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У статті проаналізовано конструювання образу мусульманської спільноти Франції у друкованих засобах 
масової інформації Республіки у період президентства Жака Ширака. Автор розглядає чотири ключові 
проблеми, які висвітлювали журналісти, пишучи про ісламську громаду (умму) Франції: екстремізм, 
можливість співіснування ісламу та республіканських цінностей, прикметні релігійні атрибути та 
дискримінацію мусульман. 
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Сыпко Б. В. Конструирование образа исламского сообщества Республики Франция на страницах 
французской прессы (1995−2007 гг.). Статья посвящается анализу конструирования образа исламского 
сообщества Франции печатными средствами массовой информации в годы президентства Жака Ширака. Автор 
рассматривает четыре ключевые проблемы, которые освещали журналисты, описывая исламскую умму 
Франции: экстремизм, возможность сосуществования ислама и республиканских ценностей, характерные 
религиозные атрибуты, а также дискриминацию мусульман.  
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Sypko B. V. Construction the Image of Republic’s Islamic Community by French Press (1995−2007). The 
article analyzes the construction of the image of France's Muslim community by print media during the presidency of 
Jacques Chirac. The author examines four key problems that highlighted journalists writing about French muslim 
community: extremism, the possibility of coexistence of Islam and national values, visible religious attributes and 
discrimination of Muslims. 

Key words: French Republic, Jacques Chirac, Muslim community, public opinion, press, hijab. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Трудова імміграція мусульман із французьких 

колоній у метрополію розпочалася напередодні Першої світової війни і значно прискорилася після 
закінчення Другої світової війни. Економічна криза 1973−1975 рр. змінила характер міграційної 
політики П’ятої Республіки – надалі толерувалася вже не трудова імміграція, а об’єднання сімей, 
внаслідок чого врівноважилося співвідношення чоловічого та жіночого населення ісламського 
віросповідання у Франції. Мігранти з мусульманських країн, їхні діти та внуки, а також навернені в 
іслам особи з-поміж корінних французів сформували мусульманську спільноту Франції, яка на 
1999 р. становила близько 4 млн осіб, або 6−8 % населення [35, 11−12]. За підрахунками професора 
Брандонського університету Клаузен Джіт, на зламі ХХ−ХХІ ст. 89,4 % французьких мусульман 
мали громадянство [10, 23], відповідно, були невід’ємною складовою частиною французького 
суспільства. 
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Засоби масової інформації (ЗМІ) є фактором, що формують суспільну думку й водночас 
виражають її. Відповідно, актуальним є дослідження щодо конструювання в пресі образу 
мусульманської спільноти Франції у 1995−2007 рр., тобто в період президентства Жака Ширака, 
коли питання місця ісламу та мусульман стало одним із найдискусійніших. Це пояснюється і 
внутрішніми (теракти 1995 р. у Парижі, президентська кампанія 2002 р., прийняття Закону від 
15 березня 2004 р. про заборону прикметних зовнішніх релігійних атрибутів у середніх навчальних 
закладах, масові бешкети та заворушення у передмістях французьких міст у 2005 та 2007 рр.), і 
зовнішніми причинами (теракти 11 вересня 2001 р. у США, початок війни в Іраку 2003 р., події 
11 березня 2004 р. в Мадриді та арабо-ізраїльське протистояння на Близькому Сході у 
2005−2006 рр.).  

Історіографія проблеми. В українській історіографії цю проблематику ще належно не висвітле-
но. Історик-сходознавець Михайло Якубович, аналізуючи феномен ісламофобії у Західній Європі, 
окремо виділяє такий його різновид, як «ісламофобія у медіа-просторі» [2, 24−25], але французької 
преси при цьому не розглядає. Київський дослідник Олег Кисельов писав про «карикатурний 
скандал» 2005 р. у Данії, спричинений публікацією у данській газеті «Jullands Posten» («Юлландські 
повідомлення») 12 сатиричних зображень пророка Магомета. Обурення мусульман викликала 
карикатура, на якій пророк зображений у тюрбані у вигляді бомби. Кількома рядками О. Кисельов 
згадує про резонанс, спричинений передруком данських карикатур у французьких газетах [1, 255]. 
Закономірно, що питанням трактування мусульманської спільноти у пресі Республіки цікавилися 
французькі історики. Жерар Нуар’єль, досліджуючи антисемітизм та расизм у ХІХ−ХХ ст. у Франції 
[25], торкнувся і питання стигматизації мусульман у французькому суспільстві та відображення 
цього явища у друкованих ЗМІ. У ґрунтовній праці соціолога Жерара Можера, присвяченій 
погромам у передмістях Франції восени 2005 р. [21], описано й реакцію преси на ці події. Мелісса 
Депейр з Ліонського інституту політичних досліджень проаналізувала, як трактували події осені 
2005 р. у французьких передмістях п’ять щоденних газет «Le Figaro» («Фігаро»), «Le Monde» 
(«Світ»), «Libération» («Визволення»), «L’Humanité» («Людство») та «Le Progrès» («Прогрес») [5]. На 
відміну від Ж. Можера, який зосередився на інтерв’ю з політиками, соціологами, філософами та 
іншими інтелектуалами, М. Депейр звернула увагу насамперед на журналістські статті. 
Інформативною є стаття Бруно Етьєна, який проаналізував трактування ісламу та мусульман у 
1989−2001 рр. французькими тижневиками «Le Nouvel Observateur» («Новий спостерігач»), 
«L’Express» («Експрес») та «Le Point» («Думка») [7]. Але те, що Б. Етьєн навів приклади лише 
негативного сприйняття ісламу, наштовхнуло нас на думку про тенденційність у підборі статей для 
цитування та аналізу. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. У 
досліджуваний період у Республіці публікувалися спеціальні періодичні видання, присвячені 
французькому ісламу. Хоча ці видання орієнтувалися не тільки на ісламську аудиторію, однак 
невеликі тиражі показують, що читала їх незначна частина мусульман, а тому помітного впливу на 
конструювання образу мусульманської спільноти Франції вони не мали. Відповідно, було вирішено 
аналізувати насамперед ті періодичні видання, які виходили в 1995−2007 рр. найбільшим тиражем.  

Ознайомлення із найпопулярнішою французькою пресою того періоду показало, що, пишучи 
про мусульман Франції, журналісти порушували чотири основні проблеми: екстремізм, можливість / 
неможливість співіснування ісламу та французьких цінностей, наявність у громадському просторі 
ісламських релігійних атрибутів, насамперед хіджабу, та дискримінацію мусульман у Франції. 

У липні−вересні 1995 р. Францію сколихнули терористичні акти, що їх здійснили в Парижі та 
Ліоні алжирські екстремісти, які в такий спосіб висловлювали протест проти підтримки Республікою 
правлячого режиму в Алжирі. 14 вересня 1995 р., тобто майже одразу після терактів у Франції, в 
тижневику «L’Express» під промовистим заголовком «Не звинувачуймо іслам» [23] з’явилося 
інтерв’ю з Аділем Язулі (згодом став радником міністра з міських проблем), у якому містився заклик 
не ототожнювати кожного мусульманина з потенційним терористом. 12 жовтня 1995 р. у статті 
«Благодатний хліб для Ле Пена» журналісти «L’Express» дорікали своїм колегам із «Le Parisien» 
(«Парижанин») за ототожнення усіх осіб алжирського походження з терористами [26]. Але вже 
19 жовтня 1995 р. у «L’Express» з’явилася стаття «Париж, страх та бомби», у якій ішлося про загрози 
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ісламістів Франції [27]. А 16 травня 1996 р. журналісти цієї газети взагалі висунули твердження, що 
«Франція рано чи пізно стане ісламістською країною» [9].  

Події 11 вересня 2001 р. у США викликали шквал публікацій у французькій пресі, вкотре 
привернувши увагу до загрози терористичних дій з боку радикально налаштованих ісламістів. 
Журналіст «Le Figaro» Стефан Дені звернувся до теми «хрестового походу», заявивши, що французи 
не повинні соромитися хрестових походів, оскільки «араби ніколи не вибачалися, що дійшли аж до 
Пуату» [32]. Такі слова були відображенням позиції значної кількості французів, оскільки під час 
президентської кампанії на стінах міст з’явилися написи «Мартел 732, Ле Пен 2002». Беручи до 
уваги той факт, що лідер Національного фронту Жан-Марі Ле Пен виступав за депортацію з країни 
осіб іммігрантського походження, у тому числі й мусульман, стає зрозуміло, що в цьому випадку 
французьких мусульман порівнювали з арабськими завойовниками.  

27 вересня 2001 р. в «L’Express» з’явилася стаття «Ісламісти: Франція під загрозою» [8], у якій 
подавався список «терористів» із мусульманськими іменами, котрі загрожували Республіці. Ця 
публікація, з одного боку, насторожувала французьке суспільство щодо осіб магрибського 
походження, але з іншого – уникла амальгами понять «ісламіст» та «мусульманин». Натомість 
22 квітня 2002 р. «Le Figaro» опублікувала статтю А. дель Валя, у якій переплетено важко 
поєднувані поняття «передмістя», «Хезбалла», «травень 1968 р.», «червоні бригади», «Аль Каїда», 
«зелені», «Бен Ладен», «Аллах Акбар» та «Распутін» [29]. На сторінках «L’Express» 1 жовтня 2006 р. 
також з’явилася стаття, у якій порівнюють «шантажиста», «божевільного вбивцю» та 
«ісламістського терориста» [14]. 

Восени 2005 р. передмістя великих французьких міст сколихнули бунти молоді іммігрантського 
походження, у зв’язку з чим знову посилився інтерес журналістів до молодих радикально 
налаштованих мусульман. Формальним приводом до цих подій вважають загибель двох підлітків 
ісламського віросповідання, які заховалися від поліції у трансформаторній будці. Політолог Мелісса 
Депейр проаналізувала 889 статей, які побачили світ від 27 жовтня до 30 листопада 2005 р. у п’яти 
щоденних виданнях («Le Figaro», «Le Monde», «Libération», «L’Humanité» та «Le Progrès») і 
стосувалися цих подій [5, 34]. Лише журналіст «Le Monde» Люк Бронер наголосив на тому, що 
безлад був спричинений не лише смертю двох підлітків, а й застосуванням сльозогінної гранати 
проти віруючих у мечеті в Кліші-су-Буа. Ця газета була лідером і за кількістю публікацій, які 
висвітлювали роль мусульманської спільноти в подіях осені 2005 р.: «Коли “брати” мусульмани 
намагаються відновити спокій» (3 листопада, Люк Бронер і Пйотр Смолер), «Імам має рацію, треба 
поважати цю країну» (6 листопада, Мустафа Кесус), «У мечетях проповідники закликають до 
спокою» (6 листопада, Ксав’є Тернізьєн і Рішард Шітлі), «Релігійні мусульмани організовують нічні 
патрулі, щоб спробувати зупинити жорстокість» (9 листопада, Ксав’є Тернізьєн), «Сльозогінна 
граната поліцейських не була спрямована проти віруючих у мечеті у Кліші-су-Буа» (10 листопада, 
Пйотр Смолер). Заголовки статей показують, що «Le Monde» формувала в читача уявлення про 
непричетність мусульманської спільноти Республіки до погромів.  

Зовсім іншу конотацію містить назва статті Жана Шишизоля, яку опублікувала 14 листопада 2005 
р. «Le Figaro» – «Новий джихад згідно з ісламістськими сайтами» [5, 174]. «Libération» 1 листопада 
2005 р. статтею Карла Ласке «Граната у мечеті, Кліші шоковане» засудила застосування сльозогінної 
зброї у культовій споруді. «L’Humanité» передбачувано використала непорозуміння у мечеті, щоб 
покритикувати чинну владу: «Мечеть: Canal Plus суперечить Саркозі» (16 листопада) [5, 190].  

31 жовтня 2005 р. «Libération» узяла під сумнів твердження міністра внутрішніх справ Ніколя 
Саркозі про «зламування» та прем’єр-міністра Домініка де Вільпена про «вандалізм» на кладовищі. 
А 8 листопада «Le Monde» передала риторичне запитання адвоката потерпілих мусульманських 
сімей, чому підлітки мали боятися поліції більше ніж трансформаторної підстанції [21, 28−32]. 
18 листопада 2005 р. філософ А. Фінкелькраут поскаржився ізраїльському виданню «Haaretz», що 
погроми здійснювали лише мусульмани, але у Франції про це говорити небезпечно. Однак уже 
24 листопада цю статтю передрукувала «L’Humanité», а 25 листопада − «Le Monde» [21, 95]. Тобто 
французька преса всебічно висвітлювала події жовтня−листопада 2005 р. 

Питання співіснування мусульманської релігії і традиційних французьких цінностей 
неодноразово дискутувалося у пресі [11; 15: 16; 19; 20; 22]. 13 квітня 1998 р. «L’Humanité» 
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опублікувала думки муфтія Марселя Сохейба Беншейха про те, що світськість Республіки відкриває 
перед французькими мусульманами нові горизонти: можливість самореалізації отримують не 
релігійні фанатики, як в ісламістських країнах, а освічені помірковані люди [15]. У статті 
«Мусульмани, але світські», яку 13 грудня 2004 р. опублікувала «L’Express» [22], протиставлено 
ліберально налаштованих мусульман, які поділяли республіканські цінності, та «бороданів-
ісламістів». Поміркованих мусульман було більше (близько 90 %), але, на думку журналістів 
«L’Express», ісламісти узурпували представництво французьких мусульман, отримавши більшість у 
Французькій раді ісламу (репрезентативний орган, створений у 2003 р.).  

Три статті, які побачили світ на шпальтах «L’Express» від січня до жовтня 2006 р., дають різні 
відповіді на питання, чи можливе мирне співіснування ісламу та республіканських цінностей у 
сучасній Франції. Лейтмотивом публікації «Молоде покоління під питанням» є теза про те, що від 
1989 р. молоді мусульмани, які народилися у Франції, ототожнювали себе із Республікою, та, 
відповідно, у повсякденному житті дотримувалися і релігійних, і світських норм поведінки [11]. 
30 березня 2006 р. озвучено тезу, що можна поєднати іслам та сучасність, якщо віруючі відмовляться 
від деяких «пережитків», зокрема таких, як пригноблене становище жінки та полігамія [19]. 
Натомість у статті «Іслам та Франція: історія віч-на-віч» наголошувалося, що у зв’язку із 
комунотаризмом та ісламізмом місце мусульманської релігії у Франції дуже дискусійне [20]. 
Характерним було вживання у пресі словосполучення «французькі мусульмани», яке до 1989 р. 
взагалі не використовували [18]. Це означало, що журналісти сприймають мусульман як частину 
французького суспільства.  

Уповноважений із прав людини у Франції Бернар Стазі відзначав, що ЗМІ дуже часто 
обмежували питання світськості у Республіці мусульманською хусткою, що викликало одразу дві 
загрози – трактування лаїцизму як обмеження прав релігій та відчуття дискримінації в середовищі 
мусульман [34, 179]. Ілюстрацією його твердження є дані Комітету проти ісламофобії у Франції, 
який проаналізувавши тематику найпопулярніших щоденних та тижневих видань за 2003 р., отримав 
такі результати. Сім тижневиків присвятили 26 своїх обкладинок хіджабу, у той же час щоденні 
газети – сотні перших сторінок. Двомісячник «Pour lire ce qui n’est pas Lu dans la Presse» («Щоби 
прочитати те, чого не прочитаєш у пресі») відзначив, що у вересні 2003-го – лютому 2004 р. 
з’явилося 1284 статті, анкети та репортажі на цю тему [30]. Тобто питання хіджабу в 2003−2004 рр. 
найбільше обговорювалося у французькій пресі. Така ситуація є цілком закономірною, оскільки в 
цей період тривала дискусія про доцільність заборони прикметних зовнішніх релігійних атрибутів, 
насамперед ісламських хусток, у середніх навчальних закладах. 

У 1989 та 1994 рр., коли тривала аналогічна дискусія, «Libération» була проти заборони хіджабу, 
а в 2003−2004 рр. стала найбільш заангажованою в цьому питанні. «Le Monde» була єдиною з 
основних щоденних газет, яка не підтримала Закон від 15 березня 2004 р. про заборону прикметних 
зовнішніх релігійних атрибутів у середніх навчальних закладах. Відповідно, «Libération» та «Le 
Monde» подали суперечливі дані про ставлення суспільства до цього закону – відповідно 51 % і 39 % 
«за» та 31 % і 49 % «проти» [33, 17−18]. 

Жерар Нуарель, проаналізувавши заголовки статей, присвячених проблемі хіджабу, звернув 
увагу на їх дещо однотипні формулювання: «Коли Франція прикриває лице хусткою», «Хустки 
донизу», «Республіканська хустка», «Заледве прикритий хусткою расизм» тощо [25, 638]. Автори 
публікацій, незважаючи на своє ставлення до хіджабу, використовували однакові формулювання, що 
свідчило про їх укорінення в суспільну свідомість. Жінки в ісламських хустках фігурували на 
обкладинках «Le Nouvel Observateur», «L’Express», «Le Point», «La Vie» («Життя»), «L’Evenement», 
«Croissancе», «Télérama», «Elle» («Вона»). Заголовки лякали: «Справжнє обличчя під хусткою», 
«Іслам і жінки», «Як ісламісти нас контролюють», «Внутрішній ворог», «Вбивці миру» [7, 100], 
«Перший дзвоник: світськість та замотані в хустки ради» [31]. 

Проте були й публікації, у яких відчувалася іронія щодо страху перед хустками. Зокрема, 
5 грудня 1996 р. «L’Express» надрукувала статтю «Троє вчителів проти однієї хустки» [36], а 26 січня 
2006 р. − фото дівчини магрибської зовнішності, замотаної у французький прапор, як у хіджаб [6]. 
Це фото символічно показувало, що можна поєднати іслам з республіканськими цінностями. Це було 
дуже актуально з огляду на вже згадану дискусію у пресі про співіснування ісламу та світськості.  
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Якщо мусульманки у пресі ототожнювалися з хустками, то мусульмани з іншим прикметним 
атрибутом – бородами. Вислів «бородані» фігурував на сторінках «L’Express» [22] та «Le Figaro [16]. 
У середині 90-х рр. ХХ ст. на означення членів впливового Об’єднання ісламських організацій 
Франції, заснованого у 1983 р., журналісти вживали іронічний термін «бородані в краватках». Але 
після створення у 2003 р. представницького органу − Французької ради ісламу, до якого увійшли 
члени Об’єднання ісламських організацій Франції, вони перетворилися у «гідних співрозмовників 
влади та ЗМІ» і їх попередню характеристику було забуто.  

Обурення журналістів та читачів викликала дискримінація у французькому суспільстві людей із 
мусульманськими іменами. Для прикладу, у березні 2000 р. місячник «Le Monde diplomatique» 
опублікував статтю зі специфічною назвою: «Расова дискримінація по-французьки: змінити ім’я, 
щоб знайти роботу» [24]. У публікації йшлося про долі трьох молодих мусульман, іммігрантів 
другого покоління магрибського походження, які, маючи по два дипломи про закінчену вищу освіту, 
не могли знайти роботи за фахом через мусульманські імена.  

20 листопада 1997 р. «Le Nouvel Observateur» опублікувала статтю із промовистою назвою 
«Занадто мусульманин, щоб бути французом» [37], у якій ішлося про Мамаду Даффи, наймолодшого 
на той час доктора біохімії, якому було відмовлено у наданні французького громадянства, бо він 
сповідував «цінності, чужі французькому суспільству». М. Даффи свого часу очолював тулузьку 
секцію Об’єднання ісламських студентів Франції та редагував журнал «Мусульманин». Зважаючи на 
те, що ідеологічна позиція згаданої вище організації була спрямована на інтеграцію мусульман 
Республіки у французьке суспільство, редактор газети знайшов єдине пояснення відмові у наданні 
громадянства Мамаду Даффи: «Іслам трактують як релігію, неспівмірну із цінностями Республіки». 

Друковані ЗМІ засудили також акти вандалізму проти мечетей. Цікаво, що французька преса 
трактувала ці дії як «расистські», зокрема 24 вересня 2006 р. «Le Figaro» писала: «Дві мечеті 
постраждали від расистів (підкреслено. – Б. С.) вночі…» [3]. Прокомуністична газета «L’Humanité» з 
ідеологічних причин 25 жовтня 2006 р. приписала «варварський акт», а саме покладення відрізаної 
голови свині на вікно мечеті Бельфор у свято Аїд-аль-Кебір та вимазування стін храму кров’ю, 
Національному фронту, хоча розслідування ще не було проведено [38]. 

Уже згаданий «карикатурний скандал» мав у Франції свої особливості. Протести мусульман у 
Республіці розпочалися лише у січні−лютому 2006 р., коли деякі видання передрукували данські 
карикатури. Моніторинг громадської думки, що його провів у лютому 2006 р. Інститут порад, 
опитувань та аналізів (інститут соціологічних опитувань, створений у 1998 р.), показав, що лише 
38 % французів обстоювали право газет на публікацію цих матеріалів, покликаючись на свободу 
слова, натомість 54 % вважало це непотрібною провокацією [13]. Провідні французькі друковані 
органи відреагували на таку позицію суспільства, і в лютому 2007 р. «Le Figaro» писала, що 
«амальгама між інтегристами та всіма мусульманами характеризує расистську маніфестацію, образу 
групи людей за релігійною ознакою (підкреслено. – Б. С.)» [28]. Як бачимо, щодо релігійної 
дискримінації знову вжито термін «расизм». 

Окрім випадків плутанини у термінології, французькій пресі досліджуваного періоду було 
притаманне й таке явище, як перекручування та викривлення інформації. Так, у 2005 р. редактор 
«Libération» Жерар Дюпі зазначав, що за результатами звіту Національної консультативної комісії з 
прав людини «Боротьба проти расизму і ксенофобії: звіт про діяльність за 2004 р.» антисемітизм у 
Франції набагато поширеніший, ніж «антимагрибський расизм» [39]. Однак, порівнявши вислів із 
текстом самого звіту, ми побачили протилежне.  

Висновок. Отже, у 1995−2007 рр. французька преса зробила значний внесок у конструювання 
образу мусульманської спільноти. Пишучи про мусульман Франції, журналісти висвітлювали чотири 
ключові проблеми: ймовірність ісламістської загрози Республіці, можливість співіснування ісламу та 
республіканських цінностей, наявність хіджабу у громадському просторі та дискримінацію 
мусульман. Те, що перевага в обговоренні надавалася діям та загрозам фундаменталістів, 
пояснювалося тим, що ці події привертали більше уваги в читацької аудиторії, ніж повсякденне 
життя мусульман, які дотримувалися республіканських законів. Але така ситуація у свою чергу вела 
до формування негативних стереотипів щодо французьких мусульман. Однак ЗМІ спробували вийти 
з цього замкненого кола, оприлюднюючи в найскладніші періоди інформацію, яка подавала 
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альтернативний погляд на події і застерігала від звинувачення всіх мусульман та ісламу як релігійної 
системи в екстремізмі.  

Поява термінів «французькі мусульмани» та «французький іслам» свідчила про те, що 
допускалася можливість мирного співіснування республіканських цінностей та ісламу. Преса 
посприяла тому, що невід’ємним атрибутом осіб ісламського віросповідання почали вважатися такі 
факультативні символи, як борода та хіджаб. Увагу журналістів привертали і випадки 
дискримінаційних дій щодо мусульман, які трактувалися як «расисистські», а не ксенофобські.  

Отже, якщо схематично відтворити образ ісламської умми, що його створила французька преса 
у 1995−2007 рр., то отримаємо екскіз спільноти, яка складалася із поміркованої більшості та 
радикальної меншості. Радикальних мусульман вважали схильними до екстремізму та заперечення 
республіканських цінностей, «символами» їхньої позиції були хіджаб та борода. Натомість 
помірковану більшість розглядали як частину французького суспільства, що дотримувалася 
цивільних законів, але зазнавала дискримінації. 
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