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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертацію присвячено аналізу дискурсу Січневої революції 
в Єгипті, одного з найяскравіших епізодів Арабської весни – хвилі 
антиавторитарних повстань, які почалися з туніської революції грудня 
2010 року й охопили низку арабських країн.  

Революційні дискурси Тунісу, Ємену, Сирії та інших арабських країн 
демонструють як подібні, так і відмінні риси, що уможливлює їхню 
кваліфікацію як регіональних різновидів або варіантів загального дискурсу 
Арабської весни. Єгипетський варіант (єгипетський революційний дискурс) 
було обрано об’єктом цього дослідження з огляду на його показовість, а 
також наявність доступного в режимі онлайн великого обсягу текстового 
матеріалу.   

У процесі формування корпусу медійних текстів революційного періоду 
встановлено, що в основі єгипетського революційного дискурсу лежить 
відносно невеликий повторюваний на великому масиві текстів набір 
салієнтних концептів. Останній визначає тематику текстів і відбиває 
основні ідеї й смисли, на основі яких єгипетське суспільство осмислювало 
буремні події періоду від початку протестів 25 січня 2011 р. до відновлення 
авторитарного режиму влітку 2014 р. Концептуальна основа революційного 
дискурсу надається до аналізу методами когнітивної семантики, які 
дозволяють висвітлити його культурну специфіку. У такій перспективі 
культурна специфічність дискурсу постає наслідком історичної тяглості 
його базових концептів, їхнього тривалого функціонування в інших 
важливих, засадничих для арабо-мусульманської культури дискурсах і 
прецедентних текстах, які є відбитком колективного досвіду мовної 
спільноти. Особливості єгипетського революційного дискурсу як різновиду 
арабського політичного дискурсу визначені комунікативними цілями, що 
сформовані в конкретних обставинах політичної боротьби, та зумовлені 
семантичним наповненням його концептуальної основи. Запропонований 
напрямок дослідження дає можливість схарактеризувати певний 
регіональний різновид дискурсу Арабської весни як цілісність й дозволяє 
побачити загальну картину єгипетської Січневої революції з перспективи 
самих єгиптян. 

Актуальність дослідження зумовлена дедалі нагальнішою в умовах 
глобалізованого світу потребою глибшого розуміння того, у який спосіб 
закодовані в мові культурні особливості світогляду і світосприйняття, 
притаманні різним народам, впливають на їхню соціальну й політичну 
поведінку. У цьому контексті особливої ваги набуває проблема виявлення 
культурної специфічності політичних дискурсів, без належного 
усвідомлення якої навряд чи можливе досягнення повноцінного 
міжкультурного розуміння. Прикладом застосування сучасних 
лінгвістичних методів до розв’язання комунікативних у своїй основі 
проблем, які виникають у сфері суспільних відносин, є засадничі праці 
провідних лінгвістів-когнітивістів, представників різних шкіл дискурс-
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аналізу. Але матеріал цих праць і досі залишається переважно західно- та 
центрально-східно-європейським, з виразним домінуванням використання 
англомовних даних (G. Lakoff, G. Fauconnier, N. Fairclough, T. van Dijk, 
R. Wodak, T. Van Leeuwen). Східним мовам, натомість, приділяється значно 
менша увага, а застосування методів когнітивної семантики, дискурс-
аналізу та корпусної лінгвістики до матеріалу арабської мови до цих пір 
було обмежене розв’язанням часткових завдань (M. Alshunnag, J. Peate, 
L. Torlakova, I. Bromberg, S. Fong, S. Ghazali, P. Rodrigues і D. Cavar).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах планових тем відділу сучасного Сходу 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України “Близький 
Схід після Арабської весни: суспільно-політична трансформація регіону і 
виклики для України” (номер державної реєстрації 0112U002928), 
“Політичні та соціокультурні основи модернізаційних процесів у країнах 
Близького Сходу: виклики для України” (номер державної реєстрації 
0115U002902) та “Розвиток та реалізація інтелектуального потенціалу країн 
Близького Сходу в умовах суспільно-політичної кризи” (номер державної 
реєстрації 0117U000873). 

Мета дисертації – здійснити комплексний лінгво-когнітивний аналіз 
змісту, структури, функціонально-комунікативних характеристик, 
етнокультурної специфіки, умов та динаміки розвитку й занепаду окремого 
різновиду арабського політичного дискурсу – єгипетського варіанту 
дискурсу Арабської весни (дискурсу Січневої революції) – як складного 
комунікативного феномену.  

Досягнення цієї мети в передбачало розв’язання  таких завдань: 
– на основі оцінки сучасного стану досліджень політичного дискурсу та 

культурно-специфічних концептів запропонувати концепцію дослідження 
етнокультурної специфіки арабського політичного дискурсу; 

– скласти корпус єгипетських медійних текстів періоду єгипетської 
Січневої революції; 

– виявити базові концепти, які формують концептуальну рамку 
єгипетського варіанту дискурсу Арабської весни, маркують аналізований 
різновид дискурсу серед множини подібних лінгвістичних макрооб’єктів; 

– за результатами комплексного аналізу медійних текстів виявити та 
реконструювати наративні схеми, дискурсивні практики та єдиний 
метанаратив Революції, що забезпечує тематичну цілісність та структурну 
когерентність розгляданого різновиду дискурсу;  

– здійснити когнітивно-семантичний аналіз окремих базових концептів 
революційного дискурсу;  

– дослідити вплив чинника мультимодальності соціальної комунікації на 
формування базового концепту РЕВОЛЮЦІЯ та окремих дискурсивних 
практик у межах революційного дискурсу;  

– висвітлити етнокультурну специфіку окремих базових концептів та 
дискурсивних практик революційного дискурсу;  
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– дослідити семантичні зв’язки між базовими концептами 
революційного дискурсу, які забезпечують структурно-функціональну 
когерентність концептуальної рамки дискурсу; 

– окреслити вплив комунікативно-функціонального 
(соціопрагматичного) аспекту на формування концептуальної основи 
аналізованого дискурсу;  

– схарактеризувати вплив інших типів дискурсу (релігійного, дискурсу 
політичного ісламу) на формування концептуального апарату аналізованого 
різновиду дискурсу; 

– дослідити динаміку змін революційного дискурсу. 
Об’єкт дослідження – єгипетський варіант дискурсу Арабської весни 

(дискурс Січневої революції), представлений у медійних текстах різних 
жанрів. 

Предмет дослідження – когнітивно-семантичні, зокрема й 
етнокультурні, та комунікативно-функціональні (соціопрагматичні) 
параметри дискурсу Січневої революції.  

Матеріалом дослідження послугували (1) складені автором корпуси 
єгипетських медійних текстів періоду єгипетської Січневої революції 
(2011 – 2014 рр.), а також пов’язаних з ними за змістом текстів 2015 – 
2016 рр.; арабських медійних текстів (2006 р.), загальний обсяг яких 
становить 1,169,223 слів (за даними програми Textomate); (2) класична і 
сучасна арабська лексикографічна й довідкова література, зокрема 
представлена в онлайн-форматі; (3) засадничі тексти арабської культури 
(Коран, авторитетні зібрання хадисів) та сучасна література з ісламського 
права; (4) твори провідних арабомовних ідеологів і літераторів модерної 
доби.  

Методи дослідження. Під час збирання та попереднього оброблення 
даних застосовано методи корпусної лінгвістики (M. Ghadessy, M. Fabiszak, 
C.J. Fillmore) та лексичної семантики. Для аналізу структури дискурсу в 
цілому застосовуємо методи дискурс-аналізу (N. Fairclough, T. van Dijk, 
R. Wodak), і лінгвістичної наратології (G. Prince, D. Hymes, W. Schmid, 
W. Labov). Наш підхід до аналізу базових концептів дискурсу базується на 
фреймовій семантиці (Charles J. Fillmore), когнітивній теорії метафори 
(G. Lakoff, G. Fauconnier), теорії динаміки сил (L. Talmy), концепції 
мультимодальності соціальної комунікації (G. Kress, T. Van Leeuwen). Для 
аналізу культурної специфіки концептів застосовано апарат культурного 
дискурс-аналізу CuDA (D. Carbaugh). Під час аналізу функціонально-
комунікативних аспектів окремих концептів і дискурсу в цілому спираємося 
на соціопрагматичний підхід (S. Marmaridou, D. Carbaugh). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 
арабістиці на широкому фактичному матеріалі комплексно проаналізовано 
варіант політичного (революційного) дискурсу із застосуванням методів 
когнітивної семантики, аналізу дискурсу, соціопрагматики та корпусної 
лінгвістики; обґрунтовано виняткове значення культурної специфіки 
концептів для аналізу національних політичних дискурсів; виокремлено та 
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проаналізовано культурно марковані концепти арабського політичного 
дискурсу; досліджено вплив чинника інтердискурсивності на формування 
політичного дискурсу та детально проаналізовано внесок ісламського 
нормативного субдискурсу, дискурсу політичного ісламу та засадничих 
релігійних текстів на формування концептуальної основи єгипетського 
революційного дискурсу; досліджено вплив мультимодального характеру 
соціальної комунікації на формування окремих концептів та дискурсивних 
практик; проаналізовано роль метанаративу як засобу забезпечення 
тематичної цілісності та структурної когерентності дискурсу; розкрито 
визначальну роль комунікативно-функціонального аспекту дискурсу у 
виборі та/або актуалізації окремих аспектів семантики концептів у 
дискурсах різного типу. 

Теоретичне значення. Дисертація є внеском у подальшу розробку 
низки теоретичних і методологічних проблем взаємозв’язку мови та 
культури, зокрема, опосередкованого дискурсом впливу закодованих у мові 
уявлень і когнітивних настанов на політичну поведінку певної мовно-
культурної спільноти (арабомовних мусульман). Отримані результати 
становлять інтерес для когнітивної лінгвістики, лінгвістичної антропології, 
аналізу політичного дискурсу, дослідження проблеми перекладності. Вони 
також є внеском у дослідження історії становлення та розвитку арабських 
соціальних і політичних концептів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
можуть бути використані під час викладання спецкурсів з аналізу 
політичного дискурсу, когнітивної, прикладної лінгвістики, теорії та 
практики перекладу для арабістів, а також для випрацювання рекомендацій 
та навчальних програм для етнологів, психологів, соціологів та ін. 
спеціалістів, сфера професійної діяльності яких пов’язана з крос-
культурною комунікацією. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження одержані 
дисертантом самостійно. Наукових праць із теми дисертації, написаних у 
співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Концепцію, положення і 
висновки дисертації обговорено на розширеному засіданні наукового 
семінару Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України 
(протокол № 4 від 23 квітня 2019 року) та розширеному засіданні кафедри 
мов і літератур Близького та Середнього Сходу Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 
№ 3 від 16 жовтня 2019 року). 

Основні положення та результати дисертаційної роботи представлено 
під час стажування (research fellowship) у складі Групи міжкультурних 
студій (Intercultural Study Group) коледжу освіти Даремського університету 
(Велика Британія, 2006 р.) і проведеного дисертантом семінару для 
викладачів та аспірантів коледжу освіти Даремського університету; у межах 
лекційних курсів, прочитаних в Інституті Близького і Далекого Сходу 
(Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu) Ягеллонського університету (Краків, 
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жовтень 2016 р.), на кафедрі сходознавства Євразійського національного 
університету ім. Л. М. Гумильова (Астана, грудень 2011 р.); на засіданнях 
вченої ради та наукових семінарах Інституту сходознавства НАНУ (Київ, 
2015, 2016, 2017 рр.); а також на міжнародних (“Islam as a political resource? 
Lessons from the EU neighbourhood” (Університет Амстердама, 2017 р.), ХХ 
Сходознавчі читання А. Ю. Кримського (Київ, 2016 р.), Міжнародна 
наукова конференція УАКЛіП “Когнітивна лінгвістика в 
міждисциплінарному контексті: теорія і практика” (Черкаси, 2016 р.), 
Міжнародна наукова конференція факультету сходознавства Варшавського 
університету “To the East – to the South” (Варшава, 2015 р.); 
ХХII Сходознавчі читання А. Ю. Кримського (Київ, 2018 р.); Міжнародна 
наукова конференція до 100-річчя від дня народження академіка Омеляна 
Пріцака (Київ, 2019 р.); XXVIII Міжнародна наукова конференція “Мова і 
культура” ім. проф. С. Бураго (Київ, 2019 р.)) і всеукраїнській (“Україна – 
Європа – Схід” до 90-річчя Я. Дашкевича (Львів, 2016 р.)) конференціях; на 
засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 
України (2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в монографії 
“Імена революції: дискурс Арабської весни” (Київ, 2018, 22,08 друк. арк.) та 
у 21 статті, опублікованій у наукових виданнях, із них 16 публікацій у 
фахових виданнях України (17,18 д. а.), 5 – в іноземних періодичних 
наукових виданнях (7,9 д. а.). 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, шести 
розділів, загальних висновків, списків використаної літератури 
(476 позицій), словників та довідкових джерел (17 позицій), оригіналів та 
перекладів сакральних текстів (8 позицій), відеоматеріалів та малюнків 
(5 позицій), покажчика концептів і сталих виразів, характерних для 
революційного дискурсу, та одного додатка (Додаток А). Повний обсяг 
дисертації – 444 с., основного тексту – 376 с. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт і предмет, застосовані методи аналізу і матеріал, розкрито 
наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів, а 
також наведено дані про апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі – “Теоретичні та методологічні засади 
дослідження: аналіз політичного дискурсу і когнітивно-семантичний 
підхід” – запропоновано концепцію дослідження етнокультурної специфіки 
медійного політичного дискурсу. Переваги методів дискурс-аналізу та 
когнітивної семантики представлено на тлі узагальнення відомих підходів 
до вивчення дискурсу: від критичного аналізу Н. Фейрклоу до 
соціокогнітивного методу Т. ван Дейка, дискурсивно-історичного Р. Водак, 
та аналізу соціальних акторів Т. ван Леувена. Відповідно до загальних 
настанов, сформульованих ще Н. Фейрклоу, дискурс потрактовано в 
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контексті “особливого погляду на мову як соціальну практику, тісно 
пов’язану з іншими елементами суспільного життя”. Засвідчено також увагу 
засновника школи критичного аналізу до дискурсивних засобів 
відображення владних відносин. Але при цьому зауважено, що в роботі 
обмежуємося визначенням та описом, по-перше, закодованих у дискурсі 
базових концептів, що відбивають культурно-специфічні уявлення про 
способи реалізації влади, та, по-друге, дискурсивних практик як 
символічного ресурсу у боротьбі за владу, застосовуваного сторонами 
політичного протистояння. 

Підкреслено, що серед розмаїття підходів до дискурсу особливого 
значення для розв’язання поставлених у роботі завдань набуває культурний 
дискурс-аналіз (CuDA) Донала Карбау (Donal Carbaugh). З арсеналу CuDA 
актуалізовано поняття культурних презумпцій (cultural premises). Зміст 
останніх можна реконструювати на підставі аналізу корпусу колокацій із 
базовими концептами дискурсу у вигляді культурних пропозицій, які 
експлікують мінімальні смисли, що лежать в основі культурно-специфічних 
уявлень. Культурні презумпції належать до базового для кожної культури 
несвідомо засвоюваного різновиду знання (і, відповідно, значення), який 
П’єр Бурдйо описує як доксу.  

Відзначено важливість розуміння нетотожності значення як змісту 
культури і плану вираження мови. За влучним формулюванням Г. Кресса і 
Т. Ван Леувена: «Значення належать культурі, радше ніж конкретним 
семіотичним системам. І той спосіб, у який значення картографуються в 
різних семіотичних системах, те, як деякі речі можуть, наприклад, бути 
“висловлені” як візуально, так і вербально, натомість деякі – лише 
візуально, а інші – лише вербально, також культурно та історично 
зумовлено». Когнітивна семантика пропонує саме ті методи, які до певної 
міри здатні подолати окреслений розрив і дозволяють на підставі мовного 
матеріалу реконструювати глибинні культурні смисли, що узагальнюють 
унікальний соціальний досвід кожної мовної спільноти. Розуміння 
характеру взаємодії між візуальними і вербальними елементами в 
комплексній семіотиці протестів на площі Тахрір 25 січня – 11 лютого 
2011 р., яка вплинула на представлений у дискурсі концепт РЕВОЛЮЦІЯ, 
сформувалося під впливом ідей Г. Кресса і Т. Ван Леувена щодо 
мультимодального характеру соціальної комунікації. 

Покликаючись на засадничі праці Дж. Лакоффа та А. Вежбицької, 
проблематику відображення в мові культурних відмінностей сфокусовано в 
напрямі аналізу культурно-специфічних концептів.  

При цьому зауважено, що вивчення притаманних арабо-мусульманській 
культурі відмінностей через аналіз питомих культурних концептів було 
започатковане ще раніше, аніж набули поширення зазначені ідеї, – у 
піонерських працях Т. Ізуцу і Ф. Розенталя. Теорію концептуальної 
метафори застосовано до аналізу концептуального апарату Корану 
(Y. Elhindi, A. Libdeh і J. As‘ad, J. Christiansen, D. Varisco та ін.). Проте в 
арабістиці і досі переважають методи аналізу лексичної семантики і 
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філософської герменевтики, а застосування когнітивних методів 
спрямоване на розв’язання прикладних завдань; методи корпусної 
лінгвістики використовувалися переважно для аналізу морфології, лексики 
й синтаксису; немає робіт з когнітивної семантики, які б базувалися на 
корпусних даних; нечисленні дослідження окремих жанрів політичного 
дискурсу (W. Al-Majali) та дискурсу арабських електронних ЗМІ (E. Lahlali) 
виконано без застосування перелічених вище сучасних методів аналізу 
дискурсу.  

Натомість в Україні, як і в ширшому східно-центрально-європейському 
контексті, когнітивні методи посіли помітне місце в лінгвістичних 
дослідженнях, виконаних переважно на матеріалі української, європейських 
та деяких східних мов (але не арабської). Характерною рисою багатьох з 
цих робіт є зосередженість на культурно-специфічних аспектах 
концептуалізації.  

Отже, основною одиницею аналізу в реферованій праці є концепт. Під 
концептами розуміємо кластери значень, які виникають у процесі 
категоризації (концептуалізації), яка є засобом осмислення та репрезентації 
суспільного досвіду. Концептуалізація демонструє залежність від 
соціального, культурного та історичного контексту, що спричиняє 
варіювання концептів у різних дискурсах як у плані вираження, так і у плані 
змісту. У межах конкретного різновиду дискурсу спостерігаємо 
послідовність щодо вибору та частоти вживання окремих концептів, їхнього 
обсягу значення, референційної зони та функцій. Подібна послідовність у 
наданні мовною спільнотою преференції певним семантичним елементам 
може слугувати підставою для виокремлення певного різновиду дискурсу.  

Салієнтність того чи іншого концепту по відношенню до революційного 
дискурсу визначалася емпірично під час аудіовізуального спостереження за 
розвитком дискурсу революції та на основі фіксації в доступних у режимі 
онлайн медійних текстах 2011 – 2014 рр. Виокремлення салієнтних 
концептів здійснено за кількома параметрами, серед яких: 1) жанр текстів 
(насамперед тексти революційних гасел, політичні декларації); 
2) повторюваність базових номінацій, що вербалізують концепт; 
3) розвиненість концепту: наявність множини номінацій, зокрема 
ідіоматики, семантична насиченість; 4) функціональне навантаження 
концептів.  

Ядерну структуру концепту описано в термінах фрейму в розумні 
Ч. Філлмора. Ураховано, що сталі колокації основних лексем-вербалізаторів 
концепту з різними модифікаторами можуть виражати широкий спектр 
пов’язаних з ним ідей, які або перебувають у фокусі на першому плані, або 
є частиною фону, або мають імпліцитний характер. До таких ідей 
уналежнюють притаманні певній культурі уявлення, які можна 
реконструювати в формі пропозицій, наприклад, “відплату найкраще 
здійснювати швидко”. Наявність стійких колокацій також може бути 
свідченням застосування концептуальної метафори (Дж. Лакофф). Певною 
мірою процес породження тексту, а отже й дискурсу, можна представити як 
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реалізацію семантичного потенціалу, закладеного в його концептуальній 
структурі. 

На стійкий набір концептів спирається і метанаратив революції. Його 
схарактеризовано як надтекстовий феномен, структуру, яка організовує 
послідовні та пов’язані між собою революційні події в єдине ціле, у 
дискурс. У кожному тексті як частині революційного дискурсу можна 
знайти ті чи інші фрагментарно представлені компоненти цього 
метанаративу. Кожен із текстів доповнює одне одного, відтворюючи 
історію революції, доповнюючи її додатковими сюжетними лініями.  

Аналіз модальних аспектів відношень між протагоністами 
революційного метанаративу опертий на теорію динаміки сил Л. Талмі. 

Революційний дискурс не являє собою ізольованої структури. Він 
інкорпорує елементи інших дискурсів – політичного і релігійного (з 
нормативним та проповідницьким субдискурсами). З огляду на те, що увага 
до релігії в цій роботі обмежена спробою зрозуміти культурно-специфічні 
аспекти, що знайшли вираження в дискурсі революції, концентруємося на 
розумінні релігії як культурної системи (C. Geertz).  

Питання, пов’язані із комунікативно-функціональним аспектом 
революційного дискурсу та його окремих елементів, у реферованій роботі 
запропоновано вирішувати з позиції соціопрагматики (S. Marmaridou). 
Серед соціопрагматичних функції дискурсу запропоновано розрізняти такі: 
(1) формування й підтримка суспільного консенсусу, (2) конструювання 
моделей владних відносин у суспільстві, (3) реалізація групових 
ідентичностей. У такій перспективі революційний дискурс виступає як 
ключовий засіб у боротьбі за політичну владу. Вибір компонентів 
революційного дискурсу (концептів, метанаративу) був також зумовлений 
цими функціями. 

У другому розділі – “Трансформація концепту T̠AWRA (РЕВОЛЮЦІЯ) в 
дискурсі Січневої революції” – представлено аналіз семантичного 
розвитку та змін у референційній зоні зазначеного концепту.  

Відзначено, що концепт T̠AWRA (РЕВОЛЮЦІЯ) актуалізований від самого 
початку протестів (січень – лютий 2011 р.), тобто до того, як у реальності 
відбулися будь-які політичні зміни. Протестувальники фактично 
проголосили власні дії “революцією”, що розглядаємо як свідчення 
перформативного характеру вживання концепту. Відсутність дискусії з 
приводу того, чи референтні події є “справжньою” революцією, вказує на 
роль цього концепту у формуванні суспільного консенсусу, що його 
відбиває революційний дискурс.  

У метафорі Арабської весни (ар. rabī‘) і у відповідному дискурсі в цілому 
відбито образ революції як дивовижного раптового оновлення або чудесної 
несподіваної розв’язки, яка відповідає модальності казки або міфу, пор.: 
saḥaw min nawmihim wa-ktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad saqaṭat ilā ġayr ruj‘a 
(“[посіпаки старого режиму] прокинулися зі свого сну й виявили, що 
Держава несправедливості впала безповоротно”). Базову когнітивно-
семантичну структуру, що лежить в основі подібних ідеалістичних уявлень, 
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притаманних дискурсу Січневої революції, реконструюємо як (імпліцитну) 
метафору РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО. 

У зв’язку з дослідженням трансформацій концепту T̠AWRA (РЕВОЛЮЦІЯ) 
наголошено на тому, що наївний і науковий різновиди цього концепту 
мають свої особливості формування та реалізації в політичному дискурсі. 
Так, наївний (folk) концепт РЕВОЛЮЦІЯ і його науковий відповідник 
відбивають дві різні перспективи – учасника події та неупередженого 
спостерігача. Референтом наукового концепту виступають події, які 
відповідають певним дефініціям, виробленим експертним середовищем; для 
наївного ж учасника подій критерієм доречності застосування концепту є 
досвід та власні переконання. Наївний концепт має виразно оцінний 
компонент (РЕВОЛЮЦІЯ в революційному дискурсі – це благо), що 
спричинює, з погляду соціопрагматики, поляризацію учасників суспільної 
дискусії, чіткий розподіл на тих, хто поділяє і не поділяє таку позитивну 
оцінку. Натомість науковий дискурс уможливлює уникнення полярності 
завдяки переведенню дискусії в метамовну площину. 

Концепт РЕВОЛЮЦІЯ належить до категоріального класу подій, який 
характеризується складними зв’язками з категоріями часу та простору. 
Події “мисляться як такі, що відбуваються не в просторі ‘безмежного світу’, 
але у вужчій сфері – життя особистості, сім’ї, групи людей, колективу, 
суспільства, нації, держави” (Н. Д. Арутюнова). Отже, в аспекті місця події, 
очевидно, що до недавнього часу революції не асоціювалися з вузькими 
урбанонімами, зокрема такими як площа Тахрір у Каїрі або Майдан у Києві. 
Однак пошук у Google свідчить про високу частотність номінації ṯawrat 
maydān at-taḥrīr (“революція [на] площі Тахрір”) у медійних текстах 
(4,18 тис. результатів станом на 11.06.2015 р.). З погляду ж категорії часу, 
концепт РЕВОЛЮЦІЯ демонструє певну амбівалентність. Так, номінація 
ṯawrat 25 yanā’ir (“революція 25 січня”) свідчить про абстрагування від її 
розуміння як тривалості, адже вона подає подію як точку на осі часу. 
Натомість деякі похідні концепти, наприклад MUKAMMILŪN (“ті, що 
завершують [революцію]”), який вживається на фінальній фазі розвитку 
революційного дискурсу, відбивають ідею процесу, що триває.  

Референтом концепту T̠AWRA (РЕВОЛЮЦІЯ) в єгипетському 
революційному дискурсі виступають переважно події січня 2011 р. на 
площі Тахрір, представлені у такому жанрі медійних текстів, як спогади 
учасників, а надто у візуальних репрезентаціях. Якщо раніше прототипом 
революції для єгиптян був військовий переворот 1952 року, то тепер ним 
став образ осяяної полум’ям центральної площі столиці, заповненої масою 
людей. Відставка Х. Мубарака з посту президента, що не забарилася, 
сформувала образ переможної революції, який був закріплений у 
революційному дискурсі. Простір протесту, де, за словами однієї з 
учасниць, не було “дискримінації, жодної сегрегації і ніякого звичайного 
розподілу ролей”, унаочнював для протестувальників образ dawlat al-‘adl 
(“держави справедливості”), яку революційний дискурс зображував як 
кінцеву мету революції. Те, що протестувальникам вдалося своїми 
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зусиллями досягти такого стану, наповнювало їх почуттям гордості, що 
знайшло відображення в низці гасел, наприклад: i‘tadtu an akūna ẖā’ifan – al-
ān anā miṣrī (“Раніше я боявся – тепер я єгиптянин”). Саме на цьому тлі 
почуття гордості й групової солідарності був актуалізований концепт 
KARĀMA (“гідність”).  

У термінах культурної антропології комунікативна ситуація на площі 
Тахрір надається до опису як тип гетеротопії (М. Фуко) або communitas, 
стану, у який група може увійти в кризовій ситуації за допомогою певного 
ритуалу, характерною рисою якого є колапс соціальної структури 
(В. Тернер). 

Образи, пов’язані з концептом РЕВОЛЮЦІЯ в дискурсі, утворилися під 
відчутним впливом візуальних засобів комунікації, зокрема ефекту т. зв. 
петлі зворотного зв’язку (feedback loop), або подвійної перспективи 
учасника-спостерігача (W. Gunning і H. Kevorkian), коли протестувальники 
могли побачити самих себе як героїв телерепортажів на екранах, що були 
розташовані там само навколо протестного майданчика. Цей ефект впливав 
безпосередньо на модальність вербального складника революційного 
дискурсу. Так, одне з ключових гасел революції – aš-ša‘b yurīd isqāṭ an-
niẓām (“народ хоче повалення режиму”) – сформульоване у третій особі, 
ніби мовець говорить не від себе, а коментує те, що бачить іззовні. При 
цьому телезображення величезних юрм народу на екранах перетворилося на 
виразну візуальну метафору, що репрезентувала ŠA‘B (“народ”) як такий. З 
розрахунком на медійну ретрансляцію створювалися численні 
гумористичного змісту плакати, що їх тримали протестувальники (заклик, 
адресований Х. Мубараку – irḥal al-waliyya ‘āwiza tulid wa al-walad muš ‘ā’iz 
yišūfak (“іди [через те, що] стара хоче народити дитину, а дитина не хоче 
тебе бачити”)), та графіті, наприклад: anā bukra mubārak (“завтра я [буду] 
Мубарак”).  

Досліджувані медійні тексти підтвердили, що для арабської мови крім 
універсальної концептуальної метафори ВЛАДА – це ВЕРХ, ще більшою 
мірою характерна інша орієнтаційна метафора ЦЕНТР – це ВЛАДА. Так, ідея 
позбавлення здатності здійснювати вплив передається як IQṢĀ’ (“усунення” 
від qaṣiya “бути віддаленим”). Водночас отримання влади в певному секторі 
соціального простору подається як зайняття його центральної частини 
(ṣadāra). Дієслово taṣaddar (букв. “стати центральним”) використовується в 
значенні “отримати владу / контроль”, наприклад у політиці, яку також 
часто описують за допомогою просторової метафори як mašhad siyāsī (букв. 
“політична сцена”). Отже, невипадково, що захоплення площі, про яку в 
путівниках пишуть, що вона yaqa‘ fī qalb al-qāhira (“знаходиться в серці 
Каїра”), стало для багатьох єгиптян потужною метафорою революції як 
такої, а неспроможність можновладців повернути собі контроль над 
центральною ділянкою міського простору послугувала просторовим 
вираженням вакууму влади, надавши таким чином поштовх до повалення 
режиму Мубарака.  
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Отже, візуальні і просторові образи, пов’язані з подіями січня – лютого 
2011 року, надавали гаслам революції виняткової іллокутивної сили, а 
мультимодальний характер суспільної комунікації, реалізований у 
безпрецедентний спосіб на головному протестному майданчику країни, 
відіграв важливу роль у формуванні оновленого концепту РЕВОЛЮЦІЯ. 

Третій розділ – “Концепт ẒULM і уявлення про причини революції” – 
присвячено аналізу одного з ключових елементів в обґрунтуванні 
необхідності Січневої революції, яка в революційному дискурсі 
зображувалася як народне повстання проти dawlat aẓ-ẒULM (“держави 
несправедливості”).  

Зміст концепту ẒULM потрактовуємо як ‘несправедливість, кривдження, 
пригноблення, тиранія’. У тексті концепт актуалізується за допомогою: 

1) похідних кореня   дієсл.    ẓalam   (“кривдити”,    “тиранити”, 

“свавільничати”), акт. дієприк. (виступає здебільшого в ролі 
прикметника/іменника) – ẓālim (“несправедливий”, “нечесний”; “тиран”, 
“гнобитель”), пас. дієприк. maẓlūm (“скривджений”, “пригноблений”, 
“пригнічуваний”) і іменник ẓulm;  

2) похідних від синонім. кореня  дієсл. jār, акт. дієприк. jā'ir; 

3) синонімів від інших коренів, наприклад: ṭāġiya (“тиран” – синонім
ẓālim), baġā (“воліти, прагнути”, з прийменником ‘alā – “на, проти” – 
“пригноблювати, чинити свавілля”), ġašam (“ставитися несправедливо; 
кривдити, пригнічувати”, перв. знач. “діяти бездумно, навмання”).  

Такий набір вербалізаторів уможливлює відображення в тексті 
перспективи різних учасників і детальне відтворення соціально-

психологічного контексту. Похідні від кореня зустрічаються в 
Корані бл. 200 разів. В авторитетній збірці хадисів Ṣaḥīḥ al-Buh ̱ārī концепту 
ẒULM відведений окремий розділ Kitāb al-Maẓālim (“Книга свавіль/кривд”). 
Очевидно, що цей концепт відображає одну з важливих для арабської 
культури сфер суспільного досвіду, яка на мовному рівні може бути 
означена як зона семантичної специфікації (термін А. Вежбицької). 

У домені СПРАВЕДЛИВІСТЬ, до якого належить концепт ẒULM, він 
функціонує    в    ролі    негативного    полюсу.    Позитивний    полюс     домену 
представлений похідними від кореня : ‘adl, ‘adāla (“справедливість”), 
‘ādil (“справедливий”). Ключову роль у семантиці концепту ẒULM відіграє 
оцінка, яка зазнає істотних змін залежно від актанта, який виступає на 
перший план. Коли концепт представлений пасивним дієприкметником 
maẓlūm, який переміщує на перший план Пацієнса, тоді оцінка надається з 
індивідуальної суб’єктивної позиції і, як правило, набуває психологічного 
характеру. При використанні форми ẓālim на перший план виходить Агенс, і 
оцінка набуває аксіологічного характеру, а використання іменника ẓulm 
асоціюється з позицією зовнішнього спостерігача і відображає нормативну 
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оцінку. Можливість відображення різних оцінних модальностей 
(Н. Д. Арутюнова) – унікальна характеристика концепту ẒULM, яка посилює 
його здатність виступати елементом політичного дискурсу.  

Актуальний набір значень концепту розвинувся на базі 

реконструйованої нами первісної просторової семантики коренів  та 

(“відхилятися”, “кружляти’) і є наслідком застосування 

орієнтаційної метафори, у межах якої несправедливість зображується як 
“відхилення” від “проторованого шляху” (jādda, maḥajja). Вплив тієї самої 
орієнтаційної метафори простежуємо і в утворенні засадничих релігійних 
концептів: HUDĀ (“шлях/рух під проводом Аллаха” – відповідник 
християнського концепту ПРОВИДІННЯ) та KUFR (“зневіра”, антон. ISLĀM). 

Від найдавніших відомих текстів спостерігаємо дві лінії значень, 
відображених у семантиці вербалізаторів концепту ẒULM: 1) “бути 
неправим” (прототипово в релігійному сенсі); 2) “скривдити когось”. У 
Корані ẒULM переважно фігурує в першому варіанті значень, інколи як 
синонім KUFR (“зневіра”). У Сунні (хадисах) концепт постає здебільшого в 
другому варіанті значення і зображує тип негативно оцінюваної соціальної 
трансакції. У сучасному вжитку можна говорити про доповнювальну 
дистрибуцію двох варіантів єдиного концепту ẒULM, завдяки якій варіант 
ẒULM1, що трапляється переважно в релігійному дискурсі, посилює оцінний 
компонент притаманного політичному дискурсу варіанту ẒULM2, надаючи 
додаткового релігійного забарвлення характерній для нього моральній 
оцінці. 

Ісламський релігійний дискурс зазвичай потрактовує ẒULM як іманентну 
властивість людської психіки: fa-inna aẓ-ẓulma ṭabī‘a bašariyya tanzi‘u ilayhā 
an-nafs (“адже ẒULM [це] людська природа [до якої] душа 
прагне/схиляється”) [з тексту проповіді]. У межах цих уявлень вважають, 
що щойно в людини з’являється матеріальна здатність пригноблювати або 
кривдити інших людей, вона зазнає впливу цієї схильності, пор.: iḏā da‘atka 
qudratuka ‘alā ẓulm an-nās fa-taḏakkir qudrat aḷḷāh ‘alayka (“якщо твоя 
сила / здатність покликала тебе кривдити людей, пам’ятай про 
силу / здатність Аллаха над тобою”). (Це популярне висловлення 
приписують халіфу Умару Абд-аль-Азізу). 

Для сучасного вжитку характерні стійкі колокації іменника ẓulm 
(“несправедливість, пригноблення, кривда”) з лексемами, похідними від 
дієслова waqa‘ (“падати”), прийменниками з просторовим значенням 
(наприклад, taḥt (“під”)), які вказують на метафоричне представлення ẒULM 
як об’єкта, який падає зверху, що стає засобом передання уявлень про 
фатальну природу означеного в такий спосіб поняття. Декілька сталих 
колокацій вказують на те, що часовий вимір ẒULM становить предмет уваги і 
свідомої рефлексії мовця. До таких належать високочастотні в 
революційному дискурсі ідіоми, що відбивають уявлення про минущий 
характер ẒULM: dawlat aẓ-ẓulm sā‘a, dawlat al-ḥaqq ilā qiyām as-sā‘a 
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(“держава ẒULM [це на] годину, держава справедливості – до судного дня”), 
kull ẓālim lahu nihāya (“кожний кривдник має кінець”); aẓ-ẓulm lahu nihāya 
wa al-ḥurriya gāyya gāyya (“ẒULM має кінець, і свобода приходить, 
приходить”). Якщо часові модифікатори вільно комбінуються з концептом 
ẒULM, то просторові, які наче теж могли бути способом вираження тієї самої 
ідеї про існування обмежень щодо дії ẒULM, у такій функції в 
досліджуваному дискурсі не засвідчено. Лише єдиний приклад aẓ-ẓulm lahu 
ḥudūd (“ẒULM має границі”) підтверджує наведений висновок, оскільки у 
відповідному медійному тексті йдеться не про реальний стан справ, а про 
уявлювану країну поза межами Єгипту. Така виразна лакуна є свідченням 
переважання в єгипетському революційному дискурсі соціально-
песимістичного погляду: ẒULM представлене як явище, яке не можна 
подолати hic et nunc і яке може зникнути лише з часом. 

Аналіз низки прецедентних текстів і матеріалів класичних словників 
уможливив висновок: важливою рисою релігійного дискурсу є те, що ẒULM 
у класичній арабській зображує соціальну взаємодію між рівними. 
Найбільш виразним (але не єдиним) доказом цього є застосування 
реципрокальної 6-ої форми дієслова taẓālam (“кривдити одне одного”), яка 
під час пошуку відсилає виключно до фрагментів класичних текстів, що 
потрапляють у сучасний політичний дискурс лише в режимі цитування, 
наприклад: yā ‘ibādī innī ḥarramtu aẓ-ẓulma ‘alā nafsī wa ja‘altuhu muḥarraman 
fa-lā taẓālamū (“о раби мої, я заборонив ẒULM для себе і зробив його 
забороненим, тому не кривдьте одне одного” – хадис). Включення подібних 
цитат слугує риторичним прийомом, який застосовує проекцію на сучасне 
політичне життя простих моделей соціальної взаємодії, притаманних 
середньовічному суспільству часів первісного ісламу, з метою посилення 
персуазивності моральної критики. Соціально-прагматичним наслідком 
цитування подібних текстів у сучасному політичному дискурсі, для якого 
характерна нерівність між Агенсом і Пацієнсом ẒULM (Ẓālim і Maẓlūm), є 
також посилення позиції пригноблених (Maẓlūmūn) порівняно до 
можновладних гнобителів (Ẓālimūn) шляхом риторичного вирівнювання 
їхнього статусу. 

На відміну від класичних текстів, у сучасному вживанні концепт ẒULM 
тісно пов'язаний з доменом ВЛАДА. У дискурсі Січневої революції концепти, 
які представляють (політичну) владу – NIẒĀM (“режим”), DAWLA (“держава”) 
зустрічаються в колокації із ẒULM. Цю інновацію можна простежити до 
засадничих текстів провідного ідеолога сучасного політичного ісламу 
С. Кутба, який поклав концепт ẒULM в основу спрощеної моделі влади і 
держави. Саме в концепції С. Кутба ẒULM починає функціонувати як 
політичний термін, як основний елемент у визначенні сучасної 
несправедливої політичної системи, від якої мусульмани повинні 
відмовитися на користь повернення до первісного ісламу часів пророка. 
Така ідеологізована переінтерпретація концепту могла відбутися лише 
внаслідок взаємодії релігійного та лівого революційного дискурсів. 
Імовірно, саме С. Кутб почав використовувати ẒULM як відповідник до 
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терміна пригноблення (англ. oppression), характерного маркера тогочасних 
лівих політичних дискурсів.  

Укорінений в ісламській традиції і збагачений впливами ідеологічних 
дискурсів, концепт ẒULM перетворився в істотний елемент уявлень про 
сфери політики і суспільного життя, яким притаманний здебільшого чорно-
білий погляд на суспільство як таке, що складається з наділених владою, 
але негативно оцінюваних кривдників та безправних скривджених громадян, 
які здобувають позитивну оцінку. Як ключовий засіб відтворення таких 
уявлень у політичному дискурсі, концепт ẒULM перетворився на важливий 
чинник підтримки неодмінно поляризованого характеру арабської 
суспільної дискусії. 

Четвертий розділ “Концептуалізація протагоністів революційного 
метанаративу” присвячено аналізу низки концептів, що репрезентують 
дійових осіб революційного метанаративу, як-от: 

- ṮUWĀR (“революціонери”). Цей концепт охоплює такі підкласи: ŠABĀB 
[at̠-T̠AWRA] ([революційна] МОЛОДЬ), що її зображено в дискурсі як 
своєрідний авангард революції, ŠUHADĀ’ [at̠-T̠AWRA] (“мученики 
[революції]” – ті, хто загинув на майданах протесту);  

- NIẒĀM [bā'id] (“[зниклий] режим”), референтом якого виступають уряд 
колишнього президента Х. Мубарака та його оточення; 

- FULŪL (“недобитки”). Цей концепт позначає протилежну щодо ṮUWĀR 
сторону протистояння, його зона референції спочатку охоплювала тих, кого 
вважали пов’язаним зі старим режимом, але згодом розширилася до будь-
яких соціальних й політичних інших. 

Перелічені концепти окреслені лише в межах революційного 
метанаративу. Їхній обсяг референції варіює залежно від комунікативної 
перспективи мовця. Так, на початковому етапі розвитку аналізованого 
дискурсу референтами концепту ṮUWĀR виступають одночасно декілька 
ідеологічно відмінних груп. “Брати-мусульмани” згодом висуваються на 
передній план як прототипові ṮUWĀR, але згодом, після розколу 
революційного табору, інші “революційні” автори вже відносять останніх 
до FULŪL. Військові ж, попри їхню вирішальну роль у перебігу подій, не 
мають стабільної позиції серед протагоністів революційного метанаративу. 
Вони не віднесені ні до ṮUWĀR (“революціонерів”), ні до FULŪL (“ворогів 
революції”) і позначаються то як JAYŠ (“армія” – нейтр., поз.), то як ‘ASKAR 
(“вояччина” – негатив.). 

Концепт ŠA‘B (“народ”) в революційному дискурсі може також 
представляти “революційну” сторону, пор. aš-ša'b ṯāra 'alā aẓ-ẓulm («народ 
повстав [дієслово однокор. з ṯawra – “революція”] проти 
несправедливості»). Але покликання на народ є також типовим засобом 
легітимізації влади в офіційному дискурсі авторитарних режимів у період 
до і після Січневої революції. Це частково пояснює появу і поступове 
заміщення концепту ŠA‘B похідним від нього концептом IRĀDA(t) aš- ŠA‘B 
(“воля народу”).  
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Словосполучення irādat aš-ša‘b (“воля народу”) становить 
трансформацію ключового гасла (ši‘ār) Арабської весни, яке єгипетські 
революціонери успадкували від туніських попередників: aš-šaʻb yurīd isqāṭ 
an-niẓām (“народ воліє повалення режиму”). Мотивом для формування 
концепту, очевидно, стало те, що цитований непрямий перлокутивний акт 
(вимога) досяг своєї мети (11.02.2011 режим Х. Мубарака було повалено), 
що закріпило у свідомості мовця образ народної волі як дієвої сили. Будь-які 
акти революції зображуються далі в дискурсі як такі, що відбуваються 
“волею народу”. IRĀDA(t) aš-ŠA‘B подається в дискурсі як сила, потужніша 
за фізичну, пор.: irādat aš-ša‘b lā tuhzam wa hiya qādira ‘alā kasr irādat al-
quwa (“воля народу непереможна, і вона здатна розбити волю сили”). Деякі 
колокації IRĀDA(t) aš- ŠA‘B, наприклад з дієсловом kabaḥ (“стримувати, 
тримати в узді”), kabat (“подавляти, пригнічувати”), як правило, у формі 
категоричного заперечення, дозволяють реконструювати концептуальну 
метафору, яка приписує IRĀDA(t) aš-ŠA‘B властивості природної стихії або 
норовистої тварини, яку неможливо зупинити, коли вона вирвалася на 
свободу. Глибинна ідея про те, що змін можна добитися актом волінням, 
узгоджується з фреймом РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО (див. Розділ 2).  

Низка колокацій, наприклад taqwīḍ irādat aš-ša‘b (“руйнування волі 
народу”), kasr irādat aš-ša‘b (“розбиття волі народу”), свідчить про те, що 
подібно до концепту NIẒĀM (“режим”), IRĀDA(t) aš-ŠA‘B метафорично 
представлена в дискурсі як вертикальна структура, що вводить її в сферу 
дії концептуальної метафори ВЛАДА – це ВЕРХ. Вона навіть зображується як 
об’єкт, проти якого був спрямований переворот: inqilāb ‘alā al-irāda aš-
ša‘biyya (“переворот проти народної волі” – про військовий переворот 
3.07.2013). Таким чином, на відміну від концепту ŠA‘B (“народ”), похідний 
від нього концепт IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (“воля народу”) відносимо до домену 
ВЛАДА. Він побудований так, наче в його основу свідомо покладено 
класичне визначення феномену влади як “здатності людей або груп 
досягати своїх цілей попри спротив інших” (М. Вебер). IRĀDA(t) aš-ŠA‘B 
протиставлена офіційній владі (NIẒĀM) як нематеріальна сила – силі 
матеріальній, фізичній.  

Дискурсивна тактика, застосовувана авторитарним дискурсом після 
перевороту, полягала в зображенні IRĀDA(t) aš-ŠA‘B як об’єкта захисту з 
боку JAYŠ (“армії”), а, отже, перетворення її із різновиду влади на 
жертву / слабкий суб’єкт. пор.: ḥimayat irādat aš-ša‘b al-miṣrī hiya min al-
muqaddasāt allatī taqūm bihā al-quwat al-musallaha (“захист волі 
єгипетського народу – однин із священних [обов’язків], які виконують 
збройні сили”). Отже, концепт потрапляє у сферу дії характерного для 
єгипетського авторитарного дискурсу фрейму АРМІЯ – ЗАХИСНИК НАРОДУ. 

Висока частотність двох дзеркальних колокацій šabāb aṯ-ṯawra (“молодь 
революції”) і ṯawrat (aš-) šabāb (“революція молоді”) – перше з них в 2,52 
частотніше за популярне медіа-кліше ṯawrat al-karāma – “революція 
гідності”, друге лише в 2,24 менш частотне – вказують на тісний 
асоціативний зв'язок між молоддю і революцією у свідомості мовця. Пор. 
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також: aš-šabāb allaḏī ṣana‘ aṯ-ṯawra huwa man sa-yaḥmī aṯ-ṯawra wa 
yukammiluhā (“молодь, яка зробила революцію, [буде] тими, хто захистить 
революцію та завершить її”). Як показав аналіз, ці відбиті в дискурсі ідеї є 
радше виявом деяких культурно-специфічних уявлень, які становлять 
частину семантики концепту ŠABĀB, аніж відображенням об’єктивної 
ситуації. 

Концепт ŠABĀB фігурує як позначення окремої соціальної групи в 
контекстах, де в європейських мовах маркери віку не були б релевантними, 
наприклад ḥizb šabāb miṣr (“Партія єгипетської молоді”) та šabāb al-wizāra 
(“молодь міністерства”). Характерною особливістю арабської мови є 
виразно ширша (порівняно з європейськими мовами) сфера застосування 
метафори спорідненості. Пор. таке стандартне вживання, як abnā’ al-
madīna/al-balad (букв. “сини міста, країни” – мешканці міста, країни), usrat 
al-barnāmaj (букв. “сім’я програми”, стандартний термін мови арабського 
телебачення, укр. відповідник колектив програми). У цьому контексті 
ознака віку відіграє важливу роль у моделюванні внутрішньої структури 
суспільних інститутів. Якщо будь-які великі колективи концептуалізуються 
як сім’ї, наслідком такої метафори є те, що у складі цих колективів ми 
знаходимо батьків (керівників, відповідальних осіб) і дітей. Справді, осіб, 
які обіймають важливі посади, у літературній арабській мові подають як 
rijāl (букв. “мужі”, у перекладі – “діячі”, “посадові особи”), пор. rijāl ad-
dawla (“державні діячі”), rijāl al-amn (“працівники [органів] безпеки”). 
Молодь виступає об’єктом батьківської турботи з боку таких rijāl (“мужів”). 
У Єгипті, наприклад, існує неймовірно розгалужена мережа урядових 
установ, чиїм завданням є ri‘āyat aš-šabāb wa an-naš’ (“піклування про 
молодь і підростаюче покоління”), які разом позначаються як hay’āt wa 
munaẓẓamāt šabābiyya (“молодіжні органи і організації”).  

Іншою культурно-специфічною рисою є те, що концепт ŠABĀB не є 
нейтральним щодо ознак ґендеру і соціального статусу. Похідні від кореня 

попри наявність лексико-граматичних можливостей застосування їх 
на позначення осіб жіночої статі, у реальному узусі, а відтак і у свідомості 
мовця, здебільшого пов’язані з референтами чоловічої статі (за даними 
нашого корпусу). Референційна зона цього концепту в аналізованому дискурсі 
також не охоплює всю вікову групу. Так, концепт ŠABĀB не трапляється в 
колокації з номінаціями, які позначають деякі соціальні групи (класи), 
наприклад ‘ummāl (“робітники”).  

Революційний дискурс конструює ідеалізований образ ŠABĀB, якому 
властиві такі риси: (1) привілейовані відношення з майбутнім, пор. wa hum 
bi-fikrihim al-jadīd wa ḍamīrihim an-naqiyy qādirūna ‘alā binā’ miṣr al-
mustaqbal allatī naḥlam bi-hā jamī‘an (“вони зі своїм новим мисленням та 
своїм чистим сумлінням здатні побудувати Єгипет майбутнього, про який 
ми усі мріємо”); (2) унікальна схильність мріяти, ŠABĀB є єдиною групою, 
інтерв’ю з якою журналіст може почати запитанням “про що ти мрієш?”; 
(3) креативність та енергійність, виражені особливим набором культурно-
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специфічних фразеологічних виразів, наприклад rūḥ waṯṯāba (букв. 
“стрибаючий дух”). У консервативному суспільстві МОЛОДЬ постає як єдина 
соціальна група, для якої змінюватися – природна властивість, оскільки 
очікується, що в процесі дорослішання молоді люди мають зазнати 
природних змін, пор.: wa min ḥaqqikum an taqūmū antum bi-t-taġyīr wa laysā 
man yajlisūna fī ġuraf at-takyīf (“і ваше право здійснити зміну, а не тих, хто 
сидить в офісах з кондиціонерами”). Революція – це зміни (taġyīr), і тому в 
революційному дискурсі саме МОЛОДЬ часто зображується як єдиний 
легітимний суб’єкт, який може претендувати на владу, пор.: as-sulṭa al-ān 
hiya min ḥaqq šabāb aṯ-ṯawra as-sulṭa al-ān min ḥaqq aṯ-ṯawra (“влада тепер 
по праву [належить] молоді революції, влада тепер по праву [належить] 
революції”).  

У дискурсі єгипетської революції лексема fulūl (збірн., звідки новоутвор. 
одн. fulūlī  істор. мн. від fallun – “вибоїна, зарубка на кінці меча”) стала 
основним засобом іншування політичних опонентів. До того часу лексема 
fulūl зафіксована лише в контексті військово-історичного дискурсу зі 
значенням “залишки переможеної армії” (наша реконструкція). 
Альтернативні номінації, наприклад baqāyā (мн. “залишки, відстій”), ḏulūl 
an-niẓām as-sābiq (“хвости старого режиму”), швидко відійшли на другий 
план. Уведення цієї номінації в дискурс дозволило перебудувати поняття 
політичного супротивника в такий спосіб, що інкорпорує сценарій поразки 
в політичній боротьбі. Комунікативно-функціональний 
(соціопрагматичний) чинник, таким чином, відіграв ключову роль у 
формуванні концепту FULŪL. 

Дискурс приписує FULŪL широкий набір зловмисних вчинків і намірів: 
širā’ al-aṣwāt (“купівля голосів”), yuġāliṭūna wa yuḥāwilūna i‘ādat kitābat 
tārīẖ ṯawrat yanā’īr (“обманюють і намагаються переписати історію Січневої 
революції”), isā’a li-r-ra’īs wa aṯ-ṯawra (“образа президента і революції”), 
ifsād al-‘amal as-siyāsī (“розтління/розбещення політичної роботи”). У 
кінцевому підсумки ці дії спрямовані на створення FITNA (“внутрішній 
розбрат усередині етнічної або релігійної спільноти”, культурно-
специфічний концепт, який позначає крайній ступінь загрози для 
суспільства). Список переважно використовується для обґрунтування 
переслідування FULŪL. Характерною особливістю є модальний аспект 
зазначених негативних дій, приписуваних FULŪL, які часто подаються з 
модифікаторами типу ḥāwal (“намагатися”) або за допомогою конструкції з 
прийменником warā’ (“за”), наприклад al-fulūl warā’ tarākum mašākil al-ḥayy 
(“FULŪL [стоять] за нагромадженням проблем району”); fulūl warā’ fitnat al-
islāmiyīna wa al-libraliyīn (“FULŪL [стоять] за розбратом [між] ісламістами та 
лібералами”). 

Застосування цих засобів, які формально обмежують агентивність 
FULŪL, пояснюємо парністю концептів, які позначають дві сторони 
протистояння. З погляду динаміки сил (Л. Талмі), FULŪL представляють 
відносно слабкого Антагоніста, а ṮUWĀR (“революціонери”) виступають як 
Агоніст. Зміна цієї динаміки в дискурсі означала б припущення можливості 
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перемоги FULŪL і, відповідно, послаблення ṮUWĀR. Отже, застосовування 
описаних модифікаторів становить елемент дискурсивної стратегії, 
спрямованої проти опонентів. Згодом, зміна силової динаміки відносин 
ṮUWĀR і FULŪL все ж відбудеться, і це стане ознакою зміни дискурсу (див. 
Розділ 6).  

Найбільшою загрозою для революції є приписувана дискурсом FULŪL 
тенденція до відновлення “центральності” (ṣadāra) на “політичній сцені”, 
пор.: aẖšā min ‘awdatihim ilā ṣadārat al-mašhad natījat ḍu‘f tanẓīm al-qiwā aṯ-
ṯawriya (“побоююсь їхнього повернення в центр [політичної] сцени 
внаслідок слабкості організації революційних сил”). Це є прикладом 
застосування специфічної для арабської мови орієнтаційної метафори, яку 
можна описати як ЦЕНТР – це ВЛАДА. На метафоричних наслідках 
(entailments) цієї метафори базується низка дискурсивних практик, 
спрямованих проти FULŪL, зокрема це заклики до iqṣā’ FULŪL (“усунення, 
витіснення”, від qaṣā /qaṣiyā  “перебувати далеко, бути віддаленим”), taṭhīr 
(“очищення”) від FULŪL суспільного простору (приклад характерної для 
консервативних дискурсів метафори ВОРОГ – це ШКІДНИК). Подальший 
розвиток цих ідей призвів до виникнення загальнонаціональної політичної 
кампанії під назвою Imsak fulūl (“злови FULŪL”), зміст якої полягав у 
складанні чорних списків FULŪL. Цей приклад становить одну з 
найяскравіших ілюстрацій впливу дискурсивних практик на соціальну 
поведінку.  

Однією з важливих функцій дискурсу взагалі є формування поведінки 
учасників суспільної комунікації. Паремії, короткі цитати з релігійних 
текстів, що здатні викликати у свідомості адресата образи певних суспільно 
схвалюваних поведінкових моделей, слугують важливим засобом 
вираження деонтичної модальності в революційному дискурсі. Однією з 
найбільш салієнтних паремій є lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (букв. “лише 
залізо точить залізо”), яке передає значення, близьке до української ідіоми 
клин клином виганяють. Це прислів’я застосовується до широкого діапазону 
цільових доменів і репрезентує будь-яку проблемну ситуацію як зіткнення 
між двома сторонами, яке має бути розв’язане силовими методами. Воно є 
також одним з багатьох засобів вираження культурної презумпції similia 
similibus (див. Розділ 5). Прислів’я також послугувало продуктивною 
моделлю для утворення численних трансформованих версій на основі 
стратегії мовної гри. 

Огляд концептів, що репрезентують протагоністів революційного 
дискурсу, а також пов’язаних з ними дискурсивних практик, уможливлює 
висновок про те, що усі вони в сукупності слугують засобами 
конструювання поляризованого дискурсу ексклюзії і підтримки політичних 
та соціальних практик, які врешті-решт призвели до поглиблення розколу в 
єгипетському суспільстві. 

У п’ятому розділі – «Концепт QIṢĀṢ (“відплата”) та цінності 
революції» – проаналізовано зазначений концепт на тлі інших концептів 
домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ, а також пов’язаних із ними ціннісних концептів. 
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Разом з QIṢĀṢ (“відплата” за принципом “око за око, зуб за зуб”) вони 
увійшли до списку т. зв. maṭālib aṯ-ṯawra (“вимог революції”), або ahdāf aṯ-
ṯawra (“цілей революції”), і водночас до ключового гасла Січневої 
революції: ‘AYŠ (“хліб”, лексема етимологічно пов’язана з “життям”), 
ḤURRIYA (“свобода”), KARĀMA (умов. “гідність”), ‘ADĀLA [ijtmā‘yya] 
(“[соціальна] справедливість”). 

У межах метанаративу, який зображує ṮAWRA (“революцію”) як рух від 
dawlat aẓ-ẒULM (“держави несправедливості”) до dawlat al-‘ADL (“держави 
справедливості”), QIṢĀṢ відіграє роль прототипової моделі досягнення 
справедливості. 

Уперше QIṢĀṢ було застосовано як елемент протестного гасла al-qiṣāṣ al-
qiṣāṣ ḍarbū iẖwatnā bi-r-raṣāṣ (“Відплата! Відплата! Вони вдарили кулями 
по наших братах”) під час т. зв. jum‘at al-ġaḍab (“п’ятниці гніву”), на 4-й 
день протестів (28.12.2011). Застосування QIṢĀṢ як протестного гасла є 
однією з інновацій дискурсу Арабської весни (раніше цей давно відомий 
концепт ісламського права не використовувався в такій спосіб). 

Відомо, що принцип “око за око, зуб за зуб” (лат. lex talionis) має давню 
історію: він засвідчений у Біблії (Вихід 21:23–25, Левит 24:19–21, 
Второзаконня 19:20–21), Корані (5:44, 45), був елементом давніх правових 
систем. 

Фреймово-семантична структура QIṢĀṢ є складнішою за зіставні 
європейські концепти – англ. REVENGE (“помста”, за даними FrameNet) або 
укр. ВІДПЛАТА (за власними спостереженнями). Вона містить додаткові 
елементи: Бенефіціар (той або ті, в інтересах кого здійснюється відплата – в 
ісламському нормативному дискурсі – walī ad-dam (“кровний родич”), у 
світських дискурсах – громада або народ) та Тема (те, за що треба 
відплатити). У прототиповій ситуації це – dimā’ (“кров [жертви злочину]”), 
в ширшому контексті ḥaqq (“право” – будь що, що по праву належить 
жертві). Напрямок дії, виходячи із семантики відмінкових відношень, є 
дзеркальним порівняно із зіставними фреймами REVENGE, ВІДПЛАТА. 
Найінформативнішим контекстом для аналізу семантики концепту QIṢĀṢ є 
дискусія про т. зв. šurūṭ al-QIṢĀṢ (“умови відплати”) в ісламському 
нормативному дискурсі. Призначенням QIṢĀṢ є ḥaqn ad-dimā’ (букв. 
“зупинення крові”). При цьому відплата має зупинити від марного пролиття 
(зберегти) лише праведну кров (dam ma‘ṣūm), натомість кров воїнів, 
закоренілих блудників, або віровідступників, є такою, що може бути 
змарнована (dam mahdūr). Важливо також, що QIṢĀṢ не може бути 
застосований до батьків, якщо ті вбили власну дитину, тому що вони є aṣlan 
li-l-maqtūl (“корінням щодо вбитого”). На підставі цих даних можна 
реконструювати базову когнітивну метафору, що лежить в основі фрейму 
QIṢĀṢ як соціальної трансакції і зокрема дозволяє зрозуміти зміст часто 
цитованого тексту Корану wa lakum fī al-qiṣāṣ ḥayātun yā ūlī al-albāb (“і для 
вас у відплаті життя, o володарі умів”, Коран 2:179). Це метафора ЖИТТЯ як 
ДЕРЕВА, де праведна КРОВ, відповідно, є життєвою силою / соком, який 
рухається від кореня (батька) до сина, а імператив QIṢĀṢ покликаний 
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зберегти цей сік і таким чином дозволити дереву ЖИТТЯ продовжувати далі 
рости. У межах таких уявлень суспільство розуміється як споріднена 
спільнота, гілки одного дерева. Натомість європейські концепти укр. 
ВІДПЛАТА / англ. REVENGE / укр. ПОМСТА зображують трансакцію між 
індивідами, де темою є умовне ЗЛО, що передається в протилежному 
напрямку: від Злочинця до Жертви, а потім від Месника або Агенса 
ВІДПЛАТИ – до Злочинця. 

Корпусні дані дозволяють виділити високочастотні колокації QIṢĀṢ з 
лексемами на позначення швидкості sarī‘ (“швидкий, рухливий”), ājil 
(“швидкий, негайний”), nājiz (“повний, вчасний”) у різних формах. Гасло 
“якнайшвидшого QIṢĀṢ” було однією з найчастотніших вимог під час 
революційних протестів у Єгипті. Уявлення про те, що ВІДПЛАТА має бути 
здійснена якнайшвидше задля досягнення суспільної злагоди, контрастує з 
європейською ідеєю помсти як страви, яка подається холодною 
(англ. revenge as a dish best served cold), та західною правовою концепцією 
належного судового процесу (англ. due process), у рамках якої швидкий 
розгляд справи (speedy trial) має бути забезпечений в інтересах 
підозрюваного, а не родича жертви або суспільства в цілому. Імператив 
швидкої відплати проте ідеально пояснюється наслідками (entailments) 
метафор, що лежать в основі уявлень про призначення QIṢĀṢ. Мета QIṢĀṢ 
відповідно до ісламських нормативних текстів полягає у зціленні і 
охолодженні жару гніву (at-tašaffī wa bard ḥarārat al-ġayẓ). З метафори 
ГНІВ – це ВОГОНЬ випливає, що якщо ГНІВ не зупинити шляхом QIṢĀṢ, то він 
зданий охопити цілу громаду наче вогонь і призвести до FITNA (“розбрату 
всередині громади”), який також метафорично зображується як вогонь (пор. 
частотний ідіоматичний вираз nār al-fitna “вогонь розбрату”). Вогонь треба 
гасити швидко, поки він не перекинувся далі, – звідси й потреба в швидкому 
QIṢĀṢ. 

Важливим для розуміння функціонального навантаження розгляданого 
концепту в єгипетському революційному дискурсі є такий потужний 
прецедентний текст: wa man qutila maẓlūman fa-qad ja‘alnā li-waliyyihi sulṭānan 
fa-lā yusrif fī al-qatli innahu kāna manṣūran (“і хто був вбитий несправедливо, 
то ми дали його близькому владу, однак він не повинен перевищувати 
[певних меж] у вбивстві. Справді, він був підтриманий”, Коран 17:33). 
Серед елементів фрейму QIṢĀṢ найважливішим насправді є Бенефіціар. За 
ісламським правом, від нього залежить, чи буде злочинець покараний, чи 
покарання буде замінено на матеріальну компенсацію. В ісламському 
правовому дискурсі носій влади – waliy al-amr – має бути Агенсом QIṢĀṢ. 
Обов’язком влади, у межах цих уявлень, є лише забезпечення інтересів і 
здійснення волі родича (родини) жертви. Фрейм, таким чином, повністю 
перевертає владні відносини – символічно підпорядковує можновладця волі 
пересічної людини з народу. Власне саме тому, на нашу думку, концепт 
QIṢĀṢ і був актуалізований так широко в революційному дискурсі. У 
дискурсі революції QIṢĀṢ функціонує як егалітаристський, а отже й 
революційний за своєю суттю концепт. 
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Принцип similia similibus, що лежить в основі концепту QIṢĀṢ, можна 
також простежити і поза сферою дії розгляданого концепту: він слугує 
ідеальної моделлю й інших форм соціальної взаємодії (див. Розділ 4).  

Імовірно, що спочатку наявність концепту ḤURRIYA (“свобода”) в 
ключовому революційному гаслі (‘ayš, ḥurriya, karāma insāniyya, ‘adāla 
ijtimā‘iyya “хліб, свобода, людська гідність, соціальна справедливість”) 
могла здаватися певним ідейним компромісом, до якого вдавалися ісламісти 
на користь світським революціонерам. Але ж вибір чужого для них 
концепту як опорного в назві власної партії – Ḥizb al-Ḥurriya wa al-‘Adāla 
(“Партія свободи і справедливості”) був би надто великою поступкою 
лібералам з боку Братів-мусульман. Отже, у корпусі знаходимо медійні 
тексти, які висвітлюють зв’язок позірно ліберального концепту ḤURRIYA із 
дискурсом політичного ісламу, де очікувана після перемоги революції 
ḤURRIYA (“свобода”) прочитується як засіб актуалізації ідеї 
примирення / одужання від моральних мук (tašaffī), яка є наслідком 
реалізації QIṢĀṢ. Щодо ще одного позірно світського концепту в гаслі 
революції – ‘adāla ijtimā‘iyya (“соціальна справедливість”), то він також 
давно засвоєний дискурсом політичного ісламу, який базується на 
релігійній переінтерпретації ключових ідей лівого політичного дискурсу. 

KARĀMA – найважливіший з ціннісних концептів в революційному 
дискурсі (пор. ṯawrat al-karāma “революція гідності”). Словосполучення 
karāmat an-nafs (“KARĀMA душі/особи/себе”) – найчастотніша колокація, в 
якій зустрічається концепт. Останній посідає чільне місце в релігійному 
дискурсі, де його семантика розкривається найповніше. Глибинний зв’язок 
між KARĀMA і концептом QIṢĀṢ виявляється на тлі полеміки проти західної 
системи права. На думку ісламістів, прихильники останньої закликами “до 
відмови від божественного закону відплати” (ilā ṭarḥ šarī‘at al-qiṣāṣ) 
демонструють “неповагу до KARĀMA людської душі / особи” (lā yaḥfil 
aṣḥābuhā bi-karāmat an-nafs al-bašariya). У цьому контексті вживання 
концепту KARĀMA відбиває уявлення про цінність життя людини, адже, на 
думку ісламських вчених, перевагою QIṢĀṢ є спрямованість на збереження 
людського життя (lakum fī al-qiṣāṣi ḥayātun yā ūlī al-albāb “вам у QIṢĀṢ 
життя, o володарі умів”, Коран 2:179). Елемент ‘AYŠ (“хліб”  “життя”) 
актуалізує (посилює) у цитованому революційному гаслі саме цей аспект 
концепту KARĀMA, пор. також частотну колокацію ḥayā karīma (“гідне 
життя”). 

Концепт KARĀMA постає як ключовий атрибут особи, який охоплює не 
лише життя як цінність, а й інші якості, які роблять індивіда 
повноцінним, пор. тлумачення прикметника karīm: al-jāmi‘ li-anwā‘ al-ḫayr 
wa aš-šaraf wa al-faḍā’il  “[той що] поєднує види добра/багатства, честі і 
чеснот” (словник Lisān al-‘Arab). Попри таку всеохоплюваність, KARĀMA 
поширюється не на всю особу, винятком є концепт QALB (“серце”), який 
представляє емоційний бік людської психіки. У термінах динаміки сил 
(Л. Тальмі), QALB і KARĀMA постають як антагоністичні частини розділеного 
суб’єкта (self divided). Отже, KARĀMA наголошує на цінності індивіда в 
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соціальному аспекті на відміну від психологічного. Соціальний аспект 
концепту відбитий в ідеї відродження національної гідності, однієї із 
важливих тем революційного дискурсу, пор.: mīlād al-ḥurriya wa al-karāma 
li-š-ša‘b al-miṣrī ba‘d ‘uqūd min ad-dīktātūriya (“народження свободи і 
KARĀMA єгипетського народу після десятиліть диктатури”). Уявлення про 
цінність людського життя, яка є центральною ідеєю у змісті ар. поняття 
KARĀMA, не входить до обсягу таких концептів як англ. DIGNITY або укр. 
ГІДНІСТЬ і виражається окремими сполуками в європейських мовах, 
наприклад, англ. sanctity of life, пол. świętość życia (букв. “святість життя”), 
укр. цінність життя. Наслідком цієї відмінності є те, що арабський 
концепт, на відміну від європейських відповідників, у політичному дискурсі 
демонструє міцний асоціативний зв'язок з темою фізичного насилля. Вираз 
ṯawrat al-karāma (“революція гідності”), наприклад, був мотивований 
розумінням масового протесту як відповіді владі на зневагу до цінності 
людського життя, унаочнену актом самоспалення М. Буазізі в Тунісі. 

У шостому розділі – “Дискурс Січневої революції як структурно-
функціональна цілісність” – представлено загальну характеристику 
революційного дискурсу, а також розглянуто проблему його трансформації 
в період після військового перевороту 3 липня 2013 року. 

Метанаратив про переможну революцію є основою структурної 
цілісності дискурсу. Роль наративного складника виявляється не тільки на 
макро-, але й на мікрорівні, адже в дискурсі переважають саме ті концепти, 
семантична структура яких містить сценарний складник, здатний 
генерувати наративні структури, що деталізують загальний метанаратив. 
Фабула революційного метанаративу побудована на ідеї революції як руху 
від Держави несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM) до Держави 
справедливості (dawlat al-‘adl). Парою до ẒULM (Розділ 3) в дискурсі 
виступає не ‘ADL, а інший концепт домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ – QIṢĀṢ (Розділ 
5), що вирізняється наявністю виразного сценарного складника. Наслідком 
високого ступеня наративності революційного дискурсу є відсутність у 
ньому елементів аргументованої полеміки, яка не вкладається у спрощену 
схему, що зображує революцію як боротьбу добра зі злом. 

Ядро концептуальної рамки революційного дискурсу формує пара 
концептів ẒULM і QIṢĀṢ, які доповнюють одне одного: ẒULM виступає в 
пресупозиції до QIṢĀṢ, Агенс ẒULM збігається з Пацієнсом QIṢĀṢ. Слоти 
Агенса і Пацієнса ẒULM, Агенса, Потерпілого та Бенефіціара концепту QIṢĀṢ 
заповнюють протагоністи революційного метанаративу. Коли 
“революціонерів” необхідно подати як активний суб’єкт, вони 
позначаються як ṮUWĀR або ŠABĀB [aṯ-ṮAWRA] (Розділ 4). Натомість, 
ŠUHADĀ’ [aṯ-ṮAWRA] (“мученики революції”), включають сценарії загибелі 
“революціонерів” і активують концепт QIṢĀṢ. У контекстах, де 
іллокутивною метою мовця є викликати співчуття до “революціонерів”, їх 
подають як abnā’ aṯ-ṯawra (“синів революції”). 

Концептуальна рамка революційного дискурсу відбиває певні 
світоглядні уявлення про природу держави, влади та суспільну мораль. Ці 
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уявлення реконструюються у вигляді культурних презумпцій, до яких 
належать принцип моральної економії, що передбачає відплату за кожну 
кривду еквівалентною в якісному плані дією, розуміння влади як сили й 
примусу, будь-якої проблеми як протистояння, сили як кращого засобу 
розв’язання проблеми. Відображений у метанаративі сценарій революції 
прочитується як варіація на тему відомого хадису, який зображує сцену, 
коли мусульман у Судний день тримають на мостику між раєм і пеклом, 
поки вони не відплатять одне одному за взаємні кривди (ар. maẓālim) (Ṣaḥīḥ 
al-Buẖārī: 1064). Держава несправедливості концептуалізується не як 
політична система або устрій, а як сукупність зловмисних індивідів, тих, 
хто “наживався за рахунок забороненого майна цього бідного народу” – 
FULŪL (Розділ 4). Дискурс відбиває світогляд, у якому ЗЛО завжди 
уособлене, а загальнонаціональна кампанія Imsak Fulūl (“Злови FULŪL”), що 
втілювала ідею очищення (taṭhīr) політичної сцени (mašhad siyāsī) від 
“ворогів революції”, є яскравою ілюстрацією впливу опосередкованих 
базовими концептами дискурсу культурних презумпцій на сферу 
політичних практик. 

Ключові концепти дискурсу, які відбивають культурні презумпції щодо 
певних моделей суспільних відносин, відіграють важливу роль у реалізації 
комунікативно-функціональних завдань дискурсу. Революційний дискурс 
по суті є суперечкою про владу. Отже, важливим засобом тиску на владу 
стає введенням в революційний дискурс концепту QIṢĀṢ, який у релігійному 
дискурсі актуалізує ідею про надання влади (sulṭān) скривдженому (maẓlūm) 
і моральний обов’язок (wājib) правителя щодо здійснення відплати (Коран 
17:33). Додатковим чинником посилення іллокутивної сили вимог щодо 
QIṢĀṢ є культурна презумпція про те, що відплата має бути швидкою.  

У 2013 році широко окреслена група ṮUWĀR розпадається і в суспільній 
дискусії з’являється кілька альтернативних голосів. Нова політична 
реальність більше не вкладалася в спрощену схему революційного 
метанаративу. Після перевороту 3 липня 2013 р. революційний дискурс 
втрачає домінантний статус на медійних майданчиках, мова яких дедалі 
більше нагадує дискурс дореволюційної доби.  

Ключовим маркером нового дискурсу непокори після повалення 
президента Мурсі став концепт ŠAR‘IYYA (“законність, легітимність”), який 
актуалізує ідею незаконного характеру усунення Мурсі від влади. У нових 
обставинах, які сприймалися як повернення Держави несправедливості 
(dawlat aẓ-ẒULM), втрачає релевантність революційний метанаратив. 
Наметове містечко на підтримку Мурсі на площі Рабіа аль-Адавія (Rābi‘a al-
‘Adawiyya) у Каїрі стало ремінісценцією подій на площі Тахрір січня 2011 
року. У новому дискурсі опору qiwā al-inqilāb (“силам перевороту”) 
позитивний образ подій на Тахрір витіснив новий, дещо трагічний образ 
Rābi‘a, пор.: rābi‘a ta‘nī al-‘adāla wa al-ḥurriya wa ar-raḥma (“Рабіа означає 
справедливість, свободу і милосердя”). Показово, що у списку ціннісних 
концептів KARĀMA (пор. Розділ 5) заміщається новим для дискурсу 
спротиву виразно релігійним концептом RAḤMA (“милосердя”). 
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У дискурсі офіційних ЗМІ шляхом підміни референтів революційні 
конотації, пов’язані з концептом QIṢĀṢ, починають розмиватися. Тепер 
референтом концепту ŠUHADĀ’ (“мученики”) стають загиблі 
військовослужбовці, жертви терористичних актів у Каїрі, і тепер їхня кров 
благає про відплату. Натомість QIṢĀṢ стає центральною темою в дискурсі 
підпільних збройних угруповань, одне з яких включає концепт у свою назву: 
Ḥarakat al-Qiṣāṣ (“Рух за відплату”). Тема dawlat aẓ-ẒULM (“держави 
несправедливості”) отримує подальший розвиток, низка нових гасел 
спирається на це поняття, як-от: ‘umru ẓ-ẓulm mā ’awwam dawla (розм. єгип., 
“ніколи ẒULM не створив державу”); dawlat aẓ-ẓulm sā‘a, dawlat al-ḥaqq ilā 
qiyām as-sā‘a (“держава несправедливості [то на] годину – держава 
справедливості – до настання години [тобто початку Страшного суду. – 
О.Б.]”). Остання формула вживається для підбадьорювання однодумців. 
Застосовується метафора персоніфікації, яка зображує Державу 
несправедливості як монолітну сутність, хижу тварину, пор.: dawlat aẓ-ẓulm 
lam tašba‘ min laḥm abnā’ miṣr ba‘d (“держава несправедливості все ще не 
наситилася плоттю синів Єгипту”). 

Постать усунутого від влади президента Мурсі набуває міфологічних 
рис (див. матеріали під хештегом # الريس_لسه_مرسي  [Mursī lissa ar-rayis, розм. 
єгип. ар. – “Мурсі все ще президент”]) завдяки застосуванню виразно 
релігійних метафор. Так, повернення Мурсі з ув’язнення подається з 
покликанням на історію про дивовижне спасіння Йони з черева кита (Коран 
37:139 – 148). Тема Мурсі в новому дискурсі непокори актуалізує елементи 
міфу про месію: з його поверненням пов’язують очікування кінця Держави 
несправедливості, пор.: bi-‘awdatika tantahī dawlat aẓ-ẓulm (“з твоїм 
поверненням Держава несправедливості закінчиться”).  

Поряд з ширшим застосуванням релігійно забарвлених дискурсивних 
практик новий дискурс непокори звертається до потужного арабського 
дискурсу опору (muqāwama), що сформувався на тлі тривалого арабо-
ізраїльського протистояння. Завданню мотивувати учасників протестів на 
тривалий опір переважній силі за відсутності сподівань на близьку 
перемогу найбільше відповідає позичений з цього дискурсу концепт ṢUMŪD 
(“стійкість, витривалість”). У той час як концепт FULŪL (Розділ 4) включав 
сценарій перемоги над ворогом, ṢUMŪD, навпаки, відбиває ідею опору, 
тримання разом перед обличчям сильнішого ворога. Отже, цей концепт 
відбиває протилежну, порівняно з революційним дискурсом, перспективу 
на перебіг протистояння між владою і опозицією. 

У Висновках викладено результати проведеного дослідження. 
Констатовано, що структурні компоненти революційного дискурсу 
виявляють себе не як множина, а як функціональна єдність, у якій 
когерентність між окремими частинами виявляється одночасно на різних 
рівнях: на рівні фреймово-семантичної структури та семантичної периферії 
окремих концептів, на рівні відбитих у їхній семантиці спільних культурних 
презумпцій і, нарешті, на соціопрагматичному рівні – завдяки їхній 
підпорядкованості тій самій комунікативній меті. 
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Встановлено, що метанаратив, який зображує революцію як дивовижне 
перетворення Держави несправедливості на Державу справедливості під 
дією народної волі, склався спонтанно ще на ранньому етапі політичної 
боротьби з тих компонентів, які виявилися найбільш придатними з погляду 
соціопрагматичних параметрів: здатності мобілізувати, надихати й 
спонукати до дії учасників масових протестів. Для того, щоб відповідати 
цим критеріям, революційний дискурс мав бути побудований на міцному 
ґрунті загальновизнаних ідей та переконань і бути придатним для 
вираження суспільних очікувань і цілей, що їх намагалися досягти учасники 
подій, які усі єгиптяни, не змовляючись, майже одразу почали називати 
революцією.  

Мова релігії, коли йдеться про обговорення явищ суспільного життя,  у 
сучасних арабських суспільствах продовжує функціонувати як найбільш 
загальнодоступна універсальна база знань і тезаурус ключових понять. 
Отже, ісламський компонент в арабському політичному дискурсі не можна 
розглядати лише як суто риторичний прийом. Ісламські концепти увійшли 
до цього дискурсу як функціонально необхідні, вони сформували основу 
революційного метанаративу і стали засобом вираження ключових ідей 
революції. 

Дискурс Січневої революції у Єгипті відбивав прагнення справедливості 
в конкретній, санкціонованій місцевою культурою формі відплати за 
принципом “око за око” (QIṢĀṢ), учасники публічної дискусії відчували, що 
влада їхньої країни (точніше NIẒĀM, тобто режим) чинить щодо народу 
кривду (ẒULM). Ці ідеї сформували основу для широкого національного 
консенсусу, що зародився на початку революції. 

Релігійні ідеї також є рефлексіями над реальністю, і коли йдеться про 
ісламський нормативний дискурс, то важливо зважити на те, що він радше 
відображає соціальну або психологічну реальність, ніж містичну. Описані 
культурні презумпції, зокрема такі як СПРАВЕДЛИВІСТЬ найкраще 
здійснювати якомога швидше та ВІДПЛАТА рятує ЖИТТЯ, у свідомості мовця 
перебувають на рівні глибшому, ніж експліцитно виражені релігійні ідеї. 
Першу з них навряд чи можна витлумачити як релігійний припис, натомість 
друга, імовірно, все ж таки має опосередкований зв'язок з релігією, адже 
вона ґрунтується на вірші Корану wa lakum fī al-qiṣāṣ ḥayātun yā ūlī al-albāb 
(“і для вас у відплаті життя, o володарі умів” (Коран 2:179). Проте перша 
ідея становить предмет, мабуть, не менш сильного переконання. Глибоко 
вкорінені культурні презумпції не є предметом свідомої рефлексії, і саме 
тому застосовуються універсально без будь-яких заперечень. При цьому не 
всі культурні презумпції мають однакову історичну глибину. Як показав 
зіставний аналіз середньовічного і сучасного дискурсів, репрезентація ẒULM 
як акту влади бере початок у дискурсі політичного ісламу першої половини 
ХХ ст. 

З погляду соціопрагматики переважання набору ісламських концептів, 
які належать до доменів влади і справедливості, у дискурсі єгипетської 
революції можна пояснити однією їхньою істотною рисою, – тим, що вони 
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прямо чи опосередковано пов’язані з приписами релігії, які для членів даної 
мовної спільноти мають силу потужного морального імперативу. У межах 
культури, яка не припускає заперечення релігійних імперативів, будь-які 
іллокутивні акти, що охоплюють подібні концепти, можуть набувати 
виняткової сили за умов доречності їхнього застосування. У межах 
панівного на той час дискурсу революції дія цих концептів і пов’язаних з 
ними культурних презумпцій була скерована на посилення позицій 
революціонерів і послаблення чинної влади.  

Культурно-специфічні риси в аналізованому різновиді політичного 
дискурсу проступають на всіх рівнях аналізу, зокрема: (1) культурно-
специфічних концептів, які не мають відповідників в інших мовах, 
(2) відмінностей у фреймово-семантичних структурах порівняно з 
концептуальними відповідниками в інших мовах, (3) відмінностей у 
порівняльній салієнтності зіставних концептів, (4) культурних презумпцій, 
які також можуть відрізнятися з погляду притаманного їм рівня 
генералізації, наявності або відсутності експліцитних релігійних конотацій, 
(5) контекстно залежних презумпцій, які не обов’язково відображають 
глибоко вкорінені переконання, такі як фрейм РЕВОЛЮЦІЯ – це ЧУДО. 
Різниця, яку можна встановити під час аналізу на одному рівні, потім може 
виявитися фактично наскрізною. 

Елементи всіх рівнів семантичної структури можуть використовуватися 
в політичному дискурсі з метою досягнення тієї чи іншої соціопрагматичної 
мети у спосіб, який зазвичай також є культурно-специфічним. Той спосіб, у 
який наратив, укорінений в ісламській традиції, став ідеологією народного 
повстання, цілком узгоджується з історією поступового занепаду 
секулярних дискурсів арабського націоналізму, соціалізму й 
антиколоніальної боротьби, якими супроводжувалися попередні 
соціополітичні трансформації в арабському світі, та з процесом набуття 
політичним ісламом статусу панівного дискурсу політичної непокори. 

Брати-мусульмани раніше виявилися переможцями революції в 
дискурсивній площині, аніж вони отримали владу в реальності. Причини 
невдачі ісламістів та їхньої поразки кінець кінцем також варто шукати в тих 
самих ідеях, які спрямовували та надихали протестувальників і привели 
Братів-мусульман до влади. Перенесені у площину політичної практики ці 
ідеї призвели до безпрецедентної поляризації в єгипетському суспільстві. 

Загалом дискурс варто розглядати як складний комунікативний акт, 
участь у якому беруть соціальні актори, які не є мовцями в традиційному 
значенні цього терміна, хоча дискурс і підтримується завдяки тому, що 
виглядає як внески окремих мовців. Отже, дискурс можна схарактеризувати 
як непрямий комунікативний акт, опосередкований соціальною структурою, 
який функціонує радше як загальнодоступний депозитарій знань і 
залишається активним, допоки існує достатня (соціально вагома) кількість 
користувачів, які послуговуються його символічними ресурсами та 
поновлюють їх.  
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Із соціопрагматичного погляду політичний дискурс виконує передусім 
функцію досягнення та підтримання суспільного консенсусу та 
злагодженості колективних дій. Дискурс Січневої революції відбивав 
консенсус серед кількох соціальних груп щодо значення концепту 
РЕВОЛЮЦІЯ в конкретному соціополітичному контексті, а також щодо 
цінностей, які надихали та спонукали учасників цієї революції до дій і, що 
не менш важливо, щодо розподілу ролей між різними групами учасників 
революційних подій. Метанаратив революції та концептуальна рамка, яка 
лежить в його основі, стали наслідком концептуального пакту між різними 
верствами єгипетського суспільства, який склався за їхньої спільної участі в 
масовій акції протесту на площі Тахрір у січні – лютому 2011 року, – події, 
яка стала точкою відліку в подальшій суспільній дискусії щодо змісту та 
цілей революції.  

Згодом цей концептуальний пакт звузився і почав розпадатися, і 
первісний широкий суспільний консенсус далі не міг бути підтриманий. Ця 
трансформація, відбулася не в мовній, а в політичній площині і призвела до 
виникнення декількох альтернативних голосів та наративів, які заступили 
собою єдиний революційний дискурс. Розпад узгодженого революційного 
метанаративу і занепад революційного дискурсу в цілому сигналізував про 
відновлення численних ліній поділу в суспільстві, коли проста схема 
“НАРОД vs. РЕЖИМ”, яка лежала в основі революційного метанаративу, вже 
не відповідала реальності. Але занепад революційного дискурсу не означав 
цілковитого виведення з обігу всіх його елементів. Із вжитку вийшли ті 
елементи, обсяг референції яких охоплював конкретних соціальних акторів, 
події та інші реалії соціального контексту, природа яких і, головне, їхня 
оцінка різними учасниками змінилися внаслідок контрреволюційного 
перевороту. Більш стійкими виявилися елементи, які представляли цінності 
та переконання, тобто абстрактні ідеї, глибоко вкорінені в місцевій 
культурі. У дискурсі нескорених революціонерів, які продовжили чинити 
опір новій владі після перевороту, наратив, побудований на ідеї перемоги 
революції над Державою несправедливості, поступився місцем наративу 
опору, концептуальна основа якого включала деякі елементи, традиційні 
для арабських дискурсів політичного спротиву попередньої доби.  
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Дисертація присвячена аналізу дискурсу Січневої революції 2011 р. в 
Єгипті, одного з найяскравіших епізодів Арабської весни – хвилі масових 
антиавторитарних повстань, які охопили низку арабських країн. У роботі на 
когнітивно-семантичних засадах уперше проаналізовано базовий 
метанаратив та ключові концепти дискурсу Січневої революції, виявлено 
їхню культурну специфіку та реконструйовано пов’язані з ними культурні 
презумпції. Простежено динаміку становлення єгипетського революційного 
дискурсу під час подій у січні 2011 року в Єгипті, соціопрагматичні аспекти 
його функціонування та причини і прояви занепаду. Відзначено роль інших, 
більш сталих дискурсів, насамперед релігійного (зокрема ісламського 
нормативного субдискурсу, засадничих релігійних текстів) та дискурсу 
політичного ісламу в формуванні концептуальної основи єгипетського 
революційного дискурсу. 

Ключові слова: політичний дискурс, ісламський нормативний дискурс, 
когнітивна семантика, концепт, метанаратив, культурна презумпція, 
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материале египетских медийных текстов). – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных 
народов Америки и Австралии. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 
2019. 

Диссертация посвящена анализу дискурса Январской революции 2011 г. 
в Египте, одного из наиболее ярких эпизодов Арабской весны – серии 
массовых антиавторитарных восстаний, охвативших ряд арабских стран. В 
работе на основе когнитивно-семантического подхода впервые 
проанализирован базовый метанаратив и ключевые концепты дискурса 
Январской революции, выявлена их культурная специфика и 
реконструированы связанные с ними культурные презумпции. Прослежена 
динамика становления египетского революционного дискурса в ходе 
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событий января 2011 года в Египте, социопрагматические аспекты его 
функционирования, причины и признаки упадка. Отмечена роль других, 
более устойчивых дискурсов, прежде всего религиозного (в частности, 
исламского нормативного субдискурса, основополагающих религиозных 
текстов) и дискурса политического ислама в формировании концептуальной 
основы египетского революционного дискурсу.  

Ключевые слова: политический дискурс, исламский нормативный 
дискурс, когнитивная семантика, концепт, метанаратив, культурная 
презумпция, социопрагматика, Арабская весна. 

 
ABSTRACT 

 
Bogomolov O. V. Discourse of the Arab Spring: Cognitive-Semantic and 

Communicative-Functional Aspects (based on a study of the Egyptian media 
texts). – Qualifying scholarly paper presented as a manuscript. 

Thesis in partial fulfillment of the requirements for the academic degree of 
Doctor of Philology in the specialty 10.02.13 “Languages of the peoples of Asia, 
Africa, aboriginal peoples of America and Australia”. – A. Yu. Krymsky Institute 
of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis represents a study of the discourse of the Egyptian January 25 
revolution – arguably the most consequential episode of the Arab Spring.  

A relatively small set of highly salient concepts, reoccurring across a large 
volume of texts, forms the basis of the entire revolutionary discourse. These 
concepts represent a set of ideas and meanings that helped Egyptians make sense 
of the turbulent years that followed the downfall of the Mubarak regime.  

The study opens with the review of the concept of ṮAWRA (REVOLUTION) – a 
folk concept of the event as opposed to the ‘expert’ notion of revolution – which 
reflects a belief in an immediate and drastic nature of change expected to 
materialize by force of the mere fact that the revolution had been proclaimed, 
which we have reconstructed as a REVOLUTION as MIRACLE frame.  

Further, the thesis examines the concept of ẒULM (‘injustice, oppression, 
wronging, tyranny’), a key element in explaining the reasons that led to the 
revolution. The concept is grounded in the foundational texts of the Arab Islamic 
culture, but was also influenced by the 20th cent. political Islam and leftist 
discourses. Then follows the discussion of the concepts representing the 
protagonists of the revolutionary metanarrative in their relations to each other, 
including but not limited to a key marker of the revolutionary discourse, the 
newly coined concept of FULŪL – political others, ‘diehards’ of the Ancien 
Régime, whom the revolutionaries strived to be ‘remove’ from the ‘political 
scene’. The idea of the removal (iqṣā’) of enemies and purification (taṭhīr) of the 
social space as a dominant theme of the revolutionary discourse highlights the 
polarizing nature of the Egyptian revolutionary discourse. 

A separate section examines arguably the most important dimension of the 
revolutionary discourse – the domain of JUSTICE, focusing in detail on the 
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concept of QIṢĀṢ (‘retaliation’ according to ‘an eye for an eye’ principle), deeply 
grounded in the Islamic normative tradition. This concept and an attendant set of 
ideas dominate the revolutionary discourse. Underlying semantic structures are 
identified linking QIṢĀṢ to other value concepts, specifically, the foursome that 
formed the most recognizable motto of the revolution: ‘ayš, ḥurriya, karāma 
insāniyya,‘adāla ijtimā‘iyya (‘bread, freedom, human dignity and social justice’). 
Analysis of these links sheds light on the Islamic component underlying the latter 
concepts, which had been misinterpreted by Western analysts as reflecting a set 
of liberal ideas.  

The fate of the revolutionary discourse and its key concepts and themes after 
the July 2013 military coup is discussed in the final section. The revolutionary 
discourse had been declining gradually. Its key concepts still nominally 
dominated the mainstream media discourse even as the newly reestablished 
authoritarian regime was gaining strength; their revolutionary connotations and 
characteristic scope of reference, however, were gradually eroding. Proponents of 
the revolution, after the counterrevolutionary coup, switched to a new type of 
discourse combining a heavier religious influence with the traditional Arab 
discourse of MUQĀWAMA (resistance) with ṢUMŪD (resilience) as one of its key 
concepts. 

Analysis of how normative Islamic concepts function in a lay political, as 
opposed to religious, discourse, which accounts for the major portion of the 
thesis, may help better understand the manner, in which elements of Islamic 
religious knowledge are coded and transmitted through language, and thereby 
assimilated into a broader cultural context and how they affect the everyday 
social reality through discourse. Further research along these lines may add a 
hitherto missing linguistic dimension to the study of the impact of the Islamic 
culture on the political behavior of modern Muslims, which continues to be 
debated by social scientists and practitioners.  

Key words: political discourse, Islamic normative discourse, cognitive 
semantics, concept, narrative, cultural premises, sociopragmatics, cross-cultural 
communication, Arab Spring. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку  21.11.2019 . Формат 60х90/16. 
Папір офсетний. Автор. арк. 1,9. Наклад 100 прим. 

Видавництво та друк «Канцтовари|Поліграфія на Михайлівській» 
01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 17/2 

Свідоцтво  ААВ 304830 
Тел.  044 360 61 81        e-mail: m13a@mail.ru 

 
 


	Binder1.pdf
	автореферат_25.11 1
	автореферат_25.11 2




