2. Р. 193-210 

165. Hanan A. A. Gender differences in terms of the experiences that Saudi 

Students have with social media technologies. Global Advanced Research Journal of 

Educational Research and Review. 2016. Vol. 5(5). Р. 071-073  

166. Harris Z. S. Discourse Analysis: A Sample Text. Language. 1952. Vol. 28, 

No. 4. Р. 474-494  

167. Heath J. From Codeswitching to Borrowing: Foreign and Diglossic Mixing in 

Moroccan Arabic. London : Kegan Paul International, 1989. 328 р. 

168. Hedar A., Soliman T., Ali M. M., Doss M. M. Mining Social Networks Arabic 

Slang Comments. Proceedings of 2013 Symposium on Computational Intelligence 

and Data Mining. Prague, 2013. URL: http://vigir.missouri.edu/~gdesouza/Research/

Conference_CDs/IEEE_SSCI_2013/CIDM2013/html/SS-0491.xml  

(дата звернення: 09.09.2017). 

169. Herring S. C. Computer-mediated discourse analysis: An approach to 

researching online behaviour / ed. by S. A. Barab, R. Kling, J. H. Gray. Designing for 

Virtual Communities in the Service of Learning. New York : Cambridge University 

Press, 2004. P. 338-376. 



218 

170. Herring S. C. Grammar and Electronic Communication. Encyclopedia of 

applied linguistics / ed. by C. Chapelle. Hoboken, New Jersey : Wiley-Blackwell, 

2012. 11 p.  

171. Horn C. Diglossia in the Arab World – Educational Implications and Future 

Perspectives. Open Journal of Modern Linguistics. 2015. Vol.5 No.1. P. 100-104. 

DOI: 10.4236/ojml.2015.51009. 

172. Huang F. Improved Arabic Dialect Classification with Social Media Data. 

Proceedings of 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language 

Processing. Lisbon : Association for Computational Linguistics, 2015.                        

P. 2118-2126. URL: https://www.aclweb.org/anthology/volumes/D15-1/ (дата 

звернення: 21.03.2018) 

173. Internet World Stats 2016. URL: http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 

(дата звернення: 12.03.2017) 

174. Jarrah A. English Loan Words spoken by Madinah Hijazi Arabic Speakers. 

Arab World English Journal. Special issue on Translation. 2013. No. 2. Р. 67-85. 

URL: https://awej.org/index.php/special-issues/40-special-issue-on-translation-2-

2013/247-ali-saleh-ibraheem-jarrah (дата звернення: 21.03.2018). 

175. Jarbou O. S., Al-Share B. The Effect of Dialect and Gender on the 

Representation of Consonants in Jordanian Chat. Language at internet. 2012. Vol. 9, 

article 1. 19 p. URL: https://www.languageatinternet.org/articles/2012/Jarbou  

(дата звернення: 12.03.2017) 

176. Kadir Z. A., Maros M., Hamid B. A. Linguistic Features in the Online 

Discussion Forums. International Journal of Social Science and Humanity. 2012. 

№ 2(3). P. 276-281. URL: http://www.ijssh.org/papers/109-CH227.pdf.  

(дата звернення: 21.03.2018) 

177. Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of social media. Business Horizons. Bloomington : Indiana University, 

2010. Vol. 53, Issue 1. Р.59-68. 

178. Kelly E. A. Translating the Arab World: Contingent Commensuration, 

Publishing, and the Shaping of a Global Commodity : PhD Thesis in Anthropology / 



219 

University of California. Berkeley, 2014. 157 p. 

URL: http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/Kelley_berkeley_0028E_1411

6.pdf (дата звернення: 21.03.2018) 

179. Khalil S. The evolution of the Arabic language through online writing: the 

explosion of 2011. Cairo : The American University, Cairo Press, 2012. 28 p. 

180. Kheder M. Z., Abandah G. A., Al-Anati W. A., Ababneh S. M., Zghoul A. A., 

Hattab M. S. Effect of topic on the Arabic language used on social networks and 

mobile phone communications. 2018. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/736

0593/metrics#metrics (дата звернення: 29.03.2019) 

181. Kindsmüller M., Leuchter S., Urbas L. Online Communities and Community 

Building. Encyclopedia of Information Science and Technology / ed. by Mehdi 

Khosrow-Pour. 2nd
 
ed. New York : Information Resources Management Association, 

2008. P. 2893-2898.  

182. Koiva M., Vesik L. Contemorary Folklore, Internet and Communities at the 

beginning of the 21st century. Media&Folklore. Contemporary Folklore. Tartu : 

ELM Scholarly Press, 2009. IV. P. 97-117. 

183. Kolko B., Reid E. Dissolution and Fragmentation: Problems in On-Line 

Communities / ed. by S. G. Jones. Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-Mediated 

Communication and Community. Thousand Oaks : Sage Publications, 1998.       

P. 212-229. 

184. Kucherenko A. Lexical Features of Arabic Internet Sayings for Women. 

Science and Education. A New Dimension. Philology. Budapest, 2018. Issue 161. 

P. 44-47. 

185. Kucherenko A. O. Some Features of Postfolklore in Arabic Online 

Communication. Komunikacija i kultura online. Belgrade, 2016. Godina VII, broj 7. 

URL: http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=journals&issue=kkonline-2016-7-7&i=1 

(дата звернення: 08.03.2019) 

186. Labov W. Sociolinguistic Patterns / 11th printing. Philadelphia : University of 

Pennsylvania Press, 1991. 337 p. 



220 

187. Lahlali El M. Arabic Media Discourse: Breaking Taboos. Rivista 

Internazionale di studii afroasiatici. Kervan, 2011. № 13 / 14. P.157-165. 

188. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. London : The University of 

Chicago Press, 2003. 193 р. 

189. Lenze N. Social Media in the Arab World: Communication and Public Opinion 

in the Gulf States. European Journal of Communication. 2016.Vol. 32, №1. P. 77-79.  

190. Lenze N. Telling stories online in the Gulf: Prolegomena to the study of an 

emerging form of Arabic literary expression : PhD Thesis in Media Studies, Middle 

Eastern Studies / University of Oslo. Oslo, 2012. 226 p. 

191. Lewin-Jones J. Humour With A Purpose: Creativity With Language In 

Facebook Status Updates. Linguistik Online. Bern, 2015. № 72(3). 

DOI: http://dx.doi.org/10.13092/lo.72.1973 (дата звернення: 08.03.2019). 

192. Liddicoat M.-J., Lennane R. Syrian Colloquial Arabic : A Functional Course. 

2011. URL: https://issuu.com/mjliddicoat/docs/sca-free-chapters-online  

(дата звернення: 08.03.2019) 

193. Mahmoud A. A linguistic perspective of the effect of English on MSA: 

Manifestations and ramifications. Journal of King Saud University. Languages and 

Translation. Riyadh, 2013. № 25. Р. 35-43. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksult.2012.10.001 (дата звернення: 08.03.2018) 

194. Marone V. Online humour as a community-building cushioning glue. The 

European Journal of Humour Research. 2015. Vol 3, No 1. Р. 61-83. 

195. Miller K. Langues et medias dans le monde arabe/arabophone. Entre idéologie 

et marché, convergences dans la glocalisation. Science de l’Homme et de la Société 

HAL / Linguistique. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/50516979_

Langues_et_Medias_dans_le_monde_arabearabophone_Entre_ideologie_et_marche_

convergences_dans_la_glocalisation (дата звернення: 09.03.2019)  

196. Milroy J., Milroy L. Linguistic change, social network and speaker innovation. 

Linguistics. 1985. № 21. Р. 339-384.  

197. Mubarak Altwaiji. Issues Related to Arab Folklore with reference to Laila 

Halaby’s Once in a Promised Land, a post 9/11 novel. International Journal of 



221 

Culture and Humanities. 2016. Vol. 2, Issue 4. P. 114-123. 

URL: https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/174/185 (дата звернення: 

30.03.2019) 

198. Munthir M. Pun in English and Arabic. Iraq Academic Scientific Journal. 

2011. Vol. 1, Issue 17. P. 447-478. 

URL: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25304 (дата звернення: 

09.03.2019)  

199. Naser N. AlBzour; Baseel A. AlBzour. Arabic Uniglossia: Diglossia Revisited. 

Studies in Literature and Language. Quebec, 2015. Vol. 10, Issue. 3, Р. 7-12.  

200. Nguyen D., Rose C. P. Language use as a reflection of socialization in online 

communities. Proceedings of the Workshop on Languages in Social Media. Portland, 

Oregon, 2011. P. 76-85. 

201. O’Keeffe A. Investigating Media Discourse. NY: Routledge, 2006. 178 p. 

202. Orring E. Folk Groups and Folklore Genres: An Introduction. Utah : Logan, 

1986. 255 p. 

203. Palloff M., Pratt K. Building Online Learning Communities: Effective 

Strategies for the Virtual Classroom, 2nd Ed. San Francisco : Wiley, 2007. 320 p. 

204. Paolillo J. The Virtual Speech Community: Social Network and Language 

Variation on IRC.Computer-Mediated Communication. 1999. Vol. 4. № 4. 

DOI: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1999.tb00109.x/full. 

(дата звернення: 13.09.2017) 

205. Paolillo. J. “Conversational” codeswitching on Usenet and Internet Relay Chat. 

Language@Internet. 2011. 8, article 3. URL: http//www.languageatinternet.org/ 

articles/2011/Paolillo (дата звернення: 13.09.2017) 

206. Park H. Language Difference in Virtual Communities in Cyberspace: 

Blogosphere, Wikis and Social Network Sites. 2009. 25 p. 

URL: https://pdfs.semanticscholar.org/4d1c/300e51b5fe45bccce3c55164f0381f0d67a

c.pdf (дата звернення: 13.09.2017) 

207. Pérez P. R. Humour: A Change Agent in the Arab World. Strategic Sectors. 

Culture and Society. IEMed. Mediterranean Yearbook. 2014. P. 331-334. 



222 

URL: https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/anuari-

2014/pedro_rojo_arab_humor_politics_IEMed_yearbook_2014_EN.pdf  

(дата звернення: 13.09.2017) 

208. Petska D., Berge Z. Leadership Competency in Virtual Teams. Encyclopedia of 

Distance Learning : 2nd ed. / ed. by P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, 

L. Justice, K. Schenk. New York : Information Science Reference, 2009. Vol. 2, 

Chapter 190. P. 1865-1866.  

209. Pipes D. An Arabist’s Guide to Egyptian Colloquial. Washington D. C., 1983. 

68 p.  

210. Procházka O. Cohesive Aspects of Humor in Internet Memes on Facebook: A 

Multimodal Sociolinguistic Analysis. Ostrava Journal of English Philology. 

Linguistics and Translation Studies. Ostrava, 2016. № 8. Р. 7-38. 

211. Pütz M., Robinson J. A., Reif M. Cognitive Sociolinguistics: Social and 

cultural variation in cognition and language use. Amsterdam / Philadelphia : John 

Benjamins, 2014. Р. 10-18. 

212. Qamiḥa Ǧ. Аḫṭāʼ luġawiyya fī l-ḥiwārāt wa l-munāqašāt i‘lāmiyya. ḥaḍāra al-

kalima. URL: https://www.alukah.net/literature_language/0/84250/  

(дата звернення: 02.03.2019) 

213. Ramsay G. What kind of Arabic and why? Language in Egyptian blogs. 

Orientalia Suecana. Uppsala : Institutionen för Lingvistik och Filologi, 2012. LXI. 

P. 49-87. 

214. Riyadh K. I. A Socio-pragmatic Study of Some Caricatures in Iraqi TV. Media. 

Research on Humanities and Social Sciences. Canakkale, 2014. Vol.4, № 21.      

Р. 165-175.  

215. Roy A. A Typology of Virtual Communities on the Internet: Contingency 

Marketing Approaches. Proceedings of the First International Academic Research 

Conference on Marketing & Tourism (MTC15Dubai Conference). Dubai, 2015. 

URL: http://globalbizresearch.org/Dubai_Conference2015_May/conference/psd/DM

509.pdf (дата звернення: 02.03.2019) 



223 

216. Sadat F., Kazemi F., Farzindar A. Automatic Identification of Arabic Language 

Varieties and Dialects in Social Media. Proceedings of the Second Workshop on 

Natural Language Processing for Social Media (SocialNLP). Dublin, 2014.              

P. 22-27.  

217. Salamah J., Elkhlifi A. Microblogging Opinion Mining Approach for Kuwaiti 

Dialect. Proceedings of the International conference on Computing Technology and 

Information Management, Dubai, 2014. P. 388-396. 

218. Salem E. Loanwords in Jordanian Arabic : PhD Thesis / University of 

Manchester. Manchester, 2015. 366 p. 

219. Salia R. Between Arabic and French Lies the Dialect: Moroccan Code-

Weaving on Facebook. Columbia, 2011. 47 p. 

220. Sawyer R. The Impact of New Social Media on Intercultural Adaptation. 

Senior Honors Projects. 2011. 242 р. 

221. Sharp D. Wittgenstein and the Creativity of Language. Nordic Wittgenstein 

Review. London : Palgrave Macmillan, 2016. Issue 5(2). P. 226-231. 

222. Storytelling: an encyclopedia of mythology and folklore / ed. by J. Sherman. 

New York, 2008. Vol. 1, 2, 3. 753 p. 

223. Stubbs M. Discourse Analysis. The Sociolinguistic Analysis of Natural 

Language. 1983. 270 p. 

224. Taiwo R., Odebunmi A., Adetunji A. Analyzing Language and Humour in 

Online Communication. A volume in the Advances in Linguistics and Communication 

Studies (ALCS). Hershey : Information Science Reference, 2016. 

URL: http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/6646/1/Chimuanya%20and%20Ajiboy

e%20%282016%29.pdf (дата звернення: 24.09.2018) 

225. Theodoropoulou I., Tyler J. Perceptual dialectology of the Arab world. Al-

Arabiyya. 2014. № 47. Р. 21-39.  

226. Thompson S. H., Lougheed E. Frazzled by Facebook? An Exploratory Study of 

Gender Differences in Social Network Communication among Undergraduate Men 

and Women. College Student Journal. 2012. 46(1). P. 88-98. 



224 

227. Tornberg A., Tornberg P. Muslims in social media discourse: Combining topic 

modeling and critical discourse analysis. Discourse, Context & Media. 2016. Vol. 13, 

Part B. P. 132-142. 

228. Tyrkkö J. Social Media and the Language of 21st Century Politics. Social 

Media English Today. 2015. 49 p. URL: http://nordicedit.fi/wp-

content/uploads/2015/10/JukkaTyrkk%C3%B6_Socialmedia_EnglishToday.pdf 

(дата звернення 01.03.2019). 

229. Van Dijk T. Discourse and knowledge: A Sociolinguistic Approach. 

Cambridge : Cambridge University Press, 2014. 398 p. 

230. Van Dijk T. Ideology. A Multidisciplinary Approach. London : Sage 

Publications, 2000. 366 p. 

231. Van Dijk T. Introduction: Discourse analysis in (Mass) Communication 

Research. Discourse and Communication / ed. by T. Van Dijk. Berlin, NY : de 

Gruyter, 1985. P. 1-12.  

232. Wang A., Hamilton W. L., Leskovec J. Learning Linguistic Descriptors of User 

Roles in Online Communities. Proceedings of 2016 EMNLP Workshop on Natural 

Language Processing and Computational Social Science. Austin, 2016. P. 76-85.  

233. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 318 p. 

234. Wenger E., McDermott R., Snyder W. M. Cultivating Communities of 

Practice : A Guide to Managing Knowledge. Boston : Harvard Business School 

Press, 2002. 284 p. 

235. Wynn L. L. Pyramids and Nightclubs: A Travel Ethnography of Arab and 

Western Imagination of Egypt. Austin : Texas University Press, 2007. 247 p. 

236. Yacoub M. English Loanwords in the Egyptian Variety of Arabic: 

Morphological and Phonological Variatian. Studii de Gramatica Contrastiva. 2016. 

P. 121-136.  

237. Zaki M. The Prаgmatics of Arabic Religious Posts on Facebook: A Relevance-

Theoretic Account. Research in Language. 2017, vol. 15, Issue 1. P. 37-60.  



225 

238. Zaynullin G. G., Khabibullina A. M. Stylistic Features of Comment in Arabic 

Blogosphere. Journal of History Culture and Art Research. 2017. 6(5). P. 285-291. 

DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i5.1290 (дата звернення: 23.06.2018) 

 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

239. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь: около 42000 слов / под ред. В. А. 

Костина. Изд. 2-е. Москва : Издатель Валерий Костин, 2005. 944 с.  

240. Al-Ma‘āǧim al-‘arabiyya. Al-Ma‘ānī : веб-сайт. URL: 

https://www.almaany.com/ (дата звернення: 21.03.2019) 

241. Jordanian Dialect. Languages of Life : веб-сайт. 

URL: https://languagesoflife.com/tag/jordanian-dialect/ (дата звернення:21.03.2019) 

242. Living Arabic Dictionaries: веб-сайт. 

URL: http://www.livingarabic.com/dictionaries (дата звернення: 21.03.2019) 

243. McNeil K., Miled F. (2010-) Tunisian Arabic Corpus (TAC): 895,000 words. 

URL: http://www.tunisiya.org. (дата звернення: 21.03.2019) 

244. Mu‘ǧam: Dictionary of Colloquial Arabic / Arabic Slang. Mo3jam : веб-сайт. 

URL: https://en.mo3jam.com (дата звернення: 21.03.2019) 

245. Oxford English Dictionaries. Lexico : веб-сайт. URL: 

https://en.oxforddictionaries.com/ (дата звернення: 21.03.2019) 

246. Syrian Arabic Dictionary. Washington D. C. : Georgetown University Press. 

URL: http://press.georgetown.edu/book/languages/dictionary-syrian-arabic  

(дата звернення: 21.03.2019) 

247. Urban Dictionary: веб-сайт. URL: https://www.urbandictionary.com  

(дата звернення: 21.03.2019) 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

248. Ad-da‘wa ilā allāh. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/watch/?v=1978740765761892  



226 

(дата звернення: 21.03.2019) 

249. Aġār $. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/2ghaaar/?eid=ARC4phBbr15xSU8gwXoZBdM8D

q_O2nJAvEgJBT6j097ncbjqgQkO03_7UuANvRcYw5I-Q7vTsx2pYm_Y (дата 

звернення: 21.03.2019) 

250. Agmal nikāt muḍḥika. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 966939696969767-مضحكه-نكات-اجمل   

(дата звернення: 21.03.2019) 

251. Aǧmal mā qaraʼta fī al-lūġa wa al-adab. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/mslahdeen/videos/798556987156581/UzpfSTEwM

DAwMTkxMjgwNzIxMzoyMzAxMzA2NTE2NjA5NzUz/?id=100001912807213 

(дата звернення: 21.03.2019) 

252. Aǧmal qiṣṣa al-ḥubb ‘alī n-net. Muntadā al-qiṣṣaṣ wa ar-riwāyāt : веб-сайт. 

URL: https://vb.almstba.com/t4289.html (дата звернення: 21.03.2019) 

253. ‘Arab mīmiy. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/arabmemefans/?eid=ARAwM60v9QVan8sxe99O2

Yi5LLrDcv91jIfImvfh4jxNoaUWS7jM3RAnFo1MikC-YR88vkExzwpzUTlI (дата 

звернення: 21.03.2019) 

254. At-tafkīr al-īǧābiy. Facebook : веб-сайт. URL: https://twitter.com/tfkerejabe 

(дата звернення: 21.03.2019) 

255.  Аṭ-ṭatwīr aḏ-ḏātiy. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/ta6wer4arab 

(дата звернення: 21.03.2019) 

256. Bāndā. Facebook : веб-сайт. URL: https://www.facebook.com/CutePanda77/ 

(дата звернення: 21.03.2019) 

257. Emraa. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/emraacom  

(дата звернення: 21.03.2019) 

258. Essrrraa. Facebook : веб-сайт. URL: https://www.facebook.com/essraaa  

(дата звернення: 21.03.2019) 

259. Fukāha maġribiyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/fokahamaroc2017/?eid=ARAC9XqYsqb5NRdMZl



227 

nrDkghx_rRwNARM09zSJv_6ZBX2QURZOmGYx7TN5tUjmX15Fp7k1lFGWMfe

3G (дата звернення: 21.03.2019)  

260. Ġarāʼib wa ‘aǧāʼib. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/Oddity_world 

(дата звернення: 21.03.2019) 

261. Grūb al-milyūn muslim wa muslima ḍīf aṣdiqāʼa-k li-naṣil li-l-milyūn. 

Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/groups/Gruop.For.All.Muslims/  

(дата звернення: 21.03.2019) 

262. Ḥaqāʼiq wa maqūlāt. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/Yourafacts 

(дата звернення: 21.03.2019) 

263. Ḥayā. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%8E%D9%8A%D8%A2%D8%A9

-%CA%9A%C9%9E-663303257114447 (дата звернення: 21.03.2019) 

264. Ḥikma al-yawm. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/hekmetalyom/?eid=ARB6syrJG3lF0e_tt5JKwGnH

EgsB7mc6Xnf7gMEhobv-9_at8JIXXm1RIkVd_jNAqfpgxF5FrHbn4QJa (дата 

звернення: 21.03.2019) 

265. Ḥīrān. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/7yraa  

(дата звернення: 21.03.2019) 

266. Qiṣṣaṣ Horror Zeus. Blogspot : веб-сайт. 

URL: http://horrorzeus.blogspot.com/2018/09/blog-post_30.html  

(дата звернення: 21.03.2019) 

267. Iǧī tamūt bi-ḍ-ḍaḥik fābūr. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 769699666779669-فابور-بالضحك-تموت-اجي /  

(дата звернення: 21.03.2019) 

268. Islām nyūz. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/nguyenbahaihtc/?eid=ARCUImGEToWu4wUwNL

BBlG7hbdrhxWtzMEZrRTR5bM8SQGVaB4QCaAUFEkh0uCKjA6KAVH8dOhMh

nkIK (дата звернення: 21.03.2019) 



228 

269. Islamic videos. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/islamic.videos/ (дата звернення: 21.03.2019) 

270. Kūmīk zanqāwī 13+. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 7669999699379666-76-زنقاوي-كوميك   

(дата звернення: 21.03.2019) 

271. Lā ilaha illā allāha. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/La.Ilha.Illa.Allah19/ (дата звернення: 21.03.2019) 

272. Li-ḍ-ḍaḥik faqat. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/abdulla6780/?eid=ARBkypjlrRAMPHUj5WGw6-

TiQsxGpjb4knWqB7s0jarqfYYsqig5xQGl92UPTJryR1MSfrnis1Y2cxoe (дата 

звернення: 21.03.2019) 

273. Maed_511. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/maed_511  

(дата звернення: 21.03.2018) 

274. Ma‘leš. Facebook : веб-сайт. URL: 

https://www.facebook.com/m3lsh97/?eid=ARA-qGgJ_HjhT8Imb5mdBClTCXE7Ld-

0Q3Qd0hJ9GMY3XBykfR2r1ypx18lknVwQF5RJ_-MzV5jZFqzp (дата звернення: 

21.03.2019) 

275. Malhum. Twitter : веб-сайт. URL : https://twitter.com/ht3lm  

(дата звернення: 21.03.2019) 

276. Mudawwina al-qiṣṣaṣ al-qaṣīra. Blogspot : веб-сайт. 

URL: http://kisaskasir.blogspot.com/ (дата звернення: 21.03.2019) 

277. Nukat maṣriyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/hassan19970hy/ (дата звернення: 21.03.2019) 

278. Nugūm maṣriyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/nogom.masrya/?eid=ARDhGrEyc2msTj-

QuUCUWBOft-IRjTyEP7eIpgS3kGgeK2PbIhhzct8pt9XwrT5KF8FlictnudBMjmfg 

(дата звернення: 23.03.2019) 

279. Nukat šawāri‘. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/Nookaat.Shwar3 (дата звернення: 21.03.2019) 



229 

280. Nukut urduniyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/nokat.j1or/ (дата звернення: 21.03.2019) 

281. Nukta tūnisiyya hhhh. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 7966936979797969-ههههه-تونسية-نكتة   

(дата звернення: 21.03.2019) 

282. Nukat tūnisiyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/nokat.216/?eid=ARAy7eEiBgaKVhNjV6evaumA9

9thC4ra91Myd3_9jovRandQwwyM6NXIZwPGQk5AhzJBfCyJVxru10qM (дата 

звернення: 21.03.2019) 

283. Nukat sūriyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/jokes.sy/?eid=ARDgC82pdDjw7gvDNV5w9iElY1

YaYnHGFTlqgeRsrUnsU28ySTUJHbanWQsZ6_gS3eVGki20Vs9vzNb (дата 

звернення: 21.03.2019) 

284. Nukat sūriyya. Facebook : веб-сайт. URL: https://www.facebook.com/ -نكت

637663973969969-سورية  (дата звернення: 21.03.2019) 

285. Nukat ‘irāqiyya tamūt. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 7979997696369667-تموت-عراقيه-نكت  (дата 

звернення: 21.03.2019) 

286.  Nukat ‘irāqiyya 18 +. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 7979966699976939-73-عراقية-نكت   

(дата звернення: 21.03.2019) 

287. Nukut wa taḥšīš wa fakāha ‘irāqiyya. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/groups/nukat2000/ (дата звернення: 21.03.2019) 

288. Nukat ‘irāqiyya. Facebook : веб-сайт. URL: 

https://www.facebook.com/nokat.hawry/?eid=ARA28b5U09MJGNJAJYOzcd_h4xd

9VU-t4qq8cpshpxqcRzoyh5VoCAjf-7ha18cYuubWNll4yN6dgIuu (дата звернення: 

21.03.2019) 

289. Qiṣṣa ṯalāṯa aṣdiqāʼ. Forum mumyaza : веб-сайт. 

URL: https://forum.mumyazh.com/t863376/ اصدقاء76%ثالثة76%قصة /  

(дата звернення: 03.04.2019) 



230 

290. Qiṣṣaṣ qaṣīra muʼṯira min al-ḥayā. Mudawwina šabāyek : веб-сайт. 

URL: http://www.shabayek.com/ الحياة-من-مؤثرة-قصيرة-قصص /  

(дата звернення: 21.03.2019) 

291. Qiṣṣa qaṣīra. Mudawwina hadīl ḫallūf : веб-сайт. 

URL: https://hadeel88.wordpress.com/ (дата звернення: 21.03.2019) 

292. Qiṣṣaṣ ḥaqīqiyya tadfa‘u-nā naḥwa l-iṣrār bi-ṭalab an-naǧāḥ fī al-ḥayā. 

Мuntada al-ibdā‘ : веб-сайт. URL: https://elebda3.com/articles/read-794  

(дата звернення: 21.03.2019) 

293. Qiṣṣa wāqi‘iyya mu‘ṯira ǧiddan. Мuntadayāt šabaka al-ḥayā : веб-сайт. 

URL: http://www.hayah.cc/forum/t9974.html (дата звернення 23.03.2019) 

294. Qiṣṣaṣ naǧāḥ ḥaqīqiyya fī muntadā šārik aš-šabābiy fī filasṭīn. Аl-ḥiwār al-

mutadamm : веб-сайт. URL: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93819 

(дата звернення: 21.03.2019) 

295. Qiṣṣaṣ al-ḥubb. Aǧmal qiṣṣaṣ al-ḥubb al-muʼṯira. І7lm : веб-сайт. URL: 

www.i7lm.com/ المؤثرة-الحب-قصص-اجمل / (дата звернення: 21.03.2019) 

296. Qiṣṣaṣ al-ḥubb. Stories Realistic : веб-сайт. 

URL: https://www.storiesrealistic.com/ حزينة-قصص / (дата звернення: 21.03.2019) 

297. Qiṣṣaṣ ru‘b wa bess. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/286089918238434/posts  

(дата звернення: 21.03.2019) 

298. Qiṣṣaṣ qaṣīra īǧābiyya min al-ḥayā. Edarabia : веб-сайт. 

URL: https://www.edarabia.com/ar/3- واقعية-قصيرة-قصص-أجمل-من /  

(дата звернення: 21.03.2019) 

299. Risāla wa qiṣṣaṣ qawiyya muʼṯira ‘an ḥāl ba‘ḍī al-banāt ‘alā n-net min šaḫṣ 

tāʼib. Šabaka beyt ḥawāʼ : веб-сайт. 

URL: https://forum.hawahome.com/t350919.html (дата звернення: 21.03.2019) 

300. Ṣabaya only. Facebook : веб-сайт. URL: 

https://www.facebook.com/Sabaya.only/?eid=ARBgFsubleUDWUKRHWD8ZY2vQ

qwy7LZIdP4eXvc3geJXTmJ3tlvueVrVcziaCy2E-tRWsfaufpmzeCbD (дата 

звернення: 21.03.2019) 



231 

301. Sandybell. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/Sandybell____  

(дата звернення: 21.03.2019) 

302. Semicolon ;. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/Semicolon.Cs/?eid=ARCW5dgAhCrnR5Y8_8iQE

yA47-V_aIJVRyUxBgmF0u6Z5Cu00fYpcgaP5aaxItEKGIGMXr8gZ6DKah0L (дата 

звернення: 21.03.2019) 

303. Ṭatwīr ḥayāti-k. Twitter : веб-сайт. URL: https://twitter.com/t6weer7iatk  

(дата звернення: 21.03.2019) 

304.  Ṭawwir ḏāta-k_tataġeyyеr ḥayātu-k. Twitter : веб-сайт. 

URL: https://twitter.com/_UrselfUrlife (дата звернення: 21.03.2019) 

305. Teqešab. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/te9echab/?eid=ARANYxP_3QsHLMhWnnWeUy4

VpMN6-yYvNBHoA0Hs-JKM4dHg6kBY0YcJVSFIavSk3_w-7XK6SfV7Dl3I (дата 

звернення: 21.03.2019) 

306. Thug life. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/thug.life.55.55/ (дата звернення: 21.03.2019) 

307. Trolls. Memes. Iraqi. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/Trolls.Memes.Iraqi (дата звернення: 21.03.2019) 

308. Uḫt ‘arūsa. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/o5t.el3arossa (дата звернення: 21.03.2019) 

309. Women. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/WomenNewspaper (дата звернення: 21.03.2019) 

310. Yawmiyyāt abū at-taksī. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 799769769969696-التكسي-ابو-يوميات  (дата 

звернення: 21.03.2019) 

311. Yawmiyyāt sūriy ‘ā-l-ḥāǧiz. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/syria.hajez (дата звернення 23.03.2019) 

312. Yawmiyyāt ḍafḍa‘ sūriy. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/Syrianfrog/ (дата звернення: 21.03.2019) 



232 

313.  Yawmiyyāt muwāṭin fī ūrūbā. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/ 7363663776969979-اوروبا-في-مواطن-يوميات   

(дата звернення: 23.03.2019). 

314. Yawm al-ġaḍab (ḫiṭāb az-za‘īm abū na‘āl). Youtube : веб-сайт. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=F36Yyqif3TE  

(дата звернення: 23.03.2019). 

315. Zan_Tran li-habāl. Facebook : веб-сайт. 

URL: https://www.facebook.com/Zan-Tran_- 976796777696969-لهبال /  

(дата звернення: 23.03.2019). 
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Додаток А 

 Креолізовані тексти етнічних фольк-груп 

 

 

Рис. А.1. Мем про 

сирійський діалект [272] 

Переклад: 

Верхня частина: 

У всіх країнах світу… слово 

«відпочивати» означає: «Не 

турбуйся».  

Нижня частина: 

І тільки в нас це означає: «Заткни 

пельку і не лізь».  

 

 

Рис. А.2. Сирійський жарт 

про помилку друку в 

новинах (ньюслор) [298] 

Переклад: 

Верхня частина:  

Нове 

Обведений текст: скорочення метрів 

у Лівані. 

Нижня частина:  

Поцілуйте мене в дупу
34

. 

 

                                                            
34

 Обсценний вислів «tilḥasū tīzī» є зразком мовної гри, заснованій на субституції емфатичної фонеми [ṭ] 

альвеолярною фонемою [t], за аналогією до випадкової помилки друку у стрічці новин, де замість лексеми 

«amṭār» (дощі) з’являється паронім «amtār» (метри). Вульгаризм «tīz» є ерративом, від оригінальної лексеми 

«ṭīz».  
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Рис. А.3. Мем про 

сирійський діалект [272] 

Переклад: 

По-літературному: туди й назад. 

По-народному: пішов-повернувся. 

Звідки сирійці взяли слово «туди-

сюди»
35

? 

 

 

Рис. А.4. Мем про сирійських 

іммігрантів у Європі [300] 

Переклад: 

Підійди та переконай їх повернутися 

до Дейр аз-Заура
36

 

#Німеччина 

 

                                                            
35

 Діалектизм «sarrī marrī» (туди-сюди) використовується носіями машрикських діалектів (Сирія, Йорданія, 

Ліван, Палестина). 
36

 Дейр аз-Заур – місто на північному сході Сирії. Починаючи з 2012 року в ньому відбувалися військові дії між 

військами уряду та повстанців, а потім і терористів. Було звільнене від окупації терористичної організації ІДІЛ у 

кінці 2017 року  



235 

 

Рис. А.5. Мем про Сирію 

(вподобання в їжі) [271] 

Переклад: 

Єдине задоволення
37

, відоме 

сирійцю. 

 

 

Рис. А.6. Мем про сирійців (матеріальне 

становище) [272] 

 

Переклад:  

Верхня частина: 

У жителів Еміратів – мільярди, а 

імена в них – Ал
38

 Нагбан (той, що 

накрав), Ал Таабан (втомлений), Ал 

Мазлум (пригнічений), Ал Махрум 

(позбавлений).  

Нижня частина: 

У Сирії ми бідні, без грошей, а 

прізвища у нас – Абу ал-Ізз (батько 

гордості), Абу ал-Хейр (батько 

добробуту), Абу ар-Ріш (батько 

багатства), Абу ад-Дагаб (батько 

золота). 

                                                            
37

 Мовна гра відбувається через омонім «rāḥa», який позначає «відпочинок, задоволення» та східні солодощі 

«рахат»; комунікативний ефект досягається через зіставлення тексту з іконічною частиною, де зображено 

зазначений продукт. 
38

 Арабська лексема «āl» перекладається словом «сімейство». Тобто еміратські імена у жарті мають значення 

«сімейство позбавлених», «сімейство пригнічених» і т. п.  
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Рис. А.7. Жарт про сирійську молодь у соціальних мережах [271] 

 Переклад: 

Міністру закордонних справ Австрії, Себастіану Кройцу, 27 років, він 

отримав цю посаду в 2013 році.  

А у нас молодий дотепний сирієць у віці 30 років має вуса, ширші за лопасті 

вентилятора Гендіко
39

. Його язик прочісує групи в Фейсбуку. Він пише: 

«Привіііт
40

, я новенький тут. Просто «привіт», без ніяких задніх думок». 

Хлопче, засунь своє «без задніх думок» до матки твоєї матері, повернись до 

стану сперматозоїда, а потім перетворись на бактерію, а хоч і на мох чи 

мікроб, перетворись на що завгодно, тільки зникни хутко з нашої планети та 

дай нам жити мирно. 

 

                                                            
39

 Гендіко – торгова марка, назва вентилятора, який рекламували в Сирії у 90-ті рр. ХХ ст.  
40

 В оригіналі «marḥaban» надруковано із двома зайвими літерами alif, що виражає інтонацію та позитивний тон 

адресанта. На це також вказують подвоєні дужки у тексті – «))», які заміняють емотикон посмішки. 
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Рис. А.8. Мем про сирійських іммігрантів 

у Нідерландах. [300] 

Переклад: 

Я в Нідерландах, але я не робив 

тату, щоб стати нідерландцем.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.9. Мем про сирійських іммігрантів 

у Нідерландах (1) [300] 

Переклад: 

Я – сирієць у Нідерландах, і я не 

ходив на цю вулицю
41

, тому що я 

такий, навколо мене є те, що я 

люблю.  

 

 

 

                                                            
41

 На зображенні – відома у всьому світі вулиця Червоних Ліхтарів у Амстердамі, на якій розташовані легальні 

заклади секс-індустрії. 
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Рис. А.10. Жарт про 

єгипетський плакат [265] 

 

Переклад:  

Це фото не зі Швейцарії, і не з Мальдів. 

Це фото з Єгипту. Так, Єгипту. А саме – з 

міста Танти, з пункту обміну валют 

Дусукі, воно висить там на стіні.   

 

 

Рис. А.11. Мем про високі 

комунальні тарифи в Єгипті 

[265] 

Переклад: 

Верхня частина 

Надходження рахунку за електроенергію 

жителю Асвану
42

 на 15 тисяч фунтів 

Нижня частина 

За що? За роботу атомного реактора?  

 

 

                                                            
42

 Асван – єгипетське місто із населення близько 290 тис. чол. 
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Рис. А.12. Мем про типового 

єгипетського користувача 

смартфона [265] 

 

Переклад:  

Єгиптянин: 

у нього 300 фотографій,  

5000 пісень, 

200 відеокліпів, 

завантаження з вотсапа, 

Твіттер і Фейсбук, теми і програми. 

І він каже тобі: «Мій мобільний зависає». 

Брате, подякуй Богу, що в нього [твого 

мобільного] не трапилося ниркової 

недостатності
43

.  

 

 

Рис. А.13. Мем про єгиптян-

користувачів інтернету [265] 

 

Переклад: 

Верхня частина: 

У розвинених країнах кажуть, що той, 

хто сидить в інтернеті довше 4 годин на 

день, стає залежним.  

Нижня частина: 

Шановний, якщо інтернет роз’єднано на 

п’ять хвилин, ми починаємо нюхати 

роутер
44

.  

 

                                                            
43

 У молодіжному жаргоні зокрема та мові постфольклору загалом фіксуємо сильний фізіологічний нахил у 

стилістиці. «Ниркова недостатність» мобільного телефону є метафорою несправності, проблеми в роботі, які 

практично не піддаються виправленню, ремонту.  
44

 «Роутер» є англіцизмом, відповідає вжитій у тексті лексемі. Українська назва – маршрутизатор. 
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Рис. А.14. Мем про 

єгипетського футболіста 

(ньюслор) [265] 

 

Переклад:  

Якщо Мухаммад Салах
45

 продовжить у 

такому дусі, вболівальники Ліверпуля 

будуть разом з нами здійснювати 

молитву аль-Таравіх
46

. 

 

 

Рис. А.15. Мем про 

єгиптянина, який 

молиться [265] 

Переклад: 

Один єгиптянин через велику кількість 

турбот, проблем та боргів, не знаючи, що 

казати, коли молишся, сказав таке: 

«Господи, я в Єгипті, а ти 

наймилосердніший у світі
47

».  

 

                                                            
45

 Мухаммад Салах – єгипетський футболіст, який за контрактом грає в англійському клубі «Ліверпуль». 

У 2018 році здійснив низку вдалих дій на полі у серії матчів за європейську Лігу чемпіонів.  
46

 Аль-Таравіх – молитва, яка здійснюється під час Рамадана після обов’язкової вечірньої молитви. 
47

 В оригіналі  фраза «arḥamu ar-rāḥimīna» є насправді цитуванням Корану (сура 21, аят 83).  
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Рис. А.16. Жарт про сміливість у 

Марокко [292] 

 

Переклад:  

Усім, хто розмірковує над війною з 

Марокко… Це лише фарбувальники, ви 

ще не бачили збройних сил!! 

 

 

Рис. А.17. Мем про репресії в 

Марокко [292] 

 

Переклад:  

Верхня частина: 

Спочатку ми були країною з відсталими 

сферами охорони здоров’я, освіти та прав 

людини.Але після демонстрацій, 

влаштованих народом, та його вимог 

щодо реалізації його прав 

Нижня частина: 

демонстрантів було ув’язнено на 

двадцять років, а ми так і лишилися 

відсталими у всіх сферах. 
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Рис. А.18. Жарт-каламбур про зміну 

назви одиниць адміністративного 

поділу в Марокко (ньюслор) [292] 

 

Переклад: 

Ти за назву muḥāfaẓa
48

 (область) чи 

muqāṭa‘a (область)? 

Я за збереження (muḥāfaẓa) назви 

«muqāṭa‘a». 

 

 

Рис. А.19. Жарт про 

марокканський футбол (ньюслор) 

[292] 

Переклад: 

Востаннє ми перемагали Іспанію та 

Португалію в битві при Ваді аль-

Махазін
49

 у 986 році за Гіджрою. 

 

                                                            
48

 У жарті мовна гра спирається на граматичний омоформ «muḥāfaẓa», що має два значення: 1) область 

(адміністративна одиниця); 2) збереження (віддієслівний іменник). 
49

 Битва при Ваді аль-Махазін, в якій португальський король Себастьян І намагався здійснити хрестовий похід на 

Марокко, але зазнав поразки. 
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Рис. А.20. Мем про марокканське 

громадянство [258] 

 

Переклад: 

- Ти страждаєш від статевих 

захворювань?  

- Ні. Від марокканського 

громадянства
50

.  

 

 

Рис. А.21. Мем про соціальні 

проблеми в арабському світі (Туніс) 

[281] 

Переклад: 

У Європі перевагу надають високим 

жінкам, бо вони більш привабливі та 

елегантні. В Азії надають перевагу 

низьким жінкам, бо вони гарніші та 

більш жіночні. У нас перевагу надають 

жінкам працевлаштованим, навіть 

якщо в них і параліч усіх кінцівок. 

 

                                                            
50

 Лексема «ǧinsiyya» є багатозначною: 1) громадянство, 2) стать. Також вона є граматичним омографом: 

1) іменник,  2) прикметник жіночого роду від слова «ǧins» (стать та секс). Жарт у мемі засновано на семантичній 

грі слів «статевий» та «громадянство».  



244 

 

Рис. А.22. Мем про фінансові 

проблеми в Тунісі
51

 [281] 

 

 Переклад: 

У Затоці грошей, хоч відбавляй, 

тому й люди отримують прізвища Ал 

Махрум (позбавлений), Ал Мазлум 

(пригнічений), Ал Мактум 

(прихований), Ал Макгур 

(підкорений), Ал Урйан (голий), Ал 

Джиан (голодний). А у Тунісі місячний 

заробіток щоразу різний, ти винен 20 

кредитів та позичив гроші у родини, а 

саму зарплатню отримуєш від дому ал-

Мубазза, по-багатому.. Абу ал-Ізз 

(батько гордості), Бен Галія (син 

багатства), ал-Вафі (той, що має 

достаток), ал-Мутаганні (збагачений), 

аш-Шабаан (ситий). 

 

 

Рис. А.23. Мем про арабську 

бабусю в Лондоні [284] 

Переклад: 

Стара арабка заблукала в Лондоні. 

Кожному, хто проходив повз неї, вона 

казала: «Стули пельку!». Вона сказала 

ще одному перехожому: «Стули 

пельку!». А той відповів: «Закрий 

рота!». Тоді вона йому сказала: «Аллах 

прислав тебе, щоб ти провів мене 

додому!». А заблукала вона ще зранку. 

 

                                                            
51

 Див. Рис. А.6. Мем про матеріальне становище в Сирії. Обидва тексти представляють собою сюжети, що 

мігрують у соціальних мережах. Серед основних рис, що відрізняють їх, - використання різних арабських 

діалектів. 
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Рис. А.24. Мем про головні риси 

йорданців [267] 

Переклад: 

Три найкращих мотиваційних 

висловлювання для йорданців: 

видано зарплату… 

відкладено навчання… 

Браття, що ви розгубилися, ніхто не 

буде мансаф
52

?  

Останнє – жах
53

!!! 

 

  

                                                            
52

 Мансаф є традиційною йорданською та палестинською стравою. 
53

 В оригіналі вживається лексема «damār», яка букв. перекладається як «руйнування», емоційно-експресивна 

лексема з молодіжного жаргону. Перекладаємо українською «жах», за конотацією подібне до українського 

молодіжного жаргонізма «жесть». 
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Рис. А.25. Кадр відеомема про Абу 

Нааля [314] 

 

Переклад: 

Напис на прапорі: Аллах величний 

Верхній лівий куток: Тільки для 

іракців 

Стрічка новин: Промова іракського 

лідера Абу Наала після 

демонстрацій 25 лютого, Дня 

іракського гніву
54

 / передає канал 

«Тільки для іракців». 

 

Рис. А.26. Мем про іракців [243] 

Переклад: 

Половина іракського народу 

люблять посипати їжу сіллю, а 

решта кажуть їм: «Це недобре, в 

тебе буде тиск».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
54

 День гніву (25 лютого 2011 року) є датою масових демонстрацій в Іраку, слідом за революційними подіями в 

Єгипті та Тунісі. Протестувальники вимагали ефективних заходів у становленні національної безпеки та боротьбі 

з корупцією. У результаті постраждало багато демонстрантів, більше сорока людей загинули. 



247 

Додаток Б 

Креолізовані тексти молодіжних фольк-груп 

 

 

Рис. Б.1. Мем-комікс про підготовку до 

іспитів [300] 

 

Переклад: 

Верхня частина:  

Бро
55

, як підготовка до іспиту? 

Середня частина:  

Знаєш, до сих пір я не знаю, де 

знаходяться підручники. 

Нижня частина:  

У всіх нас є схожий товариш. 

Позначай
56

. 

 

 

Рис. Б.2. Мем про студентів та викладачів 

(неочікуваний тест) [298] 

Переклад: 

Реакція студента, коли викладач 

каже: «Діставайте листочки та 

записуйте все, що пов’язано з 

предметом». 

 

 

                                                            
55

 «Бро» є лексемою, запозиченою з англійського молодіжного жаргону до арабського та, відповідно, 

українського. Її значення – «брат». Цікавим є факт сильного впливу англійської мови на арабську, в якій 

питомий еквівалент є частотним та схвалюється соціумом (мається на увазі лексема «aḫ»).   
56

 В ар. тексті вжито англомовний інтерферент «tēġ,» який є лексемою, часто вживаною в соціальних медіа зі 

значенням «позначати». В арабському відповіднику за цим словом закріплене жаргонне значення (молодіжний 

та інтернет-жаргон).  
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Рис. Б.3. Мем про диплом [256] 

 

Переклад: 

Текст зверху:  

Речі, якими ти можеш витерти 

свій зад. 

Текст на документах (арабською 

та французькою):  

Диплом бакалавра. Диплом про 

технічну освіту. 

 

 

Рис. Б.4. Мем про зайнятих друзів [300] 

Текст-коментар: waqta aġlā ṣiḥābī yakūn 

mašġūl wa māfāḍīlī
57

  

 

Переклад: 

Текст-коментар:  

Коли найліпший друг зайнятий і 

не лишається зі мною. 

Текст у зображенні:  

Один-однісінький я, один-

однісінький
58

.  

 

                                                            
57

 Вислів «māfāḍīlī» означає «не є вільним для мене». Він відображає особливості субмови інтернету, в якій 

передається РАМ. Специфікою інтернет-жаргону є злитне написання дієслова із заперечною часткою mā у 

вигляді префікса māfāḍī, а також прийменника зі сполучним займенником lī «для мене», що разом виглядає як 

одне слово māfāḍīlī. Порівняйте з нормами написання в сучасній стандартній АМ – «mā fāḍī lī».  
58

 На зображенні –герой сирійського серіалу «ḍī‘a ḍāʼi‘a» (Забите село), а текст у зображенні імітує сільську 

говірку, яка вживається в серіалі. На це вказує лексема «wāḥ» (один). Для порівняння: у сучасній стандартній 

АМ відповідником є «wāḥid». 
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Рис. Б.5. Мем про хитрість друга (Асхабі) 

Переклад: 

Друже, позич мені 100 

диргемів.У мене є лише 70 

диргемів… 

Без проблем, давай їх мені. 

Будеш винен мені тільки 30 

диргемів. 

 

Рис. Б.6. Мем про друга, який змушує 

чекати [300] 

Текст-коментар: tēġ li-l-‘arṣ (емотикони 

«сміх до сліз») 

Переклад: 

Текст в зображенні:  

- Ти де?  

- Я вже в дорозі. 

Текст-коментар: 

Познач цього негідника. 
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Рис. Б.7. Жарт про розум друга [300] 

Текст-коментар: mеnšеn li-ṣāḥibik 

abū muḫḫ ḥimār 

Переклад: 

Познач свого друга з мозком 

віслюка. 

 

 

Рис. Б.8. Жарт про розум друга 

(ланцюговий лист) [298] 

Текст-коментар: menšen li-l-ḡālī, qul 

lū laqeyt la-k dawā-k hhhhhhhhhhhh
59

 

 

Переклад: 

Ефективний засіб від тупості. 

Коментар: 

Познач близьку людину. Скажи 

їй, що ти знайшов для неї ліки 

гггггггг 

                                                            
59

 Редуплікована графема позначає сміх 
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Рис. Б.9. Жарт про друга (ланцюговий лист) 

Текст-коментар: tēġ li-awwal šaḫṣ ḫaṭara bi-

bāli-k 
60

  [272] 

Переклад: 

Текст у зображенні: 

Тварини також страждають на 

психічні захворювання. 

Текст-коментар:  

Познач першу людину, яка 

спадає тобі на думку. 

 

 

Рис. Б.10. Мем про шкідливий вплив друзів 

(ланцюговий) [272] 

Переклад: 

Я завжди раджуся з найближчим 

другом у всіх справах мого 

життя, саме тому моє життя 

зіпсоване.  

#Позначай. 

 

 

Рис. Б.11. Мем про справжніх друзів 

(перефразування ідіоми) [272] 

Переклад: 

Твій справжній друг: 

В обличчя [кине] капцем, а за 

спиною [буде] дзеркалом. 

 

                                                            
60

 Мовна гра полягає в роз’ясненні значення, розбитого на дві частини: в іконічній частині слово «тварина» 

співвідноситься зі словом «людина», створюючи комічний ефект за рахунок кореляції між цими лексичними 

одиницями та зображенням мавпи. 
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Рис. Б.12. Мем про шкідливі звички [272] 

Переклад: 

Познач свого товариша, який 

міркує над своїм особистим 

становищем, коли курить. 

 

 

Рис. Б.13. Жарт про жадібність [300] 

Переклад: 

Познач свого жадібного друга. 

 

 

Рис. Б.14. Мем про розмову в месенджері 

молодої жінки та водія таксі [298] 

Текст-коментар: al-ǧafāf al-‘āṭifiy b-

yuwaṣṣilu-k li-hūn 

Переклад: 

- Я тут поруч з тобою. 

- Дійсно? Дякую. Мені потрібен 

був хтось поруч зі мною в цей 

час. Але можеш, будь ласка, 

сказати, хто ти, бо я видалила всі 

номери. 

- Я – водій таксі, яке ти 

замовляла. Давай, сестричко, 

спускайся, я вже під’їхав до 

будинку. Я поспішаю, бо в мене 

замовлення після тебе!!  

Текст-коментар: тебе довезе 

туди емоційна сухість. 
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Рис. Б.15. Жарт про відносини сестер [272] 

Переклад: 

Коли моя сестра просить, щоб я 

зробила їй зачіску: 

- Замовкни, тварино! 

- Полееегше
61

! 

 

 

Рис. Б.16. Жарт про ставлення молоді до 

їжі [272] 

Переклад: 

Я бачу в їжі… те, що Кейс
62

 

бачив у Лейлі 

Хто такий самий, як я, ставте 

«вподобати». 

 

 

Рис. Б.17. Мем про самотність серед молоді 

[298] 

Переклад: 

Дивіться, весь світ заручився 

цього року, крім мене… Добре, 

за що ж тобі це, чому… 

Виходить, я все своє життя 

проведу [кажучи]: «Вітаю!», 

«Вітаю!». 

 

                                                            
61

 В оригіналі ар. слово «bi-rāḥa» записане з редуплікованою літерою alif для передачі тону. 
62

 У тексті здійснюється посилання на середньовічного арабського поета Кейса ібн аль-Мулавваха, який через 

свою сильну закоханість у дівчину на імя Лейла отримав прізвисько «maǧnūn» (божевільний).  
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Рис. Б.18. Мем про відсутність стосунків у 

молоді [298] 

Переклад: 

Тарзан жив у лісі серед мавп, він 

не знав жодної мови
63

, але зміг 

знайти партнерку на все життя. А 

ти – ні.  

 

 

Рис. Б.19. Жарт про популярність кальяну 

[298] 

Текст-коментар: fеysbūk sawfa tuḍīf tanbīh 

anna-k ma‘zūm ‘alā arkīla 

Переклад: 

Фейсбук додасть сповіщення про 

те, що тебе запросили на кальян. 

 

                                                            
63

 Морфо-синтаксичні риси L: активний дієприкметник «‘āyiš» (той, що жив) у діалектному варіанті написання 

(субституція гамзи графемою y) використано замість дієслова «ya‘īš» (живе), дієслово «bya‘rif» (знає) має 

префікс b- для передачі діалекту та діалектну заперечну частку mā [155], помилковим є подвійне заперечення 

«mā bya‘rif wa lā ey luġa» (він не знає жодної мови), адже за нормами H2 заперечення вживається лише один 

раз: або з дієсловом, або з субстантивом. Крім того, змішуються стандартний та розмовний відповідники 

заперечних часток (lā і mā відповідно), відсутнє узгодження за родом в атрибутивному словосполученні «ey 

luġa» (у H2 – «eyya luġa»), у інфінітивній конструкції «qadara yulāqī» (зміг зустріти / знайти) відсутня частка an 

між дієсловами (у стандартному варіанті «qadara an yulāqі»). 
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Рис. Б.20. Карикатура про моду на 

бороду [272] 

Переклад: 

Верхня частина:  

Вода / вирощування волосся для 

бороди 

Нижня частина:  

Юнак, якщо в нього немає 

бороди, а його мрія – побачити 

на собі бороду. 

 

 

Рис. Б.21. Ланцюговий лист про 

матеріальне становище молоді [272] 

Переклад: 

Питання для заспокоєння..!!! 

У всіх немає грошей, а не тільки 

в мене? 

 

 

Рис. Б.22. Мем про стосунки з 

молодшим братом та гроші [272] 

Текст-коментар: lammā a‘rif innū aḫī aṣ-

ṣaġīr ‘indū maṣārī wa anā muflas 

Переклад: 

Коли я знаю, що в меншого брата 

є гроші, а в мене ні. 
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Рис. Б.23. Мем про сучасні 

технології [298] 

 

Переклад: 

Якщо цей автомобіль мене 

переїде, то я помру від сміху.  

 

 

Рис. Б.24. Мем про типову молоду 

людину після Рамадана [265] 

Переклад: 

Верхня частина: 

Коли хтось тобі каже, що ти 

трохи погладшав у Рамадан 

Нижня частина: 

Зазвичай я не гладшаю, після 

свята в мене показ мод. 
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Рис. Б.25. Мем про бачення 

Рамадана молоддю [265] 

 

Переклад: 

 Мона Ліза під кінець Рамадана. 

 

 

Рис. Б.26. Жарт про Іфтар
64

 [292] 

Переклад: 

Перед розговінням ми відчуваємо 

муки бідняка.  

Після розговіння ми відчуваємо 

муки вагітної.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
64

 Іфтар або розговіння – це вечірній прийом їжі під час місяця Рамадана. Проводиться після вечірньої молитви. 
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Додаток В 

 Креолізовані тексти про сімейне коло 

 

 

Рис. В.1. Жарт про сучасне 

спілкування між чоловіком та 

жінкою [272] 

 

Переклад: 

Ж: Любий, я дуже налякана. 

Ч: Чому, кохана? 

Ж: У кімнаті тарган, а я зараз вдома. 

Ч: Ввімкни динамік, нехай ця тварина 

почує мій голос та помре. 

Так, панове. 

Ми представляємо вам 

#бездротовий_піф_паф 

 

 

Рис. В.2. Жарт про сварку в сімʼї 

[272] 

Переклад: 

Мої батько та матір посварилися. Під час 

вечері я вирішив налагодити атмосферу.  

Я сказав: «Горобчики, чому ви сердиті?» 

Батько відповів: «Якби твоя мати була 

горобчиком, чи народила б вона таку 

ворону, як ти?»  

Нічого не вдієш, він лишається моїм 

#татом.  
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Рис. В.3 Анекдот про 

ненадійного чоловіка 

[271] 

 

Переклад: 

Одного разу дружина захворіла, і чоловік 

повів її до лікаря. Лікар зайшов, коли вона 

була сама, щоб обстежити її. Вона йому 

каже: 

 Перепрошую, лікарю, мені не зручно 

просити, але можна, мій чоловік зайде зі 

мною? 

Лікар відповідає: 

 Не бійся, я лікар-спеціаліст, 

поважний чоловік та поклявся на Корану. 

Тоді вона каже йому: 

 Я не це мала на увазі. Однак 

секретарка сидить сама, а мій чоловік – не 

лікар, не поважний та не клявся на Корані.  

 

Рис. В.3.1. Анекдот про 

ненадійного чоловіка 

(мандрівний сюжет) [256] 

Переклад: 

Вона сказала лікарю:  

 Можна мій чоловік зайде зі мною? 

Лікар їй відповів: 

 Не бійся, я – лікар, поважний, 

дотримуюсь клятви. 

А вона відповіла: 

 Ні, лікарю, я перепрошую, але 

секретарка там сама, а мій чоловік не 

лікар і не дотримується клятв, і не 

поважний. На Бога, прошу Вас, нехай вже 

він зайде. 
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Рис. В.4. Жарт про Різдво. 

(Емігрантські фольк-групи) 

[300] 

Переклад: 

Верхня частина:  

Що ти хочеш від Діда Мороза на 

Різдво?  

Середня частина:  

Хочу меншого брата, щоб бавитися з 

ним. 

Нижня частина:  

Присилай до мене твою матір. 

 

 

Рис. В.5. Анекдот про укладання 

шлюбного контракту [272] 

 

Переклад: 

Шейх записує шлюбний договір.. Він 

узяв посвідчення нареченого та батька 

нареченої, щоб зареєструвати їх… А 

тоді запитав батька нареченої: «Яка 

Ваша вимога?». Батько відповів: 

«Двадцять тисяч доларів наперед, по 

десять тисяч доларів золотом, 

двадцять тисяч потім, медовий місяць 

у Франції…». Тоді шейх запитав у 

нареченого: «А що потрібно тобі?». 

Наречений сказав: «Мені, ясна річ, 

потрібне моє посвідчення».  
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Рис. В.6. Мем-коментар до міської 

легенди про сімʼю та дружбу [271] 

Переклад: 

Публікації 

Він взяв телефон та зателефонував 

своєму другові (емотикони «телефон» і 

«людина»). Він сказав: «З останніх 

новин – моя мама захворіла, і мені 

потрібні гроші (емотикони «засмучене 

обличчя», «мішок з грошима»)». 

Друг відповів: «Добре, подзвони мені 

після обіду» (емотикони «телефон»). 

Він подзвонив після обіду, але телефон 

був виключений (емотикони 

«телефон»). Він зібрався та пішов 

шукати, хто б позичив йому грошей, 

але нікого не знайшов. І після того, як 

він потрапив у повну безвихідь 

(емотикон «знак блокування дороги»), 

він пішов до лікарні (емотикон 

«лікарня»), де знайшов пакунок з 

ліками. 

Він запитав про це у своєї сестри (емотикон «дівчина з кролячими вухами»), 

на що вона відповіла: «Твій друг (емотикон «вказівний палець») приніс це». 

Його очі наповнилися сльозами радості (емотикони «радісне обличчя»). Тоді 

він пішов шукати друга, а коли зустрів його, то сказав: «Я дзвонив тобі, але ти 

не відповідав (емотикони «телефон»). Друг відповів: «Взагалі-то я продав 

телефон та купив ліки для твоєї мами».Такі друзі – це #дар. 

Коментар користувача:  

Як він дізнався адресу лікарні (емотикон «піднята рука»)? Точно зустрічається 

з сестрою друга (емотикон «сміх до сліз». 
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Рис. В.7. Мем-знімок екрана 

переписки в месенджері між 

закоханими [298] 

Переклад: 

Ч: Чому ти зі мною не розмовляєш? 

Ж: Тому що ти покидьок. 

Ч: Це я – покидьок, суча донько? 

Ч: Ті фото, що я від тебе отримав, я 

не видалив, так що я знаю тебе, 

суко. 

Ч: Я звільняю тебе, тварино. 

Ж: **нет
65

 
66

 

Ч: (емотикони «здивування», 

«збентеженість») 

Ч: Вибач, люба. 

Ж: (емотикони «збентеженість»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
65

 Символ « * » в інтернет-дискурсі перед словом означає виправлення помилки друку, здійсненої у вже 

відправленому повідомленні.  
66

 «Нет» відповідає запозиченню з англійської мови «net» («мережа», «інтернет») і використовується в 

неофіційних стилях спілкування в АМ. 
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Додаток Г 

Меми про Жабу 

 

 

Рис. Г.1. Сирійська жаба чекає на 

сюрприз [299] 

Переклад: 

Мені потрібен сюрприз
67

, що 

зробить моє життя надзвичайно 

непередбачуваним. 

 

 

Рис. Г.2. Сирійська Жаба на дієті 

[299] 

Переклад: 

Верхня частина:  

11:00: я не вечеряв через дієту. 

Нижня частина: 

 11:05: Гаплик дієті. 

 

                                                            
67

 Оказіоналізми від слова «сюрприз»: «yusarbiz» (здивує), «sarbaza» (дивування). 



264 

 

Рис. Г.3. Сирійська Жаба 

страждає від самотності. 

Сучасні електронні пристрої 

[299] 

Переклад: 

Мобільний самотньої людини, як 

номер пожежної служби, 

дзвонить тільки в разі біди. 

 

 

 

Рис. Г.4. Сирійська Жаба 

переодягається в Мону Лізу 

(серія «через тебе» 2) [299] 

Переклад: 

Заради тебе, Азізо, я прикинувся, що я – 

Мона Ліза.  
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Рис. Г.5. Сирійська Жаба зазнає поразки 

(серія «через тебе» 3) [299] 

Переклад: 

Через тебе, Саро, мене 

відлупцювала миша.  

 

 

Рис. Г.6. Сирійська Жаба-кровопивця 

(серія «через тебе» 4) [299] 

Переклад: 

Через тебе, Асма, я став 

кровопивцею. 

 

 

Рис. Г.7. Сирійська Жаба емігрує до 

Німеччини (серія «через тебе» 5) [299] 

Переклад: 

Заради тебе, Раніє, емігрую до 

Германії
68

 (Німеччини). 

 

                                                            
68

 У перекладі здійснено спробу відтворити римування оригінального жарту на основі ономастичної гри. 
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Рис. Г.8. Сирійська Жаба-фанатик 

(серія «через тебе» 6) [299] 

Переклад: 

Заради тебе, Аміро, я вб’ю всіх 

родичів.  

 

 

Рис. Г.9. Сирійська Жаба починає 

курити (серія «через тебе» 7) [299] 

Переклад: 

Через тебе, бент (дівчино), я почав 

курити «Kent». 

 

 

Рис. Г.10. Сирійська Жаба не спить 

[299] (серія «через тебе» 8) 

Переклад: 

Я полюбив безсоння через тебе, 

Сахаро
69

. 

 

                                                            
69

 У мемі використано сучасну стандартну АМ, ідея мемів «через тебе» зберігається. 
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Рис. Г.11. Безтурботна Жаба 

збирається на відпочинок 

(Марокко) [299] 

 

 Переклад:  

Це – наш друг, який їде на море без 

рушника, їжі, навіть коли в автобусі 

їде, а його запитати, то він скаже: «На 

все воля Аллаха».  

 

 

Рис. Г.12. Саркастична Жаба у 

мережевому жарті (Єгипет) [299] 

 

Переклад: 

 Я тебе звати?  

 Ганаді Ахмад. 

 Клич Ахмада, Мухаммада і 

Махмуда. Я не боюсь нікого, крім 

нашого Господа. 
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Додаток Д 

 Креолізовані тексти гендерних фольк-груп 

Додаток Д.1. Жіночий контент 

 

 

Рис. Д.1.1. Розмова між подругами 

про стеження за хлопцями у 

мережі [246] 

Текст-коментар: aš-šarīra ṣāḥibatuk 

 

Переклад: 

Текст у зображенні: 

 Я сказала йому «бувай, я хочу 

спати». 

 А ти дійсно хочеш спати? 

 Ні, але я хочу за ним 

постежити. 

Текст-коментар: 

Твоя підступна подруга 

 

Рис. Д.1.2. Мем про любов 

сестри до брата [246] 

Текст-коментар: ūṣifīlī aḫū-kī  

Переклад: 

Він дуже потворний!!  

Я його люблю!  

(опиши мені свого брата). 
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Рис. Д.1.3. Мем про хлопців [246] 

Коментар-підпис: ṣūra bi-‘unwān 

ḥāl mu‘ẓam banāt al-ǧāmi‘a 

(зображення під назвою «Ситуація 

у більшості дівчат в університеті). 

 

Переклад: 

Текст зліва:  

Хлопці з потоку, молодші від мене.  

Текст справа: 

 Хлопці з мого потоку. 

 

Рис. Д.1.4. Мем про дефект 

мовлення у дівчини [246] 

Переклад: 

Коли людям відомо, що у тебе 

дефект вимовляння літери «р»: 

 Амано, скажи «ферарі»  

 Фегагі.  
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Рис. Д.1.5. Мем про стосунки жінок у 

сім’ї [295] 

Текст-підпис: 

Lammā ummī taq‘ad taz‘aq fī uḫtī quddāmī  

 

Переклад: 

Коли мама починає кричати на 

сестру переді мною. 

 

Рис. Д.1.6. Мем про поведінку матері 

очима доньки [295] 

Переклад: 

([Так виглядає] мама, коли 

заходить до моєї кімнати) 

 

Текст-коментар:  

Māmā wa hiyya dāḫila ‘aleyyā el-ōḍa 
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Додаток Д.2. Чоловічий контент 

 

 

Рис. Д.2.1. Мем про ставлення чоловіків 

до поведінки жінок в інтернет-комунікації 

[293] 

Текст-коментар: Asifa ba‘attula-k mesiǧ 

ġalaṭ  

 

Переклад: 

Вибач, я відправила тобі 

повідомлення помилково 

 

 

Рис. Д.2.2. Обкладинка чоловічої 

інтернет-спільноти [294] 

Червоний напис: 

Dūs lāyk wa tafaḍḍal wayyāna  

Чорний напис: 

Awwal ṣafḥa ‘irāqiyya mutaḫaṣṣiṣa fī 

taḥšīšāt bi-aškāl memes tuḥākī mawāqif 

tuṣādiq ḥayāta-nā al-yawmiyya 

 

Переклад: 

Став «лайк» і вітаємо в нас. 

Перша іракська сторінка, що 

спеціалізується на глузуванні у 

формі мемів, що імітують 

ситуації, які відповідають нашому 

буденному життю 
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Рис. Д.2.3. Троллінґ 

футболіста
70

 [294] 

Текст-підпис: 

afḍal ḫašaba bi at-tārīḫ 

 

Переклад: 

Найкраще дерево в історії 

 

Рис. Д.2.4. Мем про студента та викладача 

[293] 

 

 

 

Переклад: 

Коли викладач, який тебе 

постійно завалював, приходить до 

кав’ярні, де ти працюєш, та 

замовляє сахлеб
71

.  

 

                                                            
70

 На фото – футболіст Ліонель Мессі. 
71

 Арабський напій на рослинній основі з густою піною. 
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Рис. Д.2.5. Мем про типову поведінку 

дівчат [301] 

 

Переклад: 

Так виглядають дівчата, які не 

знають, як залізти до басейну
72

. 

 

 

Рис. Д.2.6. Мем про типового чоловіка 

(сучасні електронні пристрої) [301] 

Переклад: 

Ось три типи людей: 

(зображення зверху)  

Холостяк 

(зображення посередині) 

 У стосунках 

(зображення знизу)  

Має секс по телефону
73

 

 

 

 

 

 

                                                            
72

 Pегіоналізм «bisīn» (басейн), запозичений з французької, може бути незрозумілим для носіїв діалектів 

Машрику та Затоки. Треба також звернути увагу на використання французького артикля lа, замість арабського 

al. 
73

 В ар. тексті використовуються запозичення «seks» (секс) та «tīlīfūn» (телефон), що може свідчити про 

прагнення дистанціювати це поняття від арабської культури й мови. 
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Додаток Е 

Креолізовані тексти сучасних афоризмів  

 

 

Рис. Е.1. Сучасний 

афоризм про матір [254] 

 

Переклад: 

Матір 

Вона, як і життя, буває лише одна. 

Вона – це запах раю, пахощі 

минулого й аромат життя... 

Залиш тут молитву за свою матір. 

 

 

Рис. Е.2. Сучасний 

афоризм про людський 

характер [254] 

Переклад: 

Ми здебільшого самі створюємо 

марнославство інших, тому що 

надаємо цінності тим, хто її не має. 
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Рис. Е.3. Сучасний афоризм про 

вади людського характеру [254] 

Переклад: 

Я хочу полетіти далеко від 

чорноти сердець, далеко від злих 

думок, далеко від брехні, далеко 

від лицемірства, далеко від 

людей, які носять тисячі масок. 

 

 

Рис. Е.4. Сучасний афоризм про 

складність життя [254] 

Переклад: 

Інколи життя буває, як вода, без 

смаку, без кольору і без запаху. 

Але ми змушені його пити 

тільки заради продовження. 

 

 

Рис. Е.5. Мотиваційний допис 

релігійного змісту [251] 

Переклад: 

Посміхніться… 

Ми несемо віру, що сповідує 

щастя, а звичайна посмішка 

зарахується тобі як добрий 

вчинок. 
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Рис. Е.6. Ланцюговий лист про Коран 

Переклад: 

Той, хто згоден, що Коран є 

найкращими ліками для серця, 

нехай ставить «лайк» та напише 

«Аллах величний».  

 

 

 

Рис. Е.7. Мем-комікс про Коран [301] 

Текст-підпис: 

ma-tansāš taḫallī wāḥid lāyk fi-l-bāǧ  

Переклад: 

(Капелюх) Щоб зігріти твою 

голову. 

(Шкарпетки) Щоб зігріти твої 

ноги. 

(Рукавиці) Щоб зігріти твої руки. 

(Коран) Щоб зігріти твоє серце. 

Текст-підпис: Не забувайте 

лишати по одному лайку на 

сторінці
74

 

 

Рис. Е.8. Допис-нагадування 

про молитву [251] 

 

 

 

Переклад: 

Витрать хвилину свого часу! 

Помолись Пророку Аллаха! 

 

                                                            
74

 Увагу привертає використання у магрибському контенті англійського запозичення «lāyk» (вподобання), як 

більш поширеного в інтернет-комунікації, та французького «bāǧ» (сторінка), відповідно, менш поширеного. 
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Рис. Е.9. КТ із засудженням 

недотримання релігійних канонів 

ісламу  

Переклад: 

Від твого розкішного годинника 

немає користі, якщо ти не 

знаєш, коли молитися! 

 

 

Рис. Е.10. Сучасний афоризм про 

людські цінності (релігійний аспект) 

[251] 

Переклад: 

Багатство – це не тільки гроші. 

Твої батько та матір – це 

багатство. 

Якщо тебе хтось любить, а ти 

любиш його, – це багатство. 

Твоя мораль і виховання – 

багатство. 

Любов людей до тебе – 

багатство. 

Твій сміх від серця – багатство. 

Завжди промовляй «Слава 

Аллаху!». 
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Додаток Ж 

Міські легенди 

Додаток Ж.1. Історія жахів про привид дитини (перша версія) [297] 

 طيف طفل صغير

  

Переклад: 

Привид маленької дитини 

Ми переїхали до нової квартири, і у першу ніч я спала на новому ліжку, 

як раптом відчула щось важке на іншому боці ліжка, як наче хтось там сидить. 

Я розплющила очі, будучи переконаною, що це зробила моя старша донька, але 

я нікого не побачила! Цей випадок повторився зі мною декілька разів. Після 

цього справа дійшла до того, що я відчувала, що хтось спить поруч зі мною у 

ліжку. Я також кілька разів бачила, як моя донька, немовля, вдивляється та 

слідкує очима за чимсь, що рухається!  

Те, що у моїй новій квартирі є привиди, мене переконали слова однієї 

сусідки, коли вона прийшла відвідати мене одного дня та поставила мені дуже 

дивне питання. Вона сказала мені: «Чи приходять сюди сусідські діти, щоб 

погратися з твоєю донькою?». Я їй відповіла, що ні. Тоді я запитала в неї, що 

змусило її поставити мені таке запитання. На це вона сказала, що бачила, що у 

одному з вікон кімнати, що виходить на вулицю, стоїть хлопчик! Вона це 

побачила, коли йшла сюди 
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Історія жахів про привид дитини (друга версія) [266] 

  شبح الطفل في الغرفة 

  

 

Переклад: 

Примара дитини в кімнаті 

Я переїхала разом зі своєю родиною до нового будинку, що знаходився в 

одному з нових районів, не дуже заселеному мешканцями. Будинок був новим, 

просторим та гарним. Він мені одразу сподобався, і я була вкрай щаслива, що 

переїхала туди. А у першу ніч там я лежала у ліжку та раптом відчула щось 

важке на краю ліжка поруч зі мною, як наче хтось на ньому сидів. Я 

розплющила очі та уявила, що це моя старша донька сидить поруч зі мною, як 

і зазвичай, але там нікого не було. 

Я заплющила очі та заснула, сказавши про себе: «Мабуть, це мені 

привиділося». Отак пройшла перша ніч. Однак після того цей випадок 

повторювався щоночі. Справа дійшла до того, що я відчувала, що хтось спить 

поруч зі мною. Також я відчувала, наче куди б я не йшла, за мною слідували 

живі душі. Ситуація тривала, і я помітила, що моя донька, немовля, дивиться 

на стелю та слідкує поглядом зліва направо і показує своїми руками на щось, 

так наче вона спостерігає та стежить очима за рухами чогось, незважаючи на 

те, що кімната цілком порожня. 
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Так я почала відчувати, що цей будинок оповитий якоюсь неясністю. 

Через деякий час одна родичка навідалась до мене, і як тільки вона зайшла, 

вона сказала, що цей будинок дивний та неприємний у духовному плані. Вона 

відчула, що у ньому живуть привиди. Я тремтіла від жаху та від самої думки 

про це, однак вона здивувала мене, коли запитала про хлопчика, який грався з 

моєю донькою в її кімнаті. Я сказала їй: «Який хлопчик? У мене лише дві 

доньки, одна з яких немовля». Вона відповіла мені, що коли заходила до 

будинку, то бачила, що у вікні однієї з кімнат, яке виходить на вулицю, стояв 

маленький хлопчик! 
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Додаток Ж.2. Притча про честь 

 

 [277] قصة ثالثة أصدقاء

 

Переклад: 

Історія про трьох друзів 

Я розкажу вам одну історію.  

Було троє друзів. Першого звали Наука. Другого звали Гроші. Третього 

звали Честь. Одного дня вирішили друзі розійтися. Тоді вони запитали один 

одного, де кожного з них можна буде знайти, якщо хтось захоче побачити 

іншого.  

Наука сказала: «Як захочете мене побачити, то знайдете мене у книгах та у 

науковців». 

Гроші сказали: «Як захочете мене побачити, то знайдете мене у скринях та 

у королів і багатіїв». 

Потім говорила Честь, і сказала їм: «А якщо я піду, то вже не повернусь». 
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Додаток Ж.3. Історія успіху голландського фермера в Африці [280] 
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Переклад: 

Правдива історія, яка надихає нас на наполегливість у бажанні 

досягти успіху в житті 

 У дитинстві я читав красиву історію про голландського фермера на ім’я 

Ван Клойферт, який поїхав до південної Африки у пошуках кращого життя. 

Він продав усе своє майно, сподіваючись купити плодючу африканську землю 

та перетворити її на величезну ферму. Але через своє незнання та юний вік він 

купив неплодючі землі, які були непридатними для сільського господарства… 

Крім того, виявилося, що на території було повно скорпіонів, отруйних гадюк 

та кобр. Поки він сидів і жалівся на свою долю, йому прийшла в голову чудова 

та неочікувана ідея. Чому б йому не покинути думки про землеробство та 

скористатися тією незліченною кількістю гадюк для виробництва природних 

протиотруйних засобів? І оскільки гадюки були всюди, і ніхто, крім нього, не 

спеціалізувався у даній сфері, він досяг надзвичайно швидкого успіху, а його 

ферма сьогодні перетворилась на найбільше протиотрутне виробництво у 

світі!  

 З цієї історії я особисто дізнався про те, як невдача перетворюється на 

талан шляхом переорієнтації мети та перезавантаження розуму, а також 

примирення з дійсністю… Я дарую цю історію усім бездіяльним та тим, хто 

зазнав невдачі, хто перебуває у неприємних умовах та у становищі, що 

здається безвихідним… Наші зруйновані мрії можуть швидко змінитися на 

різноманітні починання та неочікувані можливості. І те, що ми вчора 

ненавиділи, може завтра перейти у сферу наших інтересів за законом 

імовірності, коли те, що ми ненавидимо, насправді існує для нашого блага… І 

якщо ми поглянемо на випадки, коли люди досягали успіху в житті, ми 

побачимо, що саме сплутаний початок був відправним пунктом до багатства 

та популярності (і далеко не всі вони при цьому отримали повну вищу 

освіту!). 
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Додаток Ж.4. Історія кохання [283] 

 

يااااه لقد : إلتقته الفتاة قدراً امام باب احد المتاجر الكبري بالمدينة، استوقفها ثم بادرها بالكالم قائال 

ألني مرت مدة طويلة جداً منذ رأيتك آخر مرة، اريد أن اخبرك أنني قد اشتقت إليك كثيراً واعتذر منك بشدة 

 . تركتك وبنيت حياتي ومستقبلي مع امرأة اخري غيرك، وحقاً اتمني ان تقبلي اعتذاري

في ثواني معدودة مرت أمام عينيها كل اللحظات السعيدة التي قضتها معه، احست برغبة شديدة في 

ي، عندها البكاء وازدادت سرعة دقات قلبها، عندما تذكرت اللحظة التي تركها فيها وفضل عليها فتاة أخر

قررت أن تكتم كل هذه المشاعر واالحاسيس والذكريات بداخلها لتحتفظ بما تبقي من كبريائها، ثم نظرت إليه 

من أنت ؟ هل أعرفك يا سيدي ؟ هل سبق لنا أن التقينا من قبل ؟ وقبل ان يفيق من دهشته، : واجابته في بساطة 

 . ا عزيزي فإن والدك ينتظرناهيا ي: نادت طفلها الصغير من داخل المحل وهي تقول 

 

Переклад: 

Дівчина зустріла його випадково перед дверима одного з найбільших 

магазинів у місті. Він зупинив її, а потім заговорив: «Оййй… Минуло 

настільки багато часу з тих пір, як я бачив тебе востаннє. Я хочу сказати тобі, 

що я дуже сумував за тобою і я дуже прошу в тебе вибачення за те, що я тебе 

покинув і збудував своє життя й майбутнє з іншою жінкою. Я дійсно хочу, 

щоб ти прийняла мої вибачення. 

За лічені секунди перед її очима пролетіли усі щасливі миті, проведені 

разом з ним. Вона відчула сильне бажання розплакатися. Швидкість ударів її 

серця підскочила при згадці моменту, коли він покинув її та обрав іншу 

дівчину. Цієї миті вона вирішила придушити в собі всі емоції, почуття та 

спогади, щоб зберегти залишки своєї гордості. А потім вона поглянула на 

нього та просто відповіла: «Я Вас знаю, пане? Ми раніше зустрічалися?». І 

перш ніж його здолав подив, вона покликала свого маленького сина зсередини 

магазину: «Поквапся, любий, твій тато чекає на нас». 
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