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АНОТАЦІЯ 

Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному 

медіадискурсі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей стереотипного 

зображення мусульман у медіадискурсі англомовних країн на основі 

комбінованого когнітивного, лінгвокультурного та дискурсивного підходу. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження визначається 

тим, що характерні риси стереотипізації мусульман в англомовних 

медіаджерелах вивчаються в межах як дискурсивного, так і когнітивного 

підходу; мусульмани як об’єкт стереотипізації вивчаються як соціальна група 

з етнічними, релігійними та національними ознаками і зображаються в медіа 

за допомогою етнорелігійних стереотипів. У дисертації визначено способи 

вербалізації мусульманських стереотипів у медіадискурсі та взаємовплив 

лексико-семантичних, прагматичних, контекстуальних, національно-

культурних та соціо-політичних чинників на процес стереотипізації 

мусульман в англомовному суспільстві. Вивчено способи позитивної та 

негативної репрезентації мусульман в англомовному медіапросторі, 

вирахувано частку позитивних та негативних публікацій, що містять 

мусульманські стереотипи. Виявлено спільні та відмінні риси стереотипного 

зображення мусульман у мас-медіа США, Канади, Великої Британії, 

Австралії та Нової Зеландії. Схарактеризовано особливості утворення та 

використання мусульманських стереотипів у креолізованих медіатекстах, 

вивчено взаємовплив вербальної та візуальної складової стереотипу при 

конструюванні образу типового мусульманина. 

У Вступі обґрунтовуються причини вибору теми та її актуальність, 

визначаються мета і завдання дисертації, розкривається наукова новизна 
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дослідження, його теоретичне та практичне значення, зазначаються 

положення, що виносяться на захист, наводяться публікації автора, відомості 

про апробацію роботи. 

У першому розділі «Когнітивні і дискурсивні дослідження 

стереотипізації» розглянуто особливості вивчення процесу стереотипізації, 

виокремлено способи пояснення цього феномену за допомогою когнітивного 

та дискурсивного підходів, визначено категорії стереотипів, окреслено 

особливості етнорелігійних стереотипів та способи їх втілення в мові. У 

дисертації обгрунтовано комплексний когнітивно-дискурсивний підхід до 

дослідження процесу стереотипізації. Доведено, що стереотипи є 

фрагментами мовної та концептуальної картини світу, що репрезентують 

стійкі, типізовані уявлення про об’єкт, предмет або ситуацію, обумовлені 

певною національно-культурною специфікою, дозволяють схематизувати і 

категоризувати соціальне оточення людини, мають вербальне втілення в мові 

та мовленні. Визначено, що в дискурсі стереотипи відповідають досвіду 

соціалізації етнічних та релігійних груп, повторюються та утворюють його 

базові елементи для формування суспільних уявлень. Уточнено, що 

медіадискурс найпомітніше впливає на формування стереотипів.  

У дисертації окреслено, що характерним для медіадискурсу є 

використання етнорелігійних стереотипів, які є груповими спрощеними 

уявленнями про типовість ознак та рис характеру, властивих кожному 

представнику своєї або іншої етнічної та релігійної спільноти, а також 

образом представників певної етнорелігійної групи, що характеризується 

значним емоційним забарвленням (частіше – негативного характеру) та 

високим рівнем стійкості в мові. Мовні структури, що містять етнорелігійні 

стереотипи, здатні передавати як базову семантичну інформацію, так і 

прагматичну (оцінну, емоційну, конотативну, контекстуальну).  

Доведено, що етнорелігійні стереотипи щодо зображення мусульман в 

медіадискурсі є найбільш помітними і поширеними. Мусульмани як об’єкт 

медійної стереотипізації мають ознаки релігійної групи та етносу, оскільки 
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вони сповідують іслам (релігійна складова) і ототожнюються з людьми «зі 

Сходу» (етнічна складова). Доведено, що мусульманські етнорелігійні 

стереотипи є стандартизованими, спрощеними та закріпленими у певному 

соціумі поглядами щодо мусульман в англомовному суспільстві. Мовна 

складова етнорелігійних мусульманських стереотипів містить пріоритетні 

оцінні думки про психологічні особливості та поведінку людей з цієї 

етнорелігійної групи, їх моральні, розумові, фізичні якості, судження про 

зазначені якості, заклик до дії стосовно мусульман як «Чужих». 

Другий розділ «Використання етнорелігійних стереотипів 

мусульман у медійному просторі» присвячений вивченню історичного, 

соціокультурного і політичного контексту стереотипного зображення 

мусульман у мас-медіа англомовних країн, способів мовної репрезентації 

мусульман за допомогою стереотипів, дослідженню типових стереотипних 

тематик, лексичних одиниць, емотивних та маніпулятивних засобів, що 

використовуються в процесі стереотипізації мусульман у медіадискурсі, 

виокремленню негативних та позитивних мусульманських медійних 

стереотипів. 

У дисертації визначено, що в медіаджерелах таких країн, як США, 

Канада, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія, для стереотипного 

зображення мусульман використовується тематика тероризму, міграції, 

протистояння Заходу та Сходу, гендерної нерівності. Окреслено ключові 

мусульманські стереотипи-номінації, що виділяються у медіамові й мають 

ефект «спускового гачку» – лексичні одиниці, що мають номінативну 

функцію, проте набувають негативного значення у соціальному контексті 

негативного ставлення до мусульман. Визначено, що для зображення 

мусульман у медіаджерелах використовується протиставлення авто- і 

гетеростереотипів, що виражається у поділі представників західного 

суспільства та мусульман на «Своїх» і «Чужих». Мовне оформлення 

етнорелігійних мусульманських стереотипів може здійснюватись як за 

допомогою елементів літературної мови, так і з використанням сленгізмів, 
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арготизмів, журналістських новоутворень, сучасних ідіом тощо. Когнітивні 

стереотипи щодо мусульман представлені як найбільш стандартні негативні 

уявлення, які у представників західного суспільства асоціюються з 

антиісламькими соціальними установками-упередженнями, характерними 

для певного національного дискурсу.  

Визначено, що, на противагу тенденціям д негативізації образу 

мусульман в англомовній пресі, 28% публікацій на мусульманську тематику 

містять позитивні стереотипи. Для позитивної стереотипізації мусульман у 

західних медіа використовується тематика благодійності, помірності, 

миролюбності ісламу, притримання традицій, поважного ставлення до літніх 

людей та жінок, відокремленні помірних мусульман від радикалів. Доведено, 

що для творення позитивних стереотипів використовується мова, насичена 

образами, зміщуються акценти в авто- і гетеростереотипах (розрізняються 

радикальні мусульмани, які належать до групи «Чужі», та миролюбні 

мусульмани, що входять до групи «Свої»). У позитивних мусульманських 

стереотипах використовується концепція «справжнього» ісламу, що 

вербалізується за допомогою лексичних одиниць з позитивною емотивною 

складовою. 

У третьому розділі  «Порівняння способів стереотипного 

зображення мусульман у медіаджерелах англомовних країн» 

проаналізовано спільні та відмінні риси стереотипної репрезентації 

мусульман у медіаджерелах таких країн як США, Канада, Австралія, Нова 

Зеландія, Велика Британія; досліджено характерні риси креолізації 

мусульманських стереотипів, а саме – типові вербально-візуальні 

компоненти мусульманських стереотипних креолізованих текстів у 

медіаджерелах вищенаведених країн.  

Оскільки явище негативної та позитивної стереотипізації мусульман в 

англомовних медіаджерелах досліджувалось комплексно, з урахуванням 

культурно-специфічних, соціальних та політичних чинників суспільств, у 

яких мусульмани є етнорелігійною меншиною, у дисертації було порівняно 
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наявні тенденції зображення мусульман у пресі США, Канади, 

Великобританії, Австралії, Нової Зеландії; визначено, що спільні та відмінні 

риси медійної стереотипізації мусульман залежать від історичного і 

культурного контексту, економічного стану, геополітичного курсу країни та 

її внутрішніх соціальних процесів у цілому.  

Типові медіастереотипи мусульман, що використовуються у виданнях 

усіх вищезазначених англомовних країн, мають негативне забарвлення та 

вербалізуються в медіамові у межах теми Islamic terrorism. У серйозних 

виданнях мусульманські стереотипи подаються у нейтральний спосіб, тоді як 

у «жовтій» пресі доповнюються лексичними одиницями з різко негативною 

семантикою, які використовуються для підсилення стереотипів та впливу на 

аудиторію. Мусульманські стереотипи запускають механізм когнітивного 

впізнавання мусульманської тематики публікації, провокують стереотипні 

асоціації, що ототожнюють мусульман і терористів. Визначено, що спільною 

тенденцією для англомовних мас-медіа є збільшення кількості негативних 

мусульманських стереотипів у період безпосередньо після гучних терактів чи 

збройних конфліктів за участю радикальних мусульман.  

Відмінною темою у європейських англомовних виданнях є негативне 

висвітлення міграційної кризи, а саме – стереотипне зображення мусульман, 

що прагнуть жити в Європі; вербалізація їх негативних якостей та небажання 

асимілюватись та інтегруватись у європейське суспільство. Подібні тенденції 

спостерігаються у регіональних виданнях Великої Британії. 

Особливістю канадських видань є увага до подій за участю мусульман 

у Франції, а відтак – більший відсоток негативних мусульманських 

стереотипів, утворених на тлі терористичної активності мусульман в Європі. 

Такий феномен пояснюється великою кількістю етнічних французів у Канаді, 

що впливає на тематику видань та увагу до французьких новин. 

Обгрунтовано, що найбільша негативізація образу мусульман та 

використання стереотипів щодо цієї етнорелігійної групи властиві виданням 

США через історичний контекст взаємодії американців та мусульман 
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(локальні та міжнародні конфлікти, терористичні атаки, інтенсивні міграційні 

процеси, зовнішня відмінність мусульман від пересічних американців).  

Доведено, що, на противагу негативним мусульманським стереотипам у 

медіаджерелах США, існує тенденція до позитивізації образу мусульман у 

ліберальних виданнях Канади та Великої Британії.  

Вивчено особливості стереотипного зображення мусульман у 

медіаджерелах Австралії та Нової Зеландії, пов’язані з географічною 

віддаленістю регіону від арени міжнародних конфліктів та терактів, а також 

доволі низькою часткою мусульман-мігрантів з Близького Сходу, які в першу 

чергу асоціюються з терористами. Вищеокреслене зумовлює використання 

нейтральних або позитивних лексичних одиниць для формування 

мусульманських стереотипів, розширення меж автостереотипів (фокус-групи 

«Свої»), утворення опозицій за принципом «Свій» – «Чужий». 

Визначено, що етнорелігійні стереотипи мусульман наявні й у 

креолізованих текстах англомовних ЗМІ – семіотично ускладнених текстах, 

організованих комбінацією природної мови з елементами інших знакових 

систем, наприклад, із зображенням.  Провідними темами стереотипізації у 

креолізованих текстах, спільними для англомовних видань вищезазначених 

країн, є тероризм, мусульманський радикалізм, утиски прав жінок, загроза 

мусульманської військової, релігійної та культурної експансії. Зображення 

взаємопов’язані з вербальною частиною креолізованого тексту, обидві 

системи справляють подвійний вплив на аудиторію. Використовуються 

стандартизовані стереотипи мусульман, які наочно зображені у графічному 

наповненні стереотипних креолізованих текстів (зовнішній вигляд, одяг, 

колір шкіри, вираз обличчя, наявність зброї тощо).  

Ключові слова: стереотип, стереотипізація, медіадискурс, етнічний 

стереотип, етнорелігійний стереотип, мусульманський стереотип, позитивна 

стереотипізація, негативна стереотипізація, медійні стереотипи, 

креолізований текст. 
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ABSTRACT 

Lytovchenko D.S. Stereotyping of Muslims in the English-language media 

discourse. – As a Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

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

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The research of stereotyping of Muslims in the English-language media 

discourse is based on cognitive, linguocultural and discursive aspects of the 

process. The topicality of the thesis is explained by the growing interest to 

linguistic mechanisms of creating the ethnoreligious stereotypes in the media, as 

well as the verbal aspect of using Muslim stereotypes in the media sources of 

different English-speaking countries, their common and distinguishing features. 

The purpose of the study is to establish the basic and specific stereotypes 

portraying Muslims in the media culture of the USA, Canada, United Kingdom, 

Australia and New Zealand; define the ways of linguistic representation of Muslim 

stereotypes in the media language of the mentioned countries depending n the 

cultural, political and social context; identify ways media stereotypes influence on 

the general idea of the English-speaking society representatives concerning 

Muslims as the ethnoreligious group. 

The research materials include journalistic articles, essays, informative and 

advertising messages, political leaflets, blogs and discussions within such domains 

of media discourse as printed media, electronic media and dictionaries. 

The scientific novelty of the proposed study is that the phenomenon of 

stereotyping and linguistic representation of stereotypes is considered within the 

framework of joint discoursive and cognitive approach; the concept of 

"ethnoreligious stereotype" is clarified; the notion of "stereotype" and "cognitive 

distortion" are distinguished; it is found that the features of Muslims as a social 

group contain ethnic, religious and national traits; the Muslim stereotypes, 

available in the media sources of English-speaking Western countries are 

categorized. The ethnoreligious Muslim stereotypes, their emotional content and 
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key nominations have been analyzed taking into account the extra-linguistic 

factors: the cultural context, socio-political events, specifics of the mentality, 

geopolitical and economic factors of the English-language media environment. 

Stereotypes are seen as fragments of linguistic and conceptual world view 

that represent a stable, typed representation of an object or situation, and are bound 

to the source culture and national / religious / ethnic or other identity. Each type of 

discourse affects the formation of stereotypes in a specific way; in the media 

discourse stereotyping occurs through a combination of standardized schemes and 

senses, their frequent repetition, which eventually leads to the formation of media 

stereotypes. As media discourse includes a set of all linguistic and extralinguistic 

factors: communicative situation, specific textual material existence, its cultural, 

ethnic, social context, subtext, etc., the media stereotypes provide complex effect 

on the readership. 

Muslim stereotypes portray them as Others, Aliens; as hostile ethnic or 

religious groups unwanted in Western society. The negative tendency of depicting 

Muslims by means of using the stereotypes prevails in most media publications of 

the English-speaking countries. The verbal representation of ethnoreligious 

Muslim stereotypes in the media discourse covers the universal topics (terrorism, 

expansion of Islam, migration processes, "refugee crisis", international conflicts 

involving radical Muslims). Most media articles focused on Muslim topic include 

sharply negative Muslim stereotypes, which diminish the value of their customs, 

religious traditions and create caricature and grotesque image of an average 

Muslim. Muslim stereotypes are frequently used in the media language of both 

quality publications and tabloids. 

The typical verbal representation of Muslim stereotypes in media involves 

creating the core of stereotype, which is represented by a capacious polysemous 

nomination and supplemented by peripheral lexical units denoting its secondary 

characteristics (nouns and adjectives with negative semantics, means of 

expressiveness, culture-specific elements). They include the names of terrorist 

organizations or events constituting the "trigger" nominations, which are quickly 
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recognized by the audience and launch a mechanism of socio-cultural associations. 

The methods of creating Muslim stereotypes also include labeling, "red rag" 

tactics, deliberate distortion of facts, negative media data exposure and 

concealment of positive information concerning Muslims. 

The negative Muslim stereotypes generally contain the emotionally rich 

vocabulary, are based on the military and terrorist themes, and typically desacralise 

the religious traditions and beliefs of Muslims. The linguistic representation of 

negative Muslim stereotypes contains the elements of literary language 

accompanied by the slang, obscene lexicon, journalistic idioms etc.  

By contrast, the topics of philanthropy, moderation, Islam's peacefulness, 

adherence to traditions, respect for the elderly and women, and the separation of 

moderate Muslims from radicals are used in the western media for the positive 

Muslim stereotyping. Consequently, a language with a positive emotional 

component is used to create positive Muslim stereotypes. 

The ethnoreligious Muslim stereotypes are also present in the creolized texts 

of the media discourse. Those are semiotically complex texts organized as a 

combination of natural language with elements of other sign systems, for example, 

with the image. Among the genres of the creolized texts containing Muslim 

stereotypes are cartoons, comics, demotivators, posters and banners. The leading 

topics of stereotyping the Muslims in the creolized publications in the media of the 

aforementioned countries, include terrorism, Islamic radicalism, oppression of 

women, the threat of Muslim military, religious and cultural expansion. The 

images are interconnected with the verbal part of the creolized text, and both 

systems have a dual impact on the audience. The general Muslim stereotypes that 

are vividly depicted graphically (Muslim appearance, clothes, skin color, facial 

expression, the presence of weapons, etc.) are used in the creolized texts, and 

usually the visual part of such text prevails over the verbal one. 

Key words: stereotype, stereotyping, media discourse, ethnic stereotype, 

ethnoreligious stereotype, Muslim stereotype, positive stereotyping, negative 

stereotyping, media stereotypes, creolized text.  
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ВСТУП 

 

Інтенсивність міграційних процесів, локальні конфлікти у країнах 

Сходу, суттєва різниця у рівні життя в ісламських країнах та країнах Європи 

призвели до збільшення частки мусульман у європейському суспільстві 

впродовж останніх десятиліть. Відповідно, «мусульманському питанню» у 

соціальному, мовному та культурному середовищі англомовних країн наразі 

приділяється набагато більше уваги. Висвітлення питання у ЗМІ, наукові 

дослідження мовної та етнокультурної репрезентації мусульман і процесу 

їхньої інтеграції у соціальне середовище західного суспільства наразі 

значною мірою ґрунтуються на явищі стереотипізації як способу 

конструювання соціального сприйняття групи «Чужих».  

У сучасних гуманітарних науках інтерес до стереотипів як одного зі 

способів розуміння людиною соціальної дійсності, категоризації процесів та 

формування загальноприйнятих уявлень на різних рівнях суспільного життя 

сформувався ще в 20-ті роки ХХ століття. На сьогодні стереотипи як 

міждисциплінарний феномен активно вивчаються і використовуються в 

таких галузях знань як соціологія (О.М.Ваніна (1997), Д.Гамільтон, 

С.Стрьосснер, Д.Дріскол (2002), Т.Нельсон (2009)), психологія (К.Фідлер, 

І.Волтер (2004), М.Хезельтон, Д.Неттл, П.Ендрюс (2005), Д.Шнайдер (2005), 

Б.Горхем (2010), Р.Вайєр (2013)), соціальна психологія (Т.Г.Стефаненко 

(1999), В.Т.Суковата (2001), О.С.Черемська (2011), Д.Катц, К.Брейлі (2012), 

Ж.В.Пузанова, І.І.Демідова (2013)), філософія (С.В.Гладкіх (2001), 

М.Пікерінг (2001)), культурологія (Дж.Летонен (1992), І.П.Гріценко (2004)). 

Оскільки стереотипи є невід’ємною складовою мовної картини світу, 

що утворюється шляхом вербальної номінації феноменів, речей та явищ, 

специфіка вживання стереотипів у системах мов та дискурсів різних націй 

зумовила виникнення дослідницького інтересу до процесу стереотипізації в 

межах мовознавства. Стереотип – це ментальне утворення, яке, проте, має 

вербальне втілення в мові та мовленні, а отже, дослідники стереотипів 
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аналізують письмові та усні джерела, що містять стереотипи, а саме медійні 

та культурні джерела. Відповідно, об’єктом аналізу є не ментальні 

стереотипи, а вербальні одиниці, які їх відображають. Репрезентація та 

функції вербальних стереотипів у мові досліджуються в роботах Д.Вігболдус, 

Г.Семіна, Р.Спірза (1999), М.Томпсона (2000), М.О.Шведової (2008), 

О.Ю.Горшунової (2009), Г.Є.Некрасової (2009), Л.Ф.Дорошиної (2013), 

А.В.Бочкарьової (2014). 

У межах когнітивного підходу мовний аналіз стереотипів 

доповнюється культурологічним аналізом, оскільки мовні стереотипи не є 

ізольованими структурами, а містять культурно-специфічні уявлення та 

досвід певного етносу, нації чи релігійної групи. Дослідженню стереотипів з 

позиції лінгвокультурології присвячені роботи А.Д.Бєлової (2002), 

О.В.Городецької (2003), І.О.Голубовської (2004), Т.Л.Кацберт (2008), 

Г.І.Ісіної (2008), О.В.Ноженко (2008), С.М.Бассай (2016). 

Серед існуючих видів мовних стереотипів значного поширення у 

соціумі набули етнічні стереотипи, оскільки вони дозволяють спрощувати, 

оформлювати в певні категорії та шаблони соціальне оточення людини. 

Вербальні етностереотипи, які є відображенням особливостей національної 

ментальності та сприйняття світу, все частіше стають предметом 

етнолінгвістичних досліджень (С.В.Гладкіх (2001), С.Г. Тер-Мінасова (2004), 

І.П.Гріценко (2004), Ю.В.Святюк (2005), Є.Бартмінський (2005), О.В.Белова 

(2006), Ю.Є.Прохоров (2006), О.В.Ткачик (2008), Л.Ф.Дорошина (2013), 

А.З.Журтова (2013)). В окрему групу виділяються стереотипи, що містять 

ознаки як етнічної, так і релігійної приналежності об’єкту стереотипізації, і, 

отже, є розширеним міждисциплінарним простором для досліджень. 

Вивченню реалізації етнорелігійних стереотипів у різних видах дискурсу 

присвячені роботи М.В.Бутиріної (2007, 2009, 2010), Л.Филипович (2009), 

І.Грищенко (2011), Е.Альсултані та Е.Шохат (2013). 

Загальна тенденція сучасних лінгвістичних досліджень етнорелігійних 

стереотипів спрямована на комплексний аналіз етнокультурної репрезентації 
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стереотипних елементів у різних видах дискурсу. Специфіка вербалізації 

етнорелігійних стереотипів розглядається крізь призму дискурсивного 

підходу, оскільки з’являється можливість провести дослідження не 

ізольовано, беручи за приклад тільки певну мовну ситуацію, а комплексно, 

звертаючи увагу на підтекст, комунікативне середовище, вплив позамовних 

чинників, етнокультурну та геополітичну ситуацію, соціальний контекст. 

Також простежується можливість дослідити, як етнокультурний компонент 

впливає на подання інформації в джерелах, що мають масову аудиторію, а 

саме – в медіадискурсі. 

У медіадискурсі інформація подається таким чином, щоб забезпечити 

сприйняття повідомлення загальною аудиторією як істинного та його 

подальший вплив на кінцевого сприймача медійного контенту. Ця мета 

досягається шляхом використання стандартизованих схем та ментальних 

образів, що вербалізуються та багаторазово повторюються, завдяки чому 

утворюються медіастереотипи. Стереотипізація в англомовному 

медіадискурсі таких країн, як США, Канада, Велика Британія, Австралія та 

Нова Зеландія, характеризується спрощеним, але ємним і влучним 

зображенням подій та феноменів оточуючої дійсності. Стереотипні уявлення 

про певні значущі явища та елементи повсякденного життя все глибше 

вкорінюються у матеріалах англомовних ЗМІ і значно впливають на 

сприйняття цих явищ їх читачами і глядачами. Медійні стереотипи, що 

містять етнічний або релігійний компонент, використовуються журналістами 

для створення спрощених, стандартних та упереджених образів певної 

спільноти, які дуже швидко поширюються за межами медіадискурсу та 

охоплюють більшість аспектів соціального існування такої спільноти.  

Найсуттєвіша кількість медіапублікацій, що містять етнорелігійні 

медійні стереотипи, присвячена спільноті мусульман. Сприйняття цієї 

спільноти у західному суспільстві має характерні особливості, оскільки 

засновується на комплексі етнічних, релігійних та національних ознак 

мусульман. У більшості випадків стереотипний об’єкт зображується в мас-
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медіа заангажовано, упереджено та перебільшено, нав’язуючи такий образ 

реципієнтам. Це пояснюється сенсаційним характером матеріалів у 

медіаджерелах, способом репрезентації інформації за допомогою 

узагальнених, спрощених номінацій, що швидко ідентифікуються 

аудиторією, «гіперпомітністю» мусульман у західних англомовних країнах, 

постійною присутністю мусульманської тематики у подіях національного та 

міжнародного рівня, а також розвиненою системою соціальних стереотипів 

мусульман та поляризацією мусульман як «Чужих» у західних країнах.  

Стереотипи мусульман у медіадискурсі є динамічним, рухливим полем 

для мовнокультурних досліджень. 

Неполіткоректні зауваження та висловлювання стосовно мусульман, 

стратегія «навішування ярликів» на представників цієї етнічної спільноти, 

використання стереотипних ключових слів та фраз на мусульманську 

тематику, поєднання вербальних та візуальних стереотипів у креолізованих 

текстах у медіапублікаціях таких країн, як США, Канада, Велика Британія, 

Австралія та Нова Зеландія – ці феномени постають широким полем для 

лінгвістичного дослідження мусульманських стереотипів у медіадискурсі. 

Актуальність роботи визначається пильним інтересом до мовних 

механізмів утворення етнічних та релігійних стереотипів у різних типах 

дискурсу. Вербальне вираження етнорелігійних стереотипів у англомовному 

медіадискурсі має низку характерних особливостей, що потребують більш 

детальної класифікації та аналізу. Вивчення стереотипних номінацій 

мусульман у медіасередовищі таких країн, як США, Канада, Велика 

Британія, Австралія та Нова Зеландія, дасть змогу виявити нав’язані 

уявлення носіїв англійської мови щодо «Чужих» етнічних та релігійних груп, 

якими широко послуговуються журналісти при написанні медіаматеріалів. 

До того ж, актуальним та цікавим з точки зору лінгвокультурологічного 

аналізу є порівняння способів вербалізації мусульманських стереотипів у 

медіадискурсах визначених країн та виокремлення універсальних і 

специфічних рис для кожної з них. 
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Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

наукової теми «Європейські мови та культури в контексті глобалізації 

світових процесів» (код 01 БФ 0147-01) в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (затверджена 

Міністерством освіти і науки України). 

Мета дослідження полягає у встановленні базових та специфічних 

стереотипів, які зображають мусульман у медіакультурі США, Канади, 

Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії і передбачає виконання таких 

завдань: 

● визначити стереотипізацію як процес у межах когнітивного та 

дискурсивного підходу; 

● встановити механізми втілення етнорелігійних стереотипів у 

мові;  

● виявити етнокультурні, соціально-політичні та когнітивні 

причини утворення стереотипів мусульман у західних англомовних 

медіаджерелах; 

● вивчити систему мусульманських стереотипів у медіадискурсі 

США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, дослідити 

способи їх типові лексико-семантичні способи утворення та вербалізації; 

● порівняти спільні та відмінні риси вербалізації мусульманських 

стереотипів у медіапублікаціях англомовних країн; 

● встановити особливості утворення та використання мовних 

стереотипів у межах суспільних процесів, а саме контекст стереотипізації 

мусульман, вплив маніпулятивних технологій на утворення стереотипів, 

ситуації вживання стереотипів мусульман у медіадискурсі; 

● визначити способи впливу медійних стереотипів на загальні 

уявлення представників англомовного середовища про етнорелігійну 

спільноту мусульман; 

● вивчити процес стереотипізації мусульман у креолізованих 

медіатекстах.  
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Об’єкт дослідження – вербалізовані негативні і позитивні етнорелігійні 

стереотипи мусульман в англомовному медіадискурсі США, Канади, Великої 

Британії, Австралії та Нової Зеландії, зокрема, у статтях з друкованих газет, 

журналів, листівок, рекламних та агітаційних матеріалів, а також 

електронних видань. 

Предмет дослідження – лінгвістичні особливості, стратегії, методи 

утворення та мовної репрезентації стереотипів мусульман в англомовному 

медійному дискурсі. 

Методи дослідження. У процесі роботи використовувався 

контекстуально-інтерпретаційний метод медіатекстів для виокремлення 

корпусу текстів на мусульманську тематику; контент-аналіз для визначення 

вербалізованих мусульманських стереотипів у медіатекстах, а також 

дослідження способів мовної репрезентації таких стереотипів; порівняльно-

історичний метод для вивчення способів мовної репрезентації мусульман у 

мас-медіа визначених англомовних країн і виокремлення тенденцій 

утворення та вербалізації мусульманських стереотипів у періоди скоєння 

терористичних актів; зіставний метод для порівняння процесів мовної 

стереотипізації мусульман у медіадискурсі США, Канади, Великої Британії, 

Австралії та Нової Зеландії, та виокремлення спільних і розбіжних рис. 

Матеріалом дослідження слугували друковані видання засобів 

масової інформації та преси, публіцистичні твори, матеріали соціальної 

реклами, політичні та пропагандистські листівки, новинні повідомлення, 

електронні періодичні видання, лексикографічні джерела США, Канади, 

Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, що містять етнокультурний 

компонент вербальної репрезентації мусульман за допомогою стереотипів. 

Фактично використаний матеріал було відібрано та проаналізовано у період 

2013 – 2018 рр. у дослідницьких центрах, волонтерських організаціях з 

соціальної допомоги етнічним меншинам, центрах релігійних досліджень, 

релігійних громадах мусульман-мігрантів, публічних бібліотеках м.Києва, 

м.Львова (Україна), м.Нью-Йорка, м.Вашингтона, м.Лос-Анжелеса (США), 
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м.Лондона, м.Единбурга (Велика Британія), а також в онлайн-архівах 

Бібліотеки Конгресу (США), бібліотеки Табер (Канада), Національної 

бібліотеки та архівів Канади, Національної бібліотеки Австралії та 

Національної бібліотеки Нової Зеландії. Загальний обсяг досліджених 

медіатекстів становить 450 газетних випусків та 100 журнальних видань, з 

яких за допомогою методу випадкової вибірки було проаналізовано 500 

статей на мусульманську тематику (обсяг текстів становить 3180 сторінок 

або 585 000 слів). 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що явище стереотипізації 

та мовного оформлення стереотипів розглядається у межах об’єднаного 

дискурсивно-когнітивного підходу; уточнюється поняття «етнорелігійний 

стереотип»; розмежовуються поняття «стереотип» та «когнітивне 

спотворення»; встановлюється, що риси мусульман як соціальної групи 

містять етнічні, релігійні та національні ознаки; категоризовано стереотипи 

мусульман, наявні в медіаджерелах англомовних західних країн. 

Етнорелігійні стереотипи мусульман, їх емотивне наповнення та ключові 

номінації аналізувались з урахуванням позамовних чинників: культурного 

контексту, суспільно-політичних подій, особливостей менталітету, 

геополітичних та економічних чинників країни публікацій. 

Теоретичне значення роботи полягає в комплексному поєднанні 

теоретичних даних та наукових методів різних галузей гуманітарного знання, 

спрямованих на дослідження процесу стереотипізації; дискурсно-

орієнтованому підході до вивчення механізмів утворення та вербалізації 

стереотипів на позначення мусульман в англомовному медіасередовищі; 

дослідженні мовних мусульманських стереотипів у межах різнопланових 

медіаматеріалів як з вербальною, так і з вербально-візуальною складовою; 

дослідженні позамовного контексту використання вербальних 

мусульманських стереотипів (геополітична ситуація, соціокультурні 

чинники, історичне підґрунтя, економічна ситуація та етнічна картина 

соціуму англомовних західних країн); результати дослідження сприяють 
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теоретичному і практичному розвитку дослідження медійної та 

етнокультурної специфіки мовних стереотипів у межах лінгвістики. Таким 

чином, розширюється і доповнюється теоретична база для подальших 

досліджень особливостей і проблем вербалізації етнічних стереотипів.   

Практична цінність дослідження полягає у можливості 

багатоаспектного використання матеріалів та результатів роботи в практиці 

створення міжкультурних медіазв’язків, вивчення етнокультурних 

особливостей англійської мови, у розширенні напрямків дослідження 

когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту, етнолінгвістики 

лінгвокультурології, медіалінгвістики; матеріали можуть слугувати 

підґрунтям для створення практичних курсів написання, перекладу та 

редагування медіаматеріалів, розвитку політкоректної журналістики. 

Результати дослідження також можуть бути використані в курсах 

лексикології, стилістики, теорії мовної комунікації, лінгвокраїнознавства, 

міжкультурної комунікації, а також у теорії та практиці перекладу. 

Апробація роботи. Положення дисертації обговорювались на 

засіданнях кафедри англійської філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 – 2018 рр. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на шести наукових 

конференціях. 

Публікації. Ключові положення дисертації та результати дослідження 

проаналізовано у 6 статтях, написаних одноосібно й опублікованих у 

провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України: 

1. Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа // 

Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання / Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Вип.51. – С.283-288; 

2. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних 

технологіях англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні 

картини світу: наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– Київ, 2015. – Вип.51. – С.428-438; 
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3. Особливості використання антимусульманських стереотипів у 

канадському медіадискурсі // Мовні і концептуальні картини 

світу: наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-

ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 232-240; 

4. Аспекти стереотипізації мусульман у медіа джерелах 

Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії // 

Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання / Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 140-148; 

5. Стереотипізація мусульман у медіаматеріалах Австралії та Нової 

Зеландії // Science and Education: a New Dimension. – Philology, V 

(41). – Issue 145. – 2017. – P.28-32. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Етнорелігійні стереотипи як один з видів соціальних стереотипів 

є комплексним феноменом і представляють колективне, стійке, 

емоційно забарвлене, узагальнене і спрощене уявлення однієї 

соціальної групи щодо себе й іншої соціальної групи стосовно їх 

етнічної та релігійної приналежності. Етнорелігійні стереотипи є 

частиною мовної свідомості та результатом спроби оцінювати 

інших людей з позицій тільки своєї культури.  

2. Мусульмани як соціальна група об’єднують у собі етнічні, 

релігійні та національні ознаки, і тому є етнорелігійною групою. 

Уявлення про мусульман в англомовних медіаджерелах таких 

країн, як США, Канада, Велика Британія, Австралія, Нова 

Зеландія, вербалізуються за допомогою етнорелігійних 

стереотипів, у яких превалює негативна тенденція зображення 

мусульман. Вербалізація етнорелігійних мусульманських 

стереотипів у медіадискурсі відбувається в межах декількох 

універсальних тематик (тероризм, експансія ісламу, міграційні 

процеси, «криза біженців», міжнародні конфлікти за участю 

радикальних мусульман). 
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3. Типовою вербальною репрезентацією мусульманських 

стереотипів у медіаджерелах є утворення ядра стереотипу, яке 

відображається за допомогою ємної багатозначної номінації та 

доповнюється периферійними лексичними одиницями, що 

позначають його другорядні властивості (іменники та 

прикметники з негативною семантикою, засоби виразності, 

культурно-специфічні елементи). Також до складу 

мусульманських стереотипів входять назви організацій або подій, 

що є номінаціями з ефектом «спускового гачку», які швидко 

впізнаються аудиторією та запускають механізм соціокультурних 

асоціацій. 

4. Тенденції до негативної / нейтральної / позитивної вербалізації 

стереотипів мусульман в англомовних мас-медіа варіюються 

відповідно до країни публікації і залежать від політичних, 

соціокультурних та економічних чинників. Медіаджерела 

використовують негативні мусульманські стереотипи з метою 

маніпуляції суспільною думкою та утворюють негативний 

соціокультурний контекст сприйняття мусульман у західному 

суспільстві. 

5. Етнорелігійні стереотипи мусульман втілюються в англомовних 

мас-медіа за допомогою не лише вербальної, а й візуальної 

складової, утворюючи семіотично ускладнений креолізований 

текст, який справляє більший вплив на цільову аудиторію. 

Вербальний компонент таких стереотипів, як правило, є 

доповненням та уточненням змісту візуального компоненту, який 

несе основне смислове навантаження стереотипу. Найчастіше 

мусульманські стереотипи репрезентуються у таких жанрах 

креолізованих текстів, як плакати, комікси, карикатури. 

Відмінною рисою стереотипних креолізованих текстів у 

порівнянні з суто вербальними матеріалами на мусульманську 
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тематику в медіадискурсі є більша увага до висвітлення 

гендерного аспекту (стереотипні візуальні зображення жінок-

мусульманок). 

 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з таких частин: 

Вступ, у якому обґрунтовуються причини вибору теми, визначаються мета, 

актуальність та наукова новизна дослідження, вказуються дисертаційні 

положення, що виносяться на захист; Розділ І, у якому розглядається процес 

стереотипізації як багатоаспектний феномен, аналізується його когнітивна, 

дискурсивна, етнічна, релігійна та мовна складова; Розділ ІІ і Розділ ІІІ, що 

містять комплексний аналіз виокремлених особливостей, стратегій утворення 

та вербалізації стереотипів, їх впливу на сприйняття мусульман, спільні та 

розбіжні риси мовного оформлення етнорелігійних стереотипів мусульман у 

медіаджерелах визначених англомовних країн, взаємодії мусульманських 

стереотипів з візуальною інформацією у креолізованих текстах; Висновки до 

кожного Розділу, які підсумовують дослідження, що міститься в них; 

Загальні висновки до дисертації, у яких підсумовуються її результати; 

Бібліографія, де містяться посилання на всі літературні та електронні 

джерела, використані в роботі, а також джерела ілюстративного матеріалу; 

Додатки до роботи. Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок, обсяг 

основного тексту – 216 сторінок. 
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РОЗДІЛ І. 

КОГНІТИВНІ І ДИСКУРСИВНІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ 

 

1.1. Вивчення стереотипізації у сучасних дисциплінах 

Впродовж останніх десятиліть етнічні, релігійні маркери та маркери 

соціальної ідентичності, що становлять основу категоризаційних процесів на 

різних рівнях суспільного життя, досліджуються у межах соціолінгвістичних 

стереотипів [Kristiansen 2001, 129]. Явище стереотипізації як 

багатоаспектного феномена людської свідомості і невід'ємної частини 

суспільної культури, при цьому, не обмежується однією, 

вузькоспеціалізованою галуззю. Воно розглядається в межах багатьох 

гуманітарних наук – філософії, соціології, культурології, психології, 

лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики. Феномен стереотипу 

розглядається в роботах У.Ліппмана (1961; 2004), Д.Катца та К.Брейлі, 

Г.Фреге (1997), Ю.О.Сорокіна (1988; 2002), Х.Патнем (1999), Д.Вайлдера 

(1999), Т.Стефаненко (1999), П.Н.Шихірєва (2000), В.В.Красних (2001; 2002), 

О.В.Городецької (2003), К.Фільдера та Є.Вальтхера (2004), Дж.Летонена 

(2005), Ю.В.Святюк (2005), Д.Шнайдера (2005), Є.Бартмінського (2005), 

Ю.Є.Прохорова (2006), Г.Ісіної (2008), Т.Л. Кацберт (2008), Г.Є.Нєкрасової 

(2009), С.О.Ромашко (2009), А.Шахзада (2009), Б.Горхема (2010), Й.Кашіми, 

К.Фідлера та П.Фрейтага (2012), О.Маленко (2012), А.З.Журтової (2013), 

Дж.Сайдза та К.Гроса (2013), С.М.Бассай (2016).   

Оскільки процес стереотипізації властивий багатьом дисциплінам, то 

його універсальність свідчить про різні підходи до тлумачення поняття 

«стереотип» [Oakes, Haslam, Turner 1994: 41]. Уніфікований підхід до 

пояснення цього феномена може існувати всередині певної галузі, але часто 

представники різних шкіл у межах однієї науки пропонують різні визначення 

поняття стереотипу та процесу стереотипізації в цілому. 
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У соціології, наприклад, стереотип розглядається як елемент мислення 

й поведінки особистості [Allport]. Стереотип є спрощеним і, як правило, 

надмірно перебільшеним переконанням, яке притаманне всім членам певної 

соціальної групи, які діють і думають у відповідності з ним [Nelson 2009: 26]. 

Соціальні стереотипи утворюються з уявлень про групи, що перебували в 

опозиції до суспільства. Якщо такі групи з плином часу асимілюються, то 

каркас уявлень про них використовується повторно для опису нових 

підлеглих груп. Наприклад, багато стереотипів, які на сьогодні 

використовуються для характеристики афроамериканців, раніше 

використовувалися в американській історії для опису мігрантів з Ірландії та 

Східної Європи  [Hamilton, Stroessner, Driscoll 2002: 294]. 

Соціологи вивчають стереотип паралельно з такими феноменами, як 

упередження та дискримінація. Стереотип та упередження є, з точки зору 

Д.Шнайдера, синонімічними поняттями, які, однак, відрізняються тим, що 

стереотип є спрощеним уявленням про певну групу людей, а упередження 

стосуються конкретних думок і почуттів з приводу такої групи. Поняття 

дискримінації позначає вже конкретні дії стосовно певної групи, вчинені 

через набір стереотипних переконань щодо її членів [Schneider 2005: 13]. 

Соціальні стереотипи можуть базуватись на ознаках раси, етнічної та 

релігійної приналежності, віку, статі, сексуальної орієнтації, – майже будь-

якої характеристики. Сучасна соціологія наразі більш за все орієнтується на 

дослідження та пояснення гендерних стереотипів та їх впливу на процеси у 

сучасному суспільстві [Thompson, Judd, Park 2000: 571]. 

Представники етнолінгвістичного напряму вважають, що стереотипи 

функціонують у вигляді своєрідної мови – системи знаків (правил поведінки, 

ритуалу, жестів, міміки, словесних формул), яка використовується для 

комплексного позначення представників цільової групи процесу 

стереотипізації. Такий підхід зумовлює сприйняття стереотипізації як 

динамічного процесу, який можливий лише за умови взаємодії представників 

соціальних груп [Kashima, Fiedler, Freytag, 2012: 3].  
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Стереотипна комунікація, заснована на етнічному факторі, складається 

щонайменше з чотирьох елементів: комуніканта, сприймача, знаків, що 

використовуються для процесу комунікації, та феномен, на який 

посилаються використані знаки. Наприклад, у реченні “Australians are 

racists”, яке було сказано однією людиною іншій, лінгвістичними знаками 

будуть слова Australians та racists, які позначають певні феномени, що 

існують у світі [Fielder 2004: 86]. Що стосується референційних стосунків 

між знаками та феноменами, вищенаведений приклад можна розглядати як 

стереотипну фразу, що універсалізує австралійців та навішує на тих ярлик 

«расистів», і, таким чином, робить узагальнення щодо всієї групи людей. 

У філософії та культурології стереотип асоціюється з доцентровою 

спрямованістю людської дії, яка припускає стійкі зразки й значеннєві 

константи поведінки, локалізовані «всередині індивідуальної свідомості» 

[Гріценко 2004: 14]. Стереотипи з точки зору взаємодії культур, як правило, 

розглядаються з точки зору поділу на авто- і гетеростереотипи, тобто, на 

уявлення соціальних груп про себе та про представників інших соціальних 

груп [Lehtonen 2005: 145].У широкому сенсі культурний стереотип як 

частина світогляду може розглядатися як носій колективних уявлень, як 

відбиток владних відносин, прояв імпліцитних знань, а також складова 

мотивації до соціальної практики. 

У соціальній психології та психолінгвістиці стереотипи визначають як 

стійкі, емоційні за своєю природою психічні утворення, які в спрощеній 

формі відображають досить складний факт дійсності. Це чуттєво забарвлені 

соціальні образи, що об’єднують у собі соціальний і психологічний досвід 

спілкування, взаємин людей [Черемська 2011: 113].   

Соціальна психологія у процесі вивчення стереотипів орієнтується на 

феномен категоризації. Дослідники (Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990; 

Smith, 1990; Schneider, 2005; Katz, Braly, 2012) вважають категоризацію 

базовим когнітивним процесом, який бере участь у стереотипізації, оскільки 

категорії допомагають спростити сприйняття людиною навколишнього світу. 
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До початку стереотипізації особа або група осіб має розглядатись як об’єкт 

однієї чи декількох категорій, на базі яких може виникнути стереотип. 

Функція спрощеного сприйняття притаманна і стереотипам [Wilder 1996: 

298]. 

Психолінгвісти приділяють значну увагу емоційному наповненню 

мовних стереотипів. Вони можуть бути позитивними (як правило, це 

стосується стереотипів про власну групу, наприклад, коли жінки 

припускають, що вони менш схильні скаржитися на фізичний біль), але 

частіше є негативними (як правило, стосовно інших груп, наприклад, коли 

члени домінуючої расової групи припускають, що підлегла расова група має 

гірші персональні характеристики) [Thompson 2000: 571]. У будь-якому 

випадку, стереотип – це узагальнення, яке не бере до уваги індивідуальні 

відмінності.  

Обшир поглядів науковців сприяв формуванню досить полярних 

підходів до визначення стереотипу, неоднозначних як за його позамовною 

природою, так і за характером матеріалу, який аналізувався дослідниками. 

При цьому варто зазначити, що різні науковці (Гудков 2001; Дем'янков 1996; 

Гріценко 2004; Святюк 2005; Жайворонок 2006; Прохоров 2006; Маслова 

2001, 2007; Попова 2007; Кацберт 2008; Ноженко 2008; Садохін 2008; 

Бутиріна 2008, 2009; Кузьменко 2010; та ін.) виокремлюють різні види 

стереотипів у залежності від галузі, яку вони представляють: соціальні, 

ментальні, культурні, етнокультурні, гендерні, професійні, мовленнєві 

стереотипи, стереотипи поведінки, спілкування, та ін.  

Слово «стереотип» виникло в 1796 році, коли французький видавець 

Ф.Дідо ввів в друкарську практику свій винахід, який дозволяв зменшити 

ціну друку книг. Якщо раніше текст кожен раз набирали наново, то Дідо 

запропонував зберігати вже набрані тексти у вигляді зліпків, з яких потім 

виготовлялися металеві пластини. Ф.Дідо назвав свій винахід  стереотип, 

з'єднавши два грецьких слова: στερεός «твердий» і τύπος «модель, 

зображення». Винахід Дідо поширився не тільки у Франції, але і за її 
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межами, а слово стереотип з професійної сфери перейшло в загальну лексику 

[Овчиннікова 2009: 281].  

Такий термін призвів до виникнення, щонайменше, двох підтекстів: 

стереотип асоціюється з чіткістю і дублюванням (або однаковістю). Якщо 

застосувати ці два підтексти щодо груп людей, то стереотипи є чітко 

вираженими уявленнями, і вони дублюються на всіх, кого вони стосуються, і 

наділяють ці об’єкти однаковими характеристиками [Schneider 2005: 8]. Слід 

зазначити, що термін швидко набув оновленого значення, і вже у 1824 році 

використовувався для позначення формалізованої поведінки, а на початку 

ХХ століття ще більш наблизився до сучасного значення і регулярно 

використовувався для позначення чітких, повторюваних, часто ритмічних 

моделей поведінки [Schreder: 14]. Але найпоширеніше використання терміна 

стосується характеристик, які застосовуються однією групою стосовно інших 

на основі національних, етнічних, релігійних або гендерних ознак. 

Термін «стереотип», який  позначає готові уявлення, існуючі культурні 

схеми, за допомогою яких людина «фільтрує» навколишню дійсність, виник 

у XX столітті. З 1920-х років цей термін став одним з центральних аспектів 

вивчення соціальних наук. У 1922 р. популяризації та поширенню поняття 

«стереотип» сприяла книга «Громадська думка» американського публіциста 

У.Ліппмана [Липпман 2004]. Він звертає увагу на тезу про те, що осягнути 

об'єктивну реальність неможливо, тому існує необхідність спростити і 

пояснити її: «…людські вчинки ґрунтуються не на прямому і явному знанні, 

а на картинах, які індивід створює сам або отримує від когось іншого» 

[Липпман 2004: 46]. Для позначення таких ментальних картин У.Ліппман 

використовує слово «стереотип» і розширює свою концепцію. Поняття 

стереотипу набуває таких ознак, як повторюваність, незмінність, спрощеність 

і оцінність [Ромашко 2009: 223]. 

Після виходу книги У.Ліппмана почалося вивчення стереотипів 

представниками соціальних наук. Насправді, більша частина робіт Ліппмана 

щодо стереотипів присвячена дослідженню різних помилок у мисленні і 
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конкретно не пов'язана з рисами, що приписуються групам людей. Тим не 

менше, більшість з перших емпіричних досліджень стосувалася саме таких 

характерних рис, особливо притаманних етнічним групам. Дослідження 

Д.Катца і К.Брейлі (1933, 1935) як прямих послідовників У.Ліппмана є 

найбільш відомими. Вони присвячені виявленню стереотипного мислення та 

вербалізації типових стереотипів щодо расових, релігійних та етнічних груп, 

що є меншинами в американському суспільстві. Стереотипи досліджувались 

як продукти культури, щоб пояснити вплив культури на формування 

забобонів і дискримінаційних поглядів [Katz, Braly].  

Згодом стереотипи стали об'єктом уваги культурології, філософії, 

літературознавства, а з 1968 року, завдяки американському філософу 

Х.Патнему, стереотип стає об'єктом дослідження в лінгвістиці [Овчиннікова 

2009: 282].  

Х.Патнем використовує поняття стереотипу для вирішення питання 

про співвідношення значення і референції. Разом з іншими філософами 

(серед яких К.Доннелан, С.Кріпке, Д.Каплан), він критикує «традиційний» 

підхід до значення, насамперед ідеї Г.Фреге і Б.Рассела про те, що значення 

слова визначає об'єкти зовнішнього світу: «Знак як такий (або слово, 

словосполучення чи графічний символ) може мислитися не тільки у зв'язку з 

тим, що він позначає, тобто з тим, що можна було б назвати денотатом знака 

– Bedeutung, а й у зв'язку з тим, що хотілося б назвати сенсом знака – Sinn. 

Сенс знака – це те, що відображає спосіб уявлення того, що позначається цим 

знаком <...> Ім'я висловлює свій сенс і позначає свій денотат» [Фреге 1997: 

354-358].  

Замість термінів «сенс знака» і «денотат» Х.Патнем використовує 

терміни інтенсіонал (безліч характеристик об'єкта) і екстенсіонал (безліч 

об'єктів зовнішнього світу). Таким чином, положення традиційної теорії у 

Х.Патнема приймає такий вигляд: «Значення терміна (зрозуміле як 

інтенсіонал) визначає його екстенсіонал (в тому сенсі, що з тотожності 

інтенсіоналів  випливає тотожність екстенсіоналів)» [Патнем 1999: 169]. 
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Щоб визначити семантичну складову значення, Х.Патнем звертається 

до поняття стереотипу. Х.Патнем зазначає, що «у повсякденному вжитку 

слово «стереотип» висловлює загальноприйняте уявлення (яке може бути 

зовсім неточним) про те, на що схожий, чим є і як поводиться об’єкт» 

[Патнем 1999: 207]. У цілому, трактування Х.Патнемом поняття стереотипу 

можна сформулювати таким чином: стереотипи – це загальноприйняті 

уявлення про певні феномени, які необхідно засвоїти, щоб вважатися 

повноцінним членом мовного колективу. Стереотипи описують нормальних, 

типових представників класу і визначають значення слів. 

Найбільш ґрунтовно поняття «мовний стереотип» дослідив польський 

лінгвіст Є.Бартмінський. У його концепції стереотип виступає як одне з 

центральних понять етнолінгвістики і визначається як «суб'єктивно 

детерміноване уявлення про предмет, яке охоплює як описові, так і оцінні 

ознаки, а також є результатом інтерпретації дійсності в межах соціальних 

пізнавальних моделей» [Бартмінський 2005: 189]. 

Цю концепцію відрізняє положення про наявність зональної структури 

мовного стереотипу: навколо найбільш стійких ознак, що складають ядро 

стереотипу, розташовуються ознаки з меншим ступенем закріпленості; 

кордони стереотипного комплексу залишаються відкритими. Комплекс 

елементарної стереотипної думки містить дві частини: об’єкт і суб’єкт 

стереотипізації. Також вводиться поняття «профілювання стереотипу», 

пов'язане з різними ситуаціями, в яких зображується об'єкт стереотипізації. 

Представники московської етнолінгвістичної школи спираються на 

положення Є.Бартмінського і розглядають стереотип як явище, яке належить 

«мові культури», у зв'язку з чим об'єктом дослідження стає семантика знаку в 

мові культури, зв'язок мовних і позамовних стереотипів [Дорошина 2013: 47; 

Красных 2002]. Такі дослідники, як Ю.Прохоров (2006), Ю.Сорокін (2002), 

В.Красних (2001, 2002), В.Агеєв (1986), С.Гладкіх (2001) та ін., 

підкреслюють беззаперечну схожість між стереотипами і традиціями, 
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міфами, ритуальною символікою, звичаями та моральними поглядами, 

вкоріненими у суспільній свідомості. 

Однак, на думку Ю.Прохорова, стереотипи відрізняються від традицій, 

міфів і звичаїв своєю психологічною основою. Традиції і звичаї, як 

підкреслює дослідник, відрізняються об'єктивованою загальною значимістю, 

відкритістю для «інших»; на відміну від стереотипів, які залишаються на 

рівні прихованих суб'єктивних умонастроїв, які індивід і суспільство, як 

правило, навмисно приховують від «чужих». Стереотипи наділені рухомою, 

внутрішньо мобільною, психологічною структурою і є продуктом 

нормальних психологічних процесів, які природним і неминучим способом 

призводять до формування та зберігання стереотипів. Тобто, фактично 

стереотипи як загальні категорії ментальних понять є основою, яка допомагає 

людині впорядковувати інформацію про світ [Прохоров 2006: 26-34]. 

Стереотип входить в структуру ментально-лінгвального комплексу і 

також визначає національні уявлення комунікантів; він не може 

функціонувати як одиничний феномен, оскільки стереотипи поліфонічні за 

своєю природою та діють як збірний образ. Стереотип виступає як 

універсальна поведінкова модель з детермінованим вибором тактики. На 

основі положення, що мовні одиниці несуть в собі стереотипи і асоціації, 

можна зрозуміти дію певних культурно-обумовлених уявлень. В ході 

соціалізації особистість отримує певну «систему координат», що складається 

зі стереотипних уявлень [Исина 2008: 11]. 

В українському мовознавстві питання мовного стереотипу все частіше 

стає об'єктом спеціального вивчення. О.Городецька розглядає стереотипи як 

складову частину мовної картини світу. Мовна картина світу, в свою чергу, 

створюється в процесі номінації, а її ключовим елементом є слово. 

Саме мовний образ світу виступає як засіб експлікації знань, що створюють 

концептуальну картину світу. Стереотипи (стандартизовані та схематизовані 

уявлення представників одного народу щодо іншого) є невід’ємною 

частиною концептосфери етносу. Етностереотипи вербалізуються не лише 
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окремими словами, а й ідіоматичними одиницями, реченнями, які проходять 

лексикалізацію й ідіоматизацію та відтворюються в мовленні автоматично 

при наявності певних асоціацій у комунікативній ситуації [Городецька 2003: 

6]. 

Т.Кацберт досліджує стереотипи у контексті взаємодії культур. 

Стереотипні уявлення характеризуються як когнітивні структури культурно-

специфічних знань, які мають вербальну (експліцитну або імпліцитну) й 

невербальну (поведінкову) оболонку. Стереотипи становлять традиційні 

форми вираження певних значень, які стали нормативними, на відміну від 

концептів, які мають візуальний рівень сприйняття й характеризуються 

історичною мінливістю; стереотип існує у свідомості як стабільний знак. 

Дослідниця розглядає національні стереотипи як групові уявлення про 

типовість певних ознак та рис характеру, властиві кожному представнику 

своєї або іншої етнічної спільноти як складової інтегративного поняття 

«нація». Найпростішим варіантом вираження національних стереотипів є 

етнономінація, представлена етнонімами – стилістично нейтральними 

лексемами, які не містять оцінки і набувають її лише у мовленні у поєднанні 

з лексемами з негативною чи позитивною конотацією, що вживаються з 

метою посилити експресивність повідомлення [Кацберт 2008: 6-9]. 

М.Бутиріна розглядає стереотипи масової свідомості, що утворюються 

і функціонують у середовищі мас-медіа. Дослідниця зазначає, що утворення 

стереотипів – це природний процес розвитку когнітивної системи людини, 

який відбувається в мові. Стереотип досліджується в контексті дотичного до 

нього поняття «соціальна настанова» (чинник, який спрямовує та організовує 

перебіг медійних процесів на рівні суспільства, його окремих інституцій, 

комунікантів і масової аудиторії), а також розглядається як елемент тріади 

«архетип – міф – стереотип». Визначається, що архетипи організують масове 

сприйняття шляхом застосування дорефлексивного досвіду предків, міфи 

конкретизують його у вигляді картини світу, яка відтворює певний світогляд, 

а стереотипи раціоналізують, надаючи конкретні формули оцінювання та 
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поведінкових реакцій. Вивчається механізм мас-медійного утворення 

стереотипів, який складається з формування когнітивного базису, утворення 

стереотипно-настановних комплексів та медійної легітимізації стереотипів 

[Бутиріна 2009: 11-16]. 

О.Ткачик вивчає відображення гендерних стереотипів у фольклорних 

текстах. Дослідниця наголошує, що розуміння поняття «стереотип» у 

сучасній лінгвістиці спирається на тезу про те, що стереотип є формою 

раціонального пізнання світу, яка дозволяє створити схематизований образ 

певного об’єкту на основі типових рис оцінного характеру, і, разом з цим, 

наголошує на соціальному характері стереотипу як сталої форми поведінки 

представників певної етнокультури. Висувається теза про те, що мовні 

стереотипи є релевантними у межах певної культури. Гендерні стереотипи як 

історично обумовлені типізовані уявлення про фізіологічні, емотивні, 

психологічні та соціокультурні атрибути чоловіка або жінки розглядаються в 

контексті суспільного устрою та соціальних норм, які впливають на їх 

утворення і вживання. Також вивчаються культурні концепти як один з 

основних інструментів пізнання, концептуалізації та категоризації 

навколишнього світу, який найповніше розкривається через мову та є 

синтезом індивідуально-авторського розуміння з традицією його 

національного вживання [Ткачик 2008: 5-6]. 

С.Оксамитна розглядає гендерні ролі та стереотипи, що існують у 

сучасному суспільстві. Наголошується, що гендерні ролі як сукупність 

очікувань щодо поведінки індивіда обумовлені диференціацією всіх членів 

суспільства на дві категорії – чоловіків і жінок, передбачають певну 

нормативно визначену поведінку та є основою для конструювання гендерних 

стереотипів. Гендерні стереотипи розуміються як узагальнені усталені 

уявлення стосовно спільнот чоловіків і жінок, що є стійкими відносно нової 

інформації, неточними та віддаленими від реальних рис і поведінки 

конкретного індивіда. Двома основними компонентами утворення гендерних 

стереотипів є ролі – певні «прийнятні» види діяльності для чоловіків і жінок, 
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а також риси – психологічні та поведінкові характеристики, притаманні 

чоловікам і жінкам на основі соціально-культурних очікувань [Оксамитна  

2004: 157-159]. 

Ю.Святюк досліджує функціонування етнономінацій в англійській мові 

та вивчає етнічні стереотипи як фрагменти концептуальної картини світу. 

Етностереотипи визначаються як стійкі культурно-специфічні уявлення про 

певний народ, узагальнені та емоційно забарвлені образи певної етнічної 

спільноти. Наголошується, що етностереотипи щодо «чужих» народів 

формуються на основі виділення ознак і якостей, нетипових для «свого» 

народу. При цьому, такі якості можуть бути як реальними (зовнішній вигляд, 

фізичні якості), так і уявними. Дослідниця вважає, що етнічні стереотипи є 

відносними, оскільки вони не мають універсального характеру, а суб’єкти, 

яких вони позначають («чужі» народи), у більшості випадків оцінюються 

нейтрально чи негативно [Святюк 2005: 7-8]. 

О.Маленко розглядає стереотипи, що відображаються у фольклорному 

дискурсі і художній творчості, а також вперше формулює і визначає зміст 

поняття «етновербальний стереотип». Культура, ментальність і мова, на 

думку автора, синтезуються в таких образах, які в національній мовній 

картині утворюють систему вербальних (мовних) стереотипів, сенс яких 

актуалізований лише в певному етнокультурному просторі. Для 

представників іншої національної культури такі слова будуть просто 

назвами, які ідентифікують об'єкт і виділяють його серед інших [Маленко 

2012: 38-39]. 

Мовні стереотипи передбачають семантичну стереотипізацію, яка 

яскраво виражається в пареміях, ідіомах, фразеологізмах, прислів’ях, мовних 

штампах. Семантична стереотипізація допомагає зменшити кількість 

семантичних значень фраз, лексем, що значною мірою полегшує вибір 

точного засобу для передачі потрібної інформації комунікантом, і сприйняття 

цієї інформації реципієнтом. Завдяки поняттю «стереотип» уможливлюється 

спільне трактування мовних і культурних явищ» [Голубовська 2004: 68]. 
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Отже, стереотип – це певний фрагмент концептуальної картини світу, 

ментальна «картинка», стійке культурно-національне уявлення про об’єкт, 

предмет або ситуацію. Стереотип складається з ментального образу та його 

вербальної оболонки. Приналежність до конкретної культури визначається 

саме наявністю базового стереотипного ядра знань, яке повторюється в 

процесі соціалізації особистості в певному суспільстві, тому стереотипи 

вважаються прецедентними іменами в культурі. Стереотип не існує поза 

контекстом, він з'являється в момент впізнавання моделі, яка існує в 

колективній свідомості. 

 

1.2. Феномен стереотипізації в межах когнітивного підходу 

1.2.1. Когнітивний аспект вивчення стереотипів 

Когнітивні науки – це конгломерат наукових дисциплін, об'єктом 

дослідження яких є природні та штучні пізнавальні (когнітивні) системи, 

розумові процеси та інтелект [Sobel 2001: 17]. Фундаментальні дослідження в 

цій області дозволяють зрозуміти механізми функціонування інтелекту 

людини, її сприйняття, мовної здібності, а прикладні – створити ефективні 

методики і системи навчання, реалізувати когнітивні механізми в 

різноманітних комп'ютерних системах обробки мови, зображень і т. ін. 

Основними розділами є когнітивна психологія, когнітивна лінгвістика, теорія 

штучного інтелекту, нейрофізіологія, антропологія [Лук'ященко 2009: 49]. 

Когнітивістика як окремий напрям наукового знання почала 

формуватись у 1950-х роках, коли дослідники в декількох галузях 

(психологія, лінгвістика, кібернетика) почали розвивати теорії розуму (так 

звані “theories of mind”) на основі комплексних уявлень і обчислювальних 

процедур [Thagard 2014: 2].  

Приблизно в 1956 році інтелектуальний пейзаж почав різко 

змінюватися. 11 вересня 1956 року на симпозіумі, присвяченому проблемам 

переробки інформації у Масачусетському технологічному інституті, було 

зроблено три доповіді, що виокремили когнітивну науку як галузь 



38 
 

міждисциплінарних досліджень пізнання. Дж. Міллер у роботі «Магічне 

число 7+/-2» резюмував численні роботи, які показали, що здатність 

людського мислення обмежена – наприклад, обсяг короткочасної пам'яті 

обмежений приблизно сімома позиціями. Він припустив, що ліміти пам'яті 

можливо подолати за допомогою перекодування інформації на більші за 

обсягом елементи, розумові уявлення, які потребують процедур кодування і 

декодування інформації [Miller 1956: 89-91]. Н. Чомскі у доповіді «Три 

моделі опису мови» відкинув припущення біхевіористів про мову як набуту 

звичку (“learned habit”) і замість такої концепції запропонував пояснити 

розуміння мови з точки зору ментальних граматик, що складаються з правил 

[Chomsky 1957: 108-111]. А. Ньюелл і Г. Саймон започаткували дослідження 

у галузі штучного інтелекту, представивши комп’ютерну програму “Logic 

Theory Machine”, здатну виконувати базові операції з доказу теорем 

математичної логіки [Newell, Simon 1963]. Дослідженням проблем створення 

штучного інтелекту також займались Дж. Маккарті та М. Мінскі [McCarthy, 

Minsky 1955; McCarthy 1969]. Вищезгаданих вчених можна розглядати як 

засновників когнітивної науки. 

Наприкінці 1950-х років з цих доповідей було виокремлено три основні 

напрями когнітивної науки: 1) винахід комп'ютерів і спроби створення 

комп'ютерних програм, які змогли б вирішувати завдання, які вирішуються 

людьми; саме потужний запит з боку комп'ютерних наук став однією з 

рушійних сил розвитку когнітивістики; 2) розвиток експериментальної 

психології пізнання в межах когнітивної психології, що використовує 

метафору пізнання як переробки інформації: метою цього напрямку було 

виявлення внутрішніх інформаційних процесів, що беруть участь у процесах 

сприйняття, пам'яті, мислення, мови та ін.; 3) розвиток теорії генеративної 

граматики і пов'язаних з нею напрямів лінгвістики [Фаликман 2015: 4]. 

У середині 1970-х років було започатковано Асоціацію когнітивних 

наук (“Cognitive Science Society”), а також розпочалось видання журналу 

Cognitive Science. Цей момент вважається початком практичного 
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застосування досягнень когнітивістики, викладання когнітивних наук у 

вищих навчальних закладах, а також застосування когнітивного підходу та 

методів у наукових дослідженнях широкого кола дисциплін [Dawson 1998: 

26-27].  

Основу когнітивних дисциплін склали шість наук, що увійшли до  

«когнітивного шестикутника» (див. Схему 1), що вперше згадується в 

доповіді для фонду Альфреда Слоуна, який наприкінці 1970-х рр. розпочав 

фінансування нової області міждисциплінарних досліджень [Міллер 2005: 

106]. Шість виокремлених наук взаємодіють між собою, утворюючи 

наддисциплінарну єдність, проте не всі з них, як видно зі схеми, мають прямі 

зв’язки одна з одною: 

 

Схема 1.1. Когнітивна наука та розвиток міждисциплінарних 

досліджень 

 

Можливість взаємодії між дисциплінами забезпечується, з одного боку, 

соціальними факторами – наявністю фахівців з вираженими 

міждисциплінарними інтересами, підтримкою університетів і створенням 

спеціалізованих товариств і журналів, а з іншого боку – узгодженістю 

універсальних понять між дисциплінами, а також появою загальних методів 
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[Тагард 2014: 37-40]. Що стосується понятійної узгодженості, то вона на 

перших етапах становлення когнітивної науки ґрунтувалася на прийнятті 

положення про пізнання як акт передачі / переробки інформації, за умови 

імпліцитної згоди відносного того, що ці інформаційні перетворення 

здійснюються мозком. Мозок, таким чином, постає як неспеціалізований 

обчислювальний пристрій, свого роду «суперкомп’ютер» [Gardner 1987: 56-

59]. 

Першим спільним методом для всіх когнітивних дисциплін стало 

моделювання – опис досліджуваних процесів у вигляді блок-схем або 

комп'ютерних програм, які, в разі подібності протоколів або продуктивних 

показників виконання того чи іншого завдання моделлю і людьми – 

об’єктами випробування, розглядаються в якості передбачуваного механізму 

процесу моделювання [Seger, Peterson 2013: 1190-1191]. 

Якщо на початку формування конгломерату основних когнітивних 

дисциплін провідними у «когнітивному шестикутнику» вважались 

експериментальна психологія пізнання, комп'ютерні науки та лінгвістика, то 

наразі поруч із ними активно розвивається нейронаука [Фаликман 2015: 12]. 

На сучасному етапі когнітивна наука перебуває на такій стадії розвитку, коли 

вирішення маси нагальних проблем концептуального аналізу проводиться 

шляхом послідовного вивчення мовних проявів діяльності людської 

свідомості [Кубрякова 1999: 34]. 

Під когнітивним підходом розуміється рішення традиційних для певної  

науки проблем методами, які враховують когнітивні аспекти, в які 

включаються процеси сприйняття, мислення, пізнання, пояснення і 

розуміння. Когнітивний підхід у будь-якій предметній області акцентує увагу 

на «знаннях», вірніше, на процесах їх подання, зберігання, обробки, 

інтерпретації та виробництві нових знань [Dennett 1991: 30]. Велика увага 

приділяється питанням розуміння природної мови, комп'ютерному 

перекладу, механізмам спрощеного сприйняття реальності (зокрема, 

утворення стереотипів), проблемам комп'ютеризації суспільства та теорії 
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штучного інтелекту. Когнітивний підхід може розглядатися як трамплін, що 

дозволяє подолати невидимі бар'єри, які нерідко виникають між людьми, що 

говорять і мислять різними мовами [Лук’ященко 2009: 50-51]. 

Методологія когнітивної науки побудована на принципі об’єднуючих 

теоретичних ідей, проте в різних областях вивчення когнітивних процесів 

існують також і одиничні погляди та методи, характерні для використання 

лише вузьким колом дослідників [De Mey 1992: 73-75]. З точки зору 

вивчення процесів формування стереотипів цікавими є методологічні 

підходи, що використовуються у когнітивній психології, лінгвістиці та 

антропології. 

Когнітивна психологія вивчає такі форми обробки інформації, які 

можуть здійснюватися без участі свідомості, а саме так зване підпорогове 

сприйняття (обробка інформації про зовнішній вплив, що не був 

усвідомлений), імпліцитна пам’ять (формування і активація слідів пам'яті без 

усвідомлення факту їх формування), імпліцитне навчання (надбання нового 

досвіду при нездатності усвідомити цей досвід), стереотипне мислення 

(несвідоме використання вкорінених у свідомості стереотипів та кліше) і т. п. 

[Морошкина, Иванчей 2012: 111-117]. Представники сучасної нейронауки 

займаються прямим зіставленням мозкових процесів, що застосовуються при 

усвідомлюваній і неусвідомлюваній обробці інформації в однакових умовах, 

і за допомогою цього прагнуть виокремити мозкові механізми виникнення 

свідомого досвіду [Beck, Rees, Frith 2001: 646]. Такі дослідження значною 

мірою сприяють вивченню ментального механізму утворення стереотипів, а 

також визначенню ролі головного мозку у їх засвоєнні, зберіганні та 

опрацюванні. 

Основним методом когнітивної психології є експериментування за 

участю людей. Для вирішення питань щодо природи розумових процесів, 

психологічні експерименти повинні бути інтерпретовані в межах теоретичної 

основи, яка визначає ментальні уявлення і процедури. У той час як деякі 

лінгвісти роблять психологічні експерименти або розробляють 
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обчислювальні моделі (наприклад, Т.Свєтоносова (2007), В.Нерознак (1998)), 

більшість на цей час використовує як теоретичні, так і практичні методи: 

менший акцент робиться на синтаксисі, й більше уваги приділяється 

семантиці й прагматиці [Gonzalez-Marquez, Mittelberg, Coulson, Spivey 2006, 

65-70]. 

Когнітивна антропологія розширює вивчення людського мислення, 

щоб розглянути питання про те, як процес мислення змінюється відповідно 

до різних культурних контекстів. Вивчення розуму та мозкової активності не 

повинно бути обмеженим; слід розглядати можливі відмінності в способах 

мислення в різних культурах. Представники когнітивних наук усвідомлюють 

необхідність розглядати мозкові операції, звертаючи увагу на фізичне і 

соціальне середовище існування особистості [Brown 2006: 98]. У когнітивній 

антропології основним методом є етнографія, яка вимагає живої взаємодії з 

членами культури в достатній мірі, щоб виявити їх соціальні та когнітивні 

системи [Bloch 2008: 103]. З точки зору лінгвістичного підходу такий метод 

дає змогу віднайти спільні та відмінні риси процесу номінації предметів та 

явищ у різних культурах. Це стосується, зокрема, й стереотипних 

етнономінацій. 

Деякі дослідники бачать основне завдання когнітивної науки в тому, 

щоб «... зрозуміти, яким чином людина ... виявляється здатною переробляти, 

трансформувати і перетворювати величезні масиви знань у вкрай обмежені 

проміжки часу» [Шихирев 2000: 44]. Таким чином, розгляд процесу пізнання 

підштовхує нас до проблем стереотипу і стереотипізації як процесу 

спрощеної переробки інформації.  

Стереотипам притаманний узагальнюючий характер. Поряд з цією 

властивістю стереотип має логічну форму судження, здатність спрощувати і 

емоційно приписувати певному класу осіб певні установки або відмовляти їм 

у них. У межах когнітивного підходу розрізняють стереотип поведінки, що 

визначає поведінку і дії, які слід здійснювати, і стереотип-уявлення, що 

визначає те, чого слід очікувати у певній ситуації [Красных 2002: 179]. 
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Перша група зберігається у свідомості у вигляді штампів, які виступають в 

ролі канонів. Вони диктують людині певний тип комунікативної поведінки і 

виконують прескриптивну функцію. Друга група стереотипів, стереотипи-

уявлення, зберігаються у вигляді кліше і функціонують як еталони. Їх 

відмінність від стереотипів поведінки полягає в тому, що вони зумовлюють 

не стільки власне поведінку, скільки набір асоціацій і мовну форму, що 

виражає їх, а також виконують функцію передбачення. 

Як стереотипи поведінки, так і стереотипи-уявлення становлять 

найпростіші елементи суспільної психіки і є частиною оцінних думок, що 

характеризують людину в певному соціумі, а саме тому є національно і 

культурно специфічними. У зв’язку з комунікативною поведінкою людини, 

стереотипи впливають на вибір певних стратегій та тактик поведінки в 

конкретних ситуаціях і створюють певні кліше в інтерпретації світу [Бєлова 

2002: 45]. 

У когнітивній лінгвістиці стереотип розглядається «як стандартне 

уявлення про соціальні групи чи про окремих осіб як представників цих 

груп» [Демьянков, Кубрякова 1996: 177]. У лінгвокультурології стереотип – 

це фрагмент або образ картини світу, що існує у свідомості комуніканта. 

«Стереотип – це певний образ-уявлення, це ментальне зображення; стійке, 

мінімізовано-інваріантне, обумовлене національно-культурною специфікою 

уявлення про предмет або про ситуацію» [Красных 2002: 178]. 

Оскільки стереотип – це ментальне утворення, яке, проте, має 

вербальне втілення в мові та мовленні, то дослідники стереотипів аналізують 

письмові та усні джерела, що містять стереотипи, а саме слова і фрази, що їх 

відображають. Стереотипи мають різноманітне мовне вираження – це можуть 

бути порівняння, метонімія, метафора, внутрішня форма, сталі вирази зі 

стертою образністю. Стереотипи можуть виражатися як словом, так і сталим 

виразом [Wigboldus, Semin, Spears 1999: 80].  

Лінгвістичний аналіз стереотипів у межах когнітивного підходу 

доповнюється культурологічним аналізом [Crocker, Weber 2000: 459]. 
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Предметом розгляду при дослідженні стереотипізації виступають 

лінгвістичні механізми, що реалізують і супроводжують стереотипні 

висловлювання в дискурсі [Hamilton, Stroessner, Driscoll 2002: 307]. 

Стереотипи становлять константи мовної картини світу, оскільки через ці 

номінації, образи в концептуальну картину світу вплітається те побутове 

уявлення про націю, яке зафіксоване певною національною мовою [Ляшук 

2006: 275]. Таким чином, стереотипи як лінгво-ментальні комплекси 

акумулюють соціальний, психологічний, історичний досвід людини й 

виявляються у різних сферах культурної діяльності людини.  

Деякі дослідники вважають стереотипи одним з видів «когнітивного 

спотворення» (cognitive bias). Це систематичні відхилення в поведінці, 

сприйнятті і мисленні, що обумовлені суб'єктивними упередженнями та 

соціальними, моральними і емоційними причинами, проблемами в обробці й 

аналізі інформації, а також фізичними обмеженнями та особливостями 

будови людського мозку. Когнітивні спотворення виникають на основі 

дисфункціональних переконань, які впроваджені в імпліцитні когнітивні 

схеми головного мозку [Kahneman, Slovic, Tversky 1982: 15]. Люди схильні 

створювати власну «суб’єктивну соціальну реальність», що залежить від їх 

сприйняття і впливає на рішення щодо поведінки в соціумі [Bless, Fiedler, 

Strack 2004: 8]. Таким чином, когнітивні спотворення можуть призводити до 

неточності суджень, нелогічних інтерпретацій, або до ірраціональності в 

поведінці, що корелює з поняттям стереотипного мислення в широкому 

сенсі. На мовному рівні вищенаведені ознаки когнітивних спотворень 

виражаються через стереотипи, що реалізуються у вигляді спрощених 

соціальних установок, оформлених за допомогою лексичних одиниць, 

словосполучень та коротких речень. 

Деякі когнітивні спотворення, у тому числі й позитивні стереотипи, 

можуть сприяти більш ефективним діям особистості в конкретних умовах 

[Gigerenzer, Goldstein 1996: 660-667]. Крім того, когнітивні спотворення 

дозволяють швидше приймати рішення в ситуаціях, коли швидкість 
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прийняття рішення важливіше його точності [Kahneman, Slovic, Tversky 

1982: 185]. Такий феномен пояснюється вищезазначеним спрощеним 

характером установок, що містяться у когнітивних спотвореннях, 

результатом застосування яких у мисленнєво-мовленнєвих процесах є 

вживання стереотипів. Когнітивні спотворення є прямим наслідком 

обмежених можливостей обробки людиною інформації або відсутності 

відповідних психічних механізмів (обмежена раціональність) [Haselton, 

Nettle, Andrews 2005: 728]. 

Отже, у межах когнітивного підходу стереотип розуміється як 

ментальне явище, яке становить спрощену схему сприйняття та відтворення 

реальності головним мозком. Стереотип розглядається як елемент суспільної 

психіки, що має здатність до відбору інформації та утворення певних 

шаблонів; він є частиною оцінних думок, які характеризують людину в 

певному соціумі, а саме тому має культурну, етнічну, національну та 

релігійну специфіку. Лінгвістична репрезентація стереотипів є доволі 

широкою: використовуються всі пласти лексики певної національної мови, як 

нейтральні, так і емоційно забарвлені. Когнітивний аналіз мовних 

стереотипів включає дослідження механізмів, за допомогою яких стереотипні 

висловлювання реалізуються і супроводжуються в дискурсі. Стереотипи 

також можуть вважатись когнітивним спотворенням реальності за певних 

умов, проте така думка не отримала широкого поширення. 

 

1.2.2. Стереотипи як результат категоризації інформації про світ 

Когнітивний підхід виводить стереотипізацію з закономірностей 

процесу пізнання: акцент робиться на процесах сприйняття і категоризації 

[Г.Теджфел, Д.Тейлор, С.Т.Фіске]. Людина не має можливості розглядати 

кожну групу як унікальну, тому змушена покладатися на стереотипи, в яких 

вже міститься необхідна інформація. Категоризація, тобто, розподіл 

феноменів оточуючої дійсності на групи та формування загальних 

спрощених уявлень щодо цих груп, обумовлена потребою особистості у 
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створенні саме тих уявлень, які були б прийнятні в її фізичному та 

соціальному оточенні й які були б проекцією цінностей цієї особистості 

[Schaller, Neuberg 2012: 9-11].  

Вищезгадані процеси пов’язані з тим, що у повсякденному житті для 

сприйняття людини існує безліч стимулів: об’єкти та суб’єкти  

навколишнього світу, інформація, що отримується шляхом аудіальних або 

візуальних каналів [Crisp,  Hewstone 2007: 166]. Для людської свідомості 

практично неможливо відстежити усі стимули, оскільки свідомість створює 

ментальні образи всіх людей, місць, подій, ситуацій і дій, з якими стикається 

людина, і це одиничні, незалежні блоки інформації. У зв'язку з цим виникає 

потреба у формуванні загальних понять, за допомогою яких усі події, 

ситуації, місця і суб’єкти можна розсортувати у робочі кластери, які 

свідомість здатна опрацювати [Knippenberg А., Dijksterhuis 2000: 27]. 

Класифікація подій, об'єктів, суб’єктів та ситуацій на ментальні понятійні 

категорії відбувається у такий спосіб, щоб такі категорії підлягали оцінці, й 

існувала можливість діяти, виходячи з результатів оцінки. 

Найчастіше категоризація здійснюється автоматично і дає людському 

розуму можливість організувати нескінченність і різноманіття понять, 

феноменів, процесів та явищ світу у вигляді певної кількості категорій 

[Schaller, Neuberg 2012: 26]. У такий спосіб мозок «упорядковує» світ, і 

завдяки цьому людина має можливість ефективно взаємодіяти з ним, 

оскільки не може розглядати кожну групу як унікальну. Віднесення різних 

об'єктів до категорій уможливлює спрощене сприйняття таких об’єктів, 

оскільки мозок одразу визначає стратегію поведінки стосовно певної 

категорії, уявлення про яку вже закладене у свідомості.  

Категоризація обумовлена потребою особистості у створенні саме тих 

уявлень, які були б прийнятні в її фізичному та соціальному оточенні й які 

були б проекцією цінностей цієї особистості [Schaller, Neuberg 2012: 9-11]. 

Отже, процес категоризації взаємопов’язаний зі стереотипним мисленням, 

тому що саме стереотипи постають механізмом генерування спрощених, 
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закріплених у свідомості уявлень про певні категорії, і відповідно, об’єкти, 

що до них належать [Crisp, Hewstone 2007: 171]. Відбувається генералізація 

об’єктів за певними ознаками всередині однієї категорії, при цьому, 

індивідуальні особливості кожного з об’єктів нівелюються свідомістю та не 

враховуються у їх подальшому осмисленні.  

Стереотип як результат процесу категоризації складається в умовах 

недостатньої інформації про певний феномен або є результатом узагальнення 

власного досвіду особистості, до якого додаються відомості, отримані з книг, 

кінофільмів, висловлювань інших людей [Попова 2007, 62]. З цієї точки зору 

стереотипи відображають раціональну вибірковість інформації, що 

сприймається, і тому не можуть вважатися ірраціональними. Проте, 

визнається і можливість неточності стереотипів: оскільки процес пізнання 

недосконалий, у ньому можливі помилки. Основний недолік подібних 

процесів у свідомості полягає саме у відсутності індивідуального підходу до 

обробки значущих понять та явищ, оскільки різноманіття, динаміка змін та 

нюанси об'єктів при спрощеному, стереотипному сприйнятті, не 

враховуються, або ж стають неточними. Свідомість створює або запозичує із 

зовнішніх джерел «середні» образи, які дорівнюють стереотипам, і згодом 

оперує ними. 

Оскільки стереотипи функціонують у соціальному середовищі, на їх 

формування та використання впливає також і процеси соціальної 

категоризації. За допомогою соціальної категоризації відбувається поділ 

людей із соціального оточення на групи за певними ознаками (професія, 

соціальний статус, політичні погляди, національність, релігія, етнічна 

приналежність, мова та ін.) і виробляються спрощені стереотипні судження 

щодо своєї групи («Ми», «Свої») та інших груп («Вони», «Чужі», «Інші») 

[Deaux, Snyder 2012: 186-187].  Оскільки індивідуальні та точні знання щодо 

особливостей «Чужих» груп обмежені та регулюються соціальним 

контекстом міжгрупових взаємин, то при взаємодії з іншими групами 

представники групи «Свої» вже мають наявні передбачення та стереотипи 
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щодо характеристик представників інших груп [Teichman, Bar-Tal 2005: 47]. 

Такий набір базових знань та стереотипів впливає на подальше сприйняття 

представників «Чужих» груп та формування нових стереотипів на базі 

початкового спрощеного образу такої групи. 

У різних концепціях у межах когнітивного підходу підкреслюються 

різні аспекти стереотипізації як результату соціальної категоризації: 

значущість індивідуального сприйняття та соціальної репродукції 

стереотипів, роль цінностей, знання, досвіду в сприйнятті груп «Своїх» і 

«Чужих». Проте деякі дослідники (Г.Жиль, С.Рейд, Д. Тейлор, С.Т. Фіске) 

зауважують, що загалом існує дві основні стратегії застосування стереотипів: 

перша передбачає, що люди, які їх використовують, прагнуть уникнути 

глибокого занурення у складні комплекси індивідуальної інформації щодо 

кожного феномену, і тому спрощують процес сприйняття дійсності. Друга 

стратегія розглядає людей як тактиків, які використовують стереотипи 

умисно, для власної мети [Giles, Reid, Harwood 2010: 92]. 

Джерелом формування соціальних стереотипів є як особистий досвід 

людини, так і вироблені суспільством норми. Різні соціальні групи 

виробляють стереотипи, стійкі пояснення певних фактів, звичні інтерпретації 

речей [Менджерицкая 2000: 37-39]. Це цілком логічно, оскільки 

стереотипізація – необхідний інструмент соціального пізнання світу, що 

дозволяє швидко категоризувати, спрощувати соціальне оточення людини, 

робити його зрозумілим і прогнозованим. Таким чином, селекція, обмеження, 

категоризація величезної маси соціальної інформації – це когнітивна основа 

стереотипізації.  

Мотиваційну основу механізму стереотипізації становлять процеси 

оцінної поляризації на користь своєї групи («Ми», «Свої»), що дають 

індивіду почуття приналежності й захищеності [Попова 2007: 89]. 

Упередженість соціальних стереотипів, їх явна оцінна поляризація – це та 

характерна риса стереотипів, яку людина помічає перш за все. Формування 

подібних упереджених уявлень про власну та інші групи дозволяє зробити 
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світ зрозумілим і передбачуваним навіть при наявності мінімальної 

інформації про навколишні події, а також побудувати стратегії поведінки 

стосовно різних груп [Гулевич 2017: 60]. Максимізація міжгрупових 

відмінностей і внутрішньогрупової подібності в реальних умовах 

накладається на наявні мотиви і смисли людської діяльності, як 

індивідуальної, так і колективної [Бутиріна 2009: 44-45]. У такий спосіб 

відбувається оцінна поляризація зі знаком «плюс», щодо людей, які належать 

до групи «Ми», «Свої», і знаком «мінус» щодо тих, які належать до групи 

«Вони», «Чужі». 

Механізмом формування стереотипів є й інші когнітивні процеси, тому 

що стереотипи виконують ряд когнітивних функцій: функцію схематизації і 

спрощення, функцію формування та зберігання групової ідеології та ін. 

Стереотипи базуються на таких психологічних процесах, як вибіркова увага, 

оцінка, формування понять і категоризація, атрибуція, що лежить в основі 

стереотипу, а також процеси засвоєння індивідом вже сформованих 

стереотипів у процесі соціальної ідентифікації та конформізму [Шведова 

2008: 11].  

Одним з механізмів стереотипізації є утворення схем особистості – 

індивідуалізованих структур знань про конкретних людей і їх особливості. 

Стосовно будь-якої особистості в людини формується певна теорія, яка 

представлена в її досвіді у вигляді схеми, що суб'єктивно відбиває  найбільш 

істотні або значущі характеристики такої особистості. Саме на етапі 

формування цього уявлення про людину і відбувається насичення схеми 

власними судженнями, які надалі вкорінюються у вигляді соціальних 

стереотипів [Quasthoff 1989: 51].  

Люди, ситуації та події можуть мати різні характеристики, і вони не 

завжди є очевидними підставами для категоризації, а отже, для вибору 

відповідної схеми. Перевага може надаватися схемам, які легше 

ідентифікувати та активізувати і які базуються на індивідуально значущих 

індикаторах, наприклад, кольорі шкіри, одязі, привабливості, 
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контекстуальній відмінності (єдина жінка в компанії чоловіків) і т.п. При 

постійній взаємодії відбувається схематизація об'єкту і його типізація.  

Таким чином, за допомогою процесу категоризації певні поняття, 

феномени та явища оточуючої дійсності групуються разом за спільними 

ознаками, оскільки обробити кожний індивідуальний момент для свідомості 

неможливо. Об’єднання інформації про світ у категорії дозволяє виробити 

спрощені уявлення щодо таких категорій та оцінювати їх, оскільки процес 

категоризації співвідносить одиничне з певним класом. Соціальна 

категоризація є одним з механізмів формування стійких уявлень про різні 

соціальні групи, зокрема, стереотипів, упереджень і забобонів. Когнітивні 

схеми організують репрезентації людей стосовно конкретних аспектів їх 

оточення, створюють підстави для орієнтації та обрання оптимальної 

стратегії поведінки. У найбільш загальному вигляді вони являють собою 

певні, засновані на індивідуальному досвіді узагальнені уявлення щодо 

об'єктів і ситуацій, які застосовуються для їх швидкої оцінки і прогнозування 

можливого розвитку відносин. 

 

1.3. Дискурсивний аспект дослідження стереотипів 

Велика кількість сучасних досліджень базується саме на теорії 

дискурсу. У межах лінгвістики питання, які становлять предмет 

дискурсивних досліджень, традиційно пов’язані з проблемами мовної 

діяльності й вивченням взаємозумовленості лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів на різному функціонально-стильовому і 

текстовому матеріалі [Макаров 2003: 46]. Критерії відбору текстів, які 

становлять емпіричну основу вивчення дискурсу того чи іншого типу, 

орієнтуються на різні сфери людської комунікації та мовної практики 

[Добросклонская 2008: 151-152]. Наприклад, функціонування мови в таких 

сферах діяльності як наука, освіта, політика, медицина, засоби масової 

інформації тощо є основою для виділення відповідних дискурсів, в тому 

числі і значущого для нашої роботи медіадискурсу. 
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Дискурс визначається як складне комунікативне явище, до складу 

якого входить сукупність позамовних чинників, що супроводжують процес 

комунікації, а саме соціальний контекст, що дає уявлення про учасників 

комунікації та їх особливі риси; характеристики продукування, поширення та 

сприйняття інформації, культурно-ідеологічний фон та ін. [Dijk 2007: 91]. 

Дискурс – це також мова, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, 

як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмів їх свідомості 

(когнітивних процесах) [Карасик 2002: 27]. Дискурс – це мова, «занурена в 

життя». Тому термін «дискурс», на відміну від терміну «текст», не 

застосовується до давніх та інших текстів, зв’язки яких із сучасним життям 

не відновлюються безпосередньо [Арутюнова 1999: 136-137]. 

Дискурс також розглядається як процес мовної комунікації, яка 

здійснюється у певному соціальному контексті, і цей контекст значною 

мірою визначає особливості дискурсу з точки зору як форми, так і змісту. 

Відповідно, конкретні соціальні умови спілкування та соціальний контекст 

визначатимуть особливості утворення та сприйняття тексту, який є 

складовою певного дискурсу [Кожемякин 2009]. Тому закономірним є 

звернення до дискурсу з погляду багатьох вчених, які розробляють теорію 

мовленнєвих актів, логічну прагматику спілкування, конверсаційний аналіз, 

аналіз діалогу, лінгвістичний аналіз тексту, критичний аналіз дискурсу, 

проблеми соціолінгвістики та етнографії комунікації, когнітивної 

лінгвістики, психолінгвістики та етнолінгвістики [Макаров 2003: 68-75]. 

Серед основних характеристик дискурсу можна виділити такі: у 

формальному плані це – одиниця мови, що перевершує за обсягом речення, у 

змістовному плані дискурс пов’язаний з використанням мови в соціальному 

контексті, а за власною організацією дискурс інтерактивний, тобто 

діалогічний [Карасик]. Він є теоретичним конструктом, призначеним для 

досліджень умов створення тексту і його подальшого використання та 

сприйняття, комунікативно-знаковою системою в єдності її інтенції 

(програмної установки), актуалізації (втілення) і контексту, а також має 
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можливість впливати на одержувача інформації за допомогою текстів з 

урахуванням комунікативної ситуації, а також [Филлипс, Йоргенсен 2008: 27; 

Серио 2001: 554]. 

У нашій роботі ми розуміємо дискурс як мисленнєво-мовленнєву 

діяльність, яка регламентується соціокультурними кодами (правилами, 

традиціями і цінностями) певної соціальної практики (науки, правосуддя, 

медицини, релігії, політики, освіти тощо), за допомогою якої люди – в межах 

такої практики – виробляють, використовують і передають соціокультурні 

смисли, моделі соціального досвіду, реалізують свої когнітивні та 

комунікативні потреби. Дискурс як комунікативно-когнітивний процес 

реалізується за допомогою тематично виражених семіотичних утворень 

(текстів у широкому сенсі) в єдності їх лінгвістичного, ментального і 

предметного аспектів (плану вираження та плану змісту). Дискурс – це 

більше, ніж просто сума висловлювань, це ще й контекстуальний феномен. 

Дискурс є також інтерсуб’єктивним феноменом: смисловий зміст 

дискурсу доступний для сприйняття різним суб’єктам – реципієнтам. 

Інтерсуб’єктивність дискурсу забезпечує реалізацію його ключових функцій 

– когнітивної, комунікативної та соціальної. Загальною умовою адекватної 

рецепції дискурсу є наявність у автора і реципієнтів схожих мовних, 

розумових і поведінкових кодів, тобто, дискурсної парадигми певної 

соціальної практики [Касавин 2006: 8]. Таким чином, різні дискурси є 

інтерсуб’єктивними процесами обгрунтованої комунікації, направленої на 

взаєморозуміння [Habermas 2009: 55]. 

Свідомість сучасної людини, її світобачення і світовідчуття формується 

в гетерогенному просторі дискурсу, оскільки дискурс – це наукові публікації, 

підручники, художня література, виступи політиків і діячів культури, 

публікації ЗМІ, нормативні документи, ділові листи, релігійні проповіді та ін. 

Кожен тип дискурсу у особливий спосіб та за допомогою особливих засобів 

впливає на формування світовідчуття людини [Карасик 2002: 34]. Велике 

значення має розширене розуміння контекстуальної складової дискурсу, яка 
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є особливо важливою при вивченні текстів засобів масової інформації [Dijk 

2007: 95].  До засобів впливу медійного дискурсу на сприймача інформації 

належить у тому числі і процес стереотипізації. 

У медіадискурсі інформація організовується у такий спосіб, щоб 

створити повідомлення, яке буде сприйматися загальною аудиторією як 

істинне та справить на неї необхідний вплив. Такий ефект досягається за 

допомогою поєднання стандартизованих схем та смислообразів, їхнього 

багаторазового повторення, яке в результаті призводить до утворення 

медійних стереотипів [Gorham 2010: 32]. Іноді за основу для створення 

стереотипу в медіадискурсі береться вже існуючий соціальний стереотип чи 

упередження, який набуває оновленого значення у певному 

контекстуальному та культурному оточенні [Некрасова 2009: 57]. Оскільки 

медіадискурс включає в себе усю сукупність лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів, комунікативну ситуацію існування певного 

текстового матеріалу, його культурний, етнічний, соціальний контекст, 

підтекст, тощо, то медійні стереотипи здійснюють комплексний вплив на 

читацьку аудиторію. 

Медіатексти, які є мовною формою існування медіадискурсу, 

демонструють наявність в них «дискурсних взаємодій» [Силантьев 2010: 79] 

різних дискурсів: політичного, культурного (у межах міжкультурної 

комунікації), повсякденного (дискурс читачів) з юридичним, рекламним, 

науковим тощо. Це важливо для нас, оскільки кожен з типів дискурсу,  що є 

складовим компонентом медіадискурсу, «надає» конкретному стереотипу, 

який використовується в мас-медіа, власний набір дискурсивних знаків, і у 

такий спосіб утворюються нові смисли стереотипів медіатекстів. 

Стереотипи в медіадискурсі розглядаються як окремі типізовані 

асоціації, систематизовані за допомогою одного фрейму. Фрейми, за 

І.Гофманом, це культурно детерміновані визначення реальності, що 

дозволяють людям сприймати об'єкти та події, а також спосіб, який 

використовується людьми в повсякденному житті для впорядкування або 
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структурування світу за допомогою суджень, що дозволяють розпізнавати і 

сортувати соціальні феномени [Goffman 1986: 11]. Фрейм також розуміється 

як «когнітивна структура, що описує нормальну послідовність подій у 

певному контексті» [Айвазова 2011: 139].  

Дискурсні фрейми (традиційні для певного дискурсу знання про 

певний нормальний стан речей, які постійно відтворюються у процесі 

комунікації в такому дискурсі) виконують функцію вираження ідеології 

дискурсу. Фрейми мають структуру, що складається з елементів – терміналів 

(доменів або субфреймів, кластерів і слотів та ін.) [Манерко 2002: 76]. На 

нашу думку, стереотип – це найбільш типовий зміст терміналів фрейму, який 

відрізняється від простого набору асоціацій з іменем певного концепту своєю 

стійкістю в дискурсі, національно-культурною обумовленістю й емоційністю. 

Дискурс є одночасно й об'єктом, і методом дослідження стереотипів, 

що функціонують в ньому. Існує можливість не тільки аналізувати мовний 

матеріал, у тому числі стереотипи, як частину теорії певного типу дискурсу, а 

й отримати уявлення про імпліцитні, «приховані» етнічні відносини ораторів. 

У цьому сенсі за допомогою функцій дискурсу можливо дійти теоретичних 

висновків про структури, наявні в медійному мовленні, і процеси 

стереотипізації, що відбуваються в мозку. Такий спосіб дослідження 

природних процесів вираження ставлення до етнічної приналежності дає 

уявлення про зміст і структуру стереотипів, і особливо про функції та інші 

види використання стереотипів у житті людей, які ними послуговуються 

[Dijk 1984: 4].  

Дослідження стереотипів у межах медіадискурсу в цілому відповідає 

завданням дискурс-аналізу. Оскільки однією з основних категорій дискурсу є 

його інтертекстуальність, то стереотипи в дискурсі мас-медіа постають саме 

інтертекстуальною категорією. Вони пов’язують медіадискурс в єдине ціле, 

оскільки становлять прояви масової культури, соціальних традицій та 

ідеології [Кузьменко 2010: 198]. Стереотипи як ментальні одиниці, які 
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відповідають досвіду соціалізації індивіда, повторюються в дискурсі й є його 

своєрідними «опорами» і «преконструктами» [Орлова 2012: 106]. 

На рівні дискурсу виділяються такі стратегії оформлення стереотипів, 

пов'язані з семантикою розгорнутих елементів або організацією всього 

тексту: 

• певні вкраплення в структурі наративу («зайві» елементи з точки зору 

зв'язності мовлення й економії мовних засобів); 

• іронія; 

• прийом парадоксу / ефекту невиправданих сподівань (наприклад, 

коли кінець статті суперечить початку); 

• ситуація, коли вираження думки про іншу лінгвокультурну групу 

мимоволі розкриває ситуацію у «своїй» лінгвокультурі; 

• непряма подача стереотипу: підбір ситуації, яка була б ілюстрацією 

того чи іншого стереотипу (подача стереотипу без слів) [Некрасова 2009: 

126-128]. 

Таким чином, стереотип у межах медіадискурсу розглядається як 

окрема ознака концепту, зафіксована у більш-менш стійких формах мови, яка 

частіше у порівнянні з іншими ознаками відтворюється в дискурсі й 

характеризується національно-культурною специфікою. Ця ознака 

вбудовується в структуру концепту як термінал фрейма: це не нейтрально-

облігаторні понятійні ознаки, що формують ядро концепту, а частотні 

національно-культурні й ідеологічно обумовлені ознаки. Стереотип 

закріплений і в інших типах дискурсу, тому його можна вважати 

інтердискурсивним феноменом. 

 

1.3.1. Проблема об’єктивності стереотипів  

Однією з центральних проблем у дослідженні етнічних стереотипів є 

проблема істинності та адекватності дійсності. Необхідно відзначити, що в 

роботах, що вивчають стереотипи як складову дискурсу, стереотип 

обов'язково розглядається з точки зору його істинності чи хибності, обсягу 
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істини, що міститься в ньому. Уявлення про обсяг істини, що міститься в 

стереотипі, постійно змінювалися. Якщо, наприклад, У. Ліппман вважав, що 

стереотип – це не обов'язково хибне уявлення, він може бути і абсолютно 

правильним, то у його послідовників можна зустріти такі погляди на 

стереотип, як, наприклад, на «сукупність міфічних ознак, які приписуються 

соціальним групам» або як на «широко поширену неправдиву інформацію, ... 

традиційну нісенітницю» [Lipmann 1961; Katz 1993]. 

Проте у процесі накопичення знань про стереотип оцінки про його 

хибний характер, що були відверто категоричними, змінювалися більш 

стриманими поглядами [Стефаненко 1999: 242-250]. Спроби пояснення 

природи стереотипу через категорії істинності і хибності ґрунтуються на 

уявленні про випадкове наповнення стереотипу помилковими знаннями і про 

можливість виправлення помилкового стереотипу шляхом повідомлення 

людині достовірної інформації. Але низька ефективність проведення 

кампаній по боротьбі, наприклад, з расовими забобонами в різних країнах 

свідчить про неспроможність цієї тези. Наразі процес стереотипізації 

розуміється як процес узагальнення, генералізації знань про певні об'єкти на 

основі деяких яскравих та специфічних ознак, що сприймаються як істотні 

для такого об'єкта; схематизація і спрощення властивостей об'єкта, що 

сприймається реципієнтом [Schaff 1991: 77-81]. 

Оскільки уявлення про істинність чи хибність стереотипу не завжди 

може бути об’єктивно обґрунтованим, стереотипи розрізняються в межах 

раціональності / ірраціональності інформації, яку вони несуть для аудиторії. 

Цей аспект найбільш важливий з точки зору ефективності комунікації. Якщо 

стереотип більшою мірою правдивий, то він полегшує орієнтування 

комуніканта в ситуації міжкультурного спілкування. Якщо ж він не 

відповідає дійсності, то опора на нього тягне за собою комунікативні невдачі 

[Gigerenzer, Goldstein 1996: 653]. Володіння певною сумою знань і вмінь, 

пов’язаних з визначенням ступеня раціональності стереотипу, може 

оптимізувати процес міжкультурної комунікації. 
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Проте, знання про ступінь адекватності стереотипів певних феноменів 

реальної дійсності, безумовно, не гарантують того, що міжкультурне 

спілкування буде успішним. Ми маємо на увазі ситуації міжособистісного 

спілкування, а не абстрактне теоретичне зіткнення з іншою культурою. 

Міжкультурний комунікант матиме справу не з середньостатистичним 

типовим представником іншої культури, а з конкретною людиною. Найбільш 

поширена комунікативна помилка якраз і полягає в тому, що узагальнене 

стереотипне уявлення автоматично переноситься на партнера по комунікації 

[Белова 2006: 14]. Тому необхідно привести комунікантів до усвідомлення 

того, що реальна ситуація спілкування може відрізнятися від прийнятих 

стандартів. Якщо ж міжкультурна комунікація відбувається між особистістю 

та джерелом інформації (засобом масової інформації, продуктом музики, 

кінематографу тощо), процес стереотипного мислення запускається 

мимоволі, і його складно контролювати, оскільки таке джерело не може 

свідомо вплинути на уявлення такої особистості [Wilson, Gutierrez 1985: 42]. 

Визначення істинності чи хибності соціального стереотипу має 

будуватися на аналізі конкретної ситуації. Будь-який соціальний стереотип є 

істинним в одному випадку, в іншому може виявитися зовсім хибним або 

меншою мірою відповідати об’єктивній реальності і, отже, бути 

неефективним для вирішення завдань орієнтації особистості в 

навколишньому світі [Гладких 2001: 8]. Отже, необхідно розвивати вміння 

критичного аналізу конкретної ситуації спілкування. 

У цілому дослідження проблеми раціональності / ірраціональності 

стереотипів будуються на підставі таких положень: 

1) Стереотипи ґрунтуються на реальності, відображають реальні 

особливості стереотипізованої групи. Ступінь адекватності відображення 

може бути різним. 

2) Не існує абсолютно істинних стереотипів, оскільки вони є 

узагальненнями і ніколи не будуть відповідати кожному конкретному факту 

реальної дійсності. 
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3) Верифікації може підлягати тільки когнітивний компонент 

структури стереотипу [Сорокина 2013: 135-136].   

Критеріями істинності стереотипу слід вважати такі: збіг авто- і 

гетеростереотипів, наявність глибоких і тривалих контактів між народами, 

єдність гетеростереотипів двох народів про третій народ, уніформність / 

узгодженість процесів стереотипізації, відсутність девіацій від стереотипних 

уявлень, відсутність конфліктів між цими народами у певний визначений 

момент, глибинність стереотипу. 

На побутовому рівні стереотипи сприймаються як об'єктивна 

реальність. Дослідники вважають, що стереотип може містити частково 

правдиві уявлення про навколишню дійсність та представників інших 

культур, і тому культурні стереотипи є раціональним, але небезпечним 

явищем. Небезпечні навіть позитивні стереотипи, оскільки вони створюють 

враження об'єктивності і тим самим підтримують всю систему стереотипів в 

цілому. 

 

1.4. Типологія стереотипів 

Однією з найважливіших характеристик стереотипів є їх різноманіття, 

завдяки якому вони функціонують у всіх сферах життя суспільства, маючи 

різні модифікації, проте не піддаються чіткій класифікації. На сьогоднішній 

день в лінгвістиці існує декілька основних підходів для створення 

класифікацій мовних стереотипів: прагматичний принцип (вживання певних 

стереотипів у певних комунікативних ситуаціях; синтаксичний (класифікація 

стереотипів залежно від синтаксичної структури – стереотипи можуть 

зустрічатися у вигляді як цілих речень, так і окремих слів або 

словосполучень), поділ з точки зору вживання у функціях мовлення 

[Суковата 2001: 132-133].  

У ході досить довгої історії досліджень були виявлені різні види 

стереотипів, ґрунтуючись на різних критеріях їх класифікації. За суб’єктом 

стереотипізації, іншими словами, за носієм стереотипу, стереотипи 
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поділяються на колективні та індивідуальні. Колективні стереотипи в 

американській соціології позначаються терміном «культурні стереотипи» 

[Нельсон 2003: 63]. Українські вчені використовують терміни «соціальні 

стереотипи» [Бацевич 2004: 25] або «масові стереотипи» [Овчиннікова 2009: 

282] як протиставлення «індивідуальним стереотипам». Ми підтримуємо 

позицію Н.В.Сорокіної і використовуємо термін «колективні стереотипи», 

оскільки такий термін утворює чітку опозицію індивідуальним стереотипам і 

дозволяє уникнути подвійного тлумачення терміна «соціальні стереотипи» 

[Сорокіна 2013: 123]. 

Під колективними стереотипами розуміються загальноприйняті та 

типові для всіх представників певного культурного середовища патерни 

уявлень і переконань. Це стереотипи, які характеризуються високим 

ступенем узгодженості. Суб’єктом стереотипізації в такому випадку виступає 

соціальна спільнота в цілому. Віднесення будь-яких стереотипів до 

колективних означає «їх повну тотожність в окремих індивідів або 

усвідомлення всіма представниками групи в рівній мірі» [Стефаненко 1999: 

244]. 

Індивідуальні стереотипи відображають стереотипні уявлення 

окремого індивіда і можуть бути як тотожні колективним стереотипам, так і 

не збігатися з ними. Проте, як правило, колективні стереотипи проявляються 

через індивідуальні і набувають при цьому додаткового індивідуально-

особистісного забарвлення [Семенюк 2012: 130]. 

Наступна класифікація стереотипів вибудовується за об’єктом 

стереотипізації. На основі цього параметру можна виділити типології 

декількох порядків. Типологія першого порядку базується на широкому 

охопленні можливих об'єктів стереотипізації, при якому об'єктами можуть 

виступати будь-які предмети, явища, події дійсності. Такої точки зору 

притримується П.Н. Донець [Донець 2001: 183], який пропонує 

класифікувати стереотипи на особистісні (пов'язані з особами як членами 

певних соціальних спільнот) і речові, подієві і т. ін. Автор цієї класифікації 
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наводить приклади стереотипів, що стосуються подій (9/11, 2001 – Islamic 

terrorism), країн (U.S. – freedom, military power, democracy; Brazil – sun, beach, 

criminality), речей (hat with earflaps – cold, Russia) [Донець 2001: 26]. 

Підтримуючи цю логіку, Н.В.Сорокіна пропонує іншу структуру 

типології, інші назви для виділених видів стереотипів і їх подальший поділ 

на підвиди, включає в типологію гендерні, вікові, расові, професійні та інші 

стереотипи. Скільки груп можна виділити всередині соціуму, стільки існує і 

можливих видів соціальних стереотипів [Сорокіна 2013: 125]: 

 

СТЕРЕОТИПИ 

                         

 

 

● гендерні 

● вікові 

● професійні 

● расові 

● національні 

● етнічні 

● релігійні / конфесійні 

● регіональні 

● класові 

● політичні та ін. 

Схема 1.2. Типологія стереотипів за об’єктом стереотипізації 

 

У межах класифікації стереотипів за змістом афективного 

компоненту стереотипи поділяються на позитивні і негативні. До позитивних 

стереотипів можна віднести полегшення можливості швидко орієнтуватися в 

навколишній дійсності, набуття здатності до узагальнення, синтезу, 

концентрації уваги. В основі формування таких стереотипів лежить здоровий 

глузд. Негативні стереотипи зумовлюють високий ступінь консервативності 

(умови змінюються, а стереотипи залишаються незмінними), спрощують 

Антропостереотипи Предметні стереотипи Стереотипи подій 

Речові Понятійні Соціальні 

стереотипи 

Стереотипи 

персоналій 
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підходи до оцінки певних явищ, людей (прикладами можуть служити 

різноманітні забобони) [Ваніна 1997: 50]. 

Близькою є класифікація стереотипів за змістом: вони поділяються на 

заперечувальні (агресивні за змістом) і стверджувальні (неагресивні за 

змістом) [Прохоров 2006: 46]. 

Також стереотипи можливо класифікувати за суб’єктом формування. 

Деякі стереотипи утворюються стихійно, в залежності від індивідуального 

досвіду, від його різноманітних випадкових переплетень з суспільним 

досвідом. Такі стереотипи є достатньо стійкими в різноманітних умовах, 

вони в цілому схожі з почуттями симпатії і антипатії. Вони часто можуть 

бути звужені до певної особистості і, навпаки, вельми широкими і в той же 

час нейтральними, найбільше пов'язаними з традицією, яка не має під собою 

логічного підґрунтя. 

Інші стереотипи формуються свідомо в результаті впливу різних 

чинників: ідеологічних, культурних, національних та ін. Вони мають досить 

чітку спрямованість, яка в разі реакційності ідеї може бути цілком 

завуальована. Стереотипи «приживаються» в тому випадку, якщо суб'єкт, 

який вживає їх, враховує специфіку і природу вже наявних стереотипів 

[Шестопалова 2007: 107-108]. 

Існують ситуації, коли стихійно сформовані стереотипи, наприклад 

національні упередження, що склалися на основі виховання і спілкування в 

сім’ї або групі, піддаються цілеспрямованому впливу і перетворюються на 

соціальні забобони. В результаті стереотипи можуть бути і 

різноспрямованими, якщо вони виникають під впливом різних систем ідей 

(наприклад, в суспільстві стикаються ворожі світогляди різних класів) 

[Pickering 2001: 16]. 

За сферою прояву стереотипів можна виділити стереотипи мислення 

(через стереотипи-образи і стереотипи-оцінки) і поведінки. Стереотипи-

образи часом можуть виступати у вигляді ідеологічних конструктів, через які 

в свідомість особистості, групи, суспільства в цілому вноситься упереджене 
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ставлення до різних соціальних, політичних, економічних або інших явищ, 

процесів, лідерів, країн (наприклад, стереотипи сприйняття таких образів, як 

public enemy, залізна завіса, free world, global market та ін.).   

Стереотипи поведінки позначають систему поведінкових навичок, що 

передаються з покоління в покоління шляхом сигнальної спадковості. Вони є 

специфічними для кожного соціального колективу, спільноти. Стереотипи 

поведінки складаються в процесі адаптації до навколишнього середовища. 

Власний стереотип поведінки сприймається членами певної соціальної 

спільноти як єдино можливий, нормальний стандарт взаємовідносин, способу 

життя і дії людей [Ноженко 2008: 16]. 

Додатково стереотипи можна класифікувати за ступенем мінливості. В 

одних випадках вони можуть бути стабільними, консервативними, в інших - 

рухливими. Стійкість соціальних стереотипів визначається двома факторами. 

По-перше, це відповідність стереотипу умовам життєдіяльності конкретного 

індивіда (або групи). Чим частіше його використання призводить до 

дисфункціональних наслідків, тим інтенсивніше він буде змінюватися, тобто 

тут підкреслюється фактор особистісного, індивідуального досвіду. По-

друге, часом виникнення: чим старше культурні традиції використання   

такого стереотипу, чим раніше він виник, тим важче буде відбуватися процес 

трансформації. Тут виділяється соціокультурний фактор, вплив суспільства 

на індивіда [Меренков 2001: 165-167]. 

Таким чином, можемо підсумувати, що феномен стереотипу має 

численну кількість класифікацій за різноманітними ознаками. Усі вони є 

значущими для глибшого розуміння будови, структури та способу 

функціонування стереотипів у соціумі, культурі та мовній системі. Проте для 

нашої роботи найбільш значущою є класифікація стереотипів за об’єктом 

стерео типізації, а саме такі категорії стереотипів як етнічні, національні та 

релігійні.  
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1.4.1. Вербалізація етнічних стереотипів 

Науковий інтерес до етнічних стереотипів стрімко зріс лише в 60-х 

роках минулого століття. Виникнення десятків нових незалежних держав, 

старі і нові етнічні конфлікти в різних регіонах світу – все це призвело до 

інтенсифікації досліджень стереотипізації [Шихирев 2000: 259]. Особливої 

уваги заслуговує теорія соціальної ідентичності, розроблена в 60-70-ті рр. ХХ 

століття групою британських соціальних психологів під керівництвом 

Г.Теджфела. У своїх дослідженнях вчені ґрунтувалися на новому розумінні 

групи, яка розглядається ними вже не як сума, скупчення індивідів, а як 

своєрідне ціле, яке визначається через зіставлення з іншими групами, а її 

характеристики розкриваються в системі міжгрупових відносин. Групи 

прагнуть фіксувати і підтримувати свою позитивну відмінність від інших 

груп. Цю функцію покликані виконувати різні психологічні процеси, серед 

яких провідну роль відіграє соціальна стереотипізація [Tajfel, Fraser 1978: 

410-412; LeVine, Campbell 1972: 118]. 

Г. Теджфел підсумував головні висновки досліджень у галузі 

соціального стереотипу:  

1) люди з легкістю виявляють готовність надати характеристику 

великим групам людей (чи соціальним категоріям) за недиференційованими, 

грубими і упередженими ознаками;  

2) така категоризація характеризується стабільністю протягом дуже 

тривалого часу;  

3) соціальні стереотипи певною мірою можуть змінюватися в 

залежності від соціальних, політичних або економічних змін, але цей процес 

відбувається вкрай повільно;  

4) соціальні стереотипи стають більш виразними і ворожими, коли 

виникає соціальна напруженість між етнічними групами;  

5) етнічні стереотипи засвоюються дуже рано і використовуються 

дітьми задовго до виникнення ясних уявлень про ті етнічні групи, до яких 

вони належать;  
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6) етнічні стереотипи не становлять проблему, коли не існує явної 

ворожості у відносинах між групами, але надзвичайно важко модифікувати їх 

і управляти ними в умовах значної етнічної напруженості та конфлікту 

[Tajfel 1981: 151-164]. 

Подальше дослідження феномену етнічного стереотипу пішло шляхом 

експансії цього поняття за межі соціальної психології в інші науки. 

Стереотипи стали об’єктом досліджень різних наукових дисциплін, кожна з 

яких займалася певним аспектом формування, функціонування, поширення 

стереотипів, певною гранню цього складного феномена. Історики 

зацікавилися вмістом етностереотипів і їх впливом на міжнародні відносини. 

Політологи досліджували механізми формування громадської думки, 

використання стереотипів у різних політичних технологіях. Культурологи та 

філософи намагалися осмислити національний стереотип на абстрактному 

рівні як феномен культури. Лінгвісти відходять від соціально-психологічного 

розуміння стереотипу і переносять це поняття на мовні явища, оскільки 

стереотип не існує без вербального вираження. В цілому, лінгвістика внесла 

в наукову дискусію про стереотипи не тільки більш глибоке розуміння 

механізмів їх формування та функціонування, але і сприяла удосконаленню і 

збагаченню дослідницького інструментарію стереотипізації. 

Етнічні стереотипи як один з видів соціальних стереотипів 

представляють колективне, стійке, емоційно забарвлене, узагальнене і 

спрощене уявлення однієї етнічної групи щодо іншої етнічної групи і щодо 

себе. Таке спрощене уявлення, як правило, склалося головним чином на рівні 

буденної свідомості і нерідко передається наступному поколінню як 

однозначні судження [Wyer 2013: 74]. У сучасних лінгвістичних 

дослідженнях етностереотип розглядається як «стандартне уявлення, 

властиве багатьом людям, які формують той чи інший етнос, про людей, що 

входять в інший або власний етнос» [Красных 2002: 50]. Іншими словами, 

етнічний стереотип – це схематизовані і надзвичайно стійкі образи будь-якої 
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етнічної групи, які легко поширюються на всіх її представників 

[Горшунова 2007: 24]. 

У змісті етнічних стереотипів, як правило, зафіксовані пріоритетні 

оцінні думки про психологічні особливості та поведінку людей іншої 

етнічної групи, їх моральні, розумові, фізичні якості, судження про зазначені 

якості, але в них також може бути присутній і заклик до дії стосовно 

представників певного етносу [Lee, Jussim, McCauley 1995: 158]. Етнічні 

стереотипи в явній або прихованій формі існують у всіх сферах 

життєдіяльності етносів, і в кожну конкретну епоху сприймаються етносом 

як єдино можливий спосіб співіснування з іншими етносами [Платонов 2007: 

96]. 

Середовище сприймає етнокультурні стереотипи як зразки, яким треба 

відповідати, оскільки стереотипи є узагальненими уявленнями про типові 

риси, які характеризують будь-який етнос. Саме тому стереотипи сильно 

впливають на людей, стимулюючи в них формування таких рис характеру, 

які знаходять своє відображення в стереотипі [Маслова 2004: 108]. У той же 

час, у пошуках орієнтирів у світі, що постійно змінюється і «звужується», 

індивід прагне уникнути стирання всіх кордонів, зберегти власну 

ідентичність, зокрема, через усвідомлення своєї етнічної специфіки, пошук 

власних культурних цінностей та референтної групи [Пузанова, Демидова 

2013: 109]. 

Етностереотипи є зручним інструмент освоєння дійсності. Поряд з 

іншими категоріями культурно-мовної картини світу вони складають фон 

комунікативного процесу, який є необхідним для засвоєння нової інформації. 

Проте, крім інформаційного обміну, важливою частиною комунікативних 

взаємодій при використанні етностереотипів є вплив, що реалізується як 

підкріплення поглядів і установок, поширених у певному дискурсі [Ляшук 

2006: 273]. Етностереотипи функціонують у контексті національних відносин 

між представниками різних етносів, яких об’єднує спільна мова та референції 
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до спільної культури. Вони є результатом етноцентричної реакції – спроби 

оцінювати інших людей з позицій тільки своєї культури [Бассай 2016: 7].  

 Етнічні стереотипи є частиною мовної свідомості. Вони необхідні для 

пізнання дійсності, оскільки спрощують цей процес і дозволяють швидко 

кваліфікувати певний об’єкт. Етнічні стереотипи завжди емоційно 

навантажені, що може як допомогти, так і перешкодити подальшому, більш 

адекватному, сприйняттю об'єкта [Де-Вос 2001: 230]. В умовах міжетнічного 

проникнення, зближення між різними етнічними групами, стереотипи також 

виступають однією з основ вибору стратегії поведінки з представником 

певного етносу [Бочкарева 2014: 15]. Етнічні стереотипи є спрощеними й 

емоційно забарвленими образами представників певного етносу. Якщо 

розглядати етностереотипи як феномен міжкультурної комунікації, варто 

досліджувати широкий соціальний контекст, тобто, вивчати етнічні 

стереотипи як один з видів соціальних стереотипів. При цьому, потрібно 

враховувати, що стереотипи існують не тільки у міжкультурній, але й у 

монокультурній комунікації [Сорокіна 2013: 122]. Зважаючи на це, у 

когнітивній лінгвістиці та етнолінгвістиці прийнято поділяти етностереотипи 

на автостереотипи (які відображають те, що люди думають про себе як 

етнічну або національну спільноту; сприйняття певною етнічною групою 

власних етнічних особливостей культури та самосвідомості) і 

гетеростереотипи (стереотипи, що стосуються іншого народу; ідеї щодо 

етнічних особливостей культури та самосвідомості інших етнічних груп) 

[Petrova, Bonkalo, Orlova, Panarin, Furman 2014: 265]. Загальна система 

автостереотипів і гетеростереотипів визначається як «етнічний статус» 

[Овсянникова 2004: 65]. 

Одним з показників етнічного статусу є ступінь ототожнення 

особистості з її етнічною спільнотою: чим повніше людина позиціонує себе 

як частину своєї етнічної групи та її автостереотипів, тим вище повинен бути 

етнічний статус цієї спільноти. Дослідники підкреслюють тенденцію до 

приписування представникам «Своєї» групи здобутків, пов’язаних з будь-
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якими позитивними змінами, а представникам «Чужої» групи – провини за 

негативні результати [Kelly 1991: 81-87]. 

Досліджуючи феномени авто- та гетеростереотипів, можна дійти 

висновку, що кожна нація схиляється до завищеної самооцінки і недооцінки 

або негативної оцінки інших етносів. Це пояснюється тим, що носії іншої 

культури традиційно сприймаються як «Чужі» [Asmelash, Remmers, Vang 

2014]. В опозиції «Свій – Чужий» виникає конфлікт культур: рідна культура 

об'єднує людей, але одночасно і відокремлює їх від інших, чужих культур. 

Гетеростереотипи як уявлення про інші етноси є потужним засобом 

орієнтації, маніфестування позиції щодо «Чужого» етносу за допомогою 

мовних засобів, у процесі реальної або віртуальної міжкультурної 

комунікації. Матриці гетеростереотипів відіграють роль еталонів, відповідно 

до яких проектується комунікативна поведінка автогрупи і здійснюється 

оцінка «чужих» етнічних образів [Стефаненко 1999: 48]. 

Етнічні стереотипи експліцитно й імпліцитно відбивають свою 

специфіку у вигляді конотативної оцінки. При цьому, метою представленого 

в мові стереотипного сприйняття зазвичай стає аксіологічне негативне 

«Чуже», що дистанціюється від позитивного «Свого» [Левченко 2001: 42]. 

Вивчення семантики та функціонування етнономінацій дозволяє виявити 

узагальнені та спрощені уявлення носіїв англійської мови щодо «Чужих» 

етносів, зафіксовані у номінативній системі сучасної англійської мови. Отже, 

вибір та використання досліджуваних номінативних одиниць у процесі 

міжетнічного спілкування залежить від упереджень та стереотипних 

установок стосовно інших етносів [Святюк 2005: 3].  

Таким чином, у межах лінгвістичного підходу стереотип може 

належати до двох різних площин мови – формальної (фразеологія, мовні 

кліше, формульність, принципи сполучуваності, в межах мовних конструкцій 

і т.п.) або семантичної (смислові конотації мовних одиниць, супутні 

основному / первинному значенню). Відповідно, для лінгвістичного вивчення 

стереотипу особливо важливими представляються такі аспекти, як стереотип 
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і його мовний знак, стереотип і значення слова (стереотип і когнітивна 

семантика), когнітивна структура стереотипу, засоби концептуалізації мовної 

дійсності [Белова 2006: 8-12]. 

Етнічні стереотипи в мовному просторі виконують 

структуроутворювальну й етнодиференційну функції, вельми важливі для 

самосвідомості та саморозуміння етносу (уявлення про «Своє» і «Чуже»: 

релігії, обряди, системи цінностей та ін.). Саме етнічні стереотипи становлять 

головний зміст етнічної ідентичності як когнітивно-мотиваційного ядра 

етнічної самосвідомості, оскільки є базою світовідчуття і сприйняття 

навколишнього світу етнічною спільнотою [Левченко 2001: 12]. Висока 

аксіологічність етностереотипів, їх приналежність до найдавніших 

світоглядних основ культури забезпечує їм помітне місце в системі 

національної мови. 

 

1.4.2. Стереотипи у мапуванні націй 

Етнічне бачення і розуміння світу здійснюється за допомогою 

національної мови. Мова втілює національні образи, національний характер, 

а також національні ідеали, забезпечує трансляцію як стереотипів 

національного світобачення в повсякденній свідомості, так і сукупності 

загальнолюдських цінностей [Вепрева 2005: 202]. 

Орієнтація за національною ознакою також відіграє важливу роль у 

структурі стереотипу. Ми розглядаємо націю як конкретно-історичну форму 

спільності людей, об'єднаних єдиною мовою і територією, глибокими 

внутрішніми економічними зв’язками, спільними міфами та історичною 

пам’яттю, певними рисами культури і характеру [Словник української мови]. 

Етнос – це також група людей із загальними ознаками, до розряду яких 

можна віднести походження, культуру, мову, самосвідомість, територію 

проживання і т.д. Проте якщо для етносу характерна стійкість і 

повторюваність культурних зразків, то для нації важливий процес 

самоусвідомлення допомогою з’єднання нових і традиційних елементів.  
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Національний стереотип – це узагальнено-типові уявлення однієї нації 

про іншу або про себе [Гудков 2001: 20]. До цих уявлень відносяться 

історично сформовані оцінні судження про типові особливості психічного 

складу, характеру людей, що належать до іншої нації, етносу або культури. 

Національні стереотипи відображають розбіжності в культурному досвіді тих 

чи інших націй [Schneider 2005: 403]. Хрестоматійними стали такі 

стереотипні уявлення, як пунктуальність німців, зверхність англійців, 

прагматизм американців, запальність італійців і т.д. Це не загальні якості 

нації, а типові, характерні риси для більшості її представників. 

Поняття «національного стереотипу» взаємопов’язане і 

взаємозумовлене поняттям «національний характер». Обидва є своєрідним 

вербальним портретом чужої нації. В основному національний характер 

трактується як сукупність специфічних психологічних рис, способів 

мислення, звичок, традицій, властивих певній соціально-етнічній спільноті, а 

також своєрідний набір універсальних загальнолюдських рис [Тер-Минасова 

2004: 243].  

Національний характер репрезентує деякі загальні риси психіки, 

пов'язані з культурною єдністю членів етносу. Риси характеру повинні бути 

притаманні значній частині членів певного етносу, щоб вважатися типовими 

для нього. Спрямованість національного характеру обумовлена системою 

мотивів – сукупністю потреб, інтересів, установок та ідеалів [Myers 2005: 

136]. Національні стереотипи є формою вияву національного характеру, які 

виступають емпіричним індикатором своєрідності характеру етнічної 

спільноти. Національні стереотипи визначають поведінку людини в різних 

соціальних ситуаціях і, як елемент етнокультурної соціалізації, впливають на 

етнічні симпатії – антипатії, національні установки, що зумовлюють 

міжетнічну взаємодію людей [Гладкіх 2001: 36]. 

У структурі національного стереотипу слід розрізняти відносно стійке 

ядро – комплекс уявлень про зовнішній вигляд представників відповідного 

етносу, його історичне минуле, особливості способу життя та трудові 
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навички, і ряд змінних суджень щодо комунікативних і моральних якостей 

відповідної нації, який репрезентується цим етносом [Aguirre, Turner 1998: 

59]. Мінливість оцінок цих якостей тісно пов’язана зі зміною ситуації в 

міждержавних і міжнаціональних відносинах. 

Картина світу кожної нації містить не тільки соціальні приписи, норми, 

традиції і звичаї, правила поведінки, що відповідають певним національним 

сценаріям, «автоуявлення» (унікальні комбінації «Ми-образів»), а й 

стереотипізовані уявлення про інші нації (система «Вони-образів» або 

образів «Чужих») [Журтова 2013: 3]. 

Стереотипами можуть виступати як характеристики іншої нації, так і 

все, що стосується уявлень однієї нації про культуру іншої нації в цілому: 

загальні поняття, норми мовного спілкування, поведінки, категорії, розумові 

аналогії, забобони, моральні та етикетні норми, традиції, звичаї та ін. 

[Бойко]. Кожен стереотип стосується певної нації і переноситься на кожного 

члена цієї групи, з яким люди, які засвоїли стереотип, вступають у 

взаємодію. Адекватність змісту національних стереотипів дійсності досить 

проблематична. Вважається, що стереотипи відображають минулий і 

справжній, позитивний і негативний досвід взаємин між націями, особливо в 

тих сферах діяльності (культура, торгівля, сільське господарство тощо), де 

нації найбільш активно контактували [Lehtonen 1992: 144]. Відповідно, для 

розуміння національного стереотипу важлива не тільки мовна компетенція 

(«етнічне» значення слова), але й прагматична (комунікативна) компетенція 

(знання про світ, про дійсність) [Данилюк 2003: 121]. 

В основі національних стереотипів лежить така властивість, як 

антропо-стереотипічність, тобто, обумовленість стереотипу зовнішнім 

виглядом індивіда. Зовнішність часто виступає практично важливою 

ознакою, що несе в собі інформацію про етнічну приналежність суб'єкта. 

Ознаки, з яких складається зовнішній вигляд і поведінка, можуть мати 

інформативне значення і виконувати регулятивну функцію [Шимбель, Собор 

2014: 248]. У гетеростереотипах на рівні буденної свідомості зовнішній 
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вигляд представника відповідної нації найчастіше пов'язується з певними 

психологічними особливостями людини. На основі цих стереотипів неминуче 

створюються відповідні типи міжетнічного спілкування і поведінки людей 

[Крисько, Деркач 1999: 101]. 

В англійській мові окремі назви національностей, крім своїх основних 

значень, в результаті вторинної номінації набули переносних значень, в яких 

часто проявляється стереотипне ставлення до представників цих етносів: 

Chinese амер. «зроблений шкереберть, невдалий», to Jew (від ім. Jew) 

«торгуватися, шахраювати», Scotch амер. розм. «скупий», Turk «жорсткий, 

груба людина, тиран», Mexican – «дешевий, низькосортний». 

В окрему групу можна виділити стереотипи, які містять у собі натяк на 

негативні шаблонні риси деяких національностей:  Spanish-walk – «вивести 

когось геть силою», get a little Irish – «випити зайвого», Irish flu – «тяжке 

похмілля», scotts – «брехня», gypsy's leave – «зникнути, не виплативши 

борги»,  Mexican breakfast – «сніданок зі склянки води та цигарки», Mexican 

promotion – «підвищення без змін у заробітній платні». 

Різноманітний і багатий матеріал для вивчення національних 

стереотипів в лінгвістичному аспекті може дати дослідження фразеології. Як 

справедливо зазначає В.Маслова, «фразеологічні одиниці, що відображають 

у своїй семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фіксують і 

передають від покоління до покоління культурні установки та стереотипи, 

еталони і архетипи» [Маслова 2001: 82]. 

Стереотипи з різним емоційно-оцінним змістом можуть мати однакову 

когнітивну складову і мати на увазі одну і ту саму рису, що приписується 

певній нації як його характеристика. Стереотипи як когнітивні структури 

свідомості зберігають групову ідеологію та підтримують позитивний образ 

групи «Ми». Це виражається в тенденції до більш позитивного судження про 

свою групу (Merry England, Deutschland - Land der Dichter und Denker) та 

більш упередженого сприйняття інших (Germans – arrogant, aggressive, rude), 
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при якому вплив власної культури та її цінностей на оцінку образів інших 

націй відіграє важливу роль.  

Численність негативних стереотипів пояснюється ще й тим, що 

негативні рисі та якості потребують менше аргументів для підтвердження 

[Кацберт 2008: 7].  Т.Г.Стефаненко наводить приклади подібних пар якостей, 

які називаються атрибуціями-перевертнями: «Американці сприймають себе 

як доброзичливих і розкутих, а англійці вважають їх настирливими і 

розв'язними. І навпаки – англійці вважають, що їм притаманні стриманість і 

повага прав інших людей, а американці називають англійців холодними 

снобами» [Стефаненко 1999: 246]. Іншими словами, когнітивний компонент 

цих стереотипів збігається, а афективний відрізняється. 

Подібні відмінності в афективному компоненті стереотипу 

спостерігаються іноді і в діахронічному аспекті, коли внаслідок зміни 

політичної ситуації і міжнаціональних відносин змінюється знак стереотипу 

(позитивна оцінка змінюється на негативну або навпаки), а когнітивна 

складова залишається незмінною [Світич 2012: 315]. 

Не можна не відзначити і роль засобів масової інформації у формуванні 

та закріпленні національних стереотипів. Національні стереотипи, які 

використовують журналісти,відображають специфіку сучасної національної 

самосвідомості, національну картину політичного світу, характерну для 

сучасної політичної ситуації. Ефективне використання стереотипних уявлень 

сприяє посиленню прагматичного впливу текстів політичної комунікації і 

здатне кардинальним чином вплинути на існуючу в свідомості читача 

(глядача) політичну картину світу. 

Дослідження національних стереотипів як найбільш релевантних для 

міжкультурної комунікації феноменів повинно будуватися на основі 

принципу широкого соціального контексту, який передбачає вивчення 

національних стереотипів як лише одного з видів соціальних стереотипів. 

Таким чином, у людини формується уявлення про те, що стереотипи 

присутні не тільки в міжкультурній, але і в монокультурній комунікації, в 
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повсякденному спілкуванні людей і в засобах масової інформації, на 

груповому та індивідуальному рівнях, експліцитно й імпліцитно, які можуть 

бути усвідомлюваними і неусвідомлюваними. 

 

1.4.3 Мусульманські стереотипи як комплекс етнічних, релігійних та 

національних ознак 

Стереотипні форми становлять значну частину проблематики 

досліджень відносин між «християнським заходом» та «мусульманським 

сходом», оскільки взаємодія двох чи кількох культур завжди є процесом 

створення, застосування чи руйнації стереотипів. У здійсненні соціальної 

перцепції люди керуються не адекватними уявленнями про носіїв іншої 

культури, а тими неповними ізоморфними або викривленими образами, які 

складаються комунікаторами з потрібних на поточний момент рис та 

компонентів [Бутиріна 2007: 63-64]. 

Мусульмани як соціальна група, що є об’єктом стереотипізації, мають 

ознаки різних категорій: у першу чергу релігійної групи та етносу. 

Сприйняття мусульман як релігійної групи є логічно обґрунтованим, 

оскільки мусульмани визначаються як особи, що сповідують іслам або 

практикують його певні течії [Merriam-Webster Dictionary, Cambridge 

Dictionary]. Проте в процесі утворення стереотипів мусульмани як об’єкт 

цього процесу також набувають ознак етнічної групи, оскільки номінація 

«мусульманин» вживається на позначення не тільки особи, що сповідує 

іслам, але й людини «зі Сходу», представника арабського етносу [Alsultany, 

Shohat 2013: 27]. 

Таким чином, є підстави вважати, що мусульмани як об’єкт 

стереотипізації становлять особливу категорію, що об’єднує етнічну та 

релігійну складову. Це, у свою чергу, впливає на поєднання у 

мусульманських стереотипах ознак етнічних та релігійних (конфесійних) 

стереотипів, що дає підстави виокремити стереотипні номінації мусульман 

до категорії етнорелігійних стереотипів. 
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Етнорелігійні стереотипи розглядаються як сукупність 

стандартизованих усталених та закріплених у певному соціумі поглядів щодо 

представників «Чужих» етносів, які сповідують «Чужу» віру; синкретичне 

утворення, в якому контекстуально увиразнюються етнічна або релігійна 

складова [Бутиріна 2009: 365]. Етнорелігійні стереотипи виникають у 

результаті взаємодії – випадкової чи регулярної, одномоментної чи постійної 

– різних етнорелігійних спільнот [Филипович 2009: 160]. Такі стереотипи 

постають значущою складовою картини світу, оскільки є важливим 

етнодиференційним та структуротворчим компонентом, необхідним для 

самопізнання та самосвідомості етнорелігійної групи [Грищенко 2011: 145]. 

При цьому як етнічний, так і релігійний компоненти вищезгаданих 

стереотипів об’єднуються у цілісний соціокультурний феномен, який також 

визначає уявлення етнорелігійної групи щодо інших груп, конструює оцінні 

образи «Чужого», які зафіксовано в культурі. Взаємодія етнічних та 

релігійних чинників у масовій свідомості породжує також і негативні 

системоутворюючі елементи, такі як націоналізм, шовінізм, фундаменталізм, 

різні форми релігійно-націоналістичної свідомості [Семенов 2012: 75-76]. 

Такий феномен спостерігається й стосовно мусульманських етнорелігійних 

стереотипів: їх поширення у масовій свідомості сприяє розвитку ісламофобії. 

Система етнорелігійних мусульманських стереотипів реалізується у 

взаємообумовленості автостереотипів (інтегруючих атрибуцій) – уявлень про 

дійсні або уявні риси своєї групи (представників західного суспільства), і 

гетеростереотипів (диференціюючих атрибуцій) – уявлень про групу 

«Чужих» (мусульман). При цьому, автостереотипи у вищеокресленому 

випадку можуть мати ознаки національних стереотипів (наприклад, уявлення 

американців, канадців, австралійців, англійців про себе як націю) або 

виражати більш генералізовані уявлення щодо «Своєї» групи (наприклад, 

сприйняття громадянами США, Канади, Великої Британії себе як 

представників Заходу, західного суспільства). Відповідно, гетеростереотипи 

можуть реалізовуватись як уявлення щодо релігійної приналежності 
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представників групи «Чужі» (мусульмани, ісламісти), утворюватися на 

основі їх національності (афганці, пакистанці, іранці, сомалійці тощо) або 

містити ознаки етнічної приналежності (курди, араби та ін.). Таким чином, 

мусульманські стереотипи є категорією, що поєднує ознаки етнічних, 

релігійних та національних стереотипів, які взаємодоповнюють один одного 

при конструюванні стереотипного образу мусульман.  
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Стереотипізація як багатоаспектний процес свідомості та суспільної 

культури вивчається у межах багатьох гуманітарних наук, серед яких, 

зокрема, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, теорія 

мовної комунікації. Завдяки різноманітним поглядам дослідників на природу 

та функції стереотипу сформувалися відмінні підходи до його визначення. 

Стереотип як частина концептуальної картини світу є загальноприйнятим 

схематизованим уявленням про певні соціокультурні феномени, що має 

описові та оцінні ознаки та актуалізується лише у певному культурному 

контексті, оскільки з'являється в момент впізнавання моделі, яка існує в 

колективній свідомості. Мовний стереотип складається з ментального образу 

та його вербальної оболонки, має форму судження та виражає стійке 

культурно-національне уявлення про об’єкт, предмет або ситуацію. 

Стереотипи як лінгво-ментальні комплекси акумулюють соціальний, 

психологічний, історичний досвід людини й виявляються у різних сферах 

культурної діяльності людини. У межах когнітивного підходу стереотип 

розглядається як елемент суспільної психіки, що має здатність до відбору 

інформації та утворення певних спрощених шаблонів сприйняття; він є 

частиною оцінних думок, які характеризують людину в певному соціумі, а 

саме тому має культурну та етнічну специфіку. Джерелом формування 

стереотипів є як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством 

норми, а також процеси соціальної категоризації, що дозволяють 

розсортувати суспільні феномени, предмети та явища у певні кластери 

стійких уявлень. 

У межах дискурсивного підходу стереотипи розглядаються як окремі 

типізовані асоціації, що систематизуються за допомогою фреймів – 

традиційних знань про певний нормальний стан речей, які постійно 

відтворюються у процесі комунікації в певному виді дискурсу. Стереотипи 

як ментальні одиниці, які відповідають досвіду соціалізації етнічних груп, 
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повторюються в дискурсі та є його базовими елементами для формування 

суспільних уявлень. Функція формування суспільних уявлень за допомогою 

стереотипів найяскравіше представлена в матеріалах медіадискурсу, оскільки 

в ньому поєднуються стандартизовані схеми та смислообрази для створення 

враження «істинності» медійного матеріалу і впливу на аудиторію. Такі 

стандартизовані схеми в результаті їх багаторазового повторення в мас-медіа 

призводять до утворення медійних стереотипів. 

Найчастіше в медіадискурсі використовуються етнічні стереотипи. 

Вони є груповими спрощеними уявленнями про типовість певних ознак та 

рис характеру, властивих кожному представнику своєї або іншої етнічної 

спільноти, а також образом представників певного етносу, що 

характеризується значною емоційною забарвленістю (частіше – негативного 

характеру) та високим рівнем стійкості в мові. У змісті етнічних стереотипів, 

як правило, зафіксовані пріоритетні оцінні думки про психологічні 

особливості та поведінку людей іншої етнічної групи, їх моральні, розумові, 

фізичні якості, судження про зазначені якості, але в них також може бути 

присутній і заклик до дії стосовно представників певного етносу. 

За допомогою етнічних стереотипів формуються групові уявлення 

етносів та відбувається поділ на «Своє» і «Чуже», вербалізуться відмінні 

якості «Чужої» етнічної групи, що постає основою вибору стратегії 

поведінки з представником певного етносу та використовується в медіа для 

зображення відмінних етнічних або релігійних груп. Такий поділ зумовлений 

феноменом авто- та гетеростереотипів (уявлення про власний етнос, як 

правило, позитивні, й уявлення про інший етнос, як правило, негативні; 

завищена самооцінка щодо «Своєї» етнічної групи і недооцінка або 

негативна оцінка «Чужих» етносів), які регламентують стереотипні уявлення 

в межах етнічної опозиції «Свій» – «Чужий» у процесі реальної або 

віртуальної міжкультурної комунікації та оцінну поляризацію на користь 

«Своєї» групи. 
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Стереотипами можуть виступати як характеристики іншого етносу, так 

і все, що стосується уявлень однієї етнічної групи про культуру іншої 

етнічної групи в цілому: загальні поняття, норми мовного спілкування, 

поведінки, категорії, розумові аналогії, забобони, моральні та етикетні 

норми, традиції, звичаї. Кожен стереотип відноситься до певної етнічної 

групи і переноситься на кожного члена цієї групи, з яким люди, які засвоїли 

стереотип, вступають у взаємодію.  

Національні стереотипи як узагальнені типові уявлення однієї нації про 

іншу або про себе визначають поведінку людини в різних соціальних 

ситуаціях і, як елемент етнокультурної соціалізації, зумовлюють міжетнічну 

взаємодію людей. Картина світу кожної нації містить як «автоуявлення» 

(національні образи «Своїх»), так і стереотипізовані уявлення про інші нації 

(система образів «Чужих»), які зумовлюють взаємодію представників різних 

національностей. 

Мусульмани як об’єкт стереотипізації мають ознаки релігійної групи та 

етносу, оскільки вони сповідують іслам (релігійна складова) і 

ототожнюються з людьми «зі Сходу», арабами [Lind, Danowski 1998: 158]. У 

цьому випадку є підстави вважати стереотипи стосовно мусульман 

етнорелігійними стереотипами, які є стандартизованими, спрощеними та 

закріпленими у певному соціумі поглядами щодо представників «Чужих» 

етносів, які сповідують «Чужу» віру. У залежності від контексту акцент в 

етнорелігійни стереотипах робиться на етнічній або релігійній складовій. 

Якщо розглядати сприйняття мусульман представниками західного 

суспільства, то можна виокремити етнорелігійні автостереотипи на основі 

національної приналежності (уявлення американців, канадців, австралійців, 

англійців про себе як націю) або генералізованих уявлень про себе як 

представників Заходу. Етнорелігійні гетеростереотипи можуть 

реалізовуватись на основі релігійної приналежності (мусульмани, ісламісти), 

національності (афганці, пакистанці, іранці, сомалійці тощо) або етнічної 

приналежності (курди, араби та ін.). 
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Зміст розділу 1 відображений у публікаціях автора [Литовченко 2015a, 

Литовченко 2015b, Литовченко 2016, Литовченко 2017a, Литовченко 2017b]. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОРЕЛІГІЙНИХ СТЕРЕОТИПІВ МУСУЛЬМАН 

У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

2.1. Історичний, соціокультурний і політичний контекст 

стереотипного зображення мусульман у мас-медіа 

Мусульмани у західному світі ідентифікуються за такими ознаками, як 

зовнішній вигляд, релігійна та расова приналежність, а також традиції, яких 

вони притримуються. Усі ці аспекти входять до обсягу поняття «іслам», яке 

позначає не лише релігію, але набагато ширше коло феноменів.  

Іслам у найзагальнішому розумінні – це монотеїстична релігія. Слово 

«іслам» перекладається як «віддання себе Богу», «покірність», 

«підпорядкування» (законам Аллаха). Іслам – це також повне, абсолютне 

єдинобожжя, підпорядкування Аллаху, Його наказам і заборонам; відмова від 

язичництва і беззаперечне прийняття ідей, наявних у проповідях пророка 

Мухаммеда [Cecari 2011, 64]. 

Історично іслам як релігія виник у VII столітті в проповідях 

Мухаммеда, який є пророком для мусульман. Згідно з ученням ісламу, 

пророки і посланці, у тому числі Муса (Мойсей) та Іса ібн Маріам (Ісус 

Христос), ще до епохи Мухаммеда відправлялися до різних народів для того, 

щоб спрямувати їх на шлях до єдинобожжя, однак, як вважають мусульмани, 

з часом люди почали все більше спотворювати віру шляхом внесення до 

Святого Писання власних поглядів. Мухаммед, якому Аллах послав своє 

священне вчення – Коран, головну священну книгу ісламу – вважається в 

ісламі найвеличнішим і останнім пророком, який приніс до світу істину 

ісламу [Huntington 1993, 31-32]. 

Іслам є неоднорідним; це набір різноманітних практик, які варіюються 

від культури до культури. Релігійне різноманіття ісламу включає таких 

представників, як суніти (переважна більшість мусульман), шиїти, 

харіджити, ібадіти та ін. [Norman 1993: 19]. Ісламське право, спосіб життя, 
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стосунки між людьми, ставлення до представників інших релігій чітко 

прописані у Корані та регламентуються шаріатом. Іслам також передбачає 

низку моральних якостей, які повинен культивувати в собі кожен 

мусульманин – щирість, силу, терпіння, поміркованість та ін. [Rowatt, 

Franklin, 2005: 31]. Загалом іслам – це специфічний етнічний, релігійний та 

культурний феномен, який має більше 22% послідовників серед населення 

світу [Kenney, Moosa, 2014: 4]. 

Тим не менш, способи, за допомогою яких західні культури 

намагаються «пізнавати» мусульман та іслам, в основному ґрунтуються на 

культурній течії орієнталізму, або сходознавстві; історичному сприйняттю 

західними культурами незахідних культур як інших, чужих, далеких, 

застарілих, ірраціональних і пасивних [Shahzad, 2012: 42]. «Сходознавчий 

підхід до вивчення ісламу можна описати як есенціалістський, емпіричний та 

консервативний; це збіднює багату різноманітність ісламу, створює 

упереджену карикатуру на нього» [Parker, 2008: 5]. Такий підхід створив 

сприятливу атмосферу для виникнення антиісламських поглядів та 

стереотипів. 

Група дослідників фонду Runnymede Trust (Т.Бенн, Х.Джавад) 

аналізувала суспільне ставлення представників західної культури до Ісламу. 

Дослідниками було виявлено, що суспільне сприйняття ісламу можна умовно 

поділити на «відкрите» і «закрите»; при цьому, представники західного 

суспільства, що розділяють «закриті» уявлення, мають такі ісламофобні 

погляди: 

1. Іслам розглядається як монолітний, статичний блок, який не реагує 

на зміни. 

2. Іслам прирівнюється до окремого та «іншого». Він не має спільних 

цінностей з іншими культурами, не впливає на них і не піддається 

зовнішньому впливу. 
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3. Іслам вважається другорядною культурою стосовно культури Заходу. 

Він розглядається як варварський, ірраціональний, примітивний і 

сексистський. 

4. Люди, що сповідують іслам як релігію, сприймаються як агресивні, 

загрозливі суб’єкти суспільства, які підтримують насильницькі 

способи вирішення конфліктів, тероризм, а також стають причиною 

зіткнення цивілізацій. 

5. Іслам розглядається не тільки як релігія, а й як політична ідеологія, 

яка використовується для здобуття політичних або військових 

переваг. 

6. Критика Заходу з боку мусульман одразу ж відхиляється як 

неконструктивна. 

7. Ворожість стосовно ісламу використовується для виправдання 

дискримінаційної практики по відношенню до мусульман і 

виключення мусульман з основного суспільства. 

8. Ворожість проти мусульман розглядається як природний і 

нормальний суспільний феномен [Runnymede Trust, 1997: 2]. 

Такі «закриті» погляди у сприйнятті представниками західної культури 

ісламу протиставляються «відкритим» поглядам, які засновані на повазі до 

ісламу й у той самий час залишають простір для дискусій, законної незгоди з 

деякими традиціями, діалогу і критики. Згідно з поглядами дослідників 

ісламофобії Т.Бенна і Х.Джавада відзначається, що антимусульманський 

дискурс все частіше розглядається як респектабельний, ворожість стосовно 

ісламу і мусульман сприймається як нормальне явище, навіть серед тих 

свідомих учасників суспільного життя, які можуть активно змагатися з 

іншими поширеними формами дискримінації [Benn; Jawad, 2003: 65]. Тому 

антимусульманський дискурс все частіше можна побачити неприхованим як 

у продуктах мас-медіа, так і в політичному та культурному просторі західних 

країн, що являє собою загрозливу тенденцію дискримінації всього 

мусульманського. 
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Р.Браун та Д.Майлз притримуються думки, що основною особливістю 

дискурсу ісламофобії є ототожнення представниками західного культурного 

простору категорій національності (Afghanistani, Pakistani, Iraqi, Saudi), 

етносу (Arab), релігії (Islam, Sunnies, Shias) і політичних течій 

(fundamentalism, shariah, maqasid) у загальному понятті Muslims 

(мусульмани). Це сприяло розвитку етнорелігійних стереотипів стосовно 

мусульман, які об’єднують стандартизовані та упереджені характеристики 

мусульман з точки зору їх віросповідання (іслам та його течії) етнічної 

приналежності та національності [Miles, Brown 2003: 163]. 

Засоби масової інформації як інститут також відіграють домінуючу 

роль у культурному продукуванні знань і уявлень про оточуючу дійсність, і, 

в залежності від типу газет та журналів, читачі мають доступ до певного 

якісного (або неякісного) рівня знань про мусульман та іслам, які можуть 

значно відрізнятися у різних друкованих медіа. Крім того, як змінюються 

засоби масової інформації, так змінюється і спосіб, у який вони зображують 

мусульман та іслам. Зокрема, ця «зміна» і «рух» перспективи точок зору 

залежить від подій, які відбуваються або за кордоном, або в англомовних 

країнах, медіаджерела яких публікують матеріали на мусульманську 

тематику. 

Медіадискурс є одночасно найбільш демократичним та найбільш 

упередженим середовищем з точки зору висвітлення суспільних подій та 

подачі інформації аудиторії. Такий феномен провокує використання великої 

кількості стереотипів для зображення відповідних фокус-груп та соціальних 

явищ, які викликають найбільший резонанс у суспільстві, а також 

характеризуються упередженим сприйняттям. До подібних явищ належить, 

серед іншого, етнорелігійна стереотипізація, що включає мусульманські 

стереотипи [Kashima, Fiedler, Freytag, 2008: 3]. Етнорелігійні стереотипи 

мусульман у медіасередовищі функціонують у вигляді системи знаків 

(правил поведінки, ритуалу, жестів, міміки, словесних формул), яка 
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використовується для комплексного позначення представників цільової 

групи процесу стереотипізації  

Оскільки засоби масової інформації відіграють важливу соціальну роль 

в сучасному суспільстві і мають значну можливість впливати на людей, це 

означає, що на журналістів теж впливають різні соціальні сили, які сприяють 

утворенню їхнього розуміння і уявлень про мусульман та іслам. Зрозуміло, 

що спосіб, у який людина сприймає конкретні події, завжди залежить від 

супутніх факторів, у тому числі фонових знань, походження, освіти та 

соціокультурного середовища. Практика редагування матеріалів друкованих 

видань, спосіб і стиль подачі інформації (особливо у неякісній пресі) також 

значно впливають на формування типів мовних образів, що 

використовуються при зображенні мусульман [Ridouani, 2011: 6].  

Представники англомовної культури взагалі не дуже приязно 

ставляться до мусульман, а надто – після подій 11 вересня 2001 року, у 

результаті яких стереотипізація мусульман у медіадискурсі набула 

загрозливих розмірів: розпочалась так звана «інформаційна війна» проти 

мусульманського світу [Nacos, 2007: 6]. Одразу після вищезгаданого теракту 

мусульмани, що проживають у США, повідомляли про вищий рівень 

дискримінації, з якою вони стикаються (наприклад, образливі жарти або 

прискіплива увага до їхньої зовнішності). 53% мусульман повідомляли про 

несправедливе ставлення до них, пов’язане з їх походженням, етнічною або 

релігійною приналежністю, 47% вступали в бійки через певні агресивні 

вчинки щодо них, і 46% чули про себе ісламофобні коментарі. Дослідники 

вважають, що дискримінація мусульман вкорінена саме в стереотипному 

сприйнятті цієї групи [Salib, 3]. 

Суспільство англомовних країн, що підтримували США під час «війни 

з тероризмом», також характеризується високим рівнем упередженості щодо 

мусульман. На політичному тлі протистояння західних та ісламських держав 

такі країни як Велика Британія, Канада, Франція ставали жертвами терактів 

протягом останніх 15 років. При цьому, якщо в період 2010-2014 років 
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кількість терактів, здійснених радикальними мусульманами, суттєво 

зменшилась, і намітилася тенденція до лібералізації поглядів щодо 

мусульман та ісламу, то вже з 2015 року сприйняття мусульман та їх 

зображення в медіаджерелах західних країн знов набули негативного 

забарвлення [Trebicka 2017]. Це пов’язано із «кризою біженців» у Західній 

Європі та США, а також з низкою терактів з великою кількістю жертв, 

скоєних представниками «Ісламської держави» у Франції, Бельгії, Великій 

Британії та Німеччині. 

Додатковою соціальною причиною загострення антимусульманських 

настроїв у західному суспільстві є неспокійна ситуація з націоналістичними 

ідеями, які й досі мають численну кількість послідовників. Інтенсифікація 

міграційних процесів, а також негативні стереотипні уявлення про мусульман 

та іслам сприяють розвитку вже існуючих упереджень у представників 

англомовних країн. Наприклад, у пресі США стереотипні елементи присутні 

у статтях про осіб, які шукають політичного притулку: 

Liberals at the Wyong Grove Public School advised voters to "vote for John 

Howard and keep the Muslims out". In the seat of Robertson, Labor campaign 

manager Paul Howes said Liberal campaign workers told voters: "A vote for the 

Liberals will keep out the people you don't want in the US." They also told 

people: "The queue-jumpers and the refugees won't come in under the Liberals." 

[The Springtime Post, November 14, 2012]. 

На семантичному рівні номінація refugee, яка несе конотацію 

«співчуття», ототожнюється з негативним словом queue-jumpers і у такий 

спосіб нівелює толерантне ставлення до біженців. Так само словосполучення 

keep the Muslims out має яскраво виражений упереджений та негативний 

характер, оскільки мусульмани, згідно з існуючими стереотипами, 

зображуються як небажані люди у США (people you don't want in the US), 

провокуючи тим самим міжнаціональну ворожнечу та націоналістичні рухи. 

У британських друкованих виданнях тема міграції та асиміляції 

мусульман у Сполученому Королівстві також висвітлюється з негативним 
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забарвленням. При цьому, автори статей спекулюють наявною інформацією 

про нещодавній активний приріст мусульманського населення у Великій 

Британії через пожвавлення міграційних процесів та геополітичну ситуацію в 

Європі в цілому, використовуючи ці дані як попередження про намір 

мусульман «захопити» заможні європейські країні та витіснити корінне 

населення. Статті популярних видань наголошують на небажанні мусульман 

інтегруватись у британське суспільство, і цим розпалюють ісламофобні 

настрої: 

At least 800 British Muslims have left the country to wage jihad with 

Islamic State. Another 600 were caught trying to join the group. If that isn’t 

warning enough about the failure of Britain’s three million Muslims to 

assimilate, a new survey of British-Muslim attitudes should be. Europe’s open 

door policy to Muslim immigrants has utterly failed. Its tolerance of the intolerant 

tenets of Islamic law and practices under the banner of multiculturalism has also 

failed. Great Britain is a case in point. Muslims have created their own segregated 

communities by choice. Even pro-immigration leaders are admitting they were 

wrong in their optimism that Muslims would willingly integrate into British society 

over time [The Wall Street Journal, 12 April, 2016]. 

Спостерігаємо велику кількість образних елементів (wage jihad, open 

door policy, intolerant tenets of Islamic law and practices), які надають 

газетному матеріалу патетичності й маніпулюють свідомістю читача, 

оскільки перебільшують факти незначних проблем до масштабу соціальної 

катастрофи в західному суспільстві. Мусульмани як окрема етнорелігійна 

група протиставляються мультикультурному британському суспільству, 

автор звинувачує їх у небажанні асимілюватись, утворюючи новий медійний 

стереотип мусульман – segregated Muslim communities. 

Висвітлення проблеми ісламофобії у країнах Європи та виділення 

мусульман у группу «Чужих» спостерігається також у англомовних 

матеріалах Ірландії. У статті з ірландської газети The Irish Examiner також 

наявне протиставлення понять Muslims і the Irish: 
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The new European Islamophobia Report 2016 also criticises media 

coverage of events involving the Irish and Muslims. The report also referred to 

abuse on social media and of “problematic” reporting in mainstream media, with 

Mr Carr claiming that “even those articles that evidenced some nuance continue 

to co-locate the word “Islamic” with terms such as “terror attack”; “terrorists”; 

“extremists”. “The past twelve months have witnessed, arguably, the most 

worrying developments on the political level, when it comes to anti-Muslim/Islam 

groups, including PEGIDA, and also the National Party, among others, including 

pronouncements by mainstream political actors.” [The Irish Examiner, 23 March 

2017]. 

Ірландське медіаджерело приділяє більше уваги негативній 

стереотипізації мусульман як терористів, використовуючи поширені одиниці 

лексико-семантичного поля Muslim (co-locate the word “Islamic” with terms 

such as “terror attack”; “terrorists”; “extremists”). Також, у порівнянні з 

попереднім прикладом з британської газети, стиль викладення ірландської 

статті залишається нейтральним, а факти подаються за принципом 

справедливого висвітлення подій, без маніпуляцій та замовчування. Окремий 

наголос робиться на словосполученні anti-Muslim/Islam groups і на тенденції 

до негативізації образу мусульман у європейському суспільстві (worrying 

developments, abuse on social media, “problematic” reporting). 

Що стосується зображення мусульман у мас-медіа США, то за останні 

роки негативні мусульманські стереотипи у ЗМІ стали ще більш 

поширеними, а їх мовне оформлення реалізується за допомогою лексичних 

одиниць з негативною конотацією та образних елементів: “This summer a 21-

year-old student violently slashed a New York cab driver’s throat upon learning 

the man was Muslim”; “In Tennessee, two Muslim religious leaders were booted 

from a commercial airliner in Memphis and were told it was because the pilot 

refused to fly with them aboard” [The Monsters Among Us; Foxnews, 06 May 

2011; The Daily Mail, 07 May 2011].  
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Для зображення мусульман використовується розмовна лексика та 

знижений регістр викладення фактів (violently slashed a throat, were booted 

from), що свідчить про те, що видання, з якого наведений цей уривок, 

належить до «жовтої» преси. Стереотип Muslim тут має негативну конотацію, 

мусульмани ототожнюються з людьми другого сорту, і це підтверджується 

словосполученням the pilot refused to fly with them aboard. Однак, знижена 

лексика на позначення мусульман все ж не використовується, натомість, 

присутні нейтральні лексичні одиниці cab driver та Muslim religious leader. 

Такі статті, однак, несуть лише елементи опису подій, але не мають 

емоційного чи оцінного компоненту: елементів обурення, закликів до дії на 

підтримку мусульман, прагнення правосуддя. Автор відсторонено викладає 

факти стосовно злочинів, вчинених проти мусульман, а наприкінці матеріалу 

наявний подібний коментар: We let them feel what we felt on 9/11 [Foxnews, 06 

May 2011]. Так стереотип того, що у трагедії 11 вересня винні всі 

мусульмани без винятку, суттєво впливає на суспільну свідомість. 

Стереотипізація мусульман у культурному контексті здійснюється за 

допомогою висміювання та перекручування традицій, екстраполяції окремих 

елементів вірувань у заклик до дії. Взагалі релігійна тема – це дуже хитке 

підґрунтя, яке поза контекстом глобального розуміння певної віри утворює 

широке поле для непорозумінь, заангажованого сприйняття чужих традицій 

та умисного викривання «сенсаційних фактів». Наприклад, якщо 

обґрунтувати стереотип «священної війни» мусульман проти західних 

цінностей (який повсякчасно експлуатується у ЗМІ) за допомогою згадки 

Корану, то він перестане бути стереотипом, а набуде вигляду об’єктивного 

підтвердженого факту: 

It would be well for the willfully blind to memorize the motto of the Muslim 

Brotherhood: "Allah is our objective, the Prophet is our leader; the Quran is our 

law; dying in the way of Allah is our highest hope." Got that? [Big Bug News, 

March 30, 2011, Arizona]. 
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Мусульманські релігійні позначення Allah, Prophet, Quran згадуються у 

статті з відвертою іронією, а позитивне словосполучення highest hope 

нівелюється за допомогою ефекту невиправданих сподівань у комбінації з 

ідеєю про смерть: dying in the way of Allah is our highest hope. Цитата з Корану 

використана для підсилення зв’язку Мусульманського Братерства з 

релігійними основами ісламу. Радикальні організації часто декларують 

смерть заради своїх ідей у якості девізу власної діяльності, проте це властиво 

не лише мусульманським радикалам. Це своєрідна традиція, стереотип 

радикалізму. Проте, у вдалому поєднанні з тематикою статті та підсиленням 

згадкою священної для мусульман книги така цитата чітко свідчить про 

загрозу мусульман для пересічних громадян. 

За допомогою стереотипів мусульмани в англомовних медіаджерелах 

зображуються як «Чужі»; за допомогою протиставлення групі «Своїх» 

відбувається виокремлення цієї етнорелігійної групи у зовнішню групу та її 

поляризація: 

Nahella Ashraf, 46, was wearing a head scarf when she was attacked by 

a man as she sat around a table with four friends in the restaurant in 

Hammersmith, London <…> As they were pushing him out, he was just saying 

something like: ‘Her kind of people kill people’ and ‘They’re the problem’ kind 

of thing. It was racist. He kept saying ‘those kinds of people’ meaning the 

Muslims. He could’ve grabbed the white woman on the side of me that 

would’ve been easier, but he went for the Muslim woman in the crowd.” [The 

Independent, 14 January 2017]. 

За допомогою поєднання займенників her, they, those із 

словосполученнями kind of thing, kind of people та іменником problem 

відбувається відокремлення мусульман як групи «Чужих» та їх негативне 

зображення (Her kind of people kill people). До того ж, стереотип head scarf 

позначає одну з відмінних візуальних якостей жінок-мусульманок як членів 

групи «Чужих», за якою їх легко ідентифікувати. Така схема відчуження 
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мусульман також простежується у статтях, які експлуатують релігійну 

тематику та за допомогою протиставлення полярних релігійних течій 

утворюють стереотип їх протистояння. Іслам при цьому стереотипно 

вважається негативною стороною, оскільки належить до «Чужих», а, 

наприклад, християнство виступає позитивною течією, яку сповідують 

«Свої»: 

As you read this, Christians around the world are being murdered, raped, 

plundered, abducted, forcibly converted to Islam, or otherwise oppressed by 

Muslims. Christians in Muslim-majority areas are some of the most vulnerable 

and horribly oppressed people on Earth; they live at the mercy of the mob and 

receive little or no protection from the police or other government institutions  

[The Algemeiner US, August 21, 2013]. 

У статті наявне різко негативне зображення мусульманського світу, 

використовуються загальноприйняті у суспільстві негативні мусульманські 

стереотипи, які розгортаються у релігійному напрямі за допомогою 

лексичних одиниць з відверто негативною семантикою (murdered, raped, 

plundered, abducted, forcibly converted to Islam). Автор статті висуває тезу 

“Christians are oppressed by Muslims”, і у такий спосіб відбувається 

протиставлення полярних релігійних груп, на основі якого вибудовується 

основний текст газетного матеріалу. Таким чином, подальші негативні 

стереотипні тези, наявні у статті (Christians <…> live at the mercy of the mob, 

receive little or no protection), вже не потребують доказів і сприймаються як 

істинні. У результаті поділу мусульман і християн на «Чужих» і «Своїх» у 

читачів запускається механізм стереотипного мислення, і, отже, оцінна 

поляризація на користь групи «Свої». 

Культурні чинники стереотипізації мусульман пов’язані передусім з їх 

релігійними та сімейними традиціями, які значно відрізняються від традицій 

Заходу. Номінації релігійних свят (Ramadan, Eid), способів створення родини 

(згідно з постулатами Корану, чоловік може взяти від однієї до чотирьох 

дружин, що позначається номінацією polygyny), весільних традицій (ніч 
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розпису тіла нареченої хною – Laylat Al Henna, знайомство батька нареченого 

з батьком нареченої та їх «погодження» шлюбу – Al Khoutha, дарування 

нареченій прикрас, які згодом стануть її посагом – Addahbia, dowry) 

утворюють пласт мусульманських стереотипів, пов’язаних з культурними 

чинниками. У поєднанні з емотивною лексикою негативного забарвлення 

нівелюється первинне значення таких номінацій, виокремлюється їх зв’язок з 

«Чужою» культурою та підкреслюється відмінність від західних цінностей. 

Мусульмани описуються за допомогою таких лексем з негативною 

конотацією, як liar, murderer, villain, queue-jumper, bomber, attacker, terrorist, 

jihadist. 

Таким чином, соціальні чинники, які впливають на процес 

стереотипізації мусульман, полягають у вищезгаданій «надзвичайній 

помітності» мусульман серед представників західного суспільства. 

Мусульмани, через їх культурні особливості та візуальну відмінність від 

інших релігійних та етнічних груп, співвідносяться з категорією «Чужих», 

яка візуалізується та вербалізується за допомогою усередненого 

стереотипного образу мусульманина.  

Політичні аспекти мусульманських стереотипів включають загрозу 

міжнародного тероризму, несприятливі стосунки ісламських та західних 

країн, вплив ісламських радикальних течій та організацій на політичну 

ситуацію в нестабільних регіонах. Політичні стереотипи оперують гучними 

загальними поняттями (terrorism, fundamentalism, racism) у спосіб, зручний 

для маніпулювання аудиторією.  

 

2.2. Вербалізація відмінних якостей мусульман за допомогою 

стереотипів 

Етнорелігійні стереотипи мусульман у мас-медіа можуть бути виражені 

як вербально, так і невербально, і якщо невербальних репрезентацій 

стереотипів не так вже й багато (наприклад, карикатури, креолізовані тексти, 

комікси і пантоміми), то прикладів вербального вираження стереотипів 
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набагато більше – на фонологічному, морфологічному, номінативному, 

синтаксичному рівнях мови. У змісті мусульманських стереотипів, як 

правило, зафіксовані пріоритетні оцінні думки про психологічні особливості 

та поведінку людей цієї групи, їх моральні, розумові, фізичні якості, 

судження про зазначені якості, але в них також може бути присутній і заклик 

до дії стосовно мусульман [Lee, Jussim, McCauley 1995: 158]. 

Ісламофобні уявлення про мусульман та іслам зображують їх як 

«Чужих»; як відмінні, незрілі, навіть відсталі етнічні, релігійні чи іноземні 

групи, які необхідно контролювати чи терпіти в «нашій» країні. Упереджена 

мова, яка постійно використовується для позначення ісламу і мусульман 

(наприклад, Islamic terrorism, Islamic jihad, Islamic fundamentalism, Muslim 

fanatics, Muslim militants, Muslim suicide bombers), вживається стосовно всіх 

мусульман як поляризованої етнічної групи та ісламу як релігії [Lind, 

Danowski, 1998: 134-136]. Важливо також зазначити, що такі уявлення несуть 

в собі і гендерний аспект. Основні стереотипи зображують чоловіків-

мусульман як іноземних (а в останні роки – і місцевих) терористів або 

екстремістів, тоді як жінки-мусульманки описуються як пригнічені у 

традиційному одязі – хіджабі, яких потрібно звільнити від патріархального 

способу життя та насильства. Ці західні уявлення про іслам і мусульмани 

далі свідчать, що мусульмани нетерпимі до інших релігій та західних культур 

[Gottschalk, Greenberg, 2011: 292]. 

Засоби масової інформації відтворюють ці та інші негативні стереотипи 

мусульман та ісламу, описуючи за допомогою номінацій fundamentalist, 

terrorist, sexist, militant, undemocratic, violent, suicide bombers, hijackers, 

orthodox/scripturalist, fanatic, linked to contexts of war, conflict, violent. 

Діалектичні поняття «Ми» та «Вони» суттєво проявляються у засобах 

масової інформації західних країн і мусульмани продовжують зазнавати 

дискримінації навіть у якісних мас-медіа: 
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For decades, radicals have been exploiting the tensions between Islamic 

theology and the modern secular state – typically by starting debate with the 

question: "Are you British or Muslim?" [The Daily Mail, 2 July 2017]; 

It is ridiculous to say, as Canadian Liberal Leader Justin Trudeau has, that 

it is Islamophobic to recognize that radical Islam is at war with Western 

civilization. If, in the West, we allow ourselves to be blinded to the true nature of 

our enemy, we run the risk of being overtaken. [Toronto Sun, 30 September 2014]. 

Бачимо, що як у британській, так і в канадській публікації поняття 

«Ми», яке на лексичному рівні репрезентується за допомогою збірних 

абстрактних номінацій (we, West, Western civilization, modern state), 

відокремлюється від поняття «Вони», «Чужі», до обсягу якого входять як 

загальні номінації, так і позначення конкретної етнічної чи релігійної 

приналежності (our enemy, radicals, Islam, Muslim).  

Домінуючі і найбільш частотні за вживанням стереотипні образи 

ісламу та мусульман ототожнюються з культурою країн Близького Сходу і 

трансформуються в уявлення представників західних країн про мусульман як 

“men in white robes with long beards and machine guns and uneducated women 

laced in hijabs and burkas” [Akbarzadeh, 2005: 5]. Ці образи нав`язуються 

суспільству за допомогою телебачення, журналів і газет, які не звертають 

уваги на різноманітність ісламських звичаїв і мусульманських етносів. 

Ці образи, які представлені в статтях та новинах для 

середньостатистичної аудиторії у Великій Британії, США, Австралії, Канаді 

та інших англомовних країнах, відображають упереджене, вузьке та 

однобічне уявлення про мусульман і несуть в собі порівняно небагато 

інформації про інші, менш відомі ісламські звичаї та вірування, які 

засуджують тероризм і жорстоке ставлення до жінок. У результаті 

представники західного суспільства, які не мають уявлень про мусульман, 

заснованих на власному досвіді, приймають негативну інформацію і 

негативні стереотипи мусульман як такі, що відображають реальну дійсність. 

Поєднання цих образів та історії взаємин мусульман та представників 
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західного суспільства призвели до утворення складного соціально-

політичного середовища в англомовних країнах Заходу, де мусульмани 

сприймаються суспільством та зображуються в мас-медіа за допомогою 

наявних та новоутворених стереотипів. 

 

2.2.1. Сполучуваність лексичних одиниць: типові стереотипні 

номінації мусульман 

Оскільки особливості стереотипізації за етнічною та релігійною 

складовою полягають, з-поміж іншого, у категоризації представників інших 

груп згідно з їх визначними ознаками, які виділяють їх в окрему спільноту, то 

такий процес неминуче містить в собі оцінний компонент [Mackie, Hamilton 

1993: 131]. До цих якісно-оцінних уявлень належать особливості характеру, 

поведінки, зовнішніх рис, традицій людей – представників іншої культури, 

етносу, релігії, або їх гротескне перебільшення чи засудження. 

Саме завдяки явній або прихованій оцінці стереотипи є універсальним 

матеріалом, що повсякчас використовується для створення мас-медійного 

продукту; категорія оцінки у системі мови та, зокрема, в мовленні мас-медіа 

має яскраве і різнобарвне вираження. Медіаджерела у більшості випадків 

використовують саме негативні мусульманські стереотипи, оскільки постійно 

нав’язують представникам англомовних країн вороже ставлення до цієї 

етнорелігійної групи. Визначні риси окремих, «іконічних» мусульман (Osama 

bin Laden – terrorist, militant, Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, Saddam 

Hussein – dictator, jihadist) гіперболізуються і вважаються притаманними усій 

групі, а не її окремим представникам. А оцінний компонент, який закладено у 

стереотип, впливає на формування громадської думки. 

Мовне оформлення мусульманських стереотипів може здійснюватись 

як за допомогою елементів літературної мови, так і з використанням 

сленгізмів, арготизмів, журналістських новоутворень, сучасних ідіом тощо. 

Мусульманські стереотипи представлені як найбільш стандартні негативні 

уявлення, пов'язані з вживанням певних кліше, цитат, назв, які у 
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представників західного суспільства асоціюються з антиісламькими 

соціальними установками-упередженнями, характерними для медіадискурсу. 

Наприклад, поширеними стереотипами, які викликають різко негативні 

асоціації, є назви терористичних організацій (Islamic State, Taliban, Al Qaeda, 

Lashkar-e-Tayyiba, Hezbollah та ін.):  

Hamas is still finding it difficult to smuggle weapons into Gaza, especially 

rockets, because of good Israeli intelligence and because of Egypt's contribution to 

weakening the organization. Egypt is demolishing houses between Sinai and the 

Strip to create a 1,000 meter buffer zone which could potentially be expanded to 

three kilometers from the border. Cairo sees Hamas as a group which must be 

combated due to its support of jihadist terror in Sinai [The US Jerusalem, 

February 10, 2015]. 

Терористичне угруповання «Хамас», яке складається з представників 

мусульман, є так званою назвою-спусковим гачком (trigger nomination), 

оскільки одразу викликає у свідомості представників західного суспільства 

асоціативний ряд Hamas – terror – muslims. Матеріал статті запевняє читача в 

тому, що його стереотипні уявлення є правильними, оскільки згодом автор 

використовує номінацію terror, підсилену прикметником jihadist, і зауважує, 

що “Hamas … supports jihadist terror in Sinai”. Використовується 

словосполучення smuggle weapons into Gaza, у якому слово smuggle має 

негативну конотацію й у поєднанні зі словом weapons викликає агресивні 

асоціації. У такий спосіб тероризм та декілька представників терористичної 

організації стають причиною того, що спостерігається ескалація агресії 

стосовно мусульман у цілому. 

Згадка про релігійні традиції у поєднанні з терористичними 

організаціями дискредитує мусульманську віру та її основи, сприяє її 

ворожому сприйняттю представниками західного світу, оскільки вони не 

прагнуть відшукати об’єктивне значення певних релігійних понять, а 

ототожнюють їх з матеріалами, наданими в мас-медіа: 
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Taliban insurgents recently vowed to carry out new “infiltration” attacks 

aimed at killing and demoralizing U.S., allied, and Afghan military forces as part 

of the spring military offensive, according to U.S. officials…The goal of the spring 

offensive is to gain “liberation of the remaining regions of the country” from 

domination by “infidels” and the establishment of a government based on Islamist 

Sharia law, the statement said [The Washington Free Beacon, May 21, 2013]. 

У статті, присвяченій поновленню конфлікту в Афганістані силами 

терористичної організації «Талібан», побіжно згадуються принципи 

побудови ісламської держави – “government based on Islamist Sharia law”. 

Однак, через різко негативну атмосферу статті, згадку терористичної 

організації та наголошення на тому, що саме «Талібан» прагне створити 

ісламську державу, засновану на принципах шаріату, читачі сприймають 

шаріат як ворожу, радикальну традицію, яка несе пряму загрозу добробуту 

західних країн. Таким чином, словосполучення релігійного характеру Sharia 

law доповнюється негативною лексемою Islamist, яка нівелює первинне 

позитивне значення цієї релігійної традиції. А у словосполученні vowed to 

carry out new “infiltration” attacks лексема vowed набуває загрозливого 

значення завдяки негативному контексту, у якому вона вживається. 

Негативний контекст та поєднання назви терористичної організації з 

лексичними одиницями різко негативної конотації використовується й у 

британських виданнях: 

It suddenly dawns on you that our country is letting in ISIS beheaders and 

torturers and enslavers to return to live among us because the goings got a bit 

tough for the poor dears in Syria [The Daily Express, 20 April 2018]. 

Спостерігаємо протиставлення Великої Британії та Сирії як «Своїх» і 

«Чужих» (our country – ISIS/ Syria), а також посилення негативної семантики 

назви терористичної організації за допомогою поєднання з емоційно 

насиченими лексичними одиницями (beheaders and torturers and enslavers). 

Такий самий прийом використовувався у попередніх прикладах з 

американських газет, тому можна помітити, що в різних англомовних країнах 
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використовуються схожі стратегії маніпуляції свідомістю читацької аудиторії 

за допомогою поєднання мусульманських стереотипів та негативно 

забарвленої емотивної лексики. 

До стандартних когнітивних стереотипів мусульман належать номінації 

загальновідомих організацій та подій, пов’язаних з терористичними актами – 

9/11, World Trade Center, Charlie Hebdo, Boko Haram, Islamic State. Деякі 

видання використовують ці номінації-тригери навмисно, перекручуючи 

факти і звинувачуючи мусульман як етнічну та релігійну групу у тих подіях, 

які відбувалися за участю декількох десятків їх радикально налаштованих 

одновірців. Така тенденція сприяє поляризації мусульман в цілому як групи 

«Чужих» та застосуванню до них стереотипу відповідальності за дії 

ісламських терористичних організацій. При цьому, коли самі представники 

мусульманської спільноти намагаються пояснити, що їх не варто 

ототожнювати з представниками радикального Ісламу, медіаджерела умисно 

подають таку новину разом з фактами злочинних дій терористів, 

маніпулюючи сприйняттям читача. Цей феномен спостерігається, наприклад, 

в уривку статті з канадської газети: 

Love for all, hatred for none is not the first six words that pop into most 

people’s minds when they see the many merciless acts committed throughout the 

world in the name of Islam. 

Whether it’s planes flying into the World Trade Centre in New York City, 

Boko Haram kidnapping 276 schoolgirls in Nigeria, the Taliban shooting 14-

year-old human rights advocate Malala Yousafzai in the head in Pakistan or the 

beheadings, live burnings and mass executions perpetrated by the Islamic State 

of Iraq and Syria, a person would be forgiven for thinking new depths of 

depravity are plumbed every day in the name of Islam [Amherst News, February 

10, 2015]. 

Стаття стосується промови одного з проповідників, який намагався 

донести до аудиторії, що іслам є мирною релігією, а радикали викривлено 

сприймають поняття джихаду і насправді порушують, а не виконують 
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приписи Корану. Проте, як бачимо, автор статті умисно згадує найвідоміші 

події, до яких були причетні ісламські терористи і які вже вкорінились у 

свідомості західних читачів як мусульманські стереотипи (World Trade 

Centre, schoolgirls kidnapping, Malala Yousafzai shooting). Автор також 

маніпулює яскравими негативними образами, вживаючи емоційно насичену 

лексику (live burnings, mass executions, kidnapping), що сприяє негативізації 

образу мусульман в цілому, ототожненню їх з терористами, причетними до 

згадуваних подій. Згадка найменувань відомих терористичних організацій 

(Boko Haram, Taliban, the Islamic State of Iraq and Syriа) у статті запускає 

механізм «спускового гачка» у свідомості читачів, і викликає перенесення 

стереотипного образу згаданих ісламських організацій на об’єднання мирних 

мусульман. Статтю завершує метафора, що позначає іслам як «чужу», 

ворожу релігію та відокремлює її та її представників від західного світу (new 

depths of depravity are plumbed every day in the name of Islam). 

Значна частина загальновживаних і найпоширеніших стереотипів 

медіадискурсу англомовних друкованих ЗМІ зосереджена саме на 

релігійному аспекті стереотипізації мусульман (згідно з даними медіа 

матеріалів, проаналізованих у межах дисертації, 42% публікацій були 

безпосередньо або опосередковано пов’язані з релігійними традиціями 

мусульман). Наприклад, заповіді Корану перекручувались та набували 

кримінального забарвлення у медіаматеріалах: 

Religion led a devoutly Muslim woman to join her husband in a plot to blow 

up their kebab shop, a court heard yesterday. Fadime Cubuk, 24, always stuck 

strictly to the teachings of the Quran – which included obeying her husband, 

Muhammed. [Ridouani, 2011: 5]. 

Спостерігається десакралізація та перекручення релігійного правила 

про те, що дружина має скорятись волі чоловіка, і, таким чином, за 

допомогою згадки про постулати Корану відбувається підтвердження 

стереотипу про іслам як ворожу та агресивну релігію. Лексика газетної статті 

особливо підкреслює, що мусульманка була віддана вірі (devoutly Muslim 



99 
 

woman, always stuck strictly to the teachings of the Quran), а, отже, саме віра 

змусила її разом з чоловіком підірвати магазин (Religion led… to blow up their 

kebab shop). 

У британській пресі описується, як самі мусульмани, особливо члени 

радикальних терористичних організацій, перекручують заповіді Корану та 

використовують їх для виправдання власної жорстокості: 

When asked about what ISIS told him about the Quran, Zahed said: “We 

are on the right path. You will go to heaven if you get killed fighting kufaar on 

the front line." [The Daily Express, 4 November 2017]. 

Номінація kufaar (іноді – kafir, infidel) використовується у Корані на 

позначення людей, що не сповідують Іслам. Проте радикально налаштовані 

мусульмани, які вірять в Іслам як єдину вірну релігію, називають так 

«невірних», проти яких ведеться «священна» війна. Смерть на війні з 

«невірними» подається представниками Ісламської Держави як гідний 

вчинок, обґрунтований заповідями Корану. У такий спосіб утворюється 

стереотип jihad, який сприймається представниками західного суспільства 

буквально як війна мусульман проти них («невірних»). 

Перекручення заповідей Корану у газетних статтях «жовтої» преси – це 

поширений спосіб утворення нових мусульманських стереотипів, проте в 

залежності від обраної теми стереотипи можуть мати абсурдний характер. 

Наприклад, в американській місцевій газеті East Valley Tribune хадіс про те, 

що собаки позбавляють янголів милосердя, вирваний з контексту, згодом 

інтерпретується як жорстокість мусульман до тварин: 

“Most Muslims think dogs are terrible in the house,” Mersmage said, citing 

an extra-Quranic hadith, a traditional collection of teachings and anecdotes of 

Muhammad, that says dogs repel angels. Muslims believe that an angel cannot 

enter a home when a dog is inside [East Valley Tribune, November 30, 2014, 

Arizona]. 

За допомогою вживання узагальнюючого прикметника Most автор 

ототожнює ставлення окремих мусульман до собак у домі з представниками 
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усієї етнічної групи Muslims. У реченні декларується переконання, що dogs 

are terrible, при цьому використання лексичної одиниці з негативною 

семантикою terrible показує не об’єктивне ставлення мусульман до тварин, а 

приписане їм певним «експертом». У такий спосіб до стереотипного 

сприйняття мусульман додається ще й їх нелюбов до тварин, яка у 

представників Заходу чітко асоціюється з жорстокістю. 

Таким чином, типові лексичні одиниці та номінації, які характеризують 

мусульман у медіаджерелах, носять переважно негативний характер і 

стосуються тематики тероризму, вбивств, жорстокості, релігійних забобонів 

та суворих заборон. Така тематика сприяє поляризації мусульман як 

етнорелігійної групи у матеріалах ЗМІ, утворює образ ворога, «Чужих» у 

західному суспільстві. Цей образ підкріплюється синонімічними лексичними 

одиницями (muslim – terrorist – jihadist – rasist – radicalist), десакралізацією 

номінацій релігійної тематики за допомогою негативних епітетів (threatful 

Ramadan, terrifying Shariah Law, pagan Sunni customs, barbarian religion 

(Islam)). Таке лексичне наповнення статей, присвячених мусульманам та 

ісламу, загострює суспільні протиріччя й негативну стереотипізацію 

мусульман у медіадискурсі англомовних ЗМІ. 

 

2.2.2. Лексичні одиниці у вербалізації мусульман: негативні імплікації 

Згідно з даними, отриманими в результаті аналізу матеріалів 

публікацій, використаних у дисертації, було виявлено, що більшість 

медіаматеріалів на мусульманську тематику (72%) містять негативні 

стереотипи стосовно мусульман, висміюють або нівелюють значення їх 

звичаїв, десакралізують релігійні традиції, створюють карикатурний та 

гротескний образ мусульманина. Комплекс негативних стереотипів у мас-

медіа впливає на формування суспільної думки та ставлення пересічних 

громадян до мусульман та ісламу. 

Англомовні ЗМІ в основному оперують негативними стереотипами у 

конструюванні упередженого образу мусульманина для його подачі в мас-
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медіа як узагальненого образу «Чужого», несхожого, ворожого, який 

становить загрозу західним цінностям. Наприклад, американці сприймають 

мусульман як радикалів та терористів: “They are untrustworthy, uncivilized, 

radical Muslims, and either terrorists or supporters of terrorists. They are also 

perceived to be threats to American culture and values in addition to being 

personal threats to individuals” [Wilson, 2005]. Англійці ставляться до 

мусульман більш стримано, проте у «жовтій» пресі часто можна помітити 

велику кількість негативних епітетів на адресу мусульман: jihadist groups, 

ISIS fighters and supporters, Muslim international threat, terrorist or extremist 

religious organisations [The Daily Star, UK, 10 April 2018]. В австралійських 

медіаджерелах наявна порівняно невелика кількість негативних матеріалів 

про мусульман; проте у джерелах, що використовують негативні техніки 

подання інформації стосовно мусульман, наявні такі стереотипи: veiled 

threats, trigger-happy terrorists, turbaned militant [Sydney Morning Herald, 19-

25 April 2018]. 

Негативні мовні стереотипи щодо мусульман у мас-медіа пов'язані з 

тематикою релігії, тероризму, утисків прав жінок. Стереотипізація 

медіамовлення поширюється як у якісних виданнях, так і у виданнях 

«жовтої» преси, де можна помітити, наприклад, такі упередження: Muslims 

are blood-letting and angry, as those who threaten, trigger and attack. Такий 

дискурс, заснований на відчутті страху (fear-based discourse) підкреслює, що 

джихад – це війна проти західних цінностей: we should fear them because 

essentially Islamic terrorists are fighting a ‘holy war’ or jihad against Western 

culture and values. Мусульмани як у домашніх, так і у міжнародних новинах 

зображувались, як правило, тільки у зв’язку з терористичними актами і 

позначались як fanatic, fundamentalist, purist, terrorist, radical, hard-line, 

extremist and militant. Наприклад, radical Islamic group, fundamentalist Islamic 

terrorists, extremist Islamic group, militant Muslim fanatics [Ridouani, 2011: 3]. 

Стереотипи стосовно мусульман у інформативних статтях якісної 

преси є негативними як стосовно вибору теми, так і у плані подання 
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текстового матеріалу. Вони стосуються поодиноких мусульман, які дійсно 

займаються екстремістською діяльністю, яка грунтується на їх релігійній 

приналежності до іламу, а от наслідки таких публікацій формують 

стереотипний образ звичайного мусульманина. Такі слова зі статті, як 

recruiting, shouting, terrorist attacks, terror groups одразу викликають 

негативну реакцію у читача і підсвідомо змушують його проектувати цей 

образ на звичайних мусульман. 

Крім того, наступний уривок доводить тезу про те, що араби і 

мусульмани у західних країнах ототожнюються і типовий терорист – це 

обов’язково мусульманин-араб з бородою: Dozens of anti-Muslim attacks were 

reported across the United States in a proud backlash to the terrorist attacks in 

New York and Washington. Police stopped 300 protesters from marching on a 

mosque in the southwest Chicago suburb of Bridgeview yesterday. There were no 

injuries but three people were arrested. "I'm proud to be American and I hate 

Arabs and I always have," said Colin Zaremba, 19, who marched with the group 

from Oak Lawn. In Chicago, a Molotov cocktail was tossed at an Arab-American 

community centre and a firebomb was hurled at a mosque in Montreal, Canada 

[Akbarzadeh, 2005: 27].  

З вищенаведеного прикладу спостерігаємо, що «мусульманин» і «араб» 

подаються у статті як абсолютні синоніми. Це підтверджується словами 

опитаного молодого чоловіка, який зауважує, що ненавидить арабів (I hate 

Arabs and I always have), хоча у статті йдеться про антимусульманські, а не 

антиарабські протести, а також значенням, яке вклав у назву власної статті 

журналіст, написавши “anti-Muslim” attack у заголовку і далі в тексті 

ототожнивши арабів і мусульман фразою “a Molotov cocktail was tossed at an 

Arab-American community centre and a firebomb was hurled at a mosque.” Для 

зображення негативного ставлення американців до мусульман 

використовуються лексичні одиниці hate, attack, які мають різко негативну 

конотацію. Слово proud, яке має позитивне оцінне значення, 

використовується для виправдання агресивних дій групи «Своїх» проти 
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групи «Чужих» у зображенні їх реакції на терористичні атаки. 

Словосполучення proud backlash утворює своєрідне протиставлення 

лексичних одиниць позитивного і негативного значення. Наприкінці автор 

статті не надає інформації про те, хто був організатором атаки мусульман, 

оскільки мусульмани у статті уособлюють образ ворога і викривати 

нападників немає потреби. 

Іншим фактором, який може вплинути на упередженість засобів 

масової інформації стосовно мусульман, є їх «помітність» (visibility). Згідно з 

формулюванням Е.Альсултані, араби і мусульмани належать до категорії 

«надзвичайно помітних» (hypervisible) в уявленнях і дискурсах про тероризм, 

але є менш помітними в повсякденному житті. Кількість представників 

мусульманської громади в США є відносно малою. Згідно із статистичними 

даними, мусульманська громада становить не більше 1% від загальної 

чисельності населення США, як і кількість спільноти арабів (також близько 

1%) Крім того, згідно з даними опитування TIME було визначено, що понад 

60% американців особисто не знайомі з жодним мусульманином [Alsultany 

2012, 36]. На противагу США, у Великій Британії та Австралії спільнота 

мусульман-мігрантів становить близько 5% від загальної кількості населення, 

і в обох країнах мусульмани є найбільшою національною меншиною. 

«Надзвичайна помітність» мусульман у цих країнах пояснюється їх 

незвичним зовнішнім виглядом, значною відмінністю від гомогенізованого 

європейського населення (у порівнянні з населенням США, яке становить 

своєрідний “melting pot” різноманітних народів, етносів та культур).  

Зовнішній вигляд мусульманина, відмінний від звичної зовнішності 

(особливо у європейських країнах), також стає формою соціального 

стереотипу: 

What does a terrorist look like in the American imagination? <…> The 

stereotypical image is of a person with brown skin, maybe wearing clothing 

perceived as foreign: the suicide bomber in a burka; the long, concealing beard; 

and, perhaps most powerfully, the turban. These are the physical markers people 
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often associate with Islam, which in turn is often associated with radicalism or 

extremism [The Atlantic U.S., 27 January 2015]; 

Islamic State extremists are advising their supporters and recruits in the 

West to shave their beards and pretend to be Christians to help evade detection by 

intelligence services as they plot so-called "lone wolf" terror attacks [The Voa 

News, 12 January 2016]; 

What do you think of when you hear the word “terrorist”? Big beards and 

brown skins? Turban-wearing Muslim migrants from the Middle East?  

[The Intercept UK, 29 March 2017]. 

Бачимо, що через нестандартний зовнішній вигляд мусульман-

чоловіків у західному суспільстві відбувається «навішування ярликів», за 

допомогою яких вони ідентифікуються представниками соціуму. При цьому, 

емоційне забарвлення та основне смислове навантаження такого стереотипу-

ярлику залежить від тематики публікації, що висвітлює мусульман у 

негативний спосіб. Стандартизовані візуальні образі мусульман, які 

асоціюються з тероризмом, містять позначення кольору шкіри (brown skin), 

особливостей зовнішності (beard), традиційного одягу (turban, burka, clothing 

perceived as foreign), регіону походження (Middle East) та зображуються як 

відмінні від зовнішнього вигляду типізованого представника західного 

суспільства. У поєднанні з номінаціями radicalism, extremism, terrorist такі 

візуальні образи утворюють медійні стереотипи мусульман, які мають як 

вербальне, так і візуальне втілення у медіаматеріалах. Візуальний компонент 

мусульманських стереотипів буде детальніше розглянуто у третьому розділі 

роботи. 

Через помітність мусульман у суспільстві вони дуже легко стають 

мішенню для нерозуміння та нав’язування певної лінії поведінки, яку для них 

вважають прийнятною інші члени суспільства. Наприклад, через те, що 

релігійні традиції мусульман надто вибиваються зі звичної культурної 

картини пересічного представника західної культури, медіа-джерела 
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перекручено зображують ці традиції та нав’язують суспільству думку, що 

вони є ненормальними та неприйнятними: 

The radicalizers anger the young by showing them propaganda and images 

of Muslims being killed by Western forces in Middle Eastern conflicts. Then they 

convince them that there is a shortcut to paradise by taking revenge in the name 

of God. We know this is nonsense. But a scared and angry young person with an 

identity crisis may not be so sure [The Wall Street Journal, February 5, 2015]. 

За умови упередженої подачі інформації відомості про те, як 

радикальні ісламісти закликають молодь боротись проти експансії Заходу на 

їхній території, викликають справедливе обурення та змушують пересічних 

читачів сприймати мусульман-радикалів як  агресивних терористів. При 

описі підходів радикалів до виховання молоді використовується емоційно 

насичена лексика (anger, propaganda, kill, revenge). Мусульмани-вихователі 

зображуються маніпуляторами; для цього журналісти експлуатують 

військову тематику (Muslims being killed by Western forces in Middle Eastern 

conflicts), релігійні традиції ісламу (there is a shortcut to paradise by taking 

revenge in the name of God). Згодом вірування мусульман про рай 

нівелюються та висміюються за допомогою слова nonsense, яке несе в собі 

суттєвий негативний компонент.  

Перебільшення стосовно мусульман та їх негативного впливу на 

західне суспільство, а також нав’язування стереотипного образу агресивного 

мусульманина за допомогою медіапублікацій підбурює представників 

соціальних груп західних країн на дії проти «Чужої» групи мусульман, що 

дає підстави для виникнення серйозного суспільного конфлікту: 

In mainland Europe, conflict surrounding immigrants and refugees has been 

fuelled by stories of women being raped by migrants. People have been calling for 

violent attacks against “any Muslims” and have declared “war on Islam”  

[The Independent UK, 18 March 2018]. 

Бачимо, що у британській статті наявне протиставлення «Своїх» 

(people in mainland Europe) і «Чужих» (Muslims, immigrants refugees), яке 
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доповнюється генералізацією об’єкта мусульманських стереотипних 

номінацій. Суспільне обурення вчинками декількох мігрантів спричинило 

накладання негативних рис на всю спільноту в цілому, оскільки автор 

зазначає, що заклики про помсту та напади лунали щодо будь-якого 

мусульманина (People have been calling for violent attacks against “any 

Muslims”) і ісламу в цілому (war on Islam). Емотивні лексичні одиниці 

(violent, conflict, war) утворюють негативну атмосферу подачі матеріалу та 

підсилюють стереотипи, згадані у статті. 

Отже, негативний стереотипний образ мусульман продовжує 

розвиватись у мас-медіа, і якщо декілька сотен мусульман-радикалів дійсно 

несуть загрозу для безпеки західних країн, то саме пересічні мусульмани 

стають безпосередніми об’єктами негативної стереотипізації. Номінації з 

негативною конотацією становлять основу процесу медіастереотипізації 

мусульман, вони доповнюються засобами виразності, що містять негативний 

оцінний компонент (епітети, порівняння, гіперболи) для посилення ефекту 

негативного стереотипу. Основними стратегіями негативної стереотипізації 

мусульман є виривання фрази з контексту, умисне викривлення фактів, 

експлуатація відомих імен та образів, генералізація уявлень про етнічну 

спільноту на основі негативного прикладу її окремих представників. 

 

2.2.3. Позитивні висловлювання у стереотипізації мусульман 

Позитивні стереотипи мусульман становлять меншість медійної 

інформації, що стосується мусульман та ісламу. На основі матеріалів 

дисертаційного дослідження було підраховано, що частка позитивних і 

нейтральних медіаматеріалів на мусульманську тематику становить 28% (у 

порівнянні з 72% публікацій, що містять негативні мусульманські 

стереотипи). Такий феномен пояснюється поступовою тенденцією до 

об’єктивації образу мусульман як етнорелігійної групи у складі західного 

суспільства й їх відокремленням від радикальних мусульман незважаючи на 

несприятливі суспільно-політичні чинники (криза біженців, інтенсивна 
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трудова міграція, теракти у країнах Європи та Північної Америки, напружені 

відносини західних держав з державами Близького Сходу). 

Починаючи з 2001 року тенденція відшукувати та показувати позитивні 

риси цієї етнічної групи була наявна лише у виданнях, які могли собі 

дозволити конфліктувати із загальноприйнятою та зручною для західної 

держави позицією ісламофобії [Nacos, Torres-Reyna 2007: 31]. Проте з 2010 

року спостерігається поступовий перехід від ісламофобної риторики до 

толерантного ставлення до мусульман – це пояснюється пожвавленням 

міграційних процесів у світі, взаємною інтеграцією західної та східної 

культур, а також відокремленням у деяких медіаджерелах мусульман-

радикалів, що належать до терористичних угрупувань, від мусульман-

мігрантів, що мешкають у західних країнах та намагаються асимілюватись у 

суспільстві [Cesari 2014: 207]. Такий підхід властивий, в основному, великим 

виданням та новинним агентствам, які мають тенденцію до нейтрального та 

об’єктивного висвітлення подій. Що стосується видань «жовтої преси», то 

частка позитивних публікацій на мусульманську тематику в них і досі 

залишається надзвичайно низькою – на основі матеріалів дисертації було 

підраховано, що лише 17% вищезгаданих публікацій містили нейтральну або 

позитивну згадку про представників мусульманської етнорелігійної групи. 

На рівень позитивізації медіапублікацій на мусульманську тематику 

значно впливає зовнішньополітичний контекст: події на міжнародній арені за 

участю ісламських організацій та угруповань, скоєння терактів, захоплення 

заручників, дипломатичні кризи тощо. Було помічено, що під час гучних 

негативних подій за участю мусульман (особливо теракти в Парижі у 2015 р., 

міграційна криза у 2015-2017 р., теракти у Франції, Німеччині та Великій 

Британії у 2017 р., а також дипломатична криза у Перській Затоці та 

викрадення людей представниками Ісламської Держави) рівень позитивних 

публікацій у ЗМІ різко знижувався. Натомість, журналісти використовували 

негативні мусульманські стереотипи як номінації, що запускають механізм 
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впізнання та асоціацій (номінації з ефектом «спускового гачку») у своїх 

публікаціях. 

Проте, незважаючи на нестабільну зовнішньополітичну ситуацію 

важливим є той факт, що розглянуті вище результати дослідження свідчать 

про тенденцію до позитивізації образу мусульман у культурі західних країн 

впродовж останніх декількох років. Хоча стереотипний образ мусульман як 

злочинців все ще залишається мотивом медіакультури західних країн, у 

засобах масової інформації та у загальному ставленні людей до мусульман 

спостерігається тенденція до змін. Як зазначає американський дослідник Дж. 

Шахін, «майбутні образи мусульман у медіа будуть більш збалансованими, 

оскільки ще на початку 2000-х років громадяни західних країн не мали 

достатньо знань про арабів, мусульман і культуру Близького Сходу» 

[Shaheen, 2013]. Таким чином, стереотипні уявлення про мусульман походять 

у тому числі від незнання і небажання знайомитись з мусульманською 

культурою та традиціями, і що ця тенденція в майбутньому зміниться на 

більш глибоке розуміння і толерантне ставлення до мусульман як 

представників етнорелігійної групи в англомовних країнах. 

З 11 вересня 2001 року інтерес до мусульманського регіону значно 

підвищився, і якщо перші декілька років після трагедії це був, в основному, 

інтерес негативного забарвлення, то згодом деякі державні установи та 

громадські організації розпочали роботу над тим, щоб припинити 

дискредитацію мусульман в суспільстві розвинених англомовних країн. 

Завдяки програмам міжнародного обміну та іншим програмам, громадяни 

світу отримали нові знання і глибше розуміння ісламу [Parker 2008: 36]. Крім 

того, наразі більше студентів з західних країн вивчають арабську мову і 

навчаються за кордоном в арабських країнах; основні світові університети 

створюють кампуси на Близькому Сході, зокрема в Дубаї, Досі та Абу-Дабі. 

Результатом є постійне збільшення та якісне покращення розуміння 

Близького Сходу і народів мусульманського світу, що сприяє досягненню 

порозуміння між представниками західної та ісламської культури. Чим 
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більше достовірної інформації про іслам та мусульман надається 

безпосередньо представникам західних країн, тим менш прийнятними будуть 

для них негативні мусульманські стереотипи [Shaheen, 2013]. 

Незважаючи на негативні наслідки від репортажів про міжнародні 

події, в яких безпосередньо були винні або брали участь мусульмани, 

інформаційні матеріали та новини, що містять позитивні мусульманські 

стереотипи, впливають на переконструювання образів мусульман та ісламу в 

медіасередовищі англомовних країн. Це означає, що деякі засоби масової 

інформації визнають різницю між мусульманами, які мешкають у певній 

англомовній країні й ототожнюються з групою «Ми», «Свої», й «іншими» 

мусульманами, які мешкають у міжнародному середовищі. У випадку 

повідомлення внутрішніх новин стосовно певних питань, пов‘язаних з 

мусульманами та ісламом, в них наявні часті роз’яснення культурних 

феноменів, толерантні висловлювання, позитивні прямі цитати ключових 

мусульманських лідерів, які сприяють розумінню мусульман та ісламу і 

засуджують терористичні атаки й ісламський екстремізм [Akbarzadeh, 2005: 

35]. 

Позитивні стереотипи мусульман у мас-медіа представляють їх та їхні 

релігійні погляди таким чином, щоб розширювати знання та розуміння 

ісламу читачем шляхом пояснення цього вчення, його різноманітності, 

виявлення ступеню розуміння релігії, а також представлення широкого 

спектру думок та історій на тему мусульманської ідентичності. У позитивних 

стереотипах використовується неупереджена та необразлива мова: 

The month-long observance of Ramadan, intended to purify and refocus 

the soul, begins this year on June 28. In the weeks that follow, Muslims will fast 

from dawn to sunset, taking neither food nor water. And while the foods they eat 

and drink when the sun is down may vary from culture to culture — there are 1.6 

billion Muslims in the world, according to Pew Research Center, spanning every 

inhabited continent — most will break the fast with dates. "This is basic in every 

society," says Abassie Jarr-Koroma, librarian and tour guide at the Islamic 



110 
 

Center of Washington, D.C. "Every society has their own traditions. But the main 

one is the dates." [East Valley Tribune, June 22, 2014].  

Автор статті ставиться до ісламу та мусульман неупереджено та 

прихильно. Це виражається у ввічливих описах традицій Рамадану (purify and 

refocus the soul). Використовується мова, насичена образами (spanning every 

inhabited continent), відсутня лексика з негативним забарвленням. У цьому 

уривку підкреслюється інтелектуальна професія мусульманина (Abassie Jarr-

Koroma, librarian and tour guide at the Islamic Center of Washington, D.C.), 

який є героєм інтерв’ю; він розповідає про ісламські традиції з гордістю і 

повагою, і така ж атмосфера поваги наявна у цьому газетному тексті. Опис 

мусульманина висвітлюється за допомогою нейтральної літературної 

лексики.  

Статті у газетах та повідомлення у новинах, що використовують 

позитивну стереотипізацію мусульман, розрізняють «екстремістський» і 

«помірний» види ісламу і підкреслюють той факт, що не всі мусульмани – 

радикали. Помірні мусульмани ототожнюються з емігрантами з країн 

ісламського світу, які мешкають у західних англомовних країнах. 

Екстремістами стереотипізовано позначені мешканці арабських країн 

Близького Сходу. Незважаючи на негативну стереотипізацію «Чужих» 

мусульман, «Свої» мусульмани-мігранти зображені у подібних 

медіаматеріалах як свідомі та толерантні громадяни країни, в якій вони 

мешкають. Такі статті за допомогою позитивних стереотипів підкреслюють 

миролюбність ісламу: 

The Ahmadiyya Muslim Community will host a blood drive in Chandler to 

honor 9/11 victims on Sept. 13. The event is part of the nationwide “Muslims for 

Life” campaign that runs from August to November and lasts from 9 a.m. to 1 p.m. 

at Baitul Aman Mosque, located at 2035 W. Elliot Road in Chandler [The 

Christian Science Monitor, September 2, 2014]. 

Цей приклад свідчить про невпинну боротьбу як мусульман-

американців, так і медіа-джерел з негативним для репутації ісламу 
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стереотипом мусульман, який склався в результаті подій 11 вересня 2001 

року. Мусульманська спільнота є небайдужою до цієї гучної трагедії і 

докладає зусиль, щоб радикальні мусульманські терористи не 

ототожнювалися з пересічними мусульманами. Саме тому національна акція 

збору донорської крові мусульманами в США мала такий резонанс у пресі – 

вона присвячена жертвам трагедії 11 вересня, і деякі газети разом з цими 

людьми намагались висвітлити акцію якомога об’єктивніше, щоб подолати 

негативні стереотипи стосовно мусульман. У словосполученні the nationwide 

“Muslims for Life” campaign використовуються лексеми із значенням 

глобальності (nationwide,  campaign), які наголошують на тому, що 

мусульмани прагнуть змінити стереотипи їхньої спільноти за допомогою 

соціальної активності. У такий спосіб ЗМІ намагаються показати широкому 

колу читацької аудиторії, що стереотипи щодо всіх мусульман 

несправедливо засновані на кількох найгірших представниках цієї спільноти. 

Зображення «помірних», мирних мусульман та їх протиставлення 

радикалам-екстремістам також використовується у статтях серйозних 

друкованих видань Великої Британії. Зокрема, члени ахмадійської 

мусульманської спільноти та їх діяльність часто стаю темою газетних 

публікацій не тільки США, а й Великої Британії: 

This year Ahmadiyya Muslims are taking a stand against extremism after 

the terror attacks, and challenging perceptions by showing what Islam really 

stands for. “We want to show the true Islam, which means peace, loyalty to your 

country, being integrated and looking after each other. This is very important in 

fighting extremism. It is vital to break down barriers.” [The Daily Express, 30 

July 2017]. 

У цій статті члени ахмадійської мусульманської спільноти 

позитивізуються як пересічні мусульмани – мешканці західних країн, 

підкреслюється їх прагнення миру та справедливого, нестереотипного 

сприйняття ісламу. Використовується нейтральна лексика та 

словосполучення, що запускають асоціації із «західними цінностями» (peace, 
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loyalty to your country, being integrated), що вживаються відносно мусульман 

та ісламу. У такий спосіб автор позитивізує образ мусульманина як «Свого» 

та відокремлює його від образа «Чужого» – радикально налаштованих 

мусульманських екстремістів, утворюючи позитивний стереотип боротьби 

мусульман з екстремізмом (fighting extremism, break down barriers). 

Існують також історії «від першої особи», які дозволяють читачам 

дізнатися більше про мусульман та ісламську культуру зсередини. У таких 

медіаматеріалах мусульманські діти, жінки і чоловіки зображуються як 

частина західної культури, показується їхня орієнтація на родину, робиться 

акцент на антитерористичних поглядах. Історії, які змальовують пересічних 

мусульман-мігрантів, зображують їх адекватними, толерантними та 

соціалізованими громадянами: 

Ann Wilcox’s daily routine looks like any other American Muslim 

woman’s. She covers her head with a hijab, abstains from alcohol and pork, and 

rises before sunrise to perform the first of her five daily prayers. <…>Wilcox 

called it “hijacking the religion.” She said Ahmadis are wary of forcing dogma 

on their children and nonbelievers. It constitutes hypocrisy, she said. “And the 

Quran says hypocrites go to the deepest part of hell,” she said. “So we don’t use 

compulsion.” [East Valley Tribune, USA, November 30, 2014].  

Такий газетний матеріал свідчить про те, що не всі мусульмани 

прагнуть нав’язати іслам та його цінності іншим людям, не всі вважають 

представників інших релігій «невірними». Для конструювання позитивних 

стереотипів використовуються образні новоутворення (hijacking the religion), 

цитати з Корану, які відображають прагнення мусульман до справедливості 

(Quran says hypocrites go to the deepest part of hell), показується принципова 

різниця між представниками помірних та радикальних течій ісламу, при 

цьому використовується нейтральна літературна лексика та евфемізм 

(Ahmadis are wary of forcing dogma on their children and nonbelievers). 

Мусульмани, що мешкають у США, орієнтуються на політкоректне 

ставлення до представників мультикультурного середовища, і вищезазначена 
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газета об’єктивно це демонструє. Традиції жінок-мусульманок описані у цій 

статті не як ознака варваризованої культури, а як приклад цивілізованої 

інтеграції східних традицій до реалій західного світу. У такий спосіб 

проводяться спроби налагодити стосунки між мусульманами-мігрантами та 

американцями. 

Розповідь про життя мусульманської спільноти «зсередини», газетні 

матеріали від першої особи – це доволі популярний прийом для позитивізації 

образу мусульман у пресі інших англомовних країн. Наприклад, у 

медіаджерелах Австралії мусульмани розповідають історії про власну 

взаємодію з консервативними представниками соціуму, наголошуючи на 

тому, що вони мирні та безпечні: 

I plan to do my bit for religious harmony in this country. Next time I see my 

neighbour out the front, I will say, “Salaam. Peace be upon you” and hopefully 

my words will unblock his window of intolerance and allow the light of love to 

flow through [The Melbourne Age, Australia, 27 April 2018]. 

За аналогією з попереднім прикладом з американського видання, 

вищенаведений уривок з австралійської газети має на меті позитивізувати 

образ пересічного мусульманина-мігранта в Австралії, налагодити стосунки 

між мусульманами та австралійцями, які сприймають представників цієї 

етнорелігійної групи скептично та стереотипно. В уривку використовується 

насичена образна мова, що підкреслює мирний характер мусульман, які 

сповідують іслам (unblock his window of intolerance, light of love to flow 

through), а також нейтральна літературна лексика, за допомогою якої 

досягається неагресивний стиль викладення. Використовуючи номінації з 

позитивною конотацією (harmony, peace, love), автор налаштовує читачів на 

об’єктивне сприйняття матеріалу про мусульман та нівелює негативні 

стереотипи, поширені в суспільстві. 

Ще однією популярною позитивною мусульманською тематикою в 

газетах є благодійність. Багато окремих особистостей, а також благодійних 

організацій, які складаються винятково з мусульманських представників, 
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заявляють про власні наміри допомогти тим, хто з певних причин потребує 

такої допомоги. Газети, які висвітлюють благодійну допомогу таких 

організацій, не ставляться до неї упереджено, а, навпаки, створюють 

позитивний стереотип мусульман як людей, які прагнуть допомогти, на 

противагу риториці мусульманського тероризму та зрадництва: 

The Muslim community of Michigan has stepped forward this week with a 

contribution of $100,000 to support Detroit residents who are facing hardship 

from water shut offs. 

More than 60,000 households in Detroit have faced the risk of water shut off 

or are struggling to recover from water damage due to recent floods. The grant 

from the Michigan Muslim Community Council in partnership with Islamic Relief 

USA – the largest Muslim charity organization in the United States – will be used 

in direct assistance to disadvantaged Detroit families struggling to maintain their 

water utilities. The groups hope that this grant will encourage others to come 

forward with assistance since there is still great need [The Huffington Post, 

January 10, 2015]. 

Цей приклад свідчить про популяризацію позитивного образу щирої 

східної людини, доброго мусульманина (the Muslim community of Michigan 

has stepped forward this week with a contribution of $100,000 to support Detroit 

residents). Ісламські традиції моралі, честі та гідності сприяють позитивному 

ставленню мусульман до благодійності та волонтерської допомоги, що 

відбивається у вербалізації їх позитивних якостей в газетах. Для цього 

використовуються номінації charity, donation, contribution, assistance. 

Ще одним способом позитивізації образу мусульман в англомовних 

мас-медіа є висвітлення теми міжрелігійного діалогу, до якого 

мусульманська спільнота заохочує представників інших конфесій. У такий 

спосіб автори газетних матеріалів зображують спільні риси різних релігій з 

метою інтеграції образу мусульманина у західне суспільство: 

The Saskatoon`s Islamic Center has established dialogue groups with 

people from the Christian and Jewish communities. More recently, they have 
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compared passages from the Quran, the Bible, and the Torah. “We were amazed, 

all the texts were talking about hospitality,” and it showed how the main elements 

of the three faiths are similar, Elbardouh observed [The Star Phoenix, Canada, 24 

April 2017]. 

У прикладі з канадської газети автор вдається до стратегії пошуку 

спільного між мусульманами, християнами та іудеями і доходить висновку 

про тотожність деяких постулатів трьох релігій (the main elements of the three 

faiths are similar). У статті описується концепція міжрелігійного діалогу; 

лексична одиниця Islamic, що за замовчуванням сприймається у негативному 

сенсі через наявні соціальні стереотипи, нейтралізується за допомогою 

поєднання з позитивними для західного суспільства поняттями (Christian, 

Bible). Словосполучення dialogue groups вказує на прагнення представників 

різних конфесій до мирного врегулювання існуючої соціальної напруги та 

непорозумінь, що виникають на релігійному чи етнічному підґрунті.  

Таким чином, до типових позитивних стереотипних зображень 

мусульман у друкованих медіа англомовних країн належать такі теми, як 

релігійні та культурні традиції, прагнення до розвитку та самовдосконалення, 

шанування старшого покоління, питання виховання особистості, питання 

інтеграції до соціального і культурного простору певної країни. Хоча 

більшість друкованих ЗМІ продовжує зображувати мусульман у світлі 

негативних стереотипних уявлень про них, все ж обнадійливою є тенденція 

до позитивізації новинного контенту щодо мусульман у великих виданнях та 

виданнях з «периферії». У статтях на ісламську тематику використовується 

толерантна та ввічлива лексика, наявні образні порівняння, логічне 

викладення думки, деталізований опис повсякденних речей, які виводяться 

на перший план розповіді за їх «відповідність» соціальним нормам. 

 

2.3. Етнорелігійні стереотипи у маніпулятивних технологіях 

Прагматична складова етнорелігійних мусульманських стереотипів, за 

умови її вчасного використання у певній медійній ситуації, утворює широке 
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поле для маніпуляцій уявленнями читацької аудиторії щодо представників 

ісламської культури. За умови використання стереотипів у медіаматеріалах 

журналісти мають можливість нав’язувати оцінне ставлення до предмету 

повідомлення. При цьому їх важко звинуватити в упередженості чи 

суб’єктивності, оскільки вони декларують «загальновідомі» речі у вигляді 

стереотипізованих уявлень про «Чужу» суспільну групу і лише згодом 

підкріплюють її власною думкою. 

Аналіз мас-медійних матеріалів показав, що стереотипи виступають 

своєрідною основою для маніпуляції свідомістю, оскільки вони є спрощеною 

формою сприйняття інформації. Завдяки використанню стереотипів 

маніпулятор має змогу залучити соціально-культурні установки аудиторії. 

Підлаштовуючись до наявних стереотипів, маніпулятор розраховує на те, що 

інформацію, яку він подає, буде сприйнято беззастережно [Дмитрук 2006, 

Haideh 2010]. 

Журналісти друкованих ЗМІ маніпулюють суспільними уявленнями 

про мусульман, використовуючи декілька основних маніпулятивних технік, 

які передбачають формування або нав’язування етнічних стереотипів. 

Однією з них є техніка «навішування ярликів» (name calling, labelling). Вона 

полягає у виборі лексики з негативною конотацією для позначення певного 

явища, людини, ідеї тощо. Такі ярлики викликають емоційно негативне 

ставлення адресата, породжують неприємні асоціації, внаслідок чого в 

адресата формується негативне ставлення до явища, яке позначається за 

допомогою такої лексичної одиниці [Дмитрук, 2006: 10]: 

Wilcox knew life was going to change after Sept. 11, 2001, and it came 

about when she walked in public wearing her hijab. “I got a lot of dirty looks and 

snarls immediately right then. And I still get some now, and it just kind of 

depends,” she said. “After 9/11, Muslims became terrorists and the worst people 

that lived in the world,” she said [East Valley Tribune, November 30, 2014]. 

Бачимо, що у цій статті чітко простежується стереотипний 

асоціативний ряд: hijab – muslim – terrorist – social aggression. Автор показує, 



117 
 

як суспільство навішує ярлики на дівчину, яка просто притримується 

мусульманських традицій у повсякденному житті. Лексичне наповнення 

статті підкреслює тезу про те, що мусульмани є пасивними жертвами 

стереотипізації (Muslims became terrorists and the worst people that lived in the 

world), за допомогою розмовної лексики підкреслюється негативне ставлення 

американців до мусульман (dirty looks and snarls). І навіть незважаючи на 

позитивний характер цієї статті в цілому і прагнення показати кращі сторони 

мусульман, стаття завершується коментарем автора “Let`s hope they won`t do 

it for America again”, який знову підштовхує читача до відокремлення “Us” 

(Americans) від “Them” (Muslims) і маніпулює його свідомістю, закріплюючи 

вищенаведений асоціативний ряд. 

Так само після терактів, скоєних у Лондоні та Манчестері у 2017 р., 

почастішали випадки злочинів на ґрунті ненависті (hate crimes) стосовно 

мусульман у Великій Британії (кампанія Punish a Muslim, націоналістичні 

марші угрупування PEGIDA) [Hate Crime Official Statistics 2017]. Техніка 

навішування ярликів на представників етнічних меншин наявна й у 

британських друкованих виданнях, хоча маніпулятивні стратегії у статтях 

таких видань більш приховані: 

One in three respondents said they had experienced some type of abuse or 

crime at their place of study, with 79% of those believing it was motivated by 

prejudice relating to their Muslim identity, including the Mid-East appearance, 

head-scarves and beards, the NUS said. Prejudiced statements or gestures before, 

during or after the incidents were cited. A third of the respondents said they were 

“fairly or very worried” about experiencing verbal abuse, physical attacks, 

vandalism, property damage or theft at their place of study, relating to their 

religion or belief. [The Guardian, UK, 19 March 2018]. 

Бачимо, що за аналогією з попереднім прикладом з газети США, у 

британській статті для утворення медійних стереотипів також 

використовується техніка навішування ярликів (Muslim identity = Mid-East 

appearance, head-scarves and beards). Однак, на противагу американській 
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пресі, якій властива негативізація мусульман, асоціативний ряд британської 

статті, що використовується на позначення ситуацій, пов’язаних з 

мусульманами, містить негативні конотації стосовно інших представників 

суспільства, що ставляться до мусульман вороже ([Muslims] experienced some 

type of abuse or crime, <…> motivated by prejudice relating to their Muslim 

identity). 

Британські ЗМІ маніпулюють новинами про злочини на ґрунті 

ненависті, жертвами яких були мусульмани, загострюючи суспільну напругу 

і висвітлюючи жорстокі подробиці для привертання уваги якомога ширшої 

аудиторії: 

Mohammed Asghar, 15, was stabbed in the arm twice by two hooded men 

on Monday night outside a leisure centre in Walthamstow, east London. His 

friend, Amaan Shakoor, 16, was shot in the face by the balaclava-wearing 

attackers and died of his injuries in hospital on Tuesday night. The 15-year-old, 

who went to Kelmscott School with Amaan, now fears the pair, both Muslims, 

were attacked because of their religion, his father Ali Asghar has said [The Daily 

Star, 4 April 2018]. 

Спостерігаємо точний опис нападу та травм, яких зазнали два підлітка-

мусульманина (stabbed in the arm, shot in the face, died of his injuries in 

hospital). Такий стиль викладення, хоча й нейтральний, містить у собі 

приховану маніпуляцію, адже згодом згадується, що підлітки були 

мусульманами. Цей уривок також містить і «зворотній» стереотип – 

мусульмани вважають, що на них нападають тільки через етнічну 

приналежність та віросповідання (the pair, both Muslims, were attacked because 

of their religion). 

На початку 2018 р. у Великій Британії, внаслідок серйозної суспільної 

напруги щодо мусульманського питання, невідомими була запущена 

кампанія “Punish a Muslim”, умови якої передбачають різні рівні 

«покарання» мусульман пересічними громадянами за систему бонусів у 

мобільному додатку. Проте ЗМІ на цей раз стали на бік мусульман та 

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/693526/london-shooting-teen-boy-shot-dies-oman-shakore-murder-met-police-news
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/693526/london-shooting-teen-boy-shot-dies-oman-shakore-murder-met-police-news
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висвітлювали події стосовно цієї кампанії з обуренням щодо подібних 

закликів до дії: 

The sick “Punish a Muslim” campaign offers point-based “rewards” for 

those who attack and abuse Muslims, including “verbal abuse”, pulling head-

scarves off, beating up a Muslim, “butchering” a Muslim and burning a mosque 

[The Daily Record, 27 March 2018]; 

A vile letter encouraging a "punish a Muslim" points-scoring game in 

London has been reported to police. The threatening letter, which has also 

been circulated online, urged its recipients to join a national day of violence 

against Muslims in April [The Evening Standard, UK, 9 March 2018]. 

Як бачимо, різні автори однаково негативно висвітлюють вищезгадану 

кампанію (sick campaign, vile letter, threatening letter), підсилюючи ефект за 

допомогою влучних епітетів. Також використовуються лексичні одиниці, що 

мають підкреслити негативний характер ситуації – наприклад, номінації 

attack, abuse, violence, які зазвичай використовуються в етнічних та 

релігійних стереотипах, у цих статтях покликані збільшити суспільне 

невдоволення радикальними діями антимусульманської кампанії. 

Проте позитивна маніпуляція на користь мусульман у пресі – це 

достатньо рідке явище (серед проаналізованого матеріалу дисертації 28% від 

загальної кількості публікацій містили позитивні мусульманські стереотипи, і 

лише у 7% була наявна позитивна маніпуляція на користь мусульман). 

Натомість, маніпулятивні стратегії використовуються, в основному, для 

посилення ворожого ставлення суспільства до мусульман. Популярною 

маніпулятивною технікою ЗМІ, які прагнуть нав’язати таке негативне 

ставлення до мусульман, є техніка «червоної ганчірки» (red rag), коли певна 

номінація або власна назва експлуатується медіасередовищем як чистий 

образ ворога і одразу викликає обурення і гнів стосовно «Чужої» групи. У 

такому випадку вживаються номінації, добре відомі широкому загалу, які 

асоціюються з якомога більшою кількістю соціально неприйнятних явищ 

(вбивство, насилля, катування, викрадення тощо): 



120 
 

The London Daily Telegraph interviewed Abdel-Hakim al-Hasidi, leader of 

the rebellion in Libya. He admitted some of the rebels have ties to al-Qaida, but 

not to worry. Hasidi claimed that even members of al-Qaida "are patriots and 

good Muslims, not terrorists." Sure they are. We should take them at their word, 

even though they have been known to lie [Big Bug News, March 30, 2011]. 

Стаття містить сарказм автора, який вороже висловлюється про 

мусульман. У цьому випадку роль «червоної ганчірки» виконує номінація al-

Qaida, яка у середньостатистичного американця одразу викликає асоціації з 

трагедією 11 вересня 2001 р., терактами, безпосередньою загрозою його 

особистому життю. Згадка про терористичну організацію, ще й за таких 

умов, описаних у статті, маніпулює свідомістю читача, примушує його 

погоджуватись із тезами, наявними у статті (members of al-Qaida… have been 

known to lie) і обурюватись на всіх без винятку мусульман, з якими в нього 

асоціюється Аль-Каєда. У цьому прикладі спостерігається також техніка 

«перенесення», коли поняття patriot у поєднанні з номінацією Muslim 

десакралізується і викликає негативні асоціації, пов’язані з тероризмом та 

джихадом. У такий спосіб медіапростір постійно підтримує агресію та 

ворожість щодо мусульман у представників західного суспільства, не 

дозволяючи їм побачити і позитивну сторону переважної більшості 

мусульман. 

Іншою маніпулятивною тактикою, яка використовується англомовними 

ЗМІ в межах стратегії ухилення від істини, є вживання неологізмів. Особливо 

важливими неологізмами, які маніпулюють свідомістю читачів, є 

новоутворення, пов’язані з терористичними атаками 11 вересня 2001 р., 

війною в Іраку та боротьбою з Аль-Каєдою: 

Recalling that black Tuesday, an eye witness of that horrified morning said, 

“the hijackers intentionally piloted two of those planes, American Airlines Flight 

11 and United Airlines Flight 175, into the North and South towers of the World 

Trade Center complex in New York City; both towers collapsed within two 

hours.”… The United States responded to the attacks by launching the War on 
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Terror and invading Afghanistan to depose the Taliban, which had harbored al-

Qaeda [News24, September 11, 2012]. 

У такий спосіб війна в Іраку, яка евфемістично позначається як  War on 

Terror, виправдовується боротьбою з тероризмом та притягненням «винних» 

у трагедії 11 вересня до відповідальності; ідіома black Tuesday, яка позначає 

день падіння Нью-Йоркської біржі у 1929 році, переосмислилась і стала 

неологізмом для позначення трагедії 11 вересня 2001 р.  

Однією з найпоширеніших та найвдаліших маніпулятивних технологій 

у ЗМІ є перекручування фактів, подання їх не об’єктивно, а у спосіб, 

вигідний замовнику статті або власнику видання. Стосовно подій, пов’язаних 

з мусульманами, перекручування фактів стає основною технологією 

утворення все більшої кількості негативних мусульманських стереотипів. 

Прикладом слугує заява Бен Ладена про причетність та відповідальність Аль-

Каєди до терактів 11 вересня, яка була опублікована основними якісними 

виданнями та новинними агенціями 29 жовтня 2004 року: 

Al-Qaeda leader Osama bin Laden appeared in a new message aired on an 

Arabic TV station Friday night, for the first time claiming direct responsibility for 

the 2001 attacks against the United States. The militant Islamic group decided "we 

should destroy towers in America" because "we are a free people... and we want to 

regain the freedom of our nation," said bin Laden, dressed in yellow and white 

robes and videotaped against a plain brown background… According to 

translators, bin Laden told American voters: "Your security is not in the hands of 

[Democratic presidential candidate John] Kerry or Bush or al-Qaeda. Your 

security is in your own hands [NY Times, October 29, 2004]. 

Бачимо, що напередодні президентських виборів у США Бен Ладен 

раптово робить 18-хвилинну заяву, у якій не просто бере на себе 

відповідальність за організацію терактів, але й несподівано дає поради 

американцям, як їм обирати Президента, коли ще хвилину тому він говорив 

про ніби «мотиви» звільнити власну націю від американців. ЗМІ, проте, 

подають інформацію так, що наприкінці статті кожен читач відчує 
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справедливе обурення та жагу до помсти за вбивства безневинних людей. У 

такий спосіб новинні агенції та газети підготували американців до 

беззастережного прийняття війни в Іраку. Проте, вже у 2013 році незалежні 

журналісти заявляють, що жодних доказів, що підтверджують особу Бен 

Ладена на відеозаяві, в уряду США немає:  

The idea that Osama bin Laden was responsible for the 9/11 attacks has 

been an article of faith for public officials and the mainstream media. Calling it an 

“article of faith” points to two features of this idea. On the one hand, no one in 

these circles publicly challenges this idea… On the other hand, no good evidence 

has ever been publicly presented to support it [Griffin, CBC News, May 29, 2013]. 

Проте, стереотип article of faith стосовно заяви лідера Аль-Каєди 

істотно не змінив ставлення американців до мусульман в цілому, навіть якщо 

деякі з них почали сумніватись у причетності Бен Ладена до теракту. Це 

свідчить про глибоке вкорінення негативних стереотипів щодо мусульман у 

свідомості американців, які продовжують нав’язуватись ЗМІ за допомогою 

маніпулятивних технологій. 

Після вбивства лідера Аль-Каєди найчастотніше у ЗМІ висвітлюються 

події, що стосуються Ісламської Держави – ISIS. Ця номінація також є 

«червоною ганчіркою» у статтях, в яких йдеться про теракти та напади, 

здійснені радикальними мусульманами. Проте так само, як і в попередніх 

прикладах щодо Аль-Каєди, інформація щодо участі ISIS у терактах 

подається в західних ЗМІ перекручено та упереджено. Наприклад, якщо 

подивитись на заголовки різних англомовних видань з усього світу, вони 

експлуатують стереотип відповідальності ISIS за будь-який напад чи 

терористичний акт: 

The local affiliate of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) has claimed 

responsibility for an attack at a Cairo church that left at least nine people dead 

[CBS News, 29 December 2017]; 

https://www.cbsnews.com/isis/
https://www.cbsnews.com/news/egypt-attack-kills-christians-outside-church/


123 
 

Islamic State has claimed responsibility for a deadly attack in the Russian 

region of Dagestan on Sunday, when a gunman opened fire on worshippers 

leaving a Christian Orthodox church [The Irish Times, 28 April 2018]; 

ISIS has claimed responsibility for a deadly suicide bombing in Afghanistan 

that killed at least 10 people [The New York Post, 25 December 2017]; 

У такий спосіб видання маніпулюють читацьким сприйняттям, 

нав’язуючи аудиторії стереотип «однаковості» всіх мусульман та 

ототожнення їх з радикалами Ісламської Держави. Проте деякі серйозні 

видання доволі скептично ставляться до стереотипу ISIS як головного ворога 

західної цивілізації, наголошуючи на тому, що стереотип ISIS responsibility у 

деяких випадках не підкріплений реальними фактами: 

In recent years a routine has developed in the aftermath of major terror 

attacks: as details about the latest atrocity are revealed, the media will rush to 

publish the breaking news that Isis have claimed responsibility. The eagerness to 

publish apparent Isis propaganda has understandably been met with backlash, 

with commentators dismissing the terror group's claims as an opportunistic 

attempt to spread terror and admonishing the media for drawing greater attention 

to them. However, despite the popular misconception, it is false to suggest Isis 

claim every major terror attack [The Independent, UK, 23 March 2018]. 

У цьому прикладі вплив на читацьку аудиторію досягається за 

допомогою критичного осмислення медійних стереотипів Ісламської 

Держави та нівелювання їх масштабності (it is false to suggest Isis claim every 

major terror attack). Стиль написання газетного матеріалу також впливає на 

читачів – саркастичний спосіб подачі тексту та наявність розмовних 

елементів (rush, backlash) змушує сумніватись у правдивості стереотипу 

відповідальності Ісламської Держави за теракти у світі. 

Таким чином, уявлення про мусульман у медіадискурсі й у засобах 

масової інформації, як правило, зосереджені на тематиках тероризму або 

насильства й утворюють негативні стереотипи мусульман. Такі стереотипи 

нав’язуються читацькій аудиторії та підтримуються нею завдяки загальній 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Dagestan
http://www.independent.co.uk/topic/isis
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атмосфері нетерпимості до мусульман та прихованим маніпулятивним 

технікам, якими користуються журналісти. До популярних маніпулятивних 

стратегій, що використовуються у публікаціях на мусульманську тематику та 

містять стереотипи, належить техніка «навішування ярликів», які викликають 

негативне ставлення до зображуваного об’єкта, техніка «червоної ганчірки», 

коли загальновідома стереотипна номінація або власна назва 

використовується в медіа для створення образу ворога (наприклад, назви 

терористичних організацій, власні імена терористів тощо), де сакралізація 

релігійних або культурних традицій та ухилення від істини, перекручення 

фактів.  

 

2.3.1. Ефект «паршивої вівці» 

Судження про окремих членів групи часто становлять стереотипні 

судження про всіх членів групи загалом. Через такий ефект еквівалентності 

порушник індивідуальної норми у позитивній групі, наприклад, групі 

«Своїх» як правило, піддається менш негативній оцінці, ніж порушник із 

зовнішньої групи. Ця гіпотеза, однак, контрастує з доказом того, що 

порушник індивідуальної норми у позитивній групі часто піддається більш 

жорсткій критиці та ізоляції у порівнянні з порушником із зовнішньої групи; 

це явище відоме під назвою «ефект паршивої вівці». 

Ефект паршивої вівці (Black Sheep Effect) – це психологічний феномен, 

який позначає критичне ставлення до порушників соціальних норм з групи 

«Свої», на противагу більш поблажливому ставленню до порушників з групи 

«Чужі». Феномен пояснюється прагненням групи «Свої» до досконалості, 

відсутності будь-яких вад, тоді як чужі групи можуть і навіть мають бути 

неідеальними у порівнянні зі «Своїми». 

Враховуючи, що вчинки членів групи «Свої» розглядаються у більш 

негативному ключі, ніж вчинки членів чужих груп, за умови наявності 

ефекту «паршивої вівці», у світлі мусульманської проблематики такий ефект 

може впливати на існування негативних мусульманських стереотипів 



125 
 

декількома способами. По-перше, представники західного суспільства 

можуть сприймати порушників закону або терористів, які є їхніми 

співгромадянами та сповідують одну з форм християнської релігії, набагато 

критичніше за ісламських терористів-радикалів: 

The man accused of killing three North Carolina college students - their 

family says because they were Muslim - is scheduled to appear in court for a 

hearing to determine whether he could face the death penalty… Neighbors 

described him as an angry man who had frequent confrontations over parking or 

loud music, sometimes with a gun holstered at his hip. His social media posts often 

discussed firearms, including a photo posted of a .38-caliber revolver [Star 

Tribune Nation, April 6, 2015]. 

Феномен «паршивої вівці» у цьому випадку стосується порушника з 

позитивної групи American Nаtion, який своїм вчинком дискредитує 

суспільство США на міжнародній арені, оскільки подія набула широкого 

розголосу. У статті, проте, не помітно слів співчуття родині загиблих, також 

немає вибачень чи каяття засудженого. Це свідчить про те, що  група «Свої» 

намагається не втратити зовнішнього престижу, тому і карає винного, 

належного до цієї групи, навіть суворіше, ніж того вимагає закон (he could 

face the death penalty). На лексико-семантичному рівні таке протиріччя 

особливо помітне через надто сухий та офіційний стиль викладення 

інформації, неправдиві свідчення сусідів про те, яким агресивним був чоловік 

(Neighbors described him as an angry man who had frequent confrontations over 

parking or loud music, sometimes with a gun holstered at his hip), а також 

прагнення заперечити, що злочин був скоєний на національній підставі – 

автор статті подає цю інформацію у вигляді необґрунтованих уявлень родини 

загиблих мусульман (their family says because they were Muslim). До того ж, 

текст статті справляє враження, що у самих мусульман у США наявний 

стереотип, що всі злочини, вчинені американцями щодо мусульман, 

здійснюються на расовому підґрунті. Така ідея зображується у 

вищенаведеному медіаматеріалі як абсурдна. 
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За останні декілька років на зміну антиісламській риториці у політиці 

англомовних розвинених країн прийшли тенденції толерантності та 

мультикультуралізму. Демократичні та ліберальні сили, що становлять 

більшість на політичній арені, декларують необхідність інтеграції мусульман 

у західне суспільство, позитивізації існуючого стереотипного ставлення до 

них, а також деескалації конфлікту між західною та східною культурою. 

Проте, західні радикали та націоналісти, які наразі перебувають у меншості, 

займають протилежну позицію, розбурхуючи існуючі протиріччя та 

наголошуючи на істинності негативного стереотипного сприйняття 

мусульман. У зв’язку з таким полярним підходом до мусульманського 

питання у політиці західних країн, медіаджерела, що висвітлюють політичні 

події, зображують представників націоналістичної меншості за допомогою 

ефекту «паршивої вівці»: 

An Australian senator Hanson provoked an angry backlash from politicians 

by wearing a face veil in parliament on Thursday as part of her campaign for a 

national ban on the Islamic face veil. Hanson has also suggested “these people” 

who wear burqas “should go to a country that suits their needs”. "To ridicule 

that community, to drive it into a corner, to mock its religious garments is an 

appalling thing to do and I would ask you to reflect on what you have done," 

Brandis said [News Com AU, August 17, 2017]. 

Пауліна Хенсон є лідером партії One Nation у австралійському 

парламенті, що відома націоналістичними поглядами та агресивним 

ставленням до мігрантів, особливо мусульман. З вищенаведеного уривку 

бачимо, що сенатор маніпулює стереотипом Islamic face veil – ніби 

мусульманка з прихованим обличчям може нести загрозу національній 

безпеці. Автор цитує фразу сенатора “these people who wear burqas “should go 

to a country that suits their needs”, наголошуючи на протиставленні 

австралійців як «Своїх» мусульманам-австралійцям як «Чужим». При цьому, 

саме Хенсон у статті зображується як «паршива вівця», позиція якої 

кардинально відрізняється від прийнятої в Австралії політики 
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мультикультуралізму і яка негативно впливає на позитивний образ 

толерантних австралійських політиків. Як більшість у парламенті, так і автор 

статті реагують на дії сенатора з обуренням, що виражається за допомогою 

емоційно насичених словосполучень angry backlash, appalling thing, drive into 

a corner, ridicule that community. При цьому стереотип мусульманок, 

одягнених у хіджаб або бурку, позитивізується за допомогою ототожнення 

традиційного одягу з релігійними традиціями (religious garments). 

У подальшому висвітленні позиції та дій сенатора Хенсон у мас-медіа 

було представлене незалежне експертне джерело, що дозволило ще більше 

відокремити її від суспільної фокус-групи «Свої», «Австралійці» та зробити 

вигнанцем за принципом ефекту «паршивої вівці»: 

The 2016 International Religious Freedom Report noted the election of 

four One Nation senators and that their campaign platform included “ceasing 

Muslim immigration, holding a royal commission on Islam, halting construction 

of mosques, installing surveillance cameras in mosques, banning wearing of the 

burqa and niqab in public places, and prohibiting members of parliament from 

being sworn in under the Koran.” In her first senate speech, One Nation Party 

Leader Pauline Hanson said the country was ‘in danger of being swamped by 

Muslims’. It contrasted Hanson’s speech with that of the PM. Malcolm Turnbull 

disagreed with her views and said ‘my commitment is to an inclusive multicultural 

society which is based on mutual respect. The more we respect each other the 

more secure we become.’ [News Com AU, August 17, 2017]. 

Уривок з доповіді щодо міжнародної свободи віросповідання, 

наведений у медіаджерелі, має більш нейтральний відтінок подання 

інформації, ніж власне стаття, що його містить. Проте, і в цьому уривку 

спостерігається використання лексики негативного забарвлення у поєднанні з 

лексемами, що позначають стереотипи мусульманської культури (ceasing 

Muslim immigration, banning wearing of the burqa and niqab in public places). 

Пряма мова Хенсон виглядає розмовною та зниженою (swamped by Muslims) 

на противагу наведеним словам прем’єр-міністра Австралії Малколма 

http://www.news.com.au/finance/work/leaders/trump-administration-report-singles-out-pauline-hansons-rhetoric-on-muslims/news-story/f82b52b576b1dcfe5f2bfba86054ed52
http://www.news.com.au/finance/work/leaders/trump-administration-report-singles-out-pauline-hansons-rhetoric-on-muslims/news-story/f82b52b576b1dcfe5f2bfba86054ed52
http://www.news.com.au/finance/work/leaders/trump-administration-report-singles-out-pauline-hansons-rhetoric-on-muslims/news-story/f82b52b576b1dcfe5f2bfba86054ed52
http://www.news.com.au/finance/work/leaders/trump-administration-report-singles-out-pauline-hansons-rhetoric-on-muslims/news-story/f82b52b576b1dcfe5f2bfba86054ed52
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Тернбула, який виважено і нейтрально розповідає про мультикультурне 

суспільство, використовуючи такі ємні поняття, як inclusive multicultural 

society та mutual respect. Автор знов протиставляє толерантну більшість з 

групи «Свої» радикальній меншості, створюючи ефект «паршивої вівці» за 

допомогою зниженого регістру подання позицій політиків-націоналістів, 

просторічної лексики та грубих коротких фраз.  

У англомовній пресі західних країн також спостерігається зворотній 

ефект феномену «паршивої вівці» – коли автор матеріалу умисно 

протиставляє себе стереотипній думці більшості населення, йде «проти 

системи» та зображає мусульман не гірше, а іноді навіть краще за християн 

або представників західного світу. Такі статті містять більш об’єктивну 

картину подій, в них майже відсутні стереотипи (якщо наявні, то автори 

розвінчують або висміюють їх), лексика більш толерантна та нейтральна: 

White America, like most Christian countries in the Americas, Africa and 

Eastern Europe, is markedly more violent than most of the Middle East… The 

mistake here lies not in the numbers but in the words “Christian” and 

“Muslim”. Sometimes religion is a cause – or at least an excuse – like in the 

bombings by Christian extremist Eric Rudolph or the genocide in Sudan. But most 

often it is not. Calling, say, the 9/11 terrorists “Muslim” is like calling Hitler 

“Christian”: true yet misleading. It is Islamophobia, not a serious attempt to 

understand the world as it is [The Huffington Post, April 24, 2013]. 

Такі статті вибиваються зі стереотипної картини зображення 

мусульман у мас-медіа, оскільки намагаються надати правдиву інформацію 

та переконати читачів у тому, що не можна судити цілу етнічну спільноту, 

засновуючись на вчинках декількох сотен радикалів. Стереотипи, наявні у 

статті, за допомогою порівнянь зі стереотипними образами минулого, 

зображуються як недоречні та безглузді (Calling, say, the 9/11 terrorists 

“Muslim” is like calling Hitler “Christian”). Автор використовує номінацію 

Islamophobia, щоб позначити абсурдність ототожнення терористів чи 

диктаторів з їхньою релігійною спільнотою. Цей підхід до виправдання 
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мусульман в очах західної спільноти дійсно здається «незвичним» на фоні 

існуючих стереотипів. 

Ще один підхід із зворотнім «ефектом паршивої вівці» заснований на 

спробах самих мусульман змінити суспільну думку про себе. Для цього 

автори-мусульмани у статтях говорять від імені всієї мусульманської 

спільноти, наголошують на власній схожості з групою «Своїх»: 

What I can say with confidence is that American Muslims are not going 

anywhere. Yes, we will denounce those who commit horrible acts in the name of 

our faith to make it clear their actions don’t represent us… We will become 

doctors, deli owners, teachers, parents, and maybe even one day, President of the 

United States. [The Daily Beast, November 9, 2014]. 

Бачимо, що автор експлуатує популярний стереотип “American Dream” 

і зображує мусульман як частину американського соціуму, яка не здається у 

намаганні досягти звичного, згідно з цінностями західної людини, життя. 

Такий нерадикальний спосіб подолання стереотипів характеризує автора як 

ефективного маніпулятора, оскільки він ламає звичні уявлення американців 

про типову лінію поведінки мусульман, коли вони хочуть досягти мети. У 

цьому прикладі автор асоціює мусульман, що мешкають у США, з групою 

«Свої» (We, American Muslims, our faith), і протиставляє їм групу мусульман-

радикалів як «Чужих» (those who commit horrible acts, their actions don’t 

represent us) за допомогою лексичного протиставлення we – they, us – them. 

Таким чином, маніпуляція стереотипним образом мусульман у мас-

медіа може відбуватись згідно з різними стратегіями (навішування ярликів, 

перекручування фактів, використання евфемізмів, іконічних образів та назв 

тощо). Кожна з них є успішною для певного виду друкованих матеріалів у 

медіадискурсі. Існує певна кількість номінацій, що позначають 

мусульманські стереотипи і провокують запуск механізму асоціативного 

мислення, і тому мають найбільшу здатність впливати на читацьку 

аудиторію. Проте, впродовж декількох останніх років у англомовних 

західних виданнях також з’явилась тенденція до позитивізації образу 
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мусульман, які є частиною західного суспільства. Деякі видання розділяють 

мусульман-мігрантів та мусульман-радикалів і використовують позитивні 

стереотипи для зображення першої групи. До таких стереотипів належать 

культурні та релігійні традиції, мирний характер мусульманських поглядів, 

прагнення до інтеграції у західне суспільство та ін. Образом мусульман 

можуть маніпулювати і самі мусульмани, які прагнуть створити якомога 

більше позитивних стереотипів на противагу негативним, вже наявним у мас-

медіа. Така маніпуляція відбувається шляхом ототожнення цінностей 

мусульман із західними цінностями, віднайдення певних точок перетину. 

Однак, на цей момент негативні стереотипи щодо мусульман у мас-медіа все 

ж превалюють. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Медіадискурс є одночасно найбільш демократичним та найбільш 

упередженим середовищем з точки зору висвітлення суспільних подій та 

подачі інформації аудиторії. Такий феномен провокує використання великої 

кількості стереотипів для зображення відповідних фокус-груп та соціальних 

явищ, які викликають найбільший резонанс у суспільстві, а також 

характеризуються упередженим сприйняттям. До подібних явищ належить, 

серед іншого, релігійна та етнічна стереотипізація, що включає й 

мусульманські стереотипи.  

Етнорелігійні стереотипи у медіасередовищі використовуються як 

система знаків (вербальних та візуальних одиниць, правил поведінки, 

ритуалів тощо) для комплексного позначення представників цільової 

етнорелігійної групи процесу стереотипізації – зокрема, мусульман. У мас-

медіа англомовних країн превалює тенденція до негативного зображення 

мусульман та упередженого висвітлення питань, пов’язаних з ісламом. 

Причинами загострення антимусульманських настроїв у західному 

суспільстві є низка терористичних актів, скоєних представниками 
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радикальних мусульманських організацій у західних країнах, інтенсифікація 

міграційних процесів і «криза біженців» у Західній Європі та США, 

неспокійна ситуація з ідеями радикальних націоналістів стосовно мусульман, 

візуальна «помітність» цієї етнічної групи в суспільстві англомовних країн. 

В англомовних медіаматеріалах таких країн, як США, Канада, Велика 

Британія, Нова Зеландія, спостерігається виокремлення мусульман у группу 

«Чужих» за допомогою мовного оформлення стереотипів цієї етнорелігійної 

групи в межах декількох основних тематик. Ісламофобні уявлення про 

мусульман та іслам зображують їх як «Інших», «Чужих», які суттєво 

відрізняються від «Своїх» у площинах культури, традицій, сприйняття світу, 

цінностей, релігії тощо. Упереджена мова, яка використовується для 

позначення ісламу і мусульман (наприклад, Islamic terrorism, Islamic jihad, 

Islamic fundamentalism, Muslim fanatics, Muslim militants, Muslim suicide 

bombers) вживається стосовно всіх представників етнорелігійної групи, а не 

окремих радикально налаштованих особистостей. Для підсилення 

негативного ефекту стереотипів разом з ними в публікаціях 

використовується низка стандартних прикметників, що описують мусульман 

(fundamentalist, terrorist, sexist, militant, undemocratic, violent, suicide bombers, 

hijackers, orthodox/scripturalist, fanatic, linked to contexts of war, conflict, 

violent). 

Ще одним способом конструювання мусульманських стереотипів є 

зображення типової зовнішності, одягу мусульман. Домінуючі і найбільш 

частотні за вживанням вербалізовані стереотипні образи ісламу та мусульман 

ототожнюються з культурою країн Близького Сходу і трансформуються в 

спрощені уявлення представників західних країн про мусульман (men in white 

robes with long beards and machine guns, uneducated women laced in hijabs and 

burkas, Muslim identity = Mid-East appearance, head-scarves and beards). 

Лінгвістичне оформлення мусульманських етностереотипів може 

здійснюватись як за допомогою елементів літературної мови, так і з 

використанням сленгізмів, арготизмів, неологізмів, сучасних ідіом тощо. 
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Поширеними стереотипами, які викликають різко негативні асоціації, є назви 

терористичних організацій (Islamic State / ISIS, Taliban, Al Qaeda, Lashkar-e-

Tayyiba, Hezbollah), загальновідомих подій, пов’язаних з терористичними 

актами (9/11, World Trade Center, Charlie Hebdo, London bombings, War on 

Terror, suicide bombing in Afghanistan), вчинків терористів під час 

терористичних актів, які в подробицях висвітлюються в пресі (schoolgirls 

kidnapping, Malala Yousafzai shooting, “infiltration” attacks, smuggle weapons), 

лексичні одиниці, пов’язані з питанням міграції мусульман до західних країн, 

проблеми їх суспільної інтеграції (queue-jumpers, segregated Muslim 

communities, risks of more Muslims becoming citizens). Для опису подій за 

участю мусульманських терористів використовуються лексичні одиниці з 

негативним емоційним забарвленням (murdered, raped, plundered, abducted, 

forcibly converted to Islam, abuse, violently slashed a throat, were booted from).  

Вербалізація мусульманських стереотипів у мас-медіа також 

відбувається за допомогою протиставлення авто- і гетеростереотипів, що 

виражається у поділі представників західного суспільства та мусульман на 

«Своїх» (we, West, Western civilization, modern state, Western cultures, our 

religion, We let them feel what we felt on 9/11) і «Чужих» (our enemy, radicals, 

Islamists, Muslims are those kinds of people, They’re the problem, people you 

don't want in the US, Let`s hope they won`t do it for America again). Для 

відокремлення «Своїх», позитивних традицій від «Чужих», незрозумілих та 

негативних, у медіа використовується прийом десакралізації релігійних 

лексичних одиниць за допомогою негативних епітетів (threatful Ramadan, 

terrifying Shariah Law, pagan Sunni customs, barbarian religion (Islam)). Таке 

лексичне наповнення статей, присвячених мусульманам та ісламу, ще більше 

загострює суспільні протиріччя й негативну стереотипізацію мусульман в 

медіадискурсі англомовних ЗМІ, яка часто використовується виданнями з 

метою маніпуляції громадською думкою. 

На противагу негативній семантиці вербалізованих мусульманських 

стереотипів у деяких виданнях наявна тенденція до позитивізації 
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мусульманського питання. Відтак, для творення позитивних стереотипів 

використовується мова, насичена образами (unblock the window of intolerance, 

light of love to flow through, break down barriers), розрізняються радикальні та 

помірні мусульмани (Ahmadiyya Muslims are taking a stand against extremism, 

Muslims fighting extremism), використовується концепція «справжнього» 

ісламу, що вербалізується за допомогою лексичних одиниць з позитивною 

емотивною складовою (true Islam, peace and loyalty to your country, being 

integrated and looking after each other, peace be upon you). Проте, незважаючи 

на певну кількість позитивних стереотипів у медіапублікаціях англомовних 

видань, стереотипи з негативною конотацією все ж превалюють (згідно з 

даними, отриманими в результаті аналізу джерел ілюстративного матеріалу 

дисертації, було встановлено, що кількість негативних публікацій складає 

72%, а позитивних – 28 % відповідно). 

Зміст розділу 2 відображений у публікаціях автора [Литовченко 2015a, 

Литовченко 2015b, Литовченко 2016, Литовченко 2017a, Литовченко 2017b]. 
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РОЗДІЛ ІІІ.  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ 

СТЕРЕОТИПНОГО ЗОБРАЖЕННЯ МУСУЛЬМАН У 

МЕДІАДЖЕРЕЛАХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН 

 

3.1. Особливості стереотипної репрезентації мусульман у мас-медіа 

англомовних країн 

Інтенсивність міграційних процесів, локальні конфлікти у країнах 

Сходу, а також суттєва різниця у рівні життя в ісламських країнах та країнах 

Заходу призвели до збільшення частки мусульман у суспільстві англомовних 

країн впродовж останніх десятиліть. Відповідно, вивченню проблематики 

мусульманського питання у соціальному середовищі таких країн, як США, 

Канада, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія та ін., наразі приділяється 

набагато більше уваги. Наукові дослідження мовної та етнокультурної 

репрезентації мусульман, а також процесу їхньої інтеграції у соціальне 

середовище розвинених країн наразі ґрунтуються на явищі стереотипізації як 

способі конструювання суспільного сприйняття «чужої» етнічної групи. 

Найбільше мусульманських стереотипів представлено у медіаджерелах, 

оскільки медіадискурс найсуттєвіше реагує на зміну суспільно-політичних 

настроїв та оперативно відстежує соціальні тенденції. 

Етнічні стереотипи мусульман в англомовних мас-медіа безпосередньо 

залежать від соціальної, політичної та культурної ситуації у країнах 

публікації медіаджерел. Висвітлення мусульманської тематики у виданнях 

США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Сполученого Королівства 

Великобританії та Північної Ірландії доволі різниться у плані ставлення до 

події або особи, що зображується в публікації, використання різних шарів 

лексики (від грубого жаргону до нейтральної літературної мови), ступеня 

креолізації тексту (використання візуальних засобів та форм), утворення 

нових стереотипів або використання застарілих штампів, позитивізації або 

негативізації образу мусульман в цілому. 
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Сприйняття мусульман як ворогів Західної цивілізації сформувалося з 

початком «війни з тероризмом». Сталий вираз “War on Terror” перетворився 

на негативний мусульманський стереотип через пропаганду у медіа 

дотичності понять “muslim” та “terror” [Duderia, Rane 2018: 17]. Дослідники 

з університету Лідса наголошують, що війна з тероризмом спричинила 

подальшу асоціацію таких фреймів та конструктів як “terrorist”, “fanatic”, 

“radical” та “extremist” з мусульманами, і вони щільно закріпились у 

наративі західної преси як антимусульманські асоціації [Sian, Law, Sayyid 

2012: 236]. За таким самим принципом утворились стереотипи на основі 

номінацій терористичних організацій, які також ототожнюються з 

мусульманами – Al Qaida, Taliban, ISIS / Islamic State, Hamas, Boko Haram та 

ін.. Мусульманськими стереотипами з негативною семантикою також стають 

номінації традиційного одягу (burka, head scarf, hijab, nikab), ісламських свят 

(Ramadan, Eid al-Adha, Kurban Bayrami) та культурних феноменів (Hajj, 

Sharia Law, Quran, sura, salat). Усі ці стереотипні компоненти активно 

використовуються в західних мас-медіа для зображення мусульман 

переважно у негативному ключі. 

Проте, незважаючи на спільні риси у стереотипізації мусульман в мас-

медіа англомовних країн, у кожній країні існують також і суттєві відмінності 

цього процесу, пов’язані з політичною, культурною та соціальною ситуацією. 

Нижче ми розглянемо підґрунтя для формування особливостей 

стереотипного зображення мусульман у таких англомовних країнах, як США, 

Канада, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія.  

 

3.1.1. Репрезентація мусульман у соціальному просторі США 

Ісламофобія є невід'ємною частиною історії Сполучених Штатів – 

мусульмани стикалися з відчуженням, расизмом і ворожістю інших 

представників суспільства ще до терактів, скоєних у 2001 році. Стереотипи 

стосовно мусульман у США представлені в різних формах масової 

інформації в американській культурі. Стереотипні уявлення як про арабів, 
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так і про мусульман часто проявляються в суспільстві через медіа, 

літературу, театр, кіно та інші сфери творчості. Ці уявлення, які були 

історично і переважно негативними, мають несприятливі наслідки для 

мусульман-американців як в повсякденному спілкуванні, так і в реакції на 

поточні події.  

Численні дослідження суспільної думки щодо певних стереотипних 

груп, проведені у США, показують, що велика частка представників 

західного суспільства негативно ставиться до мусульман. Наприклад, тільки 

близько половини респондентів у дослідженні Дж.Сайдза та К.Гроса мають 

позитивне або нейтральне уявлення про мусульман. Близько третини осіб, що 

приймали участь в опитуванні, заявили, що іслам сприяє поширенню насилля 

(encourage violence) а 58% зазначили, що серед мусульман є більше 

жорстоких екстремістів (violent extremists), ніж серед представників інших 

релігій [Sides, Gross, 2013: 586]. Негативізації ставлення американців до 

мусульман сприяє також той факт, що кількість мусульманського населення 

у Сполучених Штатах невпинно зростає, і візуальна присутність етнічної 

спільноти, стереотипи щодо якої засновані також і на особливостях 

зовнішнього вигляду її представників, стає все більш помітною. 

Точні дані щодо кількості мусульман у США ґрунтуються на 

дослідженнях державних та громадських організацій з питань міграційних 

процесів, оскільки при переписі населення етнічна та релігійна 

приналежність громадян не вказується, а отже, офіційних державних даних 

щодо кількості представників певної етнічної меншини у країні немає. 

Однак, деякі дослідницькі центри відстежують та оновлюють статистичні 

дані щодо дисперсії мусульман в американському суспільстві. Недержавна 

організація PEW Research Center, що спеціалізується на суспільних 

тенденціях, на початку 2018 року опублікувала оновлену статистику щодо 

кількості мусульман, що мешкають у США у порівнянні з 2007 та 2011 

роками: 
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Діаграма 3.1.  

Динаміка зростання кількості мусульман, що мешкають у США  

(порівняння даних за 2007, 2011 та 2017 рік) 

Бачимо, що кількість мусульман, що наразі мешкають у США, 

поступово зростає – це пояснюється як геополітичними чинниками 

(розширення зон міжнародних конфліктів, гуманітарні катастрофи, 

громадянські війни, і, як наслідок, інтенсифікація міграційних процесів), так і 

соціокультурними факторами (пошук нових можливостей, бажання 

самореалізації, привабливий спосіб життя у західній країні, прагнення 

покращити матеріальне становище тощо). Проте якщо поглянути на кількість 

мусульман у відсотковому співвідношенні щодо загальної кількості 

населення, то 3,45 мільйонів осіб становлять лише 1,1% від сукупного 

населення США [Mohamed 2018]. 

У порівнянні з іншими етнічними меншинами в США, до арабів та 

мусульман ставляться більш вороже, ніж до афроамериканців, латино-

американців та американців азіатського походження. Американці, як 

правило, надають перевагу християнству у порівнянні з ісламом і виражають 

таку позицію як відверто, так і приховано. Ті, хто мають такі релігійні 

преференції, за статистикою також надають перевагу течіям ультраправого 
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авторитаризму та релігійного фундаменталізму [Rowatt, Franklin, & Cotton, 

2005: 31]. До того ж, особи, які із значними упередженнями ставляться до 

мусульман, майже не спілкуються з ними, тому можна зробити висновок про 

те, що їхні стереотипні та негативні уявлення базуються на 

загальнодоступній інформації з медіаджерел. [Salib: 2]. 

Ворожість стосовно мусульман у Сполучених Штатах значно зросла 

під час війни в Перській затоці в 1991 році [Alibeli, 2012: 14]. Тоді ж у США 

почали формуватися сучасні медійні стереотипи щодо мусульман. 

Мусульмани, що мешкали в США, зіткнулись з реакцією інших американців 

на терористичні атаки, в тому числі й заходи, організаторами чи виконавцями 

яких не були мусульмани, як, наприклад, вибух в Оклахома-Сіті, і вибух 

рейсу TWA 800 [Huntington, 1993: 40]. Коли внаслідок вибуху потужної 

бомби була зруйнована федеральна будівля Альфреда П. Мурра в Оклахома-

Сіті 19 квітня 1995 року, новинні агенції практично одразу затаврували 

мігрантів з Близького Сходу як підозрюваних і повідомили, що ФБР 

розшукує двох чоловіків з темним волоссям і бородами. Протягом декількох 

годин мусульмани та люди східної зовнішності стали об'єктом вербальних 

образ і фізичних нападів. Згодом з'ясувалося, що американець європейського 

походження, Тімоті Маквей, здійснив найнебезпечніший теракт у США на 

той час [Nacos, 2012: 5-7]. Проте упередження щодо мусульман залишились 

вкоріненими в американських медіа. 

Згідно з доповіддю, підготовленою Арабо-американським інститутом, 

через три дні після скоєння теракту в Оклахома-Сіті, було вчинено більше, 

ніж 200 тяжких злочинів на ґрунті ненависті проти американців арабського 

походження і американських мусульман. У перші дні після терактів 11 

вересня ситуація з антимусульманськими злочинами на підставі ненависті 

була ще більш загостреною. Коли 11 вересня 2001 року були підірвані вежі-

близнюки Всесвітнього торгового центру, і підпалена частина Пентагону за 

межами Вашингтона, новинні агенції повідомили, що у цьому злочині винні 

араби і мусульмани, ототожнивши цілу етнічну спільноту з декількома її 
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представниками, й утворивши нові стереотипні уявлення про мусульман. 

Абсолютно мирна спільнота арабських і мусульманських американців, а 

також особи, які «виглядають як Вони», стали жертвами упереджень та 

негативного ставлення через стереотипний образ мусульман і арабів як 

винуватців насильства, і як терористів [Locke, 2011: 27-29]. 

Згідно з даними ФБР, кількість нападів на арабів і мусульман, а також 

помилкових нападів на представників інших етнічних та релігійних груп, 

яких прийняли за мусульман, значно зросла після терактів 11 вересня. Дані 

опитування мусульман арабського походження, проведеного Арабо-

американським інститутом у 2001 році, свідчать про те, що 32% мусульман 

повідомили, що вони піддавалися будь-якій формі етнічної або релігійної 

дискримінації впродовж свого життя, в той час як 20% повідомили, що 

відчували прояви дискримінації на етнічному та релігійному ґрунті через 

теракти 11 вересня 2001 року. Особливу стурбованість викликає, наприклад, 

той факт, що 45% студентів та 37% мусульман, що мешкають у США, 

повідомляли про те, що вони зазнали дискримінації після 11 вересня 2001 

року [Starck, 2009: 11]. Це свідчить про те, що стереотипи, нав’язані медіа, і 

розбурхування ненависті до мусульман в суспільстві США призвели до 

стрімкого зростання насилля на етнічній та релігійній підставі. 

Кількість злочинів на ґрунті ненависті щодо мусульман збільшилася з 

354 нападів у 2000 році до 1501 нападу в 2001 році [Schønemann, 2013: 34]. 

Серед жертв негативного ставлення був іммігрант з Близького Сходу, який 

був поранений американцем у Х'юстоні, штат Техас, а після того нападник 

звинуватив його у «підриванні країни» [Starck, 2009: 14], а також чотири 

іммігранти, застрелені чоловіком, який зізнався у їх вбивстві, і позиціонував 

їх як помсту за теракти 11 вересня. Незважаючи на те, що вбивця описав 

своїх жертв як мусульман, тільки один з них був представником 

мусульманської етнорелігійної групи. Такі помилкові злочини утворили 

тенденцію; через стереотипні уявлення про зовнішність мусульман декілька 

представників інших етнічних та релігійних груп стали жертвами злочинів, у 
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тому числі кілька чоловіків-сикхів, на яких напали через їх обов‘язкові за 

релігією тюрбани [Haideh, 2008: 21]. 

У 2003 році радіоведучий з США Майкл Севідж у своєму медійному 

шоу дав таку ісламофобну характеристику мусульман з точки зору 

пересічного американця: 

I tell you right now – the largest percentage of Americans would like to see a 

nuclear weapon dropped on a major Arab capital. They don't even care which one 

<...> I think these people need to be forcibly converted to Christianity. It's the only 

thing that can probably turn them into human beings." [Esposito 2008]. 

Прояви ісламофобії в Сполучених Штатах посилилися після обстрілу 

Форт Худ у 2009 році, який був здійснений Нідалом Малік Хасаном, 

американцем з мусульманської родини. У 2010 році проект створення 

ісламського громадського центру, що містить мечеть, поряд з місцем 

розташування Всесвітнього торгового центру викликало суспільне обурення і 

поширення проявів агресивної ісламофобії в Сполучених Штатах [Norman, 

2001: 233].  

Також у період після терактів 11 вересня, в якому 15 з 19 викрадачів 

були з Саудівської Аравії, мусульмани скаржилися на підвищену увагу й 

дискримінацію за етнічною та релігійною ознакою в аеропортах. У ході 

опитування, проведеного Boston Globe, 71% афроамериканців і 57% білих 

американців вважали, що мусульмани та арабо-американці повинні 

проходити спеціальні, більш інтенсивні перевірки безпеки перед посадкою на 

літаки [Alibeli, 2012: 23]. Деякі мусульмани повідомляли про затримки без 

пояснення причин, допити й арешти. Такі випадки призвели до судових 

позовів з боку Американського союзу цивільних свобод. Радіоведучий 

FoxNews Майк Галлахер запропонував, щоб в аеропортах була створена 

черга “Muslims Only” на хвилі обурення терактами 11 вересня [Alibeli, 2012: 

25] У Квінсі, Нью-Йорк, мусульмани скаржилися, що поліція Нью-Йорка 

несправедливо ставиться до представників мусульманських громад, 

інкримінуючи їм участь у терористичній змові. 
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Поширення ісламофобії в Сполучених Штатах посилилося, коли 

мусульманські терористи обезголовили Пітера Кессіга 16 листопада 2014 

року і після 7 січня 2015 року, коли два мусульманина, Шериф і Саїд Куачi, 

вбили співробітників видавництва Charlie Hebdo, французького тижневика, в 

Парижі, Франція. Після цього на ісламофобні настрої у Сполучених Штатах 

вплинула низка терактів, скоєних мусульманами у країнах Європи у 2016-

2017 роках напади та вибухи у Лондоні, Манчестері, Брюсселі, Мюнхені, 

Ніцці; вбивство заручників у Парижі). 

При цьому, на формування негативних мусульманських стереотипів у 

США впливають не лише друковані медіа. Визначна роль у процесі 

стереотипізації мусульман відводиться індустрії кіно. У Голівуді наявна 

постійна стереотипізація мусульман, починаючи з найбільш ранніх фільмів, 

але творці фільмів не вигадували стереотипи, вони успадкували і творчо 

обробили вже існуючі в Європі карикатури на мусульман. У 1897 році Томас 

Едісон зробив короткометражний фільм, в якому «мусульманські» жінки в 

гаремному одязі танцювали, щоб спокусити чоловічу аудиторію. Короткий 

ролик називався “Fatima Dances” і був першим фільмом, у якому був 

використаний мусульманський стереотип belly dancer. Французький режисер 

Жорж Мельєс випустив у США декілька фільмів на початку 1900-х років, які 

використали існуючі мусульманські стереотипи: dancing harem maidens, fat 

sheikhs, bearded camel-jockeys, and palace eunuchs [Levey, 2009: 428]. 

Ще в липні 1997 року, за декілька років до подій 11 вересня, у газеті 

Los Angeles Times була опублікована жартівлива, але помітно негативна 

стаття про те, які елементи необхідні для створення кіно, де б мусульман 

поставили на місце американці. Автор використовував такі стереотипи 

типового мусульманина у кіно: “the villains must all have beards”, “they must 

all wear keffiehs”, “they must all have names like Ali, Abdul or Mustapha” and 

“have them threaten to blow something up.” [Nacos, 2002: 2]. Таким чином, ми 

спостерігаємо «кінематографічні» упередження стосовно мусульман, які 

успішно реалізує Голлівуд. На лінгвістичному рівні мусульманські 
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стереотипи реалізуються за допомогою використання мусульманських імен і 

номінацій на позначення елементів національного вбрання та зовнішності. 

Американські ЗМІ розвиваються і намагаються пропонувати читацькі 

та глядацькі аудиторії більш збалансоване уявлення про більшість культур, 

але мусульманські стереотипи залишаються одновимірними. У голлівудських 

фільмах завжди відтворювалися стереотипні зображення поганих героїв у 

залежності від зовнішньополітичного ворога на певний момент часу. Після 

розпаду Радянського Союзу мусульмани зайняли позиції антигероїв в 

американських бойовиках. Більшість американців через голлівудський 

продукт сприймають мусульман тільки як терористів і вбивць, оскільки так 

само їх зображують і засоби масової інформації. На позначення мусульман у 

кіно та медіа використовуються стереотипи, що об’єднуються під назвою the 

three B syndrome (синдром «трьох Б»): bombers, belly dancers, billionaires 

[Teichman, 2005: 12]. 

Уявлення про мусульман у політичному дискурсі й у засобах масової 

інформації США, як правило, були зосереджені на тематиках тероризму або 

насильства. Оскільки таке зображення пов'язане з політикою США і 

геополітичною ситуацією, дуже важко побороти стереотипні 

антимусульманські уявлення, тому що громадськість легко приймає 

стереотипи як реальність. Враховуючи підвищену та упереджену увагу мас-

медіа до мусульман, яка спричинила нещодавне збільшення ісламофобної 

риторики, представники американського суспільства зазвичай сприймають 

такі упередження як достовірні факти. 

Соціальні психологи, які досліджують ставлення до мусульман в 

суспільстві, стверджують, що новини щодо мусульманських питань у мас-

медіа, як правило, мають негативний характер і пов'язують мусульман з 

фундаменталізмом і тероризмом. Мусульмани у публікаціях медіаджерел 

США пов’язуються з представниками Близького Сходу, вони зображуються 

як загроза для безпеки США, оскільки поняття «священна війна» (jihad) 

репрезентується в ЗМІ як війна проти західних країн. Такі уявлення зробили 
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значний внесок у стереотипне сприйняття американцями мусульман, поділ на 

«Своїх» і «Чужих», що сприяє розвитку негативних мусульманських 

стереотипів в американському суспільстві [Alibeli, 2012: 27]. Крім того, 

міжнародні події, які не мають нічого спільного з місцевими 

мусульманськими громадами, дійсно впливають на їхнє сприйняття іншими 

членами соціуму. Тому мусульмани упереджено зображуються засобами 

масової інформації у США. 

 

3.1.2. Стереотипне сприйняття мусульман у Канаді 

На процес формування та функціонування мусульманських стереотипів 

у Канаді впливає декілька факторів. Завдяки географічній близькості до 

США та схожості економічного та соціального розвитку цих двох країн, 

Канада теж є країною, якій властиві інтенсивні міграційні процеси. Кількість 

мусульман-мігрантів з ісламських країн становить приблизно 11%. Більшість 

мусульман, які наразі мешкають у Канаді, іммігрували до країни з 

Пакистану, держав Близького Сходу та Індонезії [Canada Immigration Report 

2017]. Приблизно одна п’ята частина канадських мусульман народилась у 

Канаді. 

Канада також підтримувала США у «Війні проти тероризму» (War on 

Terror), яка була оголошена після подій 11 вересня [Gudel 2002]. Така 

підтримка призвела до зростання ісламофобії (проявів страху або ненависті 

до ісламу), що, в свою чергу, вплинуло на стереотипність репрезентації 

мусульман у канадських ЗМІ.  

Визначною особливістю соціального простору Канади, у порівнянні з 

іншими англомовними країнами, є те, що Канада утворилась з двох 

колоніальних народів – «засновників» (і більшості їх релігійних традицій) – 

англійців і французів. На сьогодні у країні є дві офіційні мови; також була 

прийнята доктрина мультикультуралізму. Усі ці фактори сприяють більш 

помірному ставленню до мігрантів, оскільки вони теж захищені доктриною 

мультикультуралізму й мають право зберігати та розвивати власні культурні 
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традиції на території Канади [Bouchard 2007]. Взагалі канадці дуже поважно 

ставляться до положень доктрини мультикультуралізму, на ній збудована 

велика частина внутрішньої політики країни. Це, у свою чергу, впливає на 

більш стриманий характер висловлювань стосовно етнічних та релігійних 

спільнот у пресі в порівнянні з пресою США.  

Мусульмани, що народились у Канаді (більшість з них вже другого 

покоління), виділяються на фоні іммігрантів таким чином. З одного боку, 

вони більш інтегровані у канадське суспільство (оскільки народились у цій 

країні), і це відображається на їх неприйнятті патріархальних ісламських 

цінностей, які більш ретельно захищались їх предками. З іншого боку, 

мусульмани, що народились у Канаді, на відміну від іммігрантів, набагато 

більше занепокоєні ставленням до них суспільства [Neuman 2016: 3]. У 

порівнянні з іммігрантами, вони більш ладні висловлювати занепокоєння 

стосовно дискримінації, особливо відчувши її напряму і також відчувши 

обмеження стосовно вираження своїх політичних уподобань. 

Завдяки тому, що канадська імміграційна політика надає перевагу 

мігрантам із закінченою вищою освітою, а також з професійними навичками, 

мусульмани, що отримали дозвіл на роботу або проживання впродовж 

останніх десяти років, як правило, походять із соціальних класів середнього і 

вище середнього рівня [McDonough, Hoodfar 2005: 136]. Незважаючи на таку 

політику стосовно мусульман-переселенців, найвищий рівень безробіття у 

Канаді зафіксований саме у мусульманській спільноті – це 14,4%. 

Дослідники міграційних процесів пояснюють цей феномен неоднаково. 

П.Брамадат і Д.Селджак вважають, що високий рівень безробіття серед 

мусульман у Канаді свідчить про стереотипне сприйняття цієї етнічної групи 

суспільством, яке з особливою підозрою ставиться до мігрантів з Близького 

Сходу [Bramadat, Seljak 2005, 79]. На противагу цій думці, Дж.Бушар 

наголошує на нижчому рівні освіти та кваліфікації мусульман у порівнянні з 

місцевим населенням і зауважує, що деякі з них не бажають адаптуватись та 
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проходити додаткову професійну атестацію або підтверджувати диплом про 

вищу освіту [Bouchard 2007, 2]. 

Не дивлячись на поширені новини про насилля і тероризм в ім'я Ісламу, 

а також стереотипізацію і полеміку стосовно релігійних і культурних звичаїв 

у Канаді, мусульмани все ж вважають, що їх релігія поширено приймається 

не мусульманським населенням, і що порівняно мала кількість не мусульман 

проявляють відверто вороже ставлення до їх громади. Цей погляд тільки 

посилюється з 2006 року [Leuprecht 2011: 8]. У порівняльному сенсі, велика і 

все ще зростаюча більшість мусульман згодні, що в Канаді до них ставляться 

краще, ніж до мусульман, що сповідують іслам в інших західних країнах 

(84% впевнені, що ставлення до них краще, в той час як 2% стверджують, що 

ставлення до них гірше) [Lipka 2017]. Згідно з даними опитування, більшість 

канадців сприймають мусульман радше позитивно, ніж негативно, хоча й за 

останнє десятиліття відбулося лише незначне покращення загального 

сприйняття мусульман у соціумі Канади.  

У той же час, дискримінація і стереотипізація продовжують 

залишатися важкою реальністю для мусульман у Канаді, і ці погані тенденції 

переважно стосуються жінок та молоді. За статистикою, один з трьох 

канадських мусульман повідомляє про наявність досвіду дискримінації за 

останні п'ять років, і такий показник набагато вище рівня дискримінації 

інших етнічних та релігійних груп в межах загального населення Канади 

[Hamed 2015: 10]. Більше того, думки стосовно перспектив на краще 

майбутнє серед представників мусульманської спільноти в Канаді 

неоднозначні, і саме мусульманська молодь (віком від 18 до 34 років) є 

найбільшими песимістами на рахунок того, чи буде наступне покоління 

відчувати дискримінацію та утиски порівняно з теперішнім поколінням 

[Neuman 2016: 5]. 

Відповідно до спеціальної доповіді Національної ради канадських 

мусульман (NCCM), вияви ворожості стосовно мусульман прийняли різні 

форми. Можна помітити, що у період між 2010 та 2015 роками в Канаді 
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ворожі дії, спрямовані проти мусульман, проявлялись скоріше у формі образ, 

погроз і нападів на місця релігійного поклоніння, ніж у фізичній агресії. 

Однак, зважаючи на те, що велика кількість населення Канади має 

французьке коріння, події у Парижі наприкінці 2015 року набули широкого 

висвітлення як у франко-, так і в англомовній канадській пресі. При цьому 

порівняно невелика кількість видань зайняла відсторонену, неупереджену 

позицію щодо мусульман – як правило, риси невеликої групи представників 

«Ісламської Держави», що скоїли теракти та вбивства, переносились на 

мусульман як етнічну групу в цілому [World Almanac of Islamism 2017: 15-

16].  

Після терактів у Парижі наприкінці 2015 року рівень проявів 

антимусульманської агресії у Канаді значно зріс: зареєстровані випадки 

побиття чоловіків-мусульман, зовнішність яких відповідає стереотипному 

образу мусульманина (чорняве волосся, довга борода, смаглява шкіра, темні 

очі, традиційний одяг). Також у перші декілька місяців після паризьких 

терактів фізичних атак зазнали жінки-мусульманки, що носять хіджаби або 

бурки, які також є стереотипним образом та характерною рисою 

мусульманок в уяві пересічних громадян Канади через медійні стереотипи 

[NCCM Report 2015]. 

Полярний підхід до сприйняття мусульманської спільноти як частини 

канадського суспільства впливає і на особливості зображення цієї етнічної 

групи в медіаджерелах. Той самий факт або подія за участю мусульман може 

описуватись у різних виданнях з кардинально різних точок зору. Наприклад, 

якщо згадати випадок 2017 року, коли канадець Олександр Бісонетт зайшов 

до мечеті у Квебеку та розстріляв 6 людей, поранивши ще близько 30 осіб, то 

в медіа ця подія була висвітлена доволі полярно. Видання The Edmonton 

Journal виправдовує нападника, використовуючи стереотипи “Muslim 

terrorists” і “Muslim refugees” та маніпулюючи образом «звичайного» 

канадця, який через інтенсифікацію міграційних процесів не хоче жити «як у 

Європі»: 
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Alexandre Bissonnette told police the decision by the Canadian government 

to accept more refugees spurred his decision to shoot people at the Quebec City 

mosque. <…> His life was in turmoil. Troubled by suicidal thoughts for more 

than a decade, his doctor had recently switched his anti-depressants. <…> And for 

months he had been terrified Muslim terrorists would strike in Quebec City. 

Watching TV, he heard Canada was going to accept refugees being turned away 

by the United States. “When I saw that, I lost it,” Bissonnette told SQ investigator 

Steve Girard. “It couldn’t become like Europe here.” [The Edmonton Journal, 13 

April 2018]. 

Як бачимо з вищенаведеного уривку, автор статті виправдовує дії 

Бісонетта У цій статті використовується стандартний стереотип поділу на 

«Своїх» і «Чужих»; нападник, що розстріляв шістьох мусульман, не 

вважається терористом, оскільки належить до групи «Свої». Його дії 

описуються за допомогою лексичних одиниць, що мають викликати 

співчуття у читачів (suicidal thoughts, anti-depressants, terrified Muslim 

terrorists would strike in Quebec City), використовується патетична мова (His 

life was in turmoil), надаються стереотипні порівняння щодо політики Європи 

і США стосовно мусульман (європейська політика засуджується – It couldn’t 

become like Europe here, у той час як американська політика «зачинення 

дверей» для мігрантів, навпаки, вітається – refugees being turned away by the 

United States). Автор описує нападника як жертву канадської міграційної 

політики, а не як вбивцю мирних людей, маніпулюючи стереотипними 

номінаціями Muslim terrorists, Muslim refugees, й ототожнюючи їх у тексті 

статті. 

Однак, на противагу виданню The Edmonton Journal, газета The National 

Post, яка є серйозним виданням з багаторічною історією публікацій, подає ту 

саму інформацію вже в іншому ключі, використовуючи стосовно Бісонетта 

ефект «паршивої вівці»: 

Security camera footage showed him to be a cold-blooded killer, in some 

cases executing men with point-blank gunshots to the head. <…> Eight months 

http://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooting-sentencing-hearing-begins-for-killer-alexandre-bissonnette
http://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooting-sentencing-hearing-begins-for-killer-alexandre-bissonnette
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after the attack, Bissonnette seemed like a different person when he told a social 

worker that what he had previously told two doctors was not true. In fact, he said, 

he did not hear voices, and he did remember what happened in the attack. 

Bissonnette told the social worker he “wanted glory” and regretted “not having 

killed more people.” [The National Post, Canada, 23 April 2018]. 

Оскільки нападник є канадцем і, отже, належить до групи «Свої», то 

він власними діями репрезентує інших учасників цієї групи. Як бачимо, 

канадці, на думку автора газетного матеріалу, не бажають мати з таким 

нападником нічого спільного, тому, на противагу подачі матеріалу у 

попередній статті, у цій публікації він постає справедливо звинуваченим 

вбивцею. У цій газеті автор також використовує образну мову для посилення 

впливу на читачів (cold-blooded killer, point-blank gunshots) та заміняє 

номінацію Muslim, що вже містить в собі стереотипне сприйняття 

аудиторією, на нейтральне поняття people. Отже, видання канадської преси 

ставляться до мусульман по-різному, гіперболізуючи їх небезпечність або ж, 

навпаки, висвітлюючи їх дискримінацію в суспільстві. 

Таким чином, завдяки історичним подіям, особливостям міграційних 

процесів та доктрині мультикультуралізму, прийнятій у Канаді, населення 

країни більш помірно ставиться до мусульман у порівнянні з сусідніми США. 

Через такий феномен стереотипне зображення мусульман у канадських мас-

медіа має низку особливостей у порівнянні з пресою інших англомовних 

країн. По-перше, мусульмани зображуються більш нейтрально, автори у 

більшості випадків не звинувачують мусульман, що мешкають у Канаді, у 

відповідальності за світові теракти, скоєні їх одновірцями. По-друге, 

незважаючи на більш нейтральне ставлення до мусульман, канадській пресі 

властива полярність у їх зображенні та частотне використання 

мусульманських стереотипів. Ті видання, що зображують мусульман у 

негативному ключі, часто вдаються до маніпулятивних технологій при 

написанні газетних матеріалів. По-третє, оскільки у Канаді мешкає великий 

відсоток колишніх мігрантів з країн Європи, особливо французів, то теракти, 

http://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooter-alexandre-bissonnette-trawled-trumps-twitter-feed
http://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooter-alexandre-bissonnette-trawled-trumps-twitter-feed
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скоєні мусульманами у Франції та інших країнах Західної Європи напряму 

впливають на інтенсифікацію стереотипного ставлення до мусульман у 

Канаді. 

 

3.1.3. Мусульманські стереотипи Австралії та Нової Зеландії 

Проблема стереотипізації мусульман у медіапросторі Австралії та 

Нової Зеландії має низку специфічних рис у порівнянні з подібними 

процесами в мас-медіа Європи та Північної Америки. Віддалене 

розташування, відстороненість від міжнародних конфліктів, складний процес 

отримання дозволу на перебування, працевлаштування та громадянства – ці 

риси визначають порівняно невелику кількість мусульман (приблизно 2,6% 

від загальної кількості населення) у складі австралійського та 

новозеландського соціуму [Census of Religion – Australian Census 2016]. Це, в 

свою чергу, значним чином впливає на утворення та вживання 

мусульманських стереотипів у мас-медіа.  

Політика цих двох країн щодо міграційних процесів зумовлює 

наявність порівняно невеликої кількості біженців з мусульманських країн (за 

даними Бюро Міграції, у 2015 р. лише кожний п’ятий біженець-мусульманин 

отримав дозвіл на переїзд до Австралії, і кожен шостий – до Нової Зеландії). 

До мусульман-мігрантів, згідно з офіційною інформацією, застосовуються ті 

самі процедури перевірки, що й до інших мігрантів, проте статистика 

Департаменту з працевлаштування Австралії свідчить, що дозволи на 

працевлаштування частіше отримують мусульмани зі східноазіатських країн 

(Індонезія, Малайзія, Філіппіни), ніж переселенці з Близького Сходу 

[Australia & New Zealand Immigration Report]. А отже, існує тенденція до 

упередженого сприйняття мусульман, що призводить до утворення 

соціальних стереотипів. 

Мусульмани-австралійці не є однорідною групою, оскільки походять з 

різних країн (Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Іран, Пакистан, Афганістан, 

Сомалі та ін.), проте, складають невелику, різноманітну етнорелігійну групу 
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в австралійському суспільстві. Більше третини (36%) мусульман-австралійців 

народились в Австралії, тоді як ті, хто прибув до країни як іммігранти, 

походять з усього світу, від Лівану та Туреччини до Бангладеш і Фіджі 

[Philips 2007]. Переважна меншість мусульман в Австралії походять з країн, 

де жінки носять бурку або вуаль; як правило, така традиція відсутня. 

Зазвичай мусульмани-австралійці не бачать конфлікту лояльності між 

ісламом та австралійським громадянством. У Новій Зеландії більшість 

мусульман походить з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, не має визначних 

культурних особливостей (одяг, зовнішній вигляд) та, як правило, не слідує 

релігійним традиціям, тому асиміляція для них проходить простіше, й 

стереотипні уявлення застосовуються до них не так часто, як в інших 

англомовних країнах [Shepard 2006: 9-10]. 

Що стосується працевлаштування та безробіття, то для мусульман в 

Австралії важко отримати принаймні середню заробітну плату. Відповідно до 

перепису населення 2001 року, 43% австралійських мусульман заробляли 

менше 200 доларів на тиждень порівняно з 27% від загальної кількості 

австралійців. Тільки 5% австралійських мусульман отримували прибуток 

більше 1000 доларів на тиждень порівняно з 11% усіх австралійців. Згідно з 

даними, отриманими на переписі 2016 р., ситуація з працевлаштуванням 

мусульман дещо погіршилась, оскільки їх сукупна кількість в Австралії 

зросла від 1,6% у 2001 р. до 2,6% у 2016 р. [Census of Religion – Australian 

Census 2016]. Цей феномен напряму пов’язаний зі стереотипним 

сприйняттям мусульман в австралійському соціумі. 

У Новій Зеландії, згідно зі статистикою, мусульмани, як правило, 

доволі освічені та кваліфіковані, але вони втричі частіше стають 

безробітними, ніж звичайні громадяни. Багато роботодавців Нової Зеландії 

мають деякі побоювання щодо людей з іноземними іменами (особливо 

мусульманськими іменами) та у мусульманському одязі [The State of Faith 

2015]. Це також пояснюється поширеними негативними мусульманськими 
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стереотипами, що культивуються в медіа та використовуються багатьма 

верствами населення. 

Мусульмани в Австралії та Новій Зеландії час від часу стикаються з 

дискримінацією, етнічними та релігійними забобонами, загрозами насильства 

та фактичним насильством. Деякі з них повідомляють про загальну 

нечутливість до мусульманських культурних практик, як, наприклад, відмову 

у дозволі на проведення молитви або негативні коментарі про мусульманські 

імена чи одяг. У випадках, коли пересічні австралійці або новозеландці 

повідомляли про узагальнені побоювання щодо таких речей, як 

подорожування на літаках, мусульмани-австралійці заявляли про особливі 

побоювання щодо особистої безпеки в громадських місцях та недовіру до 

суспільства країни, в якій вони мешкають [Kabir 2010: 252]. Як правило, 

дискримінація та стереотипізація мусульман в Австралії та Новій Зеландії 

зводиться до таких трьох головних тем: 

● Muslims are potential terrorists; 

● There is no place for Muslims in our countries; 

● Muslims should abandon their cultural practices and assimilate 

[Kolig, Voyce 2016: 32]. 

У більшості випадків стереотипи щодо мусульман у суспільстві 

Австралії та Нової Зеландії спричинені негативним висвітленням новин на 

мусульманську тематику в медіа, а також загальним ототожненням 

мусульман з терористами. 

Проте, загалом друковані мас-медіа Австралії та Нової Зеландії 

відрізняються більш врівноваженим та відстороненим підходом до 

висвітлення мусульманської проблематики у ЗМІ. Це можна пояснити, по-

перше, географічною віддаленістю від арени основних геополітичних баталій 

та скоєння терактів, які пов’язують з мусульманами. По-друге, 

мусульманська спільнота Австралії та Нової Зеландії аж надто неоднорідна: 

вона складається в основному з мігрантів з мусульманських країн азіатсько-
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тихоокеанського регіону з незначними вкрапленнями мешканців Європи та 

Близького Сходу [Shepard 2006: 11]. 

Також в Австралії та Новій Зеландії впродовж останніх 25 років майже 

не траплялось терактів на ґрунті етнічного розмежування суспільства у 

порівнянні з Європою та США, тому ставлення до мусульманських меншин 

не носить екстремістський характер. 

Проте якщо порівнювати ставлення до мусульман в Австралії та Новій 

Зеландії більш детально, можна помітити суттєві розбіжності у сприйнятті 

цієї етнорелігійної спільноти та її висвітлення у засобах масової інформації. 

Якщо розглядати зображення мусульман у медіаматеріалах Австралії, то 

спостерігається тенденція до нетерпимості деяких представників суспільства 

стосовно мусульман, яка згодом може трансформуватись у ворожість та 

навіть у екстремізм. Нейтральні австралійські видання (наприклад, The 

Canberra Times, The Australian) у своїх публікаціях наголошують, що 

стереотипне сприйняття мусульман впливає на ставлення до них суспільства: 

Muslims suffer verbal abuse and threats, Islamist misogynists, Islamophobic 

radical racists, constant need for vigilance felt by Muslim women in Australia, у 

той час як «жовта преса» (наприклад, The Courier Mail, The Gold Coast Sun), 

навпаки, негативізує образ мусульманина: self-radicalized Muslim, Muslims 

will burn your churches down, veiled threats, abusive phone calls and rape threats 

from Muslim men. Як бачимо, номінації abuse, threat та radical 

використовуються як для позитивізації, так і для негативізації образу 

мусульман в австралійських медіаджерелах, у залежності від контексту 

використання такого стереотипу. 

Що стосується Нової Зеландії, то у медіаджерелах цієї країни 

мусульмани, як правило, зображуються у нейтральному ключі; 

розмежовуються мирні мусульмани і мусульмани-радикали. Медіа 

використовують маніпулятивні технології для перетворення негативних 

стереотипів у нейтральні та створюють ефект співчуття мусульманським 

мігрантам за допомогою поєднання полярних (позитивних і негативних) 
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номінацій. Наприклад, у подачі матеріалу про біженців-мусульман з регіону 

Роінгії у М’янмі, поєднуються такі полярні номінації як Muslim survivors, 

peaceful Muslims, violent Rakhine Buddhists, a Rakhine Buddhist leader who has 

served time in prison for inciting anti-Muslim violence, ethnic cleansing in a 

mostly Buddhist nation. Водночас, наявні незначні прояви агресії та 

екстремізму стосовно мусульман у місцевого населення, переважно членів 

радикальних організацій. У зображенні таких ситуацій у ЗМІ відбувається 

зміна вектора стереотипу, і мусульмани постають в якості не ворогів, а жертв 

насильства та погроз. Низка медіаматеріалів орієнтована на раціоналізацію 

мусульманських стереотипів: австралійські мусульмани входять до групи 

«Своїх», тоді як «віддалені» мусульмани з Близького Сходу становлять 

категорію «Чужих», «Інших». Також новозеландські видання, у порівнянні з 

австралійськими, мають більше периферійних рис, що накладає відбиток на 

способи подачі матеріалів про мусульман та використання «звичних» 

стереотипів – Muslim terrorists, radicals, extremists, militants, bombers. 

 

3.1.4. Стереотипні уявлення стосовно мусульман у Великій Британії 

Мусульмани у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної 

Ірландії (тут і далі – «Велика Британія») становлять доволі значну 

етнореліігійну меншину: за даними Статистичного управління, це близько 

5% від загальної кількості населення. Мусульманська етнорелігійна група є 

більшою, ніж усі інші разом узяті етнічні та релігійні групи. Лише 47% 

мусульман, що проживають у Великій Британії, народились там [Sian 2012: 

230-231]. Сукупність вищезазначених факторів, а також міграційна криза, що 

спіткала європейські країни в результаті конфліктів у Лівії та Сирії, формує 

негативне ставлення до мусульман у суспільстві Великої Британії, у 

переважній більшості – за допомогою медіаресурсів. 

Ще одна особливість негативної стереотипізації мусульман у Великій 

Британії – це поєднання їх етнічної приналежності та віросповідання з 

кольором шкіри. Англійці мають особливе ставлення до кольору шкіри через 
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багату історію, національний характер та замкнений менталітет. Згідно зі 

статистичними даними перепису населення, близько 85% мешканців Великої 

Британії належать до групи «Білий» за кольором шкіри, тоді як у групі 

«Чорний та етнічні меншини» (Black & Minority Ethnic, BME), що становить 

лише 15%, кожен третій є мусульманином [Black and Minority Ethnic Survey 

2005: 14]. Цей чинник негативно впливає на формування соціального образу 

мусульман, зображує їх «Іншими», що також використовується медійними 

джерелами Великої Британії у матеріалах на мусульманську тематику та 

призводить до утворення стійких негативних стереотипів щодо цієї групи. 

Загальна тенденція зображення мусульман у медіаджерелах та 

друкованих виданнях Великої Британії свідчить про відносну толерантність 

щодо мусульманської спільноти, хоча відсоток негативних публікацій доволі 

високий (близько 55%) [Baker 2013: 22]. Проте після терактів у Лондоні у 

2005 році (2005 London bombings), здійснених прибічниками ісламського 

фундаменталізму, відбулося різке погіршення та радикалізація суспільного 

сприйняття мусульман. Ця серія терактів для Великої Британії за 

масштабами та наслідками має приблизно таке ж значення, як теракти 11 

вересня 2001 року для американців. Тому, ідентично з антимусульманською 

кампанією, розпочатою мас-медіа США після вищеозначених подій та 

антиісламською риторикою, після терактів у Лондоні 2005 р. у джерелах 

масової інформації Великої Британії також почала різко збільшуватись 

кількість матеріалів та публікацій на антимусульманську тематику [Report of 

the Official Account of the Bombings in London, р.26-32]. 

Однак, починаючи з середини 2011 року, коли було вбито Осаму бен 

Ладена й Аль-Каєда як терористична організація втратила свої головуючі 

позиції, новини на мусульманську тематику починають поступово 

лібералізуватись. Журналісти продовжують використовувати стереотипи 

мусульман як терористів, релігійних фанатиків та бойовиків-екстремістів, 

проте так зображуються мусульмани – «Чужі». Ті мусульмани, що мешкають 

у Великій Британії або ж шукають там політичного притулку, у цей період 
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описуються нейтрально, проте така тенденція більше характерна для якісних 

видань на зразок The Guardian, The Daily Telegraph, The Independent, The 

Times. Британські таблоїди, особливо ті, що фінансуються рухом правих 

(націоналістично налаштованих) сил, продовжують демонізувати мусульман 

та висвітлювати події за їх участю у негативному ключі. 

Тенденція до позитивізації образу мусульман у британських медіа та 

утворення позитивних мусульманських стереотипів протрималась до кінця 

2015 року. Низка терактів у країнах Європи, особливо наслідки спланованої 

серії терористичних атак у Парижі, в результаті яких загинули 137 осіб, 

спричинила нову хвилю антимусульманських настроїв та ісламофобії у 

британському суспільстві. Ситуація ще більше загострилась у 2017 р., коли 

теракти, скоєні радикальними ісламістами, відбулись у Лондоні та 

Манчестері. І хоча офіційні серйозні видання підтримують політику уряду 

Великої Британії щодо розмежування «Своїх» і «Чужих» мусульман, 

звинувачуючи у нападах терористів з Близького Сходу і виправдовуючи 

мирних мігрантів, то у «жовтій пресі» спостерігається розбурхування 

ненависті стосовно мусульман, повсякчасне використання стереотипів та 

упереджень та гіперболізація їх негативних рис. 

Наразі характерною рисою мас-медіа Великої Британії є різка 

негативізація образу мусульман та ототожнення мусульман з «Чужими», 

терористами, представниками Ісламської Держави, вбивцями та 

ґвалтівниками у популярних та поширених виданнях, особливо у Лондоні: 

As a teenager, I was taken to various houses and flats above takeaways in 

the north of England, to be beaten, tortured and raped over 100 times. <…> They 

made it clear that because I was a non-Muslim, and not a virgin, and because I 

didn’t dress “modestly”, that they believed I deserved to be “punished”. Like 

terrorists, they firmly believe that the crimes they carry out are justified by their 

religious beliefs [The Independent, 18 March 2018]; 

The Dresden-based group has warned for years about an invasion of 

“rapefugees” while, this week, AfD deputy leader Beatrix von Storch was 
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temporarily banned from Twitter after accusing German police of pandering to 

“barbaric, Muslim, gang-raping hordes of men” [The Irish Times, 4 January 

2018]; 

Have Afghan Refugees in Europe Launched a ‘Rape Jihad’? [Reuters, 7 

August 2018]. 

During my own time in Iraq, al-Qaeda terrorists were known for 

systematically raping women as part of an effort to shame them into becoming 

suicide bombers [The National Review, 14 July 2017]. 

Тематика насилля присутня як у серйозних виданнях (The Independent, 

Reuters), так і в публікаціях «жовтої» преси (The Irish Times, the National 

Review), при чому тон публікації в усіх статтях різко негативний. 

Використовується емоційно насичена лексика на позначення мусульман: 

barbaric, Muslim, gang-raping hordes of men, al-Qaeda terrorists, suicide 

bombers. У статті The Irish Times спостерігається вживання стереотипу на 

основі неологізму rapefugees, утвореного за допомогою поєднання слів rape 

+ refugee, позначає мусульман-біженців, які ґвалтують жінок в європейських 

країнах. У матеріалі Reuters також наявне стереотипне новоутворення Rape 

Jihad стосовно кризи із зґвалтуваннями у Німеччині, в яких звинувачують 

мусульман-мігрантв з Афганістану. Тема ґвалтування також доволі гостро 

подається у першій статті, де окремо згадується, що героїня зазнала знущань 

саме через релігійну приналежність (that because I was a non-Muslim <…> 

they believed I deserved to be “punished”). 

Лексичне наповнення подібних статей містить емотивну лексику 

негативної семантики, образні елементи для здійснення додаткового впливу 

на читача, протиставлення, що покликані наочно продемонструвати різницю 

між мусульманськими меншинами та більшістю населення. На противагу 

популярним виданням, регіональні джерела інформації більш лояльно та 

толерантно ставляться до мусульман, використовуючи позитивні стереотипи 

для їх зображення. У таких публікаціях превалює нейтральна літературна 
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лексика з позитивними епітетами у поєднанні зі стандартними лексичними 

одиницями на позначення мусульман. 

 

3.2. Негативізація образу мусульман: порівняння тенденцій 

використання мусульманських стереотипів у медіаджерелах 

англомовних країн 

Тенденції до негативної стереотипізації мусульман в англомовній пресі 

мають як спільні, так і відмінні риси в залежності від країни походження 

медіаджерела. Спільні моменти у процесах утворення медійних негативних 

мусульманських стереотипів пояснюються, у першу чергу, однаковими 

темами, на ґрунті яких вербалізуються етнорелігійні стереотипи (тероризм, 

релігійні та культурні традиції, одяг, зовнішній вигляд, гендерна нерівність, 

соціальна відокремленість та ін.), а також соціально-політичними подіями, 

які тільки посилюють упереджене ставлення до мусульман і номінації яких 

також стають стереотипами. 

Якщо говорити про однакові теми, які використовуються в процесі 

медійної стереотипізації мусульман у медіаджерелах вищезазначених країн, 

то можна помітити, що однією з провідних тем і досі залишається Islamic 

terrorism. У межах цієї теми в мас-медіа вербалізується велика кількість 

негативних мусульманських стереотипів, які згодом впливають на загальні 

настрої в суспільстві англомовних країн. Як правило, лексичні одиниці на 

позначення мусульман при висвітленні теми ісламського тероризму 

включають такі номінації: 

1. Islamic / Muslim militants: 

− U.S.-trained army commandos in the Philippines killed 10 Al Qaeda-

linked militants in a clash on a southern island [The Newsweek U.S., 

31 December 2016];  

− Rohingya Muslim militants armed with machetes 'ambush Burma 

police' killing up to 32 [The Independent, UK, 25 August 2017]; 
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− The latest round of violence on Mindanao reached a boiling point 

May 23 when pro-Islamic State militants took control of several 

neighborhoods in the city of Marawi — one of the biggest Muslim 

cities in the Philippines [The Los Angeles Times, 23 June 2017]. 

2. Islamic / Muslim fanatics: 

− Islamist fanatic Parviz Khan was secretly taped ordering little Abrar 

to swear allegiance to Osama Bin Laden under threat of a beating 

with a stick [The Daily Mail, UK, 19 February 2008]; 

− Police gave around the clock protection to a Muslim fanatic who 

allegedly hurled abuse at British soldiers after his home was attacked 

[The Telegraph, UK, 16 March 2009]; 

− Christian resident Mousa Zarif said: “On Friday afternoon, following 

Friday noon prayer, a great deal of fanatic Muslims gathered in the 

front of the new house of my cousin, Naim Aziz, during its 

construction because of a rumour spread in the village that this 

building would be turned into a church” [The Express, 21 June 2016]. 

3. Islamic / Muslim terrorism / terrorists: 

− Sixteen years after Sept. 11, some dismiss concerns about radical 

Islamic terrorism as right-wing fear mongering or a Bush-era 

hangover. It is fashionable in certain quarters to deride the odds of 

any American being killed by Islamist terrorists, and to argue that 

purely homegrown terrorists — such as white supremacists — are a 

numerically larger problem [The Los Angeles Times, 2 November 

2017]; 

− To start it puts the lie to the mantra of the Islamic State, al Qaeda and 

other Islamic terrorists that they are protecting the faith from the West 

[The Bloomberg, 24 November 2017]; 

− When President Donald Trump signed his since-revised executive 

order banning people from seven Muslim-majority countries from 

entering the United States, he claimed it was to protect Americans 



159 
 

from “radical Islamic terrorists”. But in the eight months since 

Trump took office, more Americans have been killed in attacks by 

white American men with no connection to Islam than by Muslim 

terrorists or foreigners [Vox Media, USA, 2 October 2017]; 

− Police should not automatically question Muslim terrorism suspects 

in detail about their religion, the Government’s independent reviewer 

of terrorism legislation has said [The Telegraph, UK, 28 March 

2018]; 

− A 1,200-pound bomb in a Ryder truck parked in the garage beneath 

the World Trade Center was what caused that much damage. It was 

the first attack by Islamic terrorists in New York [WNYC News, 26 

February 2018]. 

4. Islamist extremists: 

− The UK is home to up to 25,000 Islamist extremists who could pose a 

threat, the EU’s top terror official has warned [The Independent, 1 

September 2017]; 

− The assault was Egypt’s deadliest attack by Islamic extremists in the 

country’s modern history, a grim milestone in a long-running fight 

against an insurgency led by a local affiliate of the Islamic State 

group [The Washington Post, 29 November 2017]. 

5. Radicalized Muslims / radical Islamists: 

− Something that Western civilization ought to be considering is why 

radical Islamists are getting these converts. And why a lot of the 

Muslims of the west who become radical backslid from "normal" 

practice or fairly secular situations [CNN World, 24 March 2017]; 

− German study finds radicalized Muslims have little actual knowledge 

of Islam [The Huffington Post, 14 July 2017]; 

− Born in Toronto and raised Muslim, Mubin Shaikh became a radical 

Islamist after a trip to Pakistan in the 1990s [The Vice USA, 10 

December 2015]; 
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− In the aftermath of the Woolwich attack in which a British soldier was 

killed, apparently at the hands of radical Islamists, Quilliam 

Foundation researcher Dr Usama Hasan argues that moderates must 

do more to win over Muslim youth [BBC News, 24 May 2013]. 

Бачимо, що такі мусульманські стереотипи як Muslim militants, Islamic 

fanatics, Islamist extremists, Islamic / Muslim terrorists, radicalized Muslims, 

radical Islamists становлять ядро лексико-семантичного поля Muslim 

stereotypes. Вищезазначені стереотипи інтенсивно використовуються в медіа, 

особливо при зображенні подій за участю радикальних мусульман.  

Контекст, у якому використовуються стереотипні номінації, напряму 

впливає на рівень негативності образу мусульманина в англомовній пресі. Як 

правило, серйозні видання (The Guardian, The New York Times, The Telegraph, 

The Washington Post, The Bloomberg) дотримуються нейтрального стилю 

викладення в публікаціях на будь-яку тематику, включаючи мусульманську, 

тому статті з цих видань не утворюють різко негативних мусульманських 

стереотипів. При висвітленні подій за участю радикальних ісламістів 

номінації, якими вони позначаються (Islamist extremist, militants, Muslim 

fanatics та ін.), дистанціюються від збірного поняття Muslims і за допомогою 

такого відокремлення не переносять наявні мусульманські стереотипи на 

фокус-групу UK, U.S., Canadian Muslims.  

На противагу толерантному підходу та вербалізації мусульманських 

стереотипів лише стосовно маргіналізованих мусульман у серйозних 

виданнях, публікації «жовтої преси» відрізняються більшим ступенем 

негативізації мусульманського питання. Це пояснюється контекстом 

сенсаційності, який притаманний більшості таблоїдних матеріалів. У зв’язку 

з таким феноменом стереотипні номінації, що стосуються мусульман та 

Ісламу, переносяться на загальну групу Muslims та підсилюються за 

допомогою негативізації контексту, використання гучних заголовків-гасел та 

розміщення стереотипних елементів на ключових, «видимих» позиціях у 

тексті друкованих матеріалів. Видання такого типу перекручують факти 
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задля надання публікації більшої сенсаційності, узагальнюють мусульман-

терористів та мусульман, що мешкають у західних країнах, розбурхують 

суспільну недовіру до етнічних та релігійних меншин. Наприклад, деякі 

поширені британські видання наголошують на ролі «жовтих» медіа у 

формуванні стереотипів, упереджень та «атмосфери страху та ненависті» 

щодо мусульман. Газета The National звинувачує систему таблоїдних мас-

медіа у свідомій негативізації образу мусульманина, згадуючи основні 

медіастереотипи, які приписуються представникам Ісламу: 

“…the media, particularly the tabloid press, concentrate on stories centred 

on violence and crime involving Muslims, so-called honour killings and the 

activities of extremists, while rarely showing the community or religion in a 

positive light. <…> A campaign is under way for a public inquiry led by a judge 

into the way some British media whip up Islamophobia by "distorting and even 

fabricating" stories about Muslims.” [The National, January 27, 2012]. 

Автор статті наголошує, що основними стереотипними асоціаціями з 

образом мусульманина є поняття violence, crime, activities of extremists, що 

мають негативну конотацію та переносять цей негатив на фокус-групу, з 

якою ці поняття ототожнюють. Таблоїди, які спекулюють подібними 

поняттями щодо мусульман, сприяють утворенню стійких соціальних 

стереотипів-асоціацій, які пов’язують негативні поняття насилля, вбивств та 

екстремізму у першу чергу з представниками мусульманської спільноти. 

Номінація honour killings містить семантику варваризму (помста «око за 

око», що є неприйнятною для цивілізованих країн) та корелює з іншим 

поняттям Jihad, значення якого представники «жовтої преси» перекрутили на 

«війну мусульман проти інших етнічних груп». Стереотипні уявлення про 

мусульман та формування негативного ставлення до них втілюється у 

понятті Islamophobia, яке підігрівається представниками таблоїдів шляхом 

фабрикування інформації про мусульман. 

Такий самий феномен негативної стереотипізації мусульман 

спостерігається у статтях «жовтої» преси Австралії. Можна помітити, що за 
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аналогією з британськими таблоїдами, факти також перекручуються або 

взагалі вигадуються для того, щоб маніпулювати свідомістю читачів та 

змусити їх сприймати мусульман негативно та відповідно до існуючих 

соціальних стереотипів: 

“…many of the Aboriginal people in northern Australia are being targeted 

by Muslims and in some cases are being paid to convert to Islam <…> Our 

concern with that is, the Muslim belief, that converting the first peoples of the 

land to Islam means that the land belongs to Allah, and Islam should be the only 

religion <…> What we don't support is their hijacking of our laws and our 

system,'' she said [Katherine Times AU, 30 August 2013]. 

Австралійські аборигени як соціальна група «Своїх» протиставляються 

мусульманам («Чужим»), які прибули до країни порівняно нещодавно та 

намагаються навернути їх до власної віри, пропонуючи гроші. Сенсаційність 

новини досягається за допомогою творчої переробки ісламського постулату 

про те, що якщо перші поселенці на певній землі – мусульмани, то така земля 

належить Аллаху (converting the first peoples of the land to Islam means that the 

land belongs to Allah). Таблоїд розділяє мешканців Австралії на «Своїх» (we 

don't support, our laws and our system) і «Чужих» – мусульман (their hijacking), 

що створює у читачів такої газети стереотип нечесного, підступного 

мусульманина. 

Паралельно з ключовими номінаціями, що викликають стереотипні 

асоціації, у межах тематики Islamic terrorism медіаджерела англомовних 

країн використовують емоційно навантажені номінації для підсилення 

ефекту від публікації та впливу на думку аудиторії. Це стосується, у першу 

чергу, епітетів з негативною семантикою: violent, suicide, deadly, threatening, 

shocking, brutal, bloody, а також таких негативних номінацій як bombing, 

massacre, arson, hostages, killings, shootings, hijacking, rape, attack, backlash та 

ін.. При цьому, використання емоційно насичених елементів є характерним 

для преси усіх країн, медіаджерела яких були проаналізовані в межах цієї 

роботи. Однак, в межах серйозних видань такі елементи покликані 
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привернути увагу аудиторії до проблемних етнічних питань, що 

відбуваються, як правило, за межами країни публікації:  

− The series of violent Muslim attacks in the past few days has shaken 

people in Munich [BBC News Canada, 25 July 2016]; 

− Deadly attack on South African mosque has ‘hallmarks of Islamic 

State'. One was killed and two critically wounded in knife and petrol 

bomb assault on Shia worshippers near Durban [The Guardian, 11 

May 2018]. 

Бачимо, що новини про події за участю мусульман за межами країн 

походження видань подаються нейтрально, проте висвітлюються за 

допомогою існуючих мусульманських соціальних стереотипів (Muslim attack, 

Islamic State), підсилених вищенаведеними негативними образними 

елементами (violent, deadly, critically, assault). Це, з одного боку, дозволяє 

дистанціювати «Своїх» мусульман-співгромадян від «Чужих» мусульман-

екстремістів, а з іншого – привернути увагу аудиторії, маніпулюючи 

емоційно насиченими лексичними одиницями. 

На противагу вищезазначеному підходу серйозних видань, «жовта 

преса» використовує емоційно насичені елементи з негативною семантикою 

у більш агресивний спосіб: 

− In the past few weeks, both Russia and the United States have 

escalated their military campaigns against the Islamic State, as the 

brutal jihadist group continues to wreak havoc in Syria and Iraq 

[Foreign Policy Magazine, U.S., 9 November 2015]; 

− Jihadist forum publishes image of Santa Claus being beheaded 

against backdrop of a London shopping area. An image circulated on 

an Islamic State-backing online chat group called “Army of 

Mujahideen” sympathizes the threatening attacks during the 

Christmas holiday in December 2017 [The Israeli Times, U.S., 29 

November 2017]. 
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У таблоїдах кількість емоційно насичених елементів з негативною 

семантикою є більшою, ніж у серйозних виданнях; автори використовують 

яскраві образи, що швидко запам’ятовуються і згодом виступають у ролі 

вербалізованих стереотипних асоціацій-тригерів (wreak havoc, beheaded) 

разом зі «стандартними» емотивними номінаціями (threatening attacks, brutal 

jihadist group). 

Окрім тенденції до екстремізації громадської думки стосовно 

мусульман шляхом нав’язування суспільству негативних мусульманських 

стереотипів, у пресі англомовних країн існує також багато друкованих 

матеріалів з «раціональними» стереотипами стосовно мусульман. Такий вид 

стереотипів передбачає наявність віддаленої фокус-групи «Чужих» 

(наприклад, члени терористичних організацій – радикальних мусульман, що 

належать до Мусульманського Братерства, Ісламської держави, Аль-Каєди та 

інших терористичних угрупувань), і, водночас, співпереживання до проблем 

мусульманської «мирної» спільноти. Ця тенденція спостерігається у 

серйозних виданнях Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, і менш 

притаманна США та Канаді. У подібних публікаціях мас-медіа вдаються до 

прийому опису негативних подій за участю мусульман-«Чужих» зі слів 

мусульман-«Своїх»: 

− "We are gathered here to oppose the crimes against the humanity 

that have been committed by the Muslim Brotherhood, which has 

been largely ignored by Western leaders and by the mass media." 

[Collie Mail Australia, August 24, 2013]; 

− Taliban gunmen stormed a military-run school in the northwestern 

Pakistani city of Peshawar on Tuesday, killing at least 141 people, 

mostly children <...> A military spokesman, Asim Bajwa, said seven 

attackers, all wearing explosives vests, all died in the assault. “Their 

sole purpose, it seems, was to kill our innocent kids. That’s what they 

did,” he said [Chicago Sun Times, 16 December 2014]; 
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− “<…> al-Qaida militants killed at least 28 people in an attack on a 

hotel and cafe popular with foreigners <…> in Burkina Faso, a 

largely Muslim country that had managed to avoid the kinds of 

jihadist attacks [New Zealand Herald, January 17, 2016]. 

На лексичному рівні у тексті австралійської статті наявні опозиції We – 

Muslim Brotherhood, які визначають приналежність до категорій «Свій» – 

«Чужий» та водночас відокремлюють австралійських мусульман від злочинів 

«Інших» мусульман. Що стосується номінацій, що виступають у ролі 

«спускових гачків» (тригерів) та викликають певні ментальні асоціації, то 

таку роль у тексті виконує словосполучення Muslim Brotherhood, яке одразу 

викликає неприємні асоціації та ототожнення мусульман з терористами. За 

подібною схемою побудована подача інформації в американській газеті – в 

ній використовуються опозиції Taliban gunmen - military spokesman; they – our 

kids, та назва Taliban, яка є номінацією з ефектом «спускового гачка». У 

статті з новозеландського джерела опозиція не настільки явна, проте вона 

теж простежується в тексті: пересічні мусульмани з Буркіна-Фасо 

протиставляються радикальним джихадистам, що асоціюються з номінацією 

al-Qaida, яка також викликає негативні асоціації. Стереотипне сприйняття 

мусульман загалом стає неможливим, оскільки у подібних матеріалах вони 

розділяються на мирних і ворожих; при цьому, ворожі мусульмани, що 

належать до групи «Чужі», напряму асоціюються з номінаціями, що 

викликають негативні асоціації (у цьому випадку це назви терористичних 

угруповань). 

Подібний поділ мусульман на «Своїх» і «Чужих» також наявний 

безпосередньо серед представників цієї спільноти. Якщо прийняти до уваги 

ідею про те, що від терористичних актів представників Ісламської Держави 

страждає більше «мирних» мусульман, ніж представників західних країн, 

стає зрозумілим бажання мирних мусульман відокремитись від стереотипу 

Muslim terrorist / jihadist / militant. Цю тезу підтверджує і наступний уривок з 

канадської газети “The Beaverton”, яка вийшла зі статтею про те, що 



166 
 

представники Ісламської Держави ніби відправили подарунок підпальникам 

мечеті у Канаді та подякували за знищення мирних, а, отже, не потрібних їм 

мусульман: 

“Thank you, anonymous hate mongers,” the note read, “for helping to 

promote our brand of violence with efficiency and grace. You have terrified 

innocent men, women, and children; you have taken safe spaces away from people 

who need them; and you have strengthened the ideology of West-vs-East, of 

Christian-vs-Muslim, that we rely on to sow unrest. It’s such a wonderful surprise 

to meet Westerners who hate peaceful Muslims as much as we do” [The 

Beaverton, November 16, 2015]. 

Автор статті розбурхує протистояння східної та західної культур, 

поляризує релігійні групи християн та мусульман шляхом використання 

прямого лексичного протиставлення (West-vs-East, Christian-vs-Muslim), а 

також негативно забарвленої лексики (violence, terrified, unrest, hate). При 

цьому, насилля приписується Ісламській Державі у вигляді метафоричного 

«бренду», просуванням якого хтось займається замість них. Повідомлення 

структуроване таким чином, що «мирні» мусульмани протиставляються 

радикальним членам ISIS, утворюючи наступний рівень опозицій: peaceful 

Muslims – violent Muslims і розділяючи стереотипне сприйняття мусульман. 

Окрім вищезазначених спільних рис у стереотипному зображенні 

мусульман в мас-медіа англомовних країн, у цьому процесі існує також низка 

відмінностей у залежності від суспільно-політичних подій країні або регіону, 

етнічного та релігійного складу їхнього соціуму, мовно-культурної політики 

та ін.. Наприклад, такі номінації, як назви терористичних організацій, що 

викликають асоціацію із стереотипом Muslim terrorist, використовуються в 

західних медіа з різною частотою, в залежності від країни публікації 

матеріалу. Універсальним мусульманським стереотипом на цей час є 

номінація ISIS (Islamic State), яка найчастіше зустрічається в англомовних 

виданнях різних країн: 
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− While Western officials are on high alert to prevent ISIS fighters from 

infiltrating Europe and the United States, Westerners so far have 

accounted for only a tiny sliver of the group’s victims, most of whom 

have been Muslims living in the conflict zones of the Middle East, 

North Africa and parts of Asia, where the collapse of weak national 

governments has created a power vacuum allowing radical groups to 

operate [Miami Herald, 11 August 2016]; 

− Islamic State will be a threat for “years to come” despite being 

driven from its self-styled caliphate, the head of MI5 warned 

yesterday [The Daily Express, UK, 15 May 2018]; 

− "There are numerous Taliban groups operating in Afghanistan," he 

says. 'There are criminal groups that are masquerading as Taliban 

who are behind a lot of kidnappings for ransom. And there is ISIS. 

We were mainly worried about ISIS." [The Sydney Morning Herald, 

10 May 2018]; 

− Isis can no longer use Turkey as an easy access base to smuggle and 

sell oil thanks to attacks from coalition forces and must now utilise 

more internal markets in Syria and Iraq [The Stuff New Zealand, 8 

December 2015]. 

Бачимо, що публікації з стереотипною номінацією Islamic State наявні у 

медіаджерелах кожної англомовної країни, публікації яких аналізуються в 

цій роботі. Як правило, такі матеріали містять також інші медійні 

мусульманські стереотипи – номінації Muslims, militants, bombings, attacks, 

assassinations, smuggle, kidnappings, fighters, а також емотивні засоби 

виразності radical, criminal, jihadist, що утворюють додаткове негативне 

навантаження на аудиторію медіаматеріалу. 

Проте, в залежності від країни публікації медіаматеріалу, існують 

відмінності у використанні мусульманських стереотипів, утворених за 

допомогою асоціативних номінацій, що позначають терористичні 

угрупування. Наприклад, в мас-медіа США та Канади найчастіше 
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представлені такі номінації, як Al Qaeda, Taliban, AQIS (al-Qaeda in the Indian 

Subcontinent) через те, що медіаджерела Північної Америки пильно стежать 

за новинами від організацій, які були причетні до подій 11 вересня 2001 року: 

− A Taliban assault on the Intercontinental Hotel in Afghanistan’s 

capital killed at least 18 people, including 14 foreigners, and pinned 

security forces down for more than 13 hours before the last attacker 

was killed on Sunday, with the casualty toll expected to rise [Chicago 

Sun Times, 21 January 2018]. 

− CIA nominee Gina Haspel has told Congress that she now feels the 

spy agency should not have undertaken the harsh interrogations 

program of al Qaeda detainees that included waterboarding [ABC 

News Canada, 15 May 2018].  

− In the age of al Qaeda, the Islamic State, and Boko Haram, there is a 

link between the violence these groups perpetrate and the faith they 

profess [Foreign Policy Magazine, 15 May 2018]. 

− AQIS fighters began to migrate from sanctuaries in North Waziristan 

and eastern Afghanistan to the country’s southern provinces of 

Helmand and Kandahar last year, after Pakistan launched a military 

offensive in the region. The al-Qaeda offshoot, which U.S. analysts 

say has several hundred fighters, is believed to be based in Pakistan 

[The Dallas Morning News, December 2017]. 

Незважаючи на те, що подача інформації у вищенаведених прикладах 

має як нейтральний, так і упереджений характер, у залежності від типу 

видання, номінації, що позначають назви терористичних організацій, 

викликають стереотипні асоціації з мусульманами. Це відбувається навіть за 

відсутності лексичної одиниці Muslim у тексті повідомлення – за допомогою 

контексту аудиторія сприймає назви ісламських терористичних організацій 

як одну з репрезентацій мусульман загалом.  

За подібною аналогією в австралійських  та новозеландських медійних 

публікаціях часто використовується асоціативна номінація JAD (Jemaah 
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Anshorut Daulah), специфічна для мусульманського питання в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні – це назва індонезійської екстремістської 

мусульманської організації, пов’язаної з ISIS: 

Indonesia's second-largest city has been hit by another suicide bombing by 

Islamic State-inspired militants, with four men on two motorcycles launching a 

strike on police headquarters in the city and causing casualties. Police said 

Monday's attack was carried out by the Islamic State-inspired Jemaah Anshorut 

Daulah, or JAD group [The Canberra Times, 14 May 2018]; 

There were no signs members of the family were planning the acts of 

violence that President Joko "Jokowi" Widodo condemned as "barbaric" and 

"beyond humanity". <...> Oepriarto, they said, was the leader of the Surabaya cell 

of Jemaah Anshorut Daulah, an Indonesian network of extremist groups that is 

affiliated with Isis [New Zealand Herald, 16 May 2018]. 

Як бачимо, у новинах, що вже містять такі стереотипні номінації як 

suicide bombing, strike, attack, acts of violence, extremist groups, які 

асоціюються з мусульманами, стереотипний ефект підсилюється за 

допомогою загальної номінації Islamic State та JAD, яка викликає конкретно-

специфічні асоціації для цього регіону. 

Відмінною рисою у стереотипному зображенні мусульман у мас-медіа 

західних країн є тематика міжнародних новин стосовно ісламської тематики. 

На відміну від інших країн, медіаджерела яких висвітлюють значущі 

міжнародні теракти та напади за участю мусульман, канадські медіа доволі 

детально реагують на події за участю мусульман-радикалів у Франції. Такий 

феномен пояснюється великою кількістю етнічних французів у Канаді, тому 

подібні події сприймаються особливо гостро. Наприклад, вбивства 

працівників видання “Charlie Hebdo” на початку 2015 року через появу у цій 

газеті карикатур на пророка Мухаммеда привернули особливо пильну увагу 

журналістів з Канади. Проте канадські медіаджерела зобразили події лише з 

однієї точки зору, наприклад, філія видання The Compass у Квебеку: 
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The paper's brazen willingness to poke the bear of Muslim fanatics, by 

satirizing about the Prophet Mohammed and printing images of him, appears to be 

the reason two violent and demented young men rushed into the newspaper's 

office and wreaked their revenge. All the while they were engaged in such unholy 

work, they were chanting in praise of their god. It's doubtful any god was on 

their side. It would be a minority of Canadians who agree with many of Charlie 

Hebdo's editorial decisions. But, certainly the vast majority of Canadians would 

support the newspaper's right to exist [The Compass, January 12, 2015]. 

Автор статті говорить про свободу висловлювати власні погляди і 

виправдовує цим поведінку журналістів, проте забуває про релігійні свободи, 

які вони порушили. Таке порушення свобод описується за допомогою 

евфемізму satirizing… and printing images, що, як відомо, є досить суттєвою 

девіацією від фактів. Мусульмани-нападники зображуються за допомогою 

емоційних засобів виразності violent and demented, автор глузує над богом, у 

якого вони вірять, відмежовуючи його від «Свого» бога за допомогою 

лексичної одиниці their (their god). Таким чином, у статті наявний чіткий 

поділ на «Своїх» і «Чужих», який завершується припущенням, зробленим за 

більшість канадців (the vast majority of Canadians would support the 

newspaper's right to exist). 

Так само частка негативних стереотипних публікацій на мусульманську 

тематику в канадських медіа значно збільшилась одразу на наступний день 

після терористичних атак у Парижі 13 листопада 2015 року. У відповідь на 

теракт невідомі здійснили підпал мечеті у містечку Пітерборо. Більшість 

видань відреагували на новину стримано; на лексичному рівні це 

виражається шляхом використання нейтральної, емотивно ненавантаженої 

лексики: 

Last month a firebomb was placed in one of the windows of the mosque, one 

day after the attacks in Paris, for which the Islamic State of Iraq and Syria 

claimed responsibility. The arson was one of a string of anti-Muslim assaults in 
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Ontario that followed the bloodshed in the French capital [CBC News Canada, 

November 15, 2015]. 

Таким чином, якщо порівнювати негативні тенденції стереотипного 

зображення мусульман в англомовній західній пресі, можна виділити як 

спільні, так і відмінні риси. Загальною темою в усіх медіаджерелах й досі 

залишається ісламський тероризм. При зображенні подій за участю 

мусульман-екстремістів використовуються усталені лексичні одиниці (radical 

Islamists, Muslim fanatics, Islamic militants, Muslim extremists/terrorists) та 

номінації, що провокують негативні асоціації з мусульманами і є, як правило, 

є назвами терористичних організацій (ISIS, Taliban, Boko Haram, al Qaida, 

JAD). При цьому, у серйозних виданнях такі події зображуються 

відсторонено та нейтрально, без упереджень щодо мусульман загалом, хоча й 

з використанням існуючих соціальних стереотипів. На противагу серйозним 

медіаджерелам, видання «жовтої преси» висвітлюють мусульманське 

питання з більшою агресією та негативом, використовуючи додаткові 

емоційно насичені номінації (violent, aggressive, criminal, merciless, radical) 

для підсилення впливу публікації на цільову аудиторію та закріплення 

стереотипних уявлень про мусульман у свідомості читача. 

 

3.3. Способи позитивної репрезентації мусульман у медіапросторі 

англомовних країн: утворення позитивних мусульманських стереотипів 

Як вже зазначалось у другому розділі роботи, позитивні стереотипи 

мусульман становлять меншість медійної інформації, що стосується 

мусульман та ісламу, хоча частка позитивних матеріалів про мусульман в 

англомовному медіапросторі постійно змінюється в залежності від подій на 

міжнародній арені та в західних країнах. Виявлено, що тенденція до 

позитивізації мусульманських стереотипів спостерігається у періоди 

незначної кількості терористичних актів за участю радикальних ісламістів у 

Європі та Північній Америці; при цьому, активність терористичних 
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організацій у «гарячих точках» не впливає на кількість позитивних 

публікацій на мусульманську тематику. 

Позитивізація мусульманських стереотипів властива серйозним 

медіаджерелам, що використовують нейтральний стиль подачі інформації та 

вдаються до об’єктивного висвітлення фактів. Проте, з огляду на різні 

політичні та соціально-культурні реалії англомовних країн та їх зв’язки з 

мусульманами ступінь позитивізації мусульманських стереотипів та 

частотність їх використання відрізняється в залежності від конкретної країни, 

що аналізується. 

Наразі популярним позитивним мусульманським стереотипом, який 

активно просувається в толерантних медіа, є слоган Islam is a religion of 

peace. Такий слоган та його похідні використовується в основному в пресі 

Канади та Великої Британії, незважаючи на нещодавні теракти в Лондоні та 

Манчестері у 2017 році. Інші англомовні країни доволі скептично ставляться 

до вищезазначеного слогану та використовують його в основному як 

риторичне питання, яке згодом заперечується у негативному контексті статті.  

У медіатекстах такий слоган може використовуватись як пряма цитата 

мусульманина, який є героєм газетного матеріалу. Такий спосіб подачі 

позитивного стереотипу створює ефект відокремлення «мирних» мусульман 

від мусульман-терористів у сприйнятті аудиторії: 

Islam is a religion of peace in the fullest sense of the word. The Quran calls 

its way ‘the paths of peace’ (5:16). It states that God abhors any disturbance of 

peace (2:205). In fact the root word of Islam is ‘silm’ which itself means peace. So 

the spirit of Islam is the spirit of peace [CPS International, December 2017]. 

Бачимо, що в цьому уривку з газетної статті центральним елементом 

що викликає асоціації в аудиторії, є номінація peace, що зустрічається в 

тексті з частотою раз на одне речення. Це доволі суттєвий показник 

маніпулятивної стратегії автора, оскільки номінація peace вживається разом з 

лексичними одиницями, що стосуються мусульманської тематики (Quran, 

Islam), і, отже, утворює позитивний сенс у сприйнятті цих понять. Слоган 
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Islam is a religion of peace, що є стереотипом з позитивним значенням, 

використовується як завершене речення, і доповнюється «віддзеркаленнями» 

– поняттями з суміжних лексико-семантичних полів (paths of peace, spirit of 

peace, spirit of Islam), що використовуються з метою посилення його 

позитивного ефекту. 

Також популярним способом репрезентації позитивного стереотипу 

Islam as a religion of peace є не пряма цитата, а опис сутності такого слогану з 

використанням ключових слів. У такий спосіб відбувається позитивізація 

сприйняття мусульман у британських медіа: 

A true follower of the Quran is not allowed to initiate a war and even when 

a just war breaks out Muslims are not allowed to kill innocent people. This is the 

Islam that many Muslims follow; fundamentally it is a guideline for living 

peacefully alongside people of all other religions and nationalities [The 

Independent, UK, 1 February 2016]. 

Вищезазначений слоган розбивається на елементи і трансформується у 

сенс речення з ключовими словами (Islam, peacefully, follow, Muslims). При 

цьому, автор дає пояснення постулатів Корану, пов’язаних з війною та 

вбивством, зазначаючи, що Muslims are not allowed to kill innocent people, і 

утворюючи у такий спосіб ще один позитивний мусульманський стереотип. 

Що стосується медіаджерел США, то позитивний стереотип ісламу як 

мирної релігії викликає скептичне ставлення, тому деякі толерантно 

налаштовані медіа намагаються подавати його у текстовому матеріалі 

об’єктивним чином: 

Islam is a religion of peace and war – and it’s not bigotry to acknowledge 

it. <…> According to sacred Islamic sources themselves – not hated Islamophobes 

– the Prophethood of Muhammad was, in fact, both peaceful and war-mongering 

[The Hill, U.S., 28 September 2016]; 

Those who claim Islam is an inherently violent religion ignore the 

overwhelming majority of adherents to the faith – there are more than 1.5 billion 
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Muslims worldwide – who live peacefully [The Foreign Policy, U.S., 9 November 

2015]. 

Як бачимо, в обох публікаціях автори об’єктивують упереджене 

сприйняття мусульман за допомогою протиставлення полярних 

мусульманських стереотипів (Islam is a religion of peace / war, Islam is а 

violent religion / Muslims who live peacefully). У такий спосіб досягається 

неупередженість самої публікації (питання розглядається з обох точок зору), 

проте якщо автор першої статті наголошує на тому, що обидві тези 

(сприйняття ісламу як мирної та як войовничої релігії) є відображенням 

об’єктивної реальності у залежності від сприйняття певної особистості, то у 

другій публікації автор підтримує ідею позитивізації мусульманських 

стереотипів.  

Тематика «мирних» мусульман присутня також і у виданнях Великої 

Британії, проте подібні позитивні матеріали мають низку особливостей. Як 

правило, такі публікації орієнтовані на соціальні ініціативи мусульман-

мігрантів, які вже деякий час мешкають у країні, зображення подій їх 

повсякденного життя, а також вживання стереотипів з позитивною 

імплікацією. Наприклад, ничженаведений уривок описує соціальну ініціативу 

мусульман Траффорду розвінчати традиційний стереотип мусульман-

терористів після нещодавної атаки у Лондоні і також містить слоган Islam as 

a religion of peace: 

YOUNG Muslims from Trafford will be holding a one minute’s silence for 

the victims of the Westminster terror attacks later today. Dozens of members of 

the AMYA, the UK’s largest Muslim Youth organisation, will be displaying 

banners with the slogans: “Love for all, Hatred for none” and “Muslims for 

humanity”. Mansoor Khan, regional youth leader of the AMYA said: ''By turning 

out in such large numbers, we Ahmadi Muslim hope to demonstrate the true, 

peaceful teachings of Islam and the commitment of British Muslims to peace and 

harmony.'' [Lancashire Telegraph, 29 March 2017]. 
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Автор показує, як мусульмани самі борються з існуючими 

стереотипами їх сприйняття в британському суспільстві. Оскільки існує 

тенденція до інтенсифікації стереотипного ставлення до мусульманської 

спільноти після терористичних атак, мусульмани намагаються утворити 

позитивні соціальні стереотипи (true, peaceful teachings of Islam, commitment 

of British Muslims to peace and harmony, Muslims for humanity), 

використовуючи лексику з позитивним підтекстом. Подібні поєднання слів 

(peaceful + Islam, Muslims + peace, Muslims + harmony, Muslims + humanity) 

покликані розірвати існуючі шаблони негативного соціального сприйняття 

мусульман та довести, що в ісламу є багато позитивних сторін. 

Особливо популярними позитивними стереотипами у виданнях, які 

вважаються об’єктивною пресою, є тема розвінчання особливо вкорінених та 

яскравих культурних уявлень щодо мусульман, які включають зовнішній 

вигляд, традиційний одяг, їжу, свята тощо. Наприклад, стандартний образ 

мусульманина, який вже більше 10 років культивується та нав’язується мас-

медіа, включає в себе такі обов’язкові елементи, як головний убір, борода та 

вуса, довгий традиційний одяг. Проте наразі деякі англомовні видання 

намагаються пояснити, що стереотипний образ мусульманина-терориста не 

варто ототожнювати з переважною більшістю пересічних мусульман: 

“You see a guy with a beard, a practising Muslim, and you think he’s a 

terrorist. That’s the image that’s out there, but that’s not really what Islam teaches 

us.” [Midland Mirror, Canada, 15 September 2011]. 

Вищенаведений приклад зображує стандартну схему сприйняття 

мусульман представниками західного світу. Вони вибудовують логічний 

ланцюг: a guy with a beard - a practicing Muslim - a terrorist, і у такий спосіб 

сприймають усіх мусульман, ототожнюючи їх з терористами. Автор статті 

наголошує, що подібний стереотипний образ не відповідає дійсності, давно 

не є актуальним і призводить лише до загострення етнічних та релігійних 

конфліктів, намагаючись позитивізувати його. 
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Публікації, що розвінчують стереотип зовнішнього вигляду типового 

мусульманина-терориста, також наявні й в американській пресі. Проте, вони 

є більш культурно-специфічними, наприклад, образ чоловіка у традиційному 

одязі та з бородою чітко описує не тільки мусульман-терористів, але й 

індусів-сикхів:  

The stereotypical image is of a person with brown skin, maybe wearing 

clothing perceived as foreign: the suicide bomber in a burka; the long, concealing 

beard; and, perhaps most powerfully, the turban. These are the physical markers 

people often associate with Islam, which in turn is often associated with 

radicalism or extremism. People who wear turbans or grow long beards for 

religious reasons aren't necessarily Muslim <…> Even though Sikhism is a 

distinct religion from Islam, many Americans either confuse Sikhs and Muslims, 

or don't know much about Sikhism in general [The Atlantic, 27 January 2015]. 

Автор вербалізує наявні культурні стереотипи мусульман (brown skin, 

burka, beard, turban) і порівнює цей візуальний стереотип з сикхами, які 

виглядають ідентично наявному опису. Позитивізація подібного візуального 

образу відбувається за допомогою порівняння двох груп, а також зауваження 

про те, що наявність бороди та інших стереотипних візуальних «атрибутів» 

мусульманина зовсім не обов’язково означає, що їх носій – терорист. 

Як і американські видання, австралійські медіаджерела мають 

особливості позитивізації мусульманського питання у пресі. Оскільки в 

Австралії існують програми з дерадикалізації та протидії тероризму, мас-

медіа часто висвітлюють питання інтеграції мусульман в австралійський 

соціум та власні ініціативи мусульман з позитивізації існуючих 

мусульманських стереотипів: 

The program is one of a number of integrating social initiatives being run in 

Muslim communities by trusted figures, independently of government money. 

<...> “The underpinning of the program is about social cohesion. It’s about 

identity, showing these kids who they are.” [The Guardian Australia, 22 October 

2015]. 
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Бачимо, що у медіаматеріалі вербалізується прагнення австралійських 

мусульман до інтеграції в суспільство, взаємодію з ним. Номінація trusted 

figures позитивізує значення словосполучення Muslim communities, яке без 

поєднання зі словом trusted мало б стереотипне значення. Такі поняття, як 

social cohesion та identity, покликані привернути увагу до прагнення самих 

мусульман покращити свій образ та сприйняття у західному суспільстві. 

Отже, хоча використання позитивних мусульманських стереотипів 

менш властиво публікаціям в англомовній пресі (як вже згадувалось у 

другому розділі роботи, кількість публікацій, що містять позитивні 

мусульманські стереотипи, становить лише 28% від загальної кількості 

проаналізованого ілюстративного матеріалу), все ж можливо виокремити 

основні тенденції їх вживання. Найпопулярнішим способом позитивізувати 

медійний образ мусульман наразі є використання стереотипного слогану 

Islam is a religion of peace та його похідні, а також ототожнення номінацій 

Islam, Muslim та peace. Проте такий підхід властивий не всім англомовним 

країнам: найбільше публікацій на цю тему зустрічається у британських та 

канадських виданнях, у той час як медіаджерела США майже не 

використовують такий позитивний стереотип з огляду на соціальні 

особливості взаємодії американців і мусульман. До інших тематик 

позитивної стереотипізації мусульман належить інтеграція мусульман у 

західне суспільство, соціальні ініціативи мусульман, особливості 

трактування Корану та тлумачення ісламських традицій, нівелювання 

стереотипів про зовнішній вигляд мусульман. 

 

3.4. Креолізація мусульманських стереотипів у мас-медіа 

англомовних країн 

Зростання ролі візуальної інформації, поява та активне використання 

нових інформаційних технологій, а також масова комп’ютеризація 

різноманітних сфер спілкування, поява комп’ютерних гіпертекстів, де коди 

різних семіотичних систем знаходяться в тісній та активній взаємодії – все це 
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дозволяє спеціалістам все частіше говорити про «кризу вербального тексту». 

Спостерігається стрімкий розвиток та ускладнення комунікації, яке полягає 

не лише в її інформаційній насиченості, але й у нових шляхах кодування 

інформації, в яких помітно зростає значення візуальних компонентів [Білюк 

2016: 14]. При цьому значно зростає інтерес науковців до невербальних 

засобів письмової комунікації, інформаційна ємність та прагматичний 

потенціал яких нерідко вищий, ніж у вербальних засобів [Семенюк 2012, 

130]. 

У медіапросторі функціонує великий масив текстів, у яких вербальна 

інформація тісно взаємопов’язана з невербальною, тобто, із зображеннями, 

анімацією, текстурами, кольором та ін. Невербальна складова часто є 

основною, а не супровідною стосовно текстового матеріалу, й утворює 

особливий комунікативний простір, у якому такі тексти функціонують та 

сприймаються аудиторією. Це означає, що характерною ознакою переважної 

більшості зразків сучасного газетного дискурсу є креолізація різного ступеня 

– поєднання й ефективне функціонування елементів різних семіотичних 

систем [Цуканова 2013, 150]. 

У зв'язку з перерозподілом функцій вербальних і невербальних 

компонентів з'являються семіотично ускладнені тексти, організовані 

комбінацією природної мови з елементами інших знакових систем. Для таких 

текстів використовується метафоричний термін «креолізовані тексти» 

[Сорокин 2002, 180]. Креолізований текст постає складним утворенням, в 

якому вербальні та невербальні елементи утворюють візуальне, структурне, 

смислове та функціональне ціле, спрямоване на комплексний вплив на 

адресата [Анисимова 2003, 71]. Інформаційна та прагматична «ємність» 

невербальних засобів у структурі креолізованого тексту часто є вищою, ніж 

вербальних.  

По відношенню до письмового тексту невербальні та паравербальні 

засоби визначають його зовнішню організацію і використовуються для 

вираження різних конотацій. Вибір того чи іншого засобу залежить від 
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багатьох чинників (інтенції автора, жанру матеріалу, сфери застосування, 

соціального статусу, рівня освіти і т.п.) [Семенюк 2012, 132]. 

У процесі сприйняття креолізованого тексту відбувається подвійне 

декодування інформації, що закладена в ньому. Це пояснюється тим, що під 

час розшифрування смислів такого тексту із зображення витягається його 

концепт, який згодом нашаровується на концепт вербального тексту. У 

результаті взаємодії двох концептів відбувається утворення єдиного сенсу 

креолізованого тексту, який і сприймається цільовою аудиторією [Головіна 

1986: 12]. Такий процес сприйняття креолізованих текстів утворює набагато 

ширше поле для медійних маніпуляцій думкою аудиторії за допомогою 

стереотипів, оскільки їх можна закласти як до текстової, так і до візуальної 

складової. 

Креолізовані тексти можуть розглядатися на трьох рівнях – 

лексичному, синтаксичному та композиційному, які разом служать для 

створення певного прагматичного ефекту на читача. Лексичний рівень 

аналізу передбачає дослідження специфіки вживання лексики, спрямованої 

на аудиторію, та особливостей її вживання у креолізованих текстах 

медійного дискурсу. Синтаксичний рівень аналізу передбачає виділення 

особливостей вживання речень, синтаксичних конструкцій у досліджуваних 

текстах. А композиційний аналіз творів полягає у визначенні прагматичної 

сили, яка забезпечується поєднанням тексту із зображенням [Кияк-Редькович 

2008, 187]. 

Отже, креолізований текст – це особливий лінгвовізуальний феномен, 

певне візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, що забезпечує 

комплексний прагматичний вплив на адресата [Каратаєва 2012, 172]. 

Практичне втілення креолізованих текстів у медіаматеріалах реалізується у 

різний спосіб, оскільки існує декілька ступенів креолізації тексту. Виділяють 

такі типи подібних текстів: 

1. Текст з нульовою креолізацією (у тексті не представлений 

візуальний компонент, він є суто вербальним); 
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2. Текст з частковою креолізацією (вербальна частина відносно 

автономна, незалежна від зображення; візуальна частина виступає у 

якості супроводу вербальної частини і є факультативним елементом 

тексту); 

3. Текст з повною креолізацією (вербальна частина інтегрально 

взаємопов’язана з візуальною, обидві частини не можуть 

функціонувати автономно) [Анисимова 2003, 22]. 

На основі вищезазначеної класифікації ми проаналізували існуючі 

креолізовані тексти в американських медіа, які містять стереотипний 

компонент щодо мусульман. За ступенем превалювання вербального чи 

візуального елемента у створенні прагматичного ефекту превалюють 

креолізовані тексти з переважанням візуальної символічності, в яких основне 

смислове навантаження несе візуальний компонент; а тексти-повідомлення 

підсилюють прагматичний ефект від гри слів вербальної версії. У газетному 

дискурсі існує декілька жанрів креолізованих текстів, які містять стереотипи 

щодо мусульман. 

Стереотипні зображення мусульман у креолізованих текстах набагато 

краще запам’ятовуються завдяки яскравим зоровим образам, які 

відображають упереджені уявлення представників західного суспільства 

щодо мусульман. За допомогою маніпулятивних текстових тлумачень цих 

зображень утворюється комплекс креолізованого тексту, який впливає на 

формування негативного ставлення до мусульман у читачів друкованих 

видань. Подвійний вплив на читача за допомогою вербальних лозунгів та 

візуальних образів-тем здійснюється за допомогою техніки різнопланового 

нав’язування. 

 

3.4.1. Стереотипізація мусульман у карикатурах медіаджерел США, 

Великої Британії та Канади 

Одним з жанрів креолізованого тексту в друкованих мас-медіа є 

карикатура. За своєю природою карикатура – це окремий випадок 



181 
 

креолізованого тексту, який характеризується використанням графічного 

шаржу і гротеску для критично цілеспрямованого перебільшення і 

підкреслення негативних сторін життєвих явищ або осіб [Філіпенко 2014, 

129]. Оскільки карикатура містить сатиричне або гумористичне зображення 

суспільно-політичних або побутових явищ, то в ній дуже легко втілити 

популярні суспільні стереотипи стосовно мусульман через їх візуальну 

«помітність» [Byrd 2017: 54]. 

Карикатури на мусульманську тематику, як правило, втілюють 

негативні стереотипи щодо мусульман і є текстами з повною креолізацією, 

оскільки зображення і текстове наповнення таких карикатур не можуть 

функціонувати відокремлено. Що стосується тематики карикатур, то існує 

декілька основних напрямків подібної стереотипізації мусульман. Однією з 

провідних тем і досі залишається тероризм: 

 

Мал. 3.1. Тематика мусульманського тероризму в карикатурах  

[Star Tribune Nation, 12 March 2009]. 

Текстове наповнення карикатури є творчим переосмисленням відомої 

сентенції Нейтана Хейла, солдата-героя Американської Революції: I regret 

that I have but one life to give for my country,  яку він виголосив перед тим, як 

його стратили британці. Патріотичний підтекст фрази змінюється на відверто 

глузливий у поєднанні із зображенням карикатури – мусульманин шкодує, 

що може віддати лише п’ять життів (життів своїх близьких, але не власне 

життя) за свою країну. Стереотипне уявлення про те, що всі мусульмани, 
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навіть жінки й діти, є терористами, тут доповнюється стереотипом про 

жорстокість мусульман-чоловіків стосовно членів своєї родини та 

стереотипом про виключне право чоловіка вирішувати долі усіх близьких. 

Зображення створює у читача стереотипний образ жорстокого 

мусульманина-терориста та його безпорадних слабких родичів. 

Стереотипне зображення мусульман як терористів іноді набуває 

гротескних та саркастичних форм у мас-медіа. Наприклад, після терактів у 

Парижі наприкінці 2015 року американський політик Берні Сандерс зробив 

одіозну заяву: “In fact, climate change is directly related to the growth of 

terrorism”. Це спричинило жваву дискусію у пресі, і, попри негативні настрої 

щодо мусульман у суспільстві західних країн на той час, така заява була 

сприйнята як відверто непрофесійна. Згодом деякі видання опублікували 

карикатури, представляючи тему тероризму як причини зміни клімату: 

 

Мал. 3.2. Тероризм як причина глобального потепління 

[Politifact, 16 November 2015]. 

Бачимо, що в цьому випадку слова політика не стали новим 

антимусульманським стереотипом через очевидну відсутність причинно-

наслідкових зв’язків ісламського тероризму та глобального потепління. 

Сарказм ситуації зображено за допомогою полярного ведмедя, що підтримує 

слова Сандерса та вступає до лав Ісламської Держави. Цікавим елементом 

текстового наповнення цієї карикатури є те, що значення стереотипних 
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номінацій terrorism та ISIS ототожнюються, що свідчить про поширення 

стереотипного сприйняття мусульман обов’язково як терористів. 

Ще однією провідною темою для створення стереотипних 

креолізованих текстів-карикатур постає релігія мусульман. Ісламу взагалі 

присвячується занадто велика кількість публікацій, і, як правило, ісламські 

традиції зображуються у негативному ключі. У представників західного світу 

існує декілька основних стереотипних уявлень про іслам. Одним з них є те, 

що мусульмани часто моляться і схиляються при цьому у напрямку Мекки. 

Такий стереотип загалом відповідає дійсності і є нейтральним, проте процес 

молитви на колінах використовується у карикатурних зображеннях 

мусульман: 

 

Мал. 3.3. Тематика помірності мусульман у карикатурах 

[The Christian Science Monitor, 15 August 2011]. 

Бачимо, що поняття Moderate Muslim ототожнюється з боягузтвом та 

небажанням приймати власні рішення, оскільки на карикатурі висміюється 

схиляння мусульман у молитві, яке порівнюється зі страусом, який ховає 

голову в пісок (вербальний компонент цього коміксу містить репліку He`s 

burying his head in the sand). У непрямий спосіб на підґрунті цієї карикатури 

утворюється стереотип про те, що мусульмани сліпо вірять у свого бога (або 

в його «представників» на Землі), оскільки схиляються перед його волею і не 

сприймають її критично. 
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До того ж, представники західних країн з величезною іронією 

сприймають поняття Moderate Muslim, тому помірний, неагресивний 

мусульманин у представників західної культури асоціюється з поняттями 

weak, submissive, bound to authorities, тобто, така людина постає ідеальним 

виконавцем наказів свого лідера. Таким чином, у суспільстві утворюється 

стереотип небезпечності як радикальних, так і помірних мусульман, який 

ґрунтується на медійних публікаціях. 

Ще одним стереотипом, який нав’язується читацькій аудиторії за 

допомогою медіадискурсу, є поняття, що іслам не може бути мирною 

релігією. У креолізованих текстах-карикатурах мусульмани зображуються 

агресивними расистами, які з нетерпимістю та ворожістю ставляться до 

представників як інших релігій, так і інших націй, виділяючи себе над ними:  

 

Мал. 3.4. Карикатура на іслам як миролюбну релігію  

[Portside, 2 December 2012] 

Навіть зображення без текстового наповнення вже несе стереотип щодо 

мусульман, оскільки «типовий» мусульманин зображений у традиційному 

ісламському одязі та арабському взутті, на голові в нього обов’язково чалма, 

він носить бороду, в нього фанатичний вираз обличчя та закривавлений 

кинджал у руці. Усі ці атрибути свідчать про агресивність зображеної 

людини, його жагу вбивати, яка підкріплена горою черепів, на якій він стоїть. 

Упередження доповнюються текстовим наповненням карикатури: по перше, 

з мусульман зробили агресивних релігійних фанатиків та расистів, які 
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вирізають усіх представників інших вірувань та націй, оскільки їхні жертви 

тепер підписані. По-друге, карикатура містить сумний жарт про те, що ніхто 

вже не заперечує миролюбність ісламу, оскільки вони мертві. Окличні 

речення текстового наповнення підкреслюють абсурдність тверджень 

чоловіка і цим дискредитують іслам і мусульман. 

Слоган “Islam is the religion of peace”, який активно просувається у 

медіа як позитивний мусульманський стереотип, дуже часто обігрується у 

креолізованих текстах-карикатурах багатьох англомовних мас-медіа у різних 

країнах. Наприклад, у британському виданні використовується гра слів як 

прийом переосмислення сенсу такого твердження: 

 

Мал. 3.5. Карикатура на іслам як миролюбну релігію 

[The Sun, 25 June 2016]. 

Бачимо, що слово peace у фразі “Islam is the religion of peace” замінено 

на pieces. При цьому, сенс нової фрази стає зрозумілим тільки у поєднанні з 

візуальним елементом комікса – фраза religion of pieces має на увазі 

шматочки, які залишаються від терориста-підривника в результаті вибуху. У 

такий спосіб посилюється стереотипне сприйняття представниками західного 

суспільства мусульман як терористів, вчинки яких диктуються релігією. 

Карикатурне зображення ісламу як релігії, що не може бути мирною, 

доволі часто зустрічається не тільки в американських, але й у канадських 

виданнях. Оскільки канадські імами доволі різко висловлюються проти 
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наявності ісламофобних карикатур у мас-медіа країни, автори регіональної 

преси у відповідь на це збільшили кількість публікацій таких креолізованих 

текстів: 

 

Мал. 3.6. Іслам та насилля 

[The Midnight Watcher, Canada, 1 September 2017]. 

Канадські автори карикатур поєднують гіперболізоване зображення 

радикальності ісламу (гора з людських черепів позаду мусульманина) з 

елементами коміксу та сатири: у такий спосіб текстові елементи взаємодіють 

з візуальними. Питання мусульманина Islam violent?! одразу постає 

риторичним та перетворюється на твердження-стереотип завдяки таким 

візуальним елементам, як ятаган, з яким він атакує Папу Римського, трупи 

священиків-християн та гора черепів на фоні. Пунктуація служить окремим 

методом підсилення емоційного навантаження реплік мусульманського героя 

карикатури та є візуальним способом вираження обурення та крику 

персонажа. Також у цій карикатурі міститься творча переробка сентенції “If 

the mountain won't come to Muhammad, then Muhammad must go to the 

mountain”, коли Папа Римський дивиться на гору з черепів і каже “The 

mountain came with Muhammad”. У загальному сенсі це означає стереотип 

насилля, яке приніс з собою Іслам у західні країни. 

Проте не всі карикатури, присвячені мусульманській тематиці, мають 

різко негативну конотацію. Деякі видання публікують гостро соціальні 
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креолізовані тексти, які призначені змусити людей замислитись про існуючі 

упередження щодо мусульман. У відповідь на тезу про те, що для мусульман 

необхідно створити окрему чергу для реєстрації в аеропортах, газета The 

Signal університету Джорджії опублікувала карикатуру, яка показує 

абсурдність такої пропозиції: 

 

Мал. 3.7. Карикатура на ідею створення окремих черг для мусульман 

[The Signal, 27 May 2013]. 

Окреме існування як візуального, так і вербального компоненту 

призвело б до неповного, усіченого сприйняття цього карикатурного шаржу 

читачами або навіть до перекручення сенсу публікації з позитивного на 

негативний. Завдяки поєднанню текстового та графічного наповнення ми 

бачимо неприхований расизм та упередження стосовно мусульман, які мають 

засуджуватись на рівні з расизмом стосовно представників інших 

поляризованих груп населення США. 

Таким чином, основні теми, які використовуються для стереотипного 

зображення мусульман у жанрі карикатури, – це тероризм, релігійні погляди, 

зовнішній вигляд, нетолерантність, агресія стосовно представників інших 

релігій та націй. Використовуються окличні речення, ємні негативні 

номінації, алюзії на відомі вислови та цитати. У деяких креолізованих 

стереотипних карикатурах наявна повна креолізація – сенс вербальної 
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частини незрозумілий без візуального компонента, і навпаки. Частіше за все 

карикатури використовуються у виданнях США, Канади і Великої Британії. 

 

3.4.2. Особливості мусульманських стереотипів у демотиваторах 

англомовних країн 

Демотиватор – це зображення, що складається з малюнка в рамці і 

коментуючого напису – слогана, який укладений за певним форматом. 

Демотиваційні постери з'явилися як пародія на мотиваційні постери, або 

мотиватори, – популярний у США вид наочної агітації, призначений для 

створення належного настрою в школах, університетах і на робочих місцях. 

Практика пародіювання мотиваційних постерів поширилася дуже широко і 

полягає в складанні постерів за таким же стандартом, але вони містять 

комічний, а подекуди – й іронічний компонент.  

Жанр демотиватору передбачає суворе дотримання формату, за яким 

повинен будуватися постер: практично завжди він являє собою плакат 

чорного кольору, на якому розміщені такі елементи: зображення в рамці, що 

ілюструє постер; гасло, набране великим шрифтом; набране дрібнішим 

шрифтом пояснення або цитата, які розкривають ідею докладніше (остання 

деталь іноді відсутня) [Шибівська 2010, 83]. 

Демотиватори використовуються не тільки в Інтернет-просторі, але й у 

друкованих виданнях, проте це доволі рідке явище, характерне для «жовтої» 

преси. Серед проаналізованих публікацій з креолізованими текстами, що 

містять контент на мусульманську тематику, тільки 14% є демотиваторами 

або використовують їх як візуальний компонент для наочної ілюстрації 

авторської думки. Особливістю використання демотиваторів у пресі є їх 

гостро негативний контент: 
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Мал. 3.8. Демотиватор «Ракети на всі життєві випадки»  

[The Springtime Post, July 7, 2014]. 

У газетних демотиваторах спостерігається дотримання їх 

загальноприйнятого формату – зображення є носієм основного масиву 

інформації, на якій прагне наголосити автор. Перше речення тексту є 

декларативним та нейтральним (якщо розглядати його окремо від 

зображення), проте у поєднанні з візуальним компонентом воно передає 

іронію та глузування автора. Стереотипи у ньому виявляються у виборі назви 

магазину та власного імені, яке відповідає упередженню американців про те, 

що усіх мусульман звуть Алі, Абдул або Мустафа. Друге речення є 

поясненням як до зображення, так і до першого речення, і несе в собі 

основний сарказм креолізованого тексту. Загальний сенс демотиватору 

зводиться до тези про те, що купити зброю для мусульман дуже легко, а це, у 

свою чергу, призводить до сприйняття мусульман як терористів. 

Радикальні ісламісти у газетних демотиваторах зображуються не тільки 

як агресивні терористи, але й як “Sociopatic Liars and Murderers”: 
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Мал. 3.9. Демотиватор «Іслам»  

[Big Bug News, 25 April 2013]. 

Ми бачимо, що слово ISLAM написано з недотриманням формату 

демотиватора – воно червоне, що на підсвідомості асоціюється з агресією та 

кров’ю. Нижче надається «творча» негативна розшифровка слова, яка 

узгоджується з зображеними на демотиваторі радикальними ісламістами, що 

позначаються як Liars and Murderers. Проте, креолізований текст стосується 

всього ісламу загалом, і, отже, всіх мусульман стереотипно ототожнюють з 

озброєними радикалами. 

Популярною темою стереотипів у демотиваторах на мусульманську 

тематику в європейських виданнях є міграційні процеси та криза біженців 

після довгострокового конфлікту в Сирії. При цьому, лексичне наповнення 

таких демотиваторів, як правило, має більше смислове навантаження, ніж 

візуальний елемент: 
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Мал. 3.10. Демотиватор «Зупиніть мусульманську імміграцію»  

[The Huffington Post, 30 January 2018]. 

Як бачимо, демотиватори в європейській пресі також характеризуються 

більшою агресивністю лексичного наповнення. Словосполучення Muslim 

Immigration стало загальноєвропейським стереотипом, що позначає 

мусульман, які мешкають у європейських країнах. Радикальні націоналісти 

розповсюджують тези про те, що всі мусульмани-мігранти однакові та 

ідентичні у поведінці з мусульманами-екстремістами з Близького Сходу. У 

цьому демотиваторі використовуються лексичні одиниці з різко негативною 

семантикою (rape, bomb, riot), за допомогою яких автор маніпулює 

свідомістю читацької аудиторії. Номінація tolerant у цьому випадку слугує 

контрастом, який ще більше підсилює негативне враження від поведінки 

«звичайних» мусульман, що зображена автором у демотиваторі. 

Популярними зображеннями для демотиваторів, що містять негативні 

мусульманські стереотипи на тему інтенсивної міграції до європейських 

країн, є фотографії з «мусульманських маршів», які поєднуються з 

вербальною складовою демотиватору: 
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Мал. 3.11. Демотиватор «Англія, насолоджуйся своїми мусульманами» 

[The Daily Express, 20 January 2016]. 

Текст підпису демотиватора взаємодіє не лише із зображенням, але й з 

текстовими елементами на фотографії: лозунги Behead Those Who Insult Islam 

та Massacre Those Who Insult Islam підкреслюють саркастичний характер 

вербального елементу знизу (England, Enjoy Your Muslims). Мусульмани 

зображуються в агресивному ключі, а загальне стереотипне враження 

підсилюється за допомогою негативних номінацій Behead та Massacre. 

Популярний слоган Islam is a religion of peace, який використовується 

для створення позитивних стереотипів мусульман у мас-медіа, 

використовується у демотиваторах у негативному контексті: 

 

Мал. 3.12. Демотиватор «Іслам означає мир» 

[The Sunday Mirror, 23 May 2017]. 
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Для нівелювання позитивного значення фрази Islam Means Peace у 

демотиваторі використовуються як вербальні, так і візуальні елементи. 

Зображення чоловіка-мусульманина з ножем та агресивним виразом обличчя 

суперечить слогану і ставить його правдивість під сумнів. Щоб довести 

неправдивість твердження Islam Means Peace, додатково використовується 

нижній підпис, який містить словосполучення з абсурдним змістом (stop 

means go, up means down and left means right). 

Таким чином, за допомогою текстового наповнення зображення в 

демотиваторах набувають якісно нового змісту, який в газетах є переважно 

негативним. Мусульмани ототожнюються з поняттями radical, aggressive, 

murder, armed, mad та описуються як immigrants that will rape your women, 

bomb your buses, riot in your streets. Зображення, часто вирвані з контексту, 

тлумачаться у відповідності з вищезгаданими поняттями та утворюють нові 

негативні стереотипи стосовно мусульман. Проте зображення у газетних 

демотиваторах іноді можуть мати нульове смислове навантаження, на 

противагу текстовому елементу, у якому розташовані основні стереотипні 

номінації. 

 

3.4.3. Способи стереотипної репрезентації мусульман у газетних 

плакатах та коміксах 

Жанр плакату як методу наочної стереотипізації мусульман 

популярний скоріше як вид вуличної агітації, який не публікується в газетах 

з огляду на його особливості. Плакат тлумачиться як різновид графіки, 

лаконічне помітне зображення на аркуші паперу великого формату, що 

супроводжується текстом, а також вид образотворчого мистецтва, що 

служить завданням наочної, найчастіше політичної, агітації та пропаганди, 

оголошення, яке вивішується в громадських місцях з метою інформації, 

реклами, інструктажу тощо [Шевченко 2007, 12]. Проте декілька плакатів все 

ж присутні у друкованих виданнях у вигляді способу впливу на суспільну 

думку.  
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Особливості негативних стереотипізованих плакатів на мусульманську 

тематику в англомовних газетах зводяться до наступного феномену. Газети, 

які зображують мусульман негативно, та видання, які співчувають їм і 

намагаються виправдати в очах соціуму, використовують однакову стратегію 

побудови тексту з різними зображеннями і конотацією. Розглянемо для 

порівняння два плакати з газет з різною політикою стосовно мусульман: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.13. Плакат «Обличчя пророка 

Мухаммеда» 

[The Daily Beast, 26 May 2011]. 

 

 

Мал. 3.14. Плакат 

«Антимусульманські стереотипи» 

[East Valley Tribune, 13 February 

2014]. 

Ми бачимо дійсно однакові стратегії використання стереотипів щодо 

мусульман. Однак, у першому випадку усі використані лексичні одиниці 

сприймаються у прямому сенсі, а їх значення підсилює використане 

зображення черепа, який асоціюється з номінаціями  threat, death, kill та 

підписом “The Face of Muhammad”. Креолізований текст носить різко 

негативний характер, який у читачів викликає асоціації Muslim = oppression, 

hate, intolerance, terrorist, suicide bomber. У другому ж випадку ті самі 

номінації використовуються для того, щоб показати, як суспільство навішує 
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ярлики на всіх представників мусульманської віри. Зображення з 

наліпленими на обличчя мусульманина словами-стереотипами наочно 

ілюструє негативне сприйняття мусульман іншими представниками 

суспільства і має на меті привернути якомога більшу увагу до проблеми 

етнічної та релігійної ненависті. 

Не лише серйозні друковані видання США намагаються привернути 

увагу до проблеми стигматизації мусульман за допомогою стереотипів 

зовнішнього вигляду, культурних традицій та імен. Декілька медіаджерел 

Канади запустили позитивні мусульманські плакати про культурну 

інтеграцію у канадське суспільство для позитивізації сприйняття мусульман 

та нівелювання існуючих стереотипів: 

 

Мал. 3.15. Плакат «Вуалі: Хто ми такі, щоб засуджувати?» 

[Maclean`s National Magazine, 23 January, 2012]. 

Бачимо, що у цьому прикладі автор бере за основу стереотип Muslim 

veils та виправдовує таку культурну традицію мусульман, порівнюючи жінку 

у хіджабі з оголеною дівчиною, у якої закриті лише очі. У такий спосіб 

журнал привертає увагу читачів до розбіжності в культурах Заходу та Сходу, 

проте за допомогою використання візуального контрасту намагається 

нівелювати негативне значення вищезазначеного стереотипу. Текстовий 
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елемент цього креолізованого матеріалу має допоміжний характер та додає 

експресії візуальному компоненту. 

Жанр коміксу, на відміну від плакатів та постерів, у газетних 

матеріалах не дуже поширений – комікси, як і демотиватори, становлять 

характерне явище Інтернет-простору, а не друкованих медіа. Комікс – це 

частково креолізований текст, оскільки зображення в ньому виконує 

другорядну, супроводжувальну роль, а головна роль належить реплікам-

хмаринкам, які розташовуються над зображеннями героїв. У коміксах, які 

стереотипно зображують мусульман у західній пресі, висвітлюється тематика 

тероризму і використовуються такі номінації, як terrorist school, bomb, 

Afghanistan, beard, turban: 

 

Мал. 3.16. Комікс «Урок підривника»  

[The US Jerusalem, 29 March 2015]. 

Стереотипи щодо мусульман-підривників повсякчас експлуатуються у 

вербальних текстах друкованих медіа. Для закріплення ефекту утворення 

стереотипу типового терориста-камікадзе використовується комбінація 

вербального та візуального матеріалу, яка в іронічній манері ілюструє, як 

виглядає типовий мусульманин. Текст містить елементи чорного гумору 

(вчитель зауважує, що покаже, як підривати себе, але лиш один раз: Pay 

attention, because I`m only going to do this once), які набувають змісту у 

поєднанні з візуальною складовою. Стереотип мусульманина-підривника 

(suicide bomber), який зоражується у креолізованому тексті, дискредитує 

мусульманську спільноту та візуалізує образ ворога у представників Заходу. 
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У газетних плакатах, як і в коміксах, також часто використовується 

тема стереотипу мусульманина як терориста-підривника. У прикладі з 

британської газети, наведеному нижче, бачимо карикатурне зображення 

впливу бойовиків Ісламської Держави на процес радикалізації пересічних 

мусульман: 

 

Мал. 3.17. Плакат «Сутність вчення Ісламу»  

[The Daily Mail, 29 May 2015]. 

Комікси на мусульманську тематику, що публікуються у західних 

виданнях, також поєднують теми ісламофобії та політики. Наприклад, у 

британському тижневику The Week був опублікований карикатурний комікс, 

що містить не лише мусульманські, але й політичні стереотипи: 

 

Мал. 3.18. Комікс «Політична стереотипізація мусульман» 

[The Week UK, 20 November 2017]. 
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У коміксі іронічно обігруються передвиборчі лозунги Дональда Трампа 

щодо заборони у США мечетей та видання мусульманам спеціальних ID-

карт, щоб відрізняти їх від «звичайного» населення. Візуальний компонент 

розширює тематику вербальної складової комікса та порівнює методи 

Трампа з політикою Гітлера. Використання окличних речень підсилює 

емотивну складову комікса та вплив мусульманських стереотипів на 

аудиторію. 

Популярною темою в коміксах також є зображення подвійних 

стандартів у сприйнятті мусульман і не мусульман у суспільстві. 

Мусульмани, у зв’язку з наявними стереотипами, як правило, сприймаються 

західним суспільством як терористи, тому коли в новинах з’являються 

повідомлення про загибель великої кількості мусульман, це не викликає 

суспільного резонансу. У той же час, коли повідомляється, що радикальні 

мусульмани вбили людей, ця подія активно висвітлюється в медіа у різко 

негативному ключі: 

 

Мал. 3.19. Комікс «Подвійні стандарти» 

[Signs of the Times, 14 January 2017]. 

Як бачимо, подача текстової інформації у коміксі також відрізняється у 

двох зображених випадках. Для опису новини про смерть 39 людей в 

Афганістані використовується пасивна форма, тоді як для другої новини 

фраза починається активної форми Muslims kill…, яка одразу зумовлює 

стереотипне сприйняття цієї етнічної групи. Проте, крім вищезазначеного 
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словосполучення, вербальний компонент цього коміксу не містить 

мусульманських стереотипів, якщо розглядати його окремо від зображень. 

Візуальний матеріал доповнює вербальний та має важливіше значення, 

оскільки наочно ілюструє реакцію пересічного представника західного 

суспільства на обидві новини, підтверджуючи стереотипне сприйняття 

мусульман.  

Отже, комікси, карикатури та постери на мусульманську тематику у 

газетних матеріалах доволі поширені, на відміну від демотиваторів. Кількість 

демотиваторів серед розглянутих креолізованих текстів, що містять 

мусульманські стереотипи, становить лише 14% (у порівнянні з 32% 

коміксів, 29% карикатур та 25% плакатів і постерів), що пояснюється сферою 

їх вживання: демотиватори є більш характерними для інтернет-публікацій, 

аніж для друкованих видань. Найбільша кількість стереотипних 

креолізованих текстів у ЗМІ зустрічається у вигляді коміксів та карикатур, 

що пов’язано з наявністю значущого текстового компоненту, який 

безпосередньо впливає на утворення змісту кролізованого тексту і містить 

стереотипні номінації. Серед досліджених креолізованих текстів превалює 

тематика тероризму, вбивств; мусульмани розглядаються як неосвічені 

варвари та радикальні націоналісти. Лексичні одиниці, які несуть основне 

емоційне навантаження, позначають негативні абстрактні номінації 

(terrorism, hate, oppression, fundamentalist, militant, death, suspicion). 

Стереотипи щодо мусульман використовуються не тільки у вербальному, але 

й у візуальному компоненті креолізованих текстів; часто стереотипний сенс 

повідомлення міститься саме у візуальній складовій, тоді як вербальний 

елемент слугує своєрідним доповненням зображення або посиленням його 

афективного компоненту. Візуальний компонент також може взаємодіяти з 

вербальним на рівноправній основі (наприклад у випадку, коли зображення 

також містить елементи тексту: фото з мітингів чи демонстрацій, де видно 

плакати, веральний зміст яких взаємодіє з текстом демотиватору). 
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3.4.4. Гендерні особливості стереотипної репрезентації мусульман у 

креолізованих текстах англомовних країн 

Як вже зазначалося раніше, медійні стереотипи щодо мусульман 

ґрунтуються у тому числі й на особливостях зовнішнього вигляду 

представників цієї етнічної групи. Культурні відмінності між мусульманами 

та представниками західного суспільства роблять цю групу дуже помітною, а 

у поєднанні з популярним ототожненням мусульман і терористів – ще й 

загрозливою. Останні висновки дослідників свідчать, що стереотипне 

сприйняття мусульман як культурної загрози може бути більш шкідливим, 

ніж їх ототожнення з терористами. Громадські опитування свідчать про 

зростаюче занепокоєння щодо сумісності Ісламу із «західними» цінностями 

толерантності, прийняття та цивільності, і люди, які вважають, що 

мусульмани залишаються культурно помітними, більш схильні до 

негативного ставлення до них [Ciftci 2012: 295]. 

Відповідно до теорії гендерного орієнталізму, мас-медіа закріплюють 

стереотип мусульман як культурної загрози, спираючись, зокрема, на існуючі 

стереотипні зображення мусульманських жінок та гендерної нерівності в 

медіаджерелах. Теорія гендерного орієнталізму полягає в тому, що західні 

медіа умисно зображують представників мусульманських спільнот як 

сексистів та шовіністів стосовно жінок, що посилює загальні стереотипи 

мусульман як uncivilized, barbarian та threat to Western values [Terman 2017: 

3]. 

У друкованих мас-медіа стереотипам стосовно жінок-мусульманок 

присвячений великий масив креолізованих текстів (серед проаналізованого 

нами матеріалу 36% опублікованих креолізованих текстів містять стереотипи 

щодо жінок-мусульманок). Тема жінки в ісламі стає об’єктом спекуляцій у 

газетних статтях, і, як правило, журналісти зображують жінок 

пригнобленими, слабкими, нездатними приймати рішення і страждаючими 

від сімейного життя з мусульманами-чоловіками [Munro 2011]. За допомогою 

візуального наповнення креолізованих текстів, які в переважній більшості 



201 
 

включають образи жінок у чорному нікабі, ЗМІ часто гомогенізують 

мусульманських жінок, виставляють їх відчуженими від західної культури; 

жертвами, які потребують захисту і є недостатньо «сучасними», щоб 

прийняти західні цінності. 

Вербальне наповнення подібних двокодових текстів характеризується 

такими лексичними одиницями, як suffering, submissive, oppression, veil, 

secondary, weak, family-bound. При цьому, тематика статей скоріше засуджує 

жінку-мусульманку, ніж співчуває їй, оскільки, з точки зору західної 

культури, кожна людина обирає і вирішує для себе спосіб, у який вона 

проживе власне життя. Така особливість, на думку західного суспільства, не 

притаманна жінкам в ісламі, тому стереотип suffering Muslim women активно 

нав’язується англомовними медіаджерелами.  

Однак, подібні стереотипи стосовно мусульманських жінок є певною 

мірою обґрунтованими, оскільки, згідно з традиціями Шаріату, жінка дійсно 

залежить від чоловіка та має в усьому скорятись його волі. У 

мусульманських країнах, що живуть за релігійними законами (як, наприклад, 

Іран, Саудівська Аравія, Афганістан), жінка не має тих прав, що є 

невід’ємними та звичними для жінок західного суспільства, її одяг становить 

традиційне вбрання, що закриває обличчя, вона не може самостійно 

приймати рішення без згоди чоловіка. Тому медійні стереотипи жінок-

мусульманок не можна назвати необ’єктивними. 

Незалежно від свого життєвого досвіду, мусульманка апріорі 

представляється жертвою без права голосу, чиї починання і дії стримуються 

жінконенависництвом і патріархальними аспектами її релігії [Todd 2008, 

440]. Такий стереотип у креолізованих текстах, як правило, реалізується за 

допомогою використання зображення паранджі, або нікабу, який обігрується 

відповідно до тематики статті: 
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Мал. 3.20. Карикатура на безпорадність мусульманок 

[The Washington Free Beacon, June 3, 2012]. 

На цій карикатурі жінка-мусульманка зображена ув’язненою за ґратами 

власних традицій. Власне зображення є дуже містким, і могло б 

використовуватись без вербального наповнення, проте автор підсилив ідею 

словом HELP. Це надає карикатурі додаткового негативу стосовно 

ісламських традицій та утворює стереотип про те, що жінок-мусульманок 

необхідно рятувати з «полону» їх родин та обмежень, які накладає на них 

паранджа. 

Образ мусульманок у ЗМІ візуально виражається не тільки за 

допомогою чорної вуалі, хіджабу або бурки. Ще одна популярна тема 

стереотипізації жінок-мусульманок – їхня цілковита підтримка чоловіків, які, 

у свою чергу, зображуються у медіа як агресивні радикали. У візуальному 

компоненті креолізованих текстів така підтримка реалізується за допомогою 

зображення озброєних жінок, або жінок, які подають зброю чоловікам: 
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Moderately Armed Muslim Wife 

Мал. 3.21. Плакат «Помірно озброєна дружина мусульманина» 

[Star Tribune Nation, October 17, 2013]. 

Цікавим з точки зору утворення мусульманських стереотипів є підпис 

до цього плакату. Він створює упередження одразу у декількох площинах: 

лексична одиниця Moderately позначає іронію стосовно миролюбності 

мусульман, у яку не вірять пересічні читачі американських газет; а фраза 

Armed Muslim Wife дискредитує сімейні цінності ісламу, тим більше, що на 

зображенні жінка вже готова натиснути на гачок. 

Західне суспільство умисно залякують загрозою експансії мусульман у 

західних країнах, і у цьому випадку образ жінки (не важливо, пригноблена 

вона ісламом та чоловіком чи, навпаки, свідома) асоціюється з продовженням 

роду. Жінки народжують та виховують нових терористів, на думку багатьох 

журналістів, і на цю тему у газетах публікуються постери із загрозливими 

написами: 
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Мал. 3.22. Плакат «Ще одна ісламська бомба» 

[The US Jerusalem, February 25, 2012]. 

Вищенаведений постер представляє собою текст з повною 

креолізацією, оскільки зображення та вербальне наповнення (Islamic bomb) 

повністю узгоджені. Вагітна жінка у бурці несе смерть або ж і є сама смерть, 

а червоний колір тексту тільки підкреслює «загрозу» народження маленького 

мусульманина. Побудова речення-напису представляє прихований заклик до 

дії, оскільки слова The Other передбачають, що це не перший і не останній 

випадок народження майбутнього радикала. За допомогою зображення 

утворюється гостро негативне ставлення до вагітних жінок мусульманок, що 

сприяє підвищенню рівня агресії, направленої на мусульман. 

Ще одним прикладом стереотипу мусульманської жінки, яка народжує 

майбутніх терористів, є плакат з британської газети The Huffington Post, який 

був опублікований невдовзі після терактів у Лондоні та Манчестері у 2017 

році, внаслідок яких посилилися прояви антимусульманської агресії в 

британському суспільстві. У медіа, зокрема, у «жовтих» виданнях, почали 

публікуватися матеріали про експансію Ісламу в Європі шляхом інтенсивних 

міграційних процесів та високого рівня народжуваності у мусульманській 

спільноті: 
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Мал. 3.23. Плакат «Ісламська загроза» 

[The Huffington Post, 21 October 2017]. 

За аналогією з попереднім плакатом, ця публікація також експлуатує 

тему народження майбутніх терористів через стереотипний образ 

мусульманина-підривника, що несе на собі бомбу. Це також текст з повною 

креолізацією, оскільки вербальний матеріал відіграє допоміжну роль 

стосовно візуального, а основне стереотипне навантаження несе зображення 

мусульманок у традиційному одязі та бомб з годинниковим механізмом на 

дітях. 

Ще однією темою, що зображується у мас-медіа, є награна 

толерантність мусульман стосовно західних цінностей та східних жінок-

мусульманок. У таких публікаціях використовується стереотип мусульман як 

культурної загрози західним цінностям, оскільки чоловіки-мусульмани 

зображуються нетолерантними варварами, що утискають жінку в її правах. 

Хоча пересічні мусульмани дійсно є толерантними, в газетах все подається у 

сатирично-негативному світлі: 
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Мал. 3.24. Карикатура на толерантність ісламу 

[The Huffington Post, May 12, 2014]. 

Ця карикатура є текстом з частковою креолізацією, оскільки 

зображення несе порівняно мале змістове навантаження, а основна думка 

виголошується у вербальному наповненні. Автор використовує ідею 

«толерантності навпаки» (defeated tolerance) і наголошує, що мусульмани 

поблажливо ставляться лише до suicide bombers, fanatics and terrorists. При 

цьому на зображенні жінка виглядає як тінь без обличчя і форм, а чоловік в 

останню чергу каже про те, що зрідка мусульмани толерантно ставляться і до 

жінок. Так утворюється стереотип про другорядність жінок в ісламі. 

Таким чином, стереотипи щодо жінок-мусульманок у креолізованих 

текстах друкованих ЗМІ зводяться до тематики жінки-жертви (з позитивною 

конотацією) та жінки-бойового однодумця (з негативною конотацією), які, 

однак, використовуються з різною частотністю (згідно з матеріалами, що 

аналізувались у роботі, це 69% і 31% відповідно). В обох випадках образ 

жінки передбачає продовження роду, і цей процес зображується як майбутня 

терористична загроза. На позначення жінки-мусульманки використовуються 

лексичні одиниці з протилежним значенням: submissive, weak, armed, 

supportive, aggressive. 

 

3.4.5 Креолізовані тексти з позитивними мусульманськими 

стереотипами у виданнях англомовних країн 
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Тенденції до позитивізації стереотипного зображення мусульман в 

англомовній пресі, що розглядались у другому розділі роботи, 

застосовуються і щодо креолізованих текстів, що зображують мусульман. У 

періоди лібералізації суспільної думки стосовно розмежування мусульман-

радикалів та пересічних мусульман спостерігається більш толерантне 

ставлення до мусульман в медіаджерелах. Зазвичай така тенденція до 

позитивізації спостерігається при низькому рівні терористичної активності 

радикальних ісламістів у світі, або ж у випадку, якщо до влади в англомовній 

країні приходить ліберальний уряд. 

Тематика позитивних мусульманських стереотипів у креолізованих 

текстах варіюється в залежності від загальної ситуації сприйняття мусульман 

та ісламу в певній англомовній країні. Як правило, позитивне зображення 

жінок-мусульманок превалює над зображенням чоловіків, оскільки в мас-

медіа аж надто вкорінився негативний стереотипний візуальний образ 

ісламського терориста-підривника, тому поєднати це зображення у 

креолізованих текстах із позитивною вербальною складовою є не дуже 

вдалою стратегією. 

На противагу чоловікам-мусульманам, жінки, що сповідують іслам, 

частіше зображуються медіа у позитивному ключі. Серед проаналізованих 

публікацій, що містять креолізовані тексти з мусульманськими стереотипами, 

жінкам-мусульманкам присвячено 36% матеріалу, серед якого 69% статей 

містять позитивні стереотипи мусульманок або заклики до боротьби з їх 

нерівноправним становищем. Наприклад, коли після терактів у Європі у 

2015-2016 роках у Великій Британії почастішали випадки hate crimes 

стосовно мусульман, жінки-мусульманки запустили кампанію у відповідь. 

Вона містила хештеги #iammuslim та #iambritish, які дуже швидко 

розповсюдилися у Великій Британії та стали позитивним стереотипом щодо 

мусульман, що мешкають там. Паралельно з цим хештегом публікувались 

креолізовані тексти-постери, що містили ідентичний лозунг: 
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Мал. 3.25. Плакат «Я мусульманка, я британка». 

[The Guardian, 28 April 2016]. 

Бачимо, що стереотип жінки-мусульманки у хіджабі позитивізується за 

допомогою британського прапору, який замінює традиційний чорний колір 

мусульманського одягу. Візуальна частина плакату утворює позитивний 

стереотип патріотичної мусульманки, що мешкає у Великій Британії, тоді як 

вербальна частина, побудована у формі лозунгів, підкреслює відданість 

жінки новій країні, у якій вона мешкає. 

Така кампанія проводилась не лише у Великій Британії, але ще й у 

США, Франції, Німеччині та Південній Африці. Сенс усіх постерів 

однаковий – портрет жінки-мусульманки, вбраної не у традиційний хіджаб, а 

у прапор країни, в якій вона мешкає. Такі постери мали на меті позитивізацію 

сприйняття мусульман у західних країнах, де рівень етнічних злочинів на 

ґрунті ненависті доволі високий, й утворення нових, позитивних значень 

стереотипів Muslim American, Muslim French, Muslim German  

та ін.: 
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Мал. 3.26. Плакати «Я мусульманка». 

Подібні візуалізовані позитивні стереотипи мусульман часто 

використовуються у соціальних проектах та рекламі; при цьому, зображують 

не тільки жінок, а й чоловіків. Оскільки образ чоловіка-мусульманина у 

традиційному одязі містить аж надто негативну стереотипну конотацію, 

видання зазвичай використовують зображення чоловіків у «західному» одязі, 

або в робочій формі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.27. Плакат «Я мусульманин, я американець». 

[CAIR Newsletter, 2015]. 

Бачимо, що, за аналогією з попередніми плакатами за участю жінок, 

плакати, що зображують мусульман-чоловіків, також використовують гасло I 

am Muslim, I am American, що є позитивним стереотипом інтеграції 
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мусульман до американського суспільства. Але, на відміну від попередніх 

плакатів, на цих публікаціях також написані імена героїв, які є типово 

мусульманськими (Saleh, Tarik Ramadan). За допомогою такого прийому 

акцентується додаткова увага на їх етнічній приналежності, а усмішки і 

звичний одяг на фото нівелюють стереотипне сприйняття чоловіків-

мусульман як терористів у традиційному одязі. 

Незважаючи на те, що стереотип про відокремлення «нецивілізованих» 

та «небезпечних» мусульман від західного соціуму дуже глибоко вкорінився 

у свідомості середньостатистичного представника англомовних країн через 

постійні негативні публікації на мусульманську тематику в мас-медіа, наразі 

існує тенденція до позитивізації образу мусульман, більш толерантного 

ставлення до них через прагнення зупинити етнічну та релігійну ворожнечу. 

Наступний приклад ілюструє прагнення людей довести, що, незважаючи на 

маніпулятивні інформаційні потоки як західних, так і східних ЗМІ, люди 

критично сприймають новини і намагаються руйнувати стереотипи: 

 

Мал. 3.28. Руйнування стереотипів у карикатурах 

[East Valley Tribune, September 5, 2014]. 
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Знову ж-таки, без текстового наповнення візуальний елемент не був би 

значущим і навпаки. Також важливо наголосити на ідеї рівності, яка наявна у 

цьому креолізованому тексті у вигляді прихованого підтексту. Умовні 

частини континентів, які позначають U.S. та MidEast, однакові за розміром; 

однакові за віком і статтю люди дивляться однаково агресивні новини один 

про одного; і при цьому однаково критично сприймають ці новини. Наявне 

подвійне заперечення номінації Hateful, а Muslims і Christians згадуються не в 

якості протиставлення, а, навпаки, як єдинодумці. 

Креолізовані тексти з позитивними стереотипами мусульман містять 

ідеї рівності, неприпустимості ворожнечі та расизму. Іноді це виражається за 

допомогою прийому подвійних стандартів, який ми вже згадували у 

попередньому підрозділі. За допомогою цього прийому протиставляються 

упереджені ставлення до представників західної та східної культури: 

 

Мал. 3.29. Плакат «Подвійні стандарти» 

[Mindmeister, 16 November 2015]. 
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Вищенаведений креолізований текст цікавий з точки зору дослідження 

як вербальних, так і візуальних стереотипів щодо мусульман. Якщо ми 

розглянемо вербальну складову цього плакату, то помітимо, що мусульмани 

позначаються лише за допомогою стереотипної номінації terrorist, тоді як 

представники західної культури описуються з різноманітними позитивними 

конотаціями: professor, worshipper, hero. У візуальному плані мусульмани 

виділяються за допомогою кольору шкіри та специфічного одягу (головні 

убори, хіджаби, хустки-«арафатки»), проте їх пози та вираз обличчя на 

зображеннях є копією зображень пересічних представників західних країн. 

Цей креолізований текст можна назвати прикладом позитивізації 

мусульманських стереотипів, оскільки до плакату додається слоган Stop the 

double standard hypocrisy, за допомогою якого автор змальовує проблему 

стереотипізації пересічних «мирних» мусульман та ототожнення їх з 

терористами. 

Отже, креолізовані тексти з позитивними сетеротипами мусульман 

також присутні у пресі англомовних країн, хоча їх частка є значно меншою у 

порівнянні з креолізованими текстами з негативною конотацією (у матеріалі 

дослідження було виявлено 32% креолізованих текстів з позитивними 

стереотипами стосовно мусульман). Однак, у порівнянні з текстовими 

матеріалами друкованих видань частка креолізованих текстів з позитивними 

мусульманськими стереотипами є більшою (32% позитивних креолізованих 

текстів на противагу 28% газетних статей, що містять позитивні 

мусульманські стереотипи). До прикладів позитивного зображення 

мусульман у коміксах та плакатах належить соціальна реклама, матеріали, 

що публікуються у серйозних виданнях та вісниках громадських організацій, 

а також статті, що відображають громадську позицію автора. При цьому 

вербальний компонент креолізованих текстів, що містять позитивні 

стереотипи, має, скоріше, допоміжне значення, тоді як візуальна частина 

такого тексту відіграє основну роль для сприйняття читачем. З метою 

позитивізації стереотипів щодо мусульман стереотип Muslim у таких текстах 
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ототожнюється з номінаціями British, American, French, German; 

заперечуються номінації, що позначають упереджене ставлення і ворожнечу 

(hateful, hypocrisy, double standards); за допомогою візуальних елементів 

нівелюються негативні значення стереотипів veil, hijab, а також 

стереотипного сприйняття мусульманських імен. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Для вивчення використання мусульманських стереотипів в 

англомовних мас-медіа були обрані видання таких країн, як США, Канада, 

Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Публікації на мусульманську 

тематику в медіаджерелах вищезазначених країн мають як спільні, так і 

відмінні риси, що залежать від історичного і культурного контексту, 

економічного стану, геополітичного курсу країни та її внутрішніх соціальних 

процесів у цілому. 

Найбільша негативізація образу мусульман та використання 

стереотипів щодо цієї групи властиві, у першу чергу, виданням США. Це 

пояснюється історичним контекстом взаємодії американців та мусульман, 

який характеризується локальними та міжнародними конфліктами, 

найвідомішими у світі терористичними атаками, інтенсивними міграційними 

процесами, зовнішньою відмінністю мусульман від пересічних американців, 

незважаючи на те, що етнічна та релігійна картина США доволі неоднорідна.  

У медіаджерелах Канади та Великої Британії присутня значна частка 

негативних вербальних стереотипів мусульман, проте наявна й тенденція до 

позитивізації образу мусульманина в пресі та відокремлення мусульман-

радикалів від мирних мусульман, що мешкають у зазначених країнах. 

Особливості використання негативних мусульманських стереотипів у 

канадських медіа полягають в історичних зв’язках Канади та Франції, а, 

отже, пильної уваги канадської преси до подій за участю мусульманських 

терористів у цій європейській країні. Що стосується Великої Британії, то 

зображення мусульман в упереджений спосіб властиве регіональним 

виданням, «жовтій пресі» та таблоїдам м.Лондон, у той час як серйозні 

видання розділяють політику уряду щодо толерантності до етнічних меншин. 

Негативні мусульманські стереотипи в основному стосуються міжнародних 

подій та терактів, скоєних представниками терористичних організацій. 
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Що стосується Австралії та Нової Зеландії, то стереотипне зображення 

мусульман у медіаджерелах цих країн має низку особливостей, пов’язаних з 

географічною віддаленістю регіону від арени міжнародних конфліктів та 

терактів, а також доволі низькою часткою мусульман-мігрантів з Близького 

Сходу, які в першу чергу асоціюються з терористами, у порівнянні з 

західними англомовними країнами. У зв’язку з цими причинами рівень 

позитивних мусульманських стереотипів у медіапублікаціях доволі високий, 

хоча негативна семантика зображення мусульман все ж превалює. 

Типові медіастереотипи мусульман, що використовуються у виданнях 

усіх вищезазначених англомовних країн, мають негативне забарвлення та 

вербалізуються в медіамові у межах теми Islamic terrorism. Такі 

мусульманські стереотипи як Muslim militants, Islamic fanatics, Islamist 

extremists, Islamic / Muslim terrorists, radicalized Muslims, radical Islamists 

становлять ядро лексико-семантичного поля Muslim stereotypes та інтенсивно 

використовуються в медіа, особливо при зображенні подій за участю 

радикальних мусульман. Зазвичай, у серйозних виданнях вони подаються у 

нейтральний спосіб, тоді як у «жовтій» пресі доповнюються лексичними 

одиницями з різко негативною семантикою, які використовуються для 

підсилення ефекту використаних стереотипів та впливу на аудиторію. Це 

стосується, у першу чергу, лексичних одиниць з негативним емоційним 

забарвленням violent, suicide, deadly, threatening, shocking, brutal, bloody, а 

також таких негативних номінацій як bombing, massacre, arson, hostages, 

killings, shootings, hijacking, rape, attack, backlash, які у поєднанні з ядром 

лексико-семантичного поля Muslim stereotypes починають асоціюватись з 

тематикою мусульманського тероризму та самі стають стереотипами. 

Пресі таких англомовних країн, як Велика Британія, Австралія та Нова 

Зеландія, у меншому ступені – США та Канада, також властива така спільна 

риса як поділ самих мусульман на «Своїх» і «Чужих». Такий феномен 

передбачає наявність віддаленої фокус-групи «Чужих» мусульман 

(наприклад, члени терористичних організацій – радикальні мусульмани, що 
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належать до Мусульманського Братерства, Ісламської держави, Аль-Каєди та 

інших терористичних угрупувань), і, водночас, співпереживання до проблем 

«Своїх» мусульман – мирних іммігрантів. На лексичному рівні така 

тенденція реалізується за допомогою утворення опозицій за принципом 

«Свій» – «Чужий» (We – Muslim Brotherhood, Taliban gunmen – military 

spokesman; they – our kids), а також протиставлення стереотипу Muslims (We) 

у позитивному контексті таким негативним стереотипам як al-Qaida militants, 

Muslim Brotherhood terrorists, ISIS jihadists, Islamic State fighters (They). 

Назви терористичних організацій також виступають як мусульманські 

стереотипи в англомовних західних медіа – їх функція полягає у впізнаванні 

та провокуванні стереотипних асоціацій в аудиторії. До таких номінацій 

належать Al Qaeda, Taliban, ISIS, Islamic State, Boko Haram, Hamas, AQIS (al-

Qaeda in the Indian Subcontinent, JAD (Jemaah Anshorut Daulah), при цьому, 

якщо перші чотири згадані номінації використовуються в медіа всіх 

зазначених країн, то решта є специфічними для конкретного регіону. 

Частка публікацій, що містить мусульманські стереотипи, є доволі 

неоднорідною в англомовних мас-медіа вищезгаданих країн. Проте, спільною 

тенденцією для них є збільшення кількості негативних мусульманських 

стереотипів у період безпосередньо після гучних терактів чи збройних 

конфліктів за участю радикальних мусульман. Негативізація образу 

мусульман підсилюється за допомогою емоційно навантажених та образних 

лексичних одиниць (wage jihad, intolerant tenets of Islamic law and practices, 

bloodshed in the French capital, violent and demented young men, the acts of 

violence condemned as "barbaric" and "beyond humanity", поєднання 

етнономінації Muslim з емоційно насиченими одиницями violent, aggressive, 

criminal, merciless, radical). 

На противагу негативним мусульманським стереотипам у деяких 

англомовних країнах існує тенденція до позитивізації образу мусульман в 

медіа. Найменше такий процес властивий США, найбільше – серйозним 

виданням Канади (завдяки необхідності слідувати принципам прийнятої 
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доктрини мультикультуралізму) та Великої Британії (через політику етнічної 

толерантності, що проводить британський уряд). Популярним позитивним 

мусульманським стереотипом, який активно просувається в толерантних 

медіа, є слоган Islam is a religion of peace, який може використовуватись як 

пряма цитата, а також опис з використанням ключових слів (Islam, peace, 

peacefully, innocent, true, peaceful teachings of Islam,). Оскільки існує 

тенденція до інтенсифікації стереотипного ставлення до мусульманської 

спільноти після терористичних атак, мусульмани намагаються утворити 

позитивні соціальні стереотипи (true, peaceful teachings of Islam, commitment 

of British Muslims to peace and harmony, Muslims for humanity), 

використовуючи лексику з позитивним підтекстом. Подібні поєднання слів 

(peaceful + Islam, Muslims + peace, Muslims + harmony, Muslims + humanity) 

покликані розірвати існуючі шаблони негативного соціального сприйняття 

мусульман та довести, що в Ісламу є багато позитивних сторін. 

Мусульманські стереотипи в англомовних мас-медіа можуть також 

реалізовуватись у вербально-візуальних, «креолізованих» текстах. Як 

правило, у таких стереотипних текстах з повною чи частковою креолізацією 

превалююче значення має візуальний компонент, за допомогою якого 

виражається мусульманський стереотип; текст у цьому випадку відіграє 

допоміжну роль та відображає нюанси використаного стереотипу. 

До спільних тем стереотипізації мусульман у креолізованих текстах 

медіа джерел різних англомовних країн належить тероризм та візуальний 

образ «типового» мусульманського терориста, релігійні погляди та традиції 

мусульман, їх «радикальність» у відстоюванні постулатів ісламу, соціальне 

сприйняття мусульман в західному соціумі, статус жінки-мусульманки в 

ісламі. Серед жанрів креолізованих текстів, у яких відображаються 

мусульманські стереотипи, можна виділити комікси, карикатури, плакати, 

демотиватори. 

Тенденції до позитивізації стереотипного зображення мусульман в 

англомовній пресі наявні також і у креолізованих текстах, що зображують 
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мусульман. Як правило, позитивне зображення жінок-мусульманок превалює 

над зображенням чоловіків, оскільки в мас-медіа аж надто вкорінився 

негативний стереотипний візуальний образ ісламського терориста-

підривника. Такий феномен властивий серйозним виданням Великої Британії 

та США. 

Зміст розділу 1 відображений у публікаціях автора [Литовченко 2015a, 

Литовченко 2015b, Литовченко 2016, Литовченко 2017a, Литовченко 2017b]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дослідження стереотипізації мусульман в англомовних медіаджерелах 

США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії проводилось на 

основі положень когнітивного, лінгвокультурологічного та дискурсивного 

підходу. Отримані результати дозволили дійти таких висновків. 

Процес стереотипізації досліджується не відокремлено, а комплексно, у 

межах лінгвістики, філософії, соціології, психології, соціальної психології, 

культурології та інших напрямків на тлі його ролі у конструюванні 

індивідуальної та колективної свідомості, взаємодії з культурним 

середовищем та функціонування в соціумі. Стереотипи розглядаються як 

фрагменти мовної та концептуальної картини світу, що репрезентують стійкі, 

типізовані уявлення про об’єкт, предмет або ситуацію, обумовлені певною 

етнічною, релігійною та культурною специфікою. Приналежність до 

конкретної культури визначається саме наявністю базового стереотипного 

ядра знань, яке повторюється в процесі соціалізації особистості в певному 

суспільстві, тому стереотипи вважаються прецедентними феноменами в 

культурі. 

Стереотипізація як один із способів пізнання вивчається за допомогою 

використання когнітивного підходу і розглядається як процес спрощеної 

переробки інформації, який приписує певному класу осіб певні установки та 

властивості. Когнітивна основа стереотипізації – це селекція, обмеження, 

категоризація величезної маси соціальної інформації для формування 

спрощених уявлень про певні об’єкти чи феномени. У межах когнітивного 

підходу стереотип розглядається як елемент суспільної психіки, що має 

здатність до відбору інформації та утворення певних спрощених шаблонів 

сприйняття, а також до категоризації та схематизації соціального оточення 

людини. Мовний стереотип – це комплексне лінгво-ментальне утворення, яке 

акумулює соціальний, психологічний, історичний досвід людини, корелює з 
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поняттям «картина світу», має форму судження і складається з ментального 

образу та його вербальної оболонки. 

Процес стереотипізації досліджується також у межах дискурсивного 

підходу. Дискурс як комунікативно-когнітивний процес реалізується за 

допомогою тематично виражених семіотичних утворень (текстів у широкому 

сенсі) в єдності їх лінгвістичного, ментального і предметного аспектів (плану 

вираження і плану змісту). Стереотипи як ментальні одиниці, які 

відповідають досвіду соціалізації етнічних та релігійних груп, повторюються 

в дискурсі та є його базовими елементами для формування суспільних 

уявлень. Таким чином, мовне втілення стереотипів у дискурсі реалізується у 

різноманітних текстах, проте утворення та модифікації значення стереотипів 

відбуваються у надтекстовому середовищі дискурсу – в культурному, 

політичному, медійному контексті тощо. Кожен тип дискурсу у особливий 

спосіб та за допомогою особливих засобів впливає на формування 

стереотипів. Найпомітніше цей процес відбувається у медійному дискурсі, 

оскільки за допомогою поєднання стандартизованих схем та смислообразів, 

їхнього багаторазового повторення, утворюються медійні стереотипи, які 

використовуються для впливу на громадську думку та маніпулювання нею.  

Характерним для медіадискурсу є використання етнорелігійних 

стереотипів, які є груповими спрощеними уявленнями про типовість ознак та 

рис характеру, властивих кожному представнику своєї або іншої етнічної та 

релігійної спільноти, а також образом представників певної етнорелігійної 

групи, що характеризується значною емоційною забарвленістю (частіше – 

негативного характеру) та високим рівнем стійкості в мові. Мовні структури, 

що містять етнорелігійні стереотипи, здатні передавати як базову семантичну 

інформацію, так і прагматичну (оцінну, емоційну, конотативну, 

контекстуальну). У змісті етнорелігійних стереотипів зафіксовані пріоритетні 

оцінні думки про психологічні особливості та поведінку людей іншої 

етнічної чи релігійної групи, їх моральні, розумові, фізичні якості, судження 

про зазначені якості. На мовному рівні стереотипи втілюються у 
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медіадискурсі за допомогою типових колокацій, вкраплень у структуру 

наративу, засобів виразності, іронії.  

Етнорелігійні стереотипи вживаються у медіадискурсі для зображення 

мусульман. Мусульмани у західному світі сприймаються за такими ознаками, 

як зовнішній вигляд, релігійна та етнічна приналежність, національність, а 

також традиції, яких вони притримуються. При конструюванні 

стереотипного образу мусульман вищезгадані ознаки взаємодоповнюють 

одна одну й у такий спосіб утворюють етнорелігійні стереотипи мусульман. 

Таким чином, мусульманські етнорелігійні стереотипи можуть 

реалізовуватись як уявлення щодо релігійної приналежності представників 

групи «Чужі» (мусульмани, ісламісти), утворюватись на основі їх 

національності (афганці, пакистанці, іранці, сомалійці) або містити ознаки 

етнічної приналежності (курди, араби). 

Оскільки явище стереотипізації мусульман в англомовних 

медіаджерелах досліджувалось комплексно, з урахуванням культурно-

специфічних, соціальних та політичних чинників певних суспільств, у яких 

мусульмани є етнічною та релігійною меншиною, матеріалом дослідження 

стали публікації з джерел п’яти англомовних країн – США, Канади, Великої 

Британії, Австралії та Нової Зеландії. Ми порівняли наявні тенденції 

зображення мусульман у пресі цих країн за допомогою етнорелігійних 

стереотипів та виокремили як спільні, так і відмінні риси цих тенденцій, що 

залежать від історичного і культурного контексту, економічного стану, 

геополітичного курсу країни та її внутрішніх соціальних процесів у цілому. 

У мас-медіа англомовних країн превалює тенденція до негативного 

зображення мусульман та упередженого висвітлення питань, пов’язаних з 

ісламом. Стереотипні уявлення про мусульман зображують їх як «Чужих»; як 

відмінні, незрілі, етнічні чи релігійні групи, які є небажаними у країні 

«Своїх». У медіаджерелах таких країн, як США, Канада, Велика Британія, 

Австралія та Нова Зеландія для зображення мусульман використовуються 

ключові стереотипні номінації, що мають ефект «спускового гачку» та 
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викликають негативні асоціації у соціальному контексті (Muslim, Islam, jihad, 

Quran, arab, hijab та ін.). Вони поєднуються з іншими лексичними 

одиницями, які є стереотипами, що асоціюються з мусульманами (terror 

attack, terrorist, extremist, militant, suicide bomber, liar, murderer, villain, queue-

jumper, attacker, jihadist, fundamentalist).  

Основною тематикою етнорелігійних стереотипів мусульман є 

тероризм. Такі мусульманські стереотипи як Muslim militants, Islamic fanatics, 

Islamist extremists, Islamic / Muslim terrorists, radicalized Muslims, radical 

Islamists становлять ядро лексико-семантичного поля Muslim stereotypes та 

інтенсивно використовуються в медіа, особливо при зображенні подій за 

участю радикальних мусульман. Зазвичай, у серйозних виданнях вони 

подаються у нейтральний спосіб, тоді як у «жовтій» пресі доповнюються 

лексичними одиницями з різко негативною семантикою, які 

використовуються для підсилення ефекту використаних стереотипів та 

впливу на аудиторію. Це стосується, у першу чергу, епітетів violent, suicide, 

deadly, threatening, shocking, brutal, bloody, а також таких негативних 

номінацій як bombing, massacre, arson, hostages, killings, shootings, hijacking, 

rape, attack, backlash, які у поєднанні з ядром лексико-семантичного поля 

Muslim stereotypes починають асоціюватись з тематикою мусульманського 

тероризму та самі стають стереотипами. Поширеними стереотипами в межах 

цієї тематики, які викликають різко негативні асоціації, є назви 

терористичних організацій (Islamic State, Taliban, Al Qaeda, Lashkar-e-

Tayyiba, Hezbollah та ін.), назви подій, що асоціюються з терористами (9/11, 

World Trade Center, Charlie Hebdo, War on Terror, Paris attacks, London 

bombings), емоційно насичена лексика (live burnings, mass executions, 

kidnapping, shooting), що сприяє негативізації образу мусульман в цілому, 

ототожненню їх з терористами. Цей образ підкріплюється синонімічними 

лексичними одиницями (muslim – terrorist – jihadist – rasist – radicalist), 

десакралізацією релігійних лексичних одиниць за допомогою негативних 

епітетів (threatful Ramadan, terrifying Shariah Law, pagan Sunni customs, 
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barbarian religion (Islam)). Негативний аспект медійного образу мусульман 

підсилюється за допомогою емоційно навантажених та образних лексичних 

одиниць (wage jihad, intolerant tenets of Islamic law and practices, bloodshed in 

the French capital, violent and demented young men, the acts of violence 

condemned as "barbaric" and "beyond humanity") 

Вербалізація мусульманських стереотипів у мас-медіа також 

відбувається за допомогою протиставлення авто- і гетеростереотипів, що 

виражається у поділі представників західного суспільства та мусульман на 

«Своїх» (we, West, Western civilization, modern state, Western cultures, our 

religion, We let them feel what we felt on 9/11) і «Чужих» (our enemy, radicals, 

Islamists, Muslims are those kinds of people, They’re the problem, people you 

don't want in the US, Let`s hope they won`t do it for America again). 

Стереотипізація медіамовлення поширюється як у якісних виданнях, так і у 

виданнях «жовтої» преси.  

Позитивні стереотипи мусульман в англомовних мас-медіа 

зустрічаються лише у 28% випадків (згідно з даними проаналізованого 

матеріалу). Для позитивної стереотипізації використовуються ідеї 

благодійності, помірності, миролюбності ісламу, притримання традицій, 

поважного ставлення до літніх людей та жінок, відокремленні помірних 

мусульман від радикалів. Відтак, для творення позитивних стереотипів 

використовується мова, насичена образами (unblock the window of intolerance, 

light of love to flow through, break down barriers), розрізняються радикальні та 

помірні мусульмани (Ahmadiyya Muslims are taking a stand against extremism, 

Muslims fighting extremism,), використовується концепція «справжнього» 

ісламу, що вербалізується за допомогою лексичних одиниць з позитивною 

емотивною складовою (true Islam, peace and loyalty to your country, being 

integrated and looking after each other, peace be upon you). 

Спільною рисою в процесі стереотипізації мусульман у західних медіа 

є розмежування етнічних та релігійних груп на «Своїх» і «Чужих»; 

стандартним поділом є «Свої» представники західного суспільства і «Чужі» 



224 
 

мусульмани (така концепція вербалізується за допомогою опозицій West-vs-

East, Christian-vs-Muslim, а також вживання займенників: we don't support 

their hijacking of our laws and our system, their God). Проте в деяких 

медіаджерелах (Канада, Велика Британія) мусульмани не ототожнюються з 

терористами, а поділ на «Своїх» і «Чужих» відбувається всередині 

мусульманської спільноти: «Ми» – мирні західні мусульмани, що 

інтегруються в суспільство країни, в якій вони мешкають, і «Вони» – 

радикальні мусульмани-терористи (опозиції We – Muslim Brotherhood, 

Taliban gunmen - military spokesman; they – our kids), а також протиставлення 

позитивних стереотипів Muslims, UK, U.S., Canadian Muslims (We) таким 

стереотипам як al-Qaida militants, Muslim Brotherhood terrorists, ISIS jihadists, 

Islamic State fighters, Islamist extremist, militants, Muslim fanatics (They)). 

Відмінною темою у європейських англомовних виданнях є негативне 

висвітлення міграційної кризи, а саме – стереотипне зображення мусульман, 

що прагнуть жити в Європі; вербалізація їх негативних якостей та небажання 

асимілюватись та інтегруватись у європейське суспільство. У британському 

газетному матеріалі спостерігається велика кількість образних елементів 

(wage jihad, open door policy, intolerant tenets of Islamic law and practices), які 

надають йому патетичності й маніпулюють свідомістю читача. 

Відмінною рисою канадських видань є увага до подій за участю 

мусульман у Франції, а відтак – більший відсоток негативних 

мусульманських стереотипів, утворених на тлі терористичної активності 

мусульман в Європі. Такий феномен пояснюється великою кількістю 

етнічних французів у Канаді, тому подібні події сприймаються особливо 

гостро. Мусульмани зображуються за допомогою таких лексичних одиниць з 

негативною семантикою, як violent and demented, їх дії також вербалізуються 

у негативному ключі, з наявністю чіткого поділу на «Своїх» і «Чужих» 

(wreaked their revenge, they were engaged in such unholy work, they were 

chanting in praise of their god). 
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На противагу негативним мусульманським стереотипам у західних 

медіа існує тенденція до позитивізації образу мусульман в медіа. Найменше 

такий процес властивий США, найбільше – серйозним виданням Канади 

(завдяки необхідності слідувати принципам прийнятої доктрини 

мультикультуралізму) та Великої Британії (через політику етнічної 

толерантності, що проводить британський уряд). Популярним позитивним 

мусульманським стереотипом, який активно просувається в толерантних 

медіа, є слоган Islam is a religion of peace, який може використовуватись як 

пряма цитата, а також опис з використанням ключових слів (Islam, peace, 

peacefully, innocent, true, peaceful teachings of Islam). Оскільки існує тенденція 

до інтенсифікації стереотипного ставлення до мусульманської спільноти 

після терористичних атак, мусульмани намагаються утворити позитивні 

соціальні стереотипи (true, peaceful teachings of Islam, commitment of British 

Muslims to peace and harmony, Muslims for humanity), використовуючи 

лексику з позитивним підтекстом. Подібні поєднання слів (peaceful + Islam, 

Muslims + peace, Muslims + harmony, Muslims + humanity) покликані 

розірвати існуючі шаблони негативного соціального сприйняття мусульман. 

Стереотипи щодо мусульман наявні й у креолізованих текстах 

англомовних ЗМІ – семіотично ускладнених текстах, утворених за 

допомогою комбінації природної мови з елементами інших знакових систем, 

наприклад, із зображенням. Серед жанрів креолізованих текстів, у яких 

відображаються мусульманські стереотипи, можна виділити карикатури, 

комікси, демотиватори, постери і плакати. Провідними темами 

стереотипізації, спільними для англомовних видань вищезазначених країн, є 

тероризм, мусульманський радикалізм, утиски прав жінок, загроза 

мусульманської військової, релігійної та культурної експансії. Зображення 

взаємопов’язані з вербальною частиною креолізованого тексту, обидві 

системи справляють подвійний вплив на аудиторію. Використовуються 

номінації, що викликають стереотипні асоціації стосовно мусульман і наочно 

зображені у графічному наповненні стереотипних креолізованих текстів. У 
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креолізованих текстах-карикатурах мусульмани, як правило, зображуються 

агресивними нетолерантними расистами, які з нетерпимістю та ворожістю 

ставляться до представників як інших релігій, так і інших націй. 

Проте в англомовних креолізованих публікаціях США, Канади та 

Великої Британії наявні також і позитивні мусульманські стереотипи. Вони 

містять, у першу чергу, стереотипи зовнішнього вигляду мусульман, що 

позитивізуються за допомогою вербального компоненту, який супроводжує 

зображення. Також використовується тематика подвійних стандартів, щоб 

дистанціюватись від концепції «Свій» – «Чужий» та наголосити на 

необхідності сприймати мирних мусульман як частину західного суспільства. 

Як правило, позитивне зображення жінок-мусульманок превалює над 

зображенням чоловіків, оскільки в мас-медіа аж надто вкорінився негативний 

стереотипний візуальний образ ісламського терориста-підривника. Такий 

феномен властивий серйозним виданням Великобританії та США. 

Перспективи дослідження вбачаються в подальшому порівнянні 

вербальної та вербально-візуальної репрезентації мусульманських 

стереотипів у медіаджерелах країн, у яких англійська мова є офіційною 

(Ірландія, Кенія, Південно-Африканська Республіка, Сінгапур) та які мають 

розвинену англомовну пресу (Німеччина, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Данія, 

Індія та ін.). 
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299. CPS International: http://www.cpsglobal.org/uk/ 

300. Lancashire Telegraph: http://www.lancashiretelegraph.co.uk/ 

301. The Bloomberg: https://www.bloomberg.com/europe 

302. The Daily Express: https://www.express.co.uk/ 

303. The Daily Mail: http://www.dailymail.co.uk/home/index.html 

304. The Daily Record: https://www.dailyrecord.co.uk/ 

305. The Daily Star: https://www.dailystar.co.uk/ 

306. The Evening Standard: https://www.standard.co.uk/ 

307. The Express: https://www.express.co.uk/ 

308. The Guardian UK: https://www.theguardian.com/uk 

309. The Independent: https://www.independent.co.uk/ 

310. The Irish Examiner: https://www.irishexaminer.com/ 

311. The Irish Times: https://www.irishtimes.com/ 

https://www.buzzfeed.com/tag/canada
http://www.cbc.ca/news
https://www.macleans.ca/
https://www.simcoe.com/midland-on/
https://www.thebeaverton.com/news/national/
http://www.thecanadianpress.com/
https://www.cbncompass.ca/
http://edmontonjournal.com/
https://www.cir.org/mediamonitor.php?file=mm_cst09262006
http://nationalpost.com/
http://thestarphoenix.com/
http://torontosun.com/category/news
https://www.bbc.com/news/uk
http://www1.cbn.com/cbnnews
http://www.cpsglobal.org/uk
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https://www.bloomberg.com/europe
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http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
https://www.dailyrecord.co.uk/
https://www.dailystar.co.uk/
https://www.standard.co.uk/
https://www.express.co.uk/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.independent.co.uk/
https://www.irishexaminer.com/
https://www.irishtimes.com/
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312. The National: http://www.thenational.scot/ 

313. The Reuters: https://www.reuters.com/ 

314. The Spectator Magazine: https://www.spectator.co.uk/ 

315. The Sun: https://www.thesun.co.uk/ 

316. The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/ 

317. The Wall Street Journal UK: https://www.wsj.com/news/types/u-k-

news 

318. The Week Magazine: http://www.theweek.co.uk/ 

 

Австралія: 

319. Augusta-Margaret River Mail: 

https://www.margaretrivermail.com.au/ 

320. Collie Mail: https://www.colliemail.com.au/ 

321. Katherine Times: https://www.katherinetimes.com.au/ 

322. Newcastle Herald: https://www.theherald.com.au/ 

323. News Com AU: https://www.news.com.au/ 

324. Redland City Bulletin: https://www.redlandcitybulletin.com.au/ 

325. The Canberra Times: https://www.canberratimes.com.au/ 

326. The Guardian Australia: https://www.theguardian.com/au 

327. The Melbourne Age: https://www.theage.com.au/ 

328. The Sydney Morning Herald: https://www.smh.com.au/ 

 

Нова Зеландія: 

329. Hawke’s Bay Today: https://www.nzherald.co.nz/hawkes-bay-

today/news/headlines.cfm?c_id=1503462 

330. New Zealand Herald: https://www.nzherald.co.nz/ 

331. The Gisborne Herald: http://www.gisborneherald.co.nz/ 

332. The Stuff New Zealand: https://www.stuff.co.nz/ 
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ДОВІДКОВІ ДЖЕРЕЛА 

 

333. Library of Congress – Newspapers Archive: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/ 

334. Taber Public Library – Canada Newspapers Archive: 

http://www.taberlibrary.ca/elibrary/eservices/canada-newspaper-archive 

335. Library and Archives Canada – Newspapers: 

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch 

336. National Library of Australia: https://www.nla.gov.au/what-we-

collect/newspapers 

337. National Library of New Zealand: https://natlib.govt.nz/collections 

338. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

339. Collins Dictionary: https://www.collinsdictionary.com/ 

340. Longman Dictionary of Contemporary English: 

https://www.ldoceonline.com/ 

341. MacMillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com/open-

dictionary/latestEntries.html 

342. Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com/ 

343. Oxford Living Dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/ 
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АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Положення дисертації обговорювались на засіданнях кафедри 

англійської філології і міжкультурної комунікації Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2015 – 2018 рр. Апробацію результатів 

дослідження здійснено на таких наукових конференціях: «Філологічна наука 

в інформаційному суспільстві» (м. Київ, 2014), «Дух нового часу у дзеркалі 

слова і тексту» (м. Київ, 2015), «Urgent problems of philology and linguistics – 

2017» (м. Будапешт, 2017). 


